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Sammanfattning 

Att åldras är livets gång och många utav oss kommer förr eller senare att hamna i den situationen. En 

del av de äldre vårdas hemma av sina anhöriga medan andra hamnar på olika sjukhem och 

gruppboenden. De kommer förmodligen att vara i behov av någon form av vård. 

 Alla människor har rätt att bli respekterade och tagna på allvar, även äldre personer i livets 

slutskede. Det är viktigt att de äldre får behålla sin självständighet och integritet in i det sista. De flesta 

människor vill själva bestämma över sin vardag och över hur deras behov ska tillgodoses. Det 

inbegriper också dessa äldre personer. Att vara delaktig i de beslut som berör det egna livet samt att 

kunna påverka och styra det, kan vara av betydelse för människor och deras upplevelse av livskvalitet. 

Det är viktigt att vårdpersonal inte uppträder på ett sätt som göra att vårdtagaren upplever vården som 

kränkande då de flesta äldre patienter är sårbara och befinner sig i underläge på grund av sin sjukdom 

eller sin höga ålder.  

 Det framgår även av Hälso- och sjukvårdslagen att autonomi är centralt inom vården och att 

patienten ska behålla sitt självbestämmande och bli behandlad med respekt och värdighet. 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om och i så fall hur vårdpersonal på olika 

boende/sjukhem arbetar för att beakta och eller öka självbestämmandet hos patienter över 65 år i livets 

slutskede.  

Teoretiskt har vi utgått ifrån begreppet autonomi och försökt lyfta fram de olika aspekter som 

ingår i begreppet, såsom: 

• Självständighet 

• Integritet 

• Människovärdet 

• Jämlikhet  

• Rättviseprincipen  

Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer i vårt arbete. Intervjupersonerna har varit 

sjuksköterskor, verksamma på olika sjukhem och hospice förlagda i Stockholm och i närliggande 

kommuner. Vi har kunnat urskilja stora likheter mellan litteratur och deras berättelser. Att behandla 

patienterna och deras anhöriga med respekt och värdighet, sätta patientens vilja i första hand, låta dem 

behålla sin integritet och sitt självbestämmande i den mån det är möjligt. Detta har varit den röda 

tråden genom hela arbetet.  
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Inledning 

Människor i Sverige lever allt längre och aldrig tidigare har det funnits så många friska äldre personer 

i så hög ålder som idag. Detta gör att behovet av äldrevård i livets slutskede ökar hela tiden. 

Medellivslängden ökade med fyra år för både män och kvinnor mellan åren 1975 och 1995. 

Medellivslängden var i snitt 81,9 år för kvinnor och 77,1 år för män år 1999. 90 procent av alla som 

avlider idag är ålderspensionärer och mer än hälften av dem går bort vid en ålder av 80 år och uppåt 

(SOU 2001:6, s. 25). 

 Att åldras är livets gång och många av oss kommer förr eller senare att hamna i denna situation. Att 

vara självständig och kunna fatta egna beslut som rör vår livssituation är av stor betydelse för många 

av oss och något vi gärna vill behålla ända till slutet. De flesta av oss kommer att vara i behov av 

någon form av vård i livets slutskede. Förmodligen kommer en del att hamna på äldreboende och vissa 

andra på hospice. Enligt nationella rådet för palliativ vård är hospice en vårdform som erbjuder 

palliativ vård, vilket innebär fokusering på smärt- och symtomlindring vid en svår sjukdom. Ett 

hospice erbjuder vård till alla människor vid livets slutskede oavsett ålder, men de flesta brukar vara 

äldre patienter över 65 år. Själva ordet hospice betyder gästfrihet och har sitt ursprung i medeltiden då 

rastplats för resande kallades för hospice (www.nrpv.se). Hospicefilosofin är baserad på humanistiska 

och kristna värderingar, vilket även ligger bakom den palliativa vårdens grundtanke. Målsättningen för 

palliativ vård är att utgå från en helhetssyn på människan. Detta innebär att fokusera på kroppen, 

själen och även miljön kring vårdtagaren.  I WHO:s  definition (2003) av palliativ vård framgår att 

vårdpersonal inom palliativ vård skall ha en helhetssyn på människan, ska försöka lindra fysisk, 

psykisk, social och existentiell smärta hos patienten och utgå ifrån att varje människa är unik 

(www.who.int). 

 Sammanlagt finns det 25 vårdenheter som erbjuder palliativ vård i Stockholms län, men endast tre 

av dem har benämningen hospice. Dessa är Ersta sjukhus hospicekliniken i Stockholm, Lidingö 

hospice på Lidingö och Maria Regina hospice i Nacka (www.nrpv.se). 

Clark och Seymour betonar vikten av medvetenhet, öppenhet, ärlighet samt känslor av mening och 

tillit i hospicefilosofin (Clark & Seymour, 1999, s. 79).  

Den palliativa vården på en hospiceklinik kännetecknas av:  

• Helhetssyn på människan, att uppmärksamma både det själsliga och kroppsliga hos en 

människa 

• Tvärprofessionella team, samarbete mellan olika professioner som ingår i vård och 

omsorgsteamet kring patienten  

• Stöd till närstående 

• Symtomlindring  
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 Vårdpersonalen ska försöka lyfta fram döendet som en naturlig del av livet, se till att både 

patienten och familjen är delaktiga i det som sker samt att främja den döendes och familjens 

livskvalitet (Socialstyrelsen, 2004, s. 9). 

Vikten av en god palliativ vård i livets slutskede tas även upp av Regeringens proposition, på följande 

sätt: 

”Vården i livets slutskede ska vara av hög kvalitet. Lindring av smärta eller andra obehag, 

kärleksfull omvårdnad och en fridfull miljö är viktiga inslag. Personliga önskemål ska 

tillgodoses så långt det är möjligt. Hjälpen ska finnas där man är, ingen ska behöva flytta 

mellan olika boende och sjukhus i onödan. Ingen ska behöva dö ensam” (Regeringens 

proposition 1997/98:113 i Socialstyrelsen, 2004, s. 12). 

 

 Mötet mellan vårdpersonalen och vårdtagaren kan vara av stor betydelse för hur hjälpen tas emot 

och uppfattas av patienten. Enligt Silfverberg har många människoorienterande yrken inte, minst inom 

vård, omsorg och socialt arbete, en gemensam utgångspunkt vad gäller det mänskliga mötet. Det är 

inte vilket sammanträffande som helst utan ett möte ansikte mot ansikte. Detta förhållande är i regel 

allt annat än likvärdigt. Vård/hjälptagaren hamnar i en beroendeställning, ofta på grund av att 

relationen är ojämn i den meningen att det inte finns någon jämlik maktfördelning parterna emellan. 

Inom vård och sociala verksamheter befinner sig den ena parten av olika skäl i underläge. Den äldre 

klienten/patienten kan vara i en utsatt situation för att hennes välbefinnande och livsval har inskränkts. 

Hon är beroende av den andre parten, som på grund av att hon har en viss kompetens befinner sig i en 

överlägessituation (Silfverberg, 2005, s 354-355). 

 Blennberger i Meeuwisse & Sunesson & Swärd (2002) redovisar sex huvudteman som 

socialarbetare av etiska skäl bör tänka på när de utför sitt arbete. Detta för att hjälpen inte ska upplevas 

som kränkande av brukaren/klienten. 

Dessa etiska huvudteman är: 

• Sociala rättigheter 

• Frihetsrättigheter, autonomi och integritet i den gemensamma betydelsen: självbestämmande, 

frihet från manipulation och rätt till en privat sfär 

• Välfärd 

• Företrädarskap 

• Medvetandegörande – mobilisering 

• Disciplinering (Meeuwisse & Sunesson & Swärd, 2002, s. 233). 

 

Enligt Silfverberg vill även äldre personer i livets slutfas precis som alla andra själva bestämma 

över sin vardag och över hur deras behov ska tillgodoses. De vill bland annat vara med och bestämma 

vilka behandlingar de ska få, hur hemtjänsten och hemsjukvården ska fungera, var de ska bo och vilka 

som ska företräda dem om de behöver hjälp med något (Silfverberg, 2007, s. 266-267). 
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 Känslan av att inte längre ha kontroll över de kroppsliga funktionerna och att vara beroende av 

andra för att utföra den dagliga livsföringen kan bli ett hot mot den personliga självkänslan och 

identitetsvärdigheten. Det kan vara att beröva den äldre sin identitet och förödmjuka patienten genom 

att exempelvis behandla henne som ett barn. Det kan uppfattas som kränkande för den äldre patienten. 

Vårdpersonalens lyhördhet, beteende och bemötande kan påverka de äldres självbild i förhållande till 

hur de upplever hjälpen, som en kränkning eller som någonting positivt (Silfverberg, 2007, s.138-139).          

Den vårdpersonal som vårdar äldre patienter i livets slutskede skall vara kunniga, engagerade och 

villiga att sätta sig in i och försöka förstå både den döendes och dennes anhörigas reaktioner och 

känslor (Widell, 2003, s. 3).  

 En grundläggande tanke i ett demokratiskt samhälle bör vara rätten till autonomi för alla 

människor, vilket innebär att varje beslutsförmögen individ ska kunna fatta egna beslut som hon anser 

vara till sin fördel. Detta förutsätter att hon får tillfälle till beslut och handling. Enligt 

regeringskansliets föreskrift om mänskliga rättigheter i kommuner och landsting ska alla medborgare 

ha samma möjligheter att göra sina mänskliga rättigheter gällande, utan att diskrimineras, till exempel 

att bibehålla och praktisera sin religion och sina kulturella seder (www.manskligarattigheter.gov.se).  

 Det framgår även av Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] att all form av vård som ges i Sverige, i så 

lång utsträckning som möjligt skall utformas och genomföras i samråd med patienten och med respekt 

för dennes autonomi och integritet. Även om patienten har en begränsad förmåga till 

självbestämmande skall hennes önskningar och vilja efterfrågas av vårdpersonalen. Patienten har rätt 

att välja mellan två likvärdiga behandlingsmetoder eller avstå från behandling helt och hållet (SOU 

2000:6, s. 80). Enligt lagen är all vårdpersonal skyldig att följa dessa regler och bestämmelser som 

nämns både i HSL och Socialtjänstlagen [SoL] angående individens integritet och autonomi. I Hälso- 

och sjukvårdslagen (1982: 763), framställs autonomibegreppet på följande sätt: 

  

”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Vård skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet” (2§ 1982: 763 Hälso- och sjukvårdslagen). 

 

 Autonomibegreppet och patientens rättigheter, såsom valfrihet, inflytande över sin egen 

behandling, rätt till information och hur patienten kan förvänta sig att bli bemött tas även upp i 2 a § 

Hälso- och sjukvårdslagen. Här betonas patientens/klientens självbestämmande, rätt till delaktighet, 

samt respekten för dennes integritet. Även socialtjänstlagen betonar vikten av dessa principer i 

socialtjänstens verksamhet (Socialstyrelsen, 2004, s. 12). Av lagrummet framgår att autonomi är 

centralt inom vården genom att patienten ska kunna behålla sitt självbestämmande.  

Socialtjänstlagens portalparagraf är grundpelaren för allt socialt arbete. I 1 kap 1§ SoL beskrivs målet 

med verksamheten på följande sätt:  
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 Socialtjänsten ska på demokratins och solidaritetens grund verka för människans levnadsvillkor, 

samt att socialtjänsten ska ta hänsyn gällande människans ansvar för sin och andras sociala situation 

och medverka till att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna intressen. Verksamheten skall 

bygga på respekt för människans självbestämmanderätt och integritet. Socialnämnden skall verka för 

att äldre personer får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv 

och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 

 Socialstyrelsen utförde en undersökning vid landets långvårdskliniker och sjukhem som 

redovisades i långvårdsenkäten (1977:8). Syftet med undersökningen var att få kunskaper om 

patienternas situation, omvårdnadsbehov, kontakter med yttervärlden och så vidare. Det framkom att 

ca 18 500 personer avled år 1974 inom långvården, vilket motsvarar en femtedel av de totalt antal 

avlidna samma år. Det framkom även att personalen i det stora hela var missnöjda och otillfredsställda 

med sitt arbete. Personalen klagade på det fysiskt och psykiskt tunga arbetet och kände sig starkt 

pressade och stressade för att hinna med den absolut nödvändiga omvårdnaden. På grund av brist på 

personal kunde patienterna inte få den personliga omvårdnad som de egentligen borde ha fått, vilket i 

sin tur kunde leda till hämmad autonomi hos vårdtagarna (SOU: 1979:59, s.92).  

 Frågan är hur vårdpersonalen ska kunna främja och höja autonomin hos vårdtagarna om de inte kan 

tillgodose de mest nödvändiga omvårdnadsbehoven hos dem. 

Problemformulering  

Autonomi förutsätter att varje individuell patient/klient skall ha vissa självklara rättigheter. Detta 

inkluderar att man har rätt till information som rör en själv och rättighet att acceptera eller neka en viss 

behandling. Även rätten till fria åsikter och att fatta självständiga beslut som rör ens eget 

välbefinnande är viktiga för patientens autonomi. Att ha möjlighet till inflytande och delaktighet är av 

betydelse för människor och deras upplevelse av livskvalitet (Lantz, 2004, s. 35-36).  

 För att människan ska finna en mening med livet behöver hon livsglädje och välbefinnande som i 

sin tur höjer hennes livskvalitet. Denna livskvalitet vill hon gärna behålla även in i det sista. Det goda 

livet är att få det man önskar utifrån sitt fria val (Blennberger, 2005, s. 79).  

 Ett problem som kan uppstå är om dessa äldre människor som redan befinner sig i en 

beroendeställning och i underläge blir överkörda och deras autonomi kränks. Detta kan i sin tur leda 

till sämre livskvalitet och mindre livsglädje hos dessa människor. Därför är det av stort vikt att 

vårdpersonal har ett värdig och respektfullt bemötande.  

 Det är viktigt att låta människor själva bestämma över sitt vardagsliv eftersom de i regel själva vet 

vad som är bäst för dem och vad som ger dem livskvalitet. Även äldre människor önskar inflytande 

över sin situation precis som alla andra, oavsett om de bor hemma eller på en institution (Silfvberg, 

2007, s. 20,39). 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om och i så fall hur vårdpersonal på olika boenden/sjukhem 

arbetar för att beakta och/eller öka självbestämmandet hos patienter över 65 år i livets slutskede. 

 

För att uppfylla syftet med vår uppsats har vi för avsikt att besvara följande frågor: 

• Arbetar vårdpersonalen för att höja den äldre klientens/patientens autonomi i livets slutskede 

och i så fall hur? 

• Följer vårdpersonalen några etiska regler på denna arbetsplats med tanke på autonomi 

begreppet och i så fall vilka? 

Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att innehålla vad vårdpersonal på olika sjukhem och hospice för patienter över 65 

år i livets slutskede har att berätta om sina arbeten och möten med patienter. Vi har valt att enbart 

intervjua vårdpersonalen och inte vårdtagarna, eftersom det kan finnas etiska svårigheter med att 

intervjua patienter/vårdtagare i livets slutskede. Exempelvis kan det vara olämpligt att begära av en 

svårt sjuk person att ställa upp på en intervju som handlar om hennes utsatthet. Det är vårdgivarens 

perspektiv och synvinkel som vi vill undersöka i denna studie. Intervjupersonernas arbetsplatser finns i 

Stockholm och i närliggande kommuner.  

Metoder och material 

Disposition 

Nedan kommer vi att redogöra för hur vi har gått till väga för att uppnå vårt syfte. Efter detta kommer 

ett avsnitt om autonomibegreppet och dess innebörd för att läsaren ska få en förståelse om vad 

autonomi är och vilken betydelse den har för oss människor, speciellt i livets slut skede. Därefter har 

vi valt att redogöra intervjuresultaten, vilket följs av en teoretisk analys. Uppsatsen avslutas med en 

diskussion av hela materialet och våra egna reflektioner. 

Vi har uppdelat arbetet av uppsatsskrivningen på följande sätt: 

• Inledning (Reza) 

• Problemformulering (Reza) 

• Syfte och frågeställningar (Reza & David) 

• Metoder och material (David)  

• Tidigare forskning (David) 

• Teoretiska utgångspunkter (Reza) 

• Presentation av intervjupersonerna (Reza & David) 

• Resultat (Reza & David) 
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• Analys (Reza & David) 

• Diskussion och egna reflektioner (Reza & David) 

Metod 

Förberedelser 

Enligt Stukát är det forskningsproblemet och syftet med undersökningen som oftast styr metodvalet. 

Forskaren ska inte välja den metod som ”känns rätt” för honom/henne eller som han/hon kan bäst, 

utan det är metodens lämplighet för forskningen som är avgörande. Man kan lösa olika problem med 

olika metoder. Det är lätt att fastna vid en metod, men forskaren måste ha en bra fantasi och kunna 

använda sig av olika metoder för att kunna lösa olika problem och få ett säkrare resultat. Man kan säga 

att metod är forskarens verktygsinstrument. Här förklarar forskaren hur han/hon ska gå till väga för att 

göra undersökningen på bästa möjliga sätt. Forskaren presenterar för läsaren och motiverar det 

lämpligaste tillvägagångssättet för att kunna uppfylla syftet och få svar på sina frågeställningar.  

Exempel på olika metoder som kan användas i en forskningsundersökning är följande: 

• Intervjuer 

• Frågeformulär (skriftliga enkäter) 

• Dokumentanalys (litteraturstudier) 

• Experimentellt angreppssätt (Stukát, 2005, s. 35-36). 

 

 I vissa fall kan en kombination av olika metoder vara det lämpligaste tillvägagångssättet, det som 

kallas för metodtriangulering. Forskaren använder sig av flera källor och låter de olika metoderna 

komplettera varandra för att få ett område belyst på ett mer allsidigt sätt (a. a. s. 123). 

Metodval 

För att uppnå målet med vårt syfte och få svar på våra frågeställningar valde vi att använda oss av 

kvalitativa intervjuer. Genom att intervjua vårdpersonal, i detta fall sjuksköterskor, vill vi ta reda på 

vad de tänker och hur de arbetar för att senare kunna analysera och jämföra deras svar och koppla dem 

till vår hypotes/teori och den litteratur vi studerat. 

Kvalitativa intervjuer 

Syftet med den kvalitativa metoden är att beskriva den intervjuades livsvärld samt att få nyanserade 

beskrivningar av olika perspektiv (Kvale, 1997, s. 32,34).  

Enligt Kvale finns det sju olika stadier när det gäller en intervjuundersökning, de är följande: 

• Tematisering: Här presenterar forskaren bakgrunden till ämnet och undersökningens syfte.  
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• Planering: I detta stadium planerar forskaren med hänsyn till den eftersträvade kunskapen för 

alla undersökningens sju stadier. 

• Intervju: Här genomförs intervjuerna enligt den intervjuguide som forskaren har till hjälp. 

• Utskrift: Man förbereder intervjumaterialet för analys. Det är vad vi kommer att kalla från tal 

till text. 

• Analys: Här väljer forskaren en lämplig analysmetod, med hänsyn till undersökningens syfte 

och ämne. 

• Verifiering: Forskaren måste undersöka om han/hon har använt sig av ett noggrant 

mätningsinstrument och om detta mätningsinstrument har mätt den han/hon avsett mäta från 

början, det som kallas för reliabilitet och validitet. 

• Rapportering: Sist men inte minst kommer rapportering av resultatet i en vetenskapligts form 

som ska leda till en läsbar produkt (a. a. s. 85).  

 

 Den kvalitativa metoden kan vara ett vägledande hjälpmedel för att kunna ha ett kritiskt 

förhållningssätt. När man använder sig av en kvalitativ metod bör man ställa kritiska och teoretiska 

frågor samt noggrant iakttaga processens utveckling för att kunna belysa intervjupersonernas olika 

infallsvinklarförstå (Neuman, 2003, s.137). 

 En sådan metod avser att beskriva egenskaper, gestalta eller karaktärisera något. Det kan 

exempelvis röra sig om att studera hur människor ser och tolkar den omgivande verkligheten samt hur 

de upplever vissa situationer. Genom användandet av intervjuer i den kvalitativa metoden strävar vi 

efter att undersöka om och i så fall hur vårdpersonalen på olika boenden och sjukhem lyfter fram 

vårdtagarens autonomi vid livets slutskede. Vi vill undersöka om det går att urskilja några tydliga 

mönster som visar på likheter eller skillnader i vårdpersonalens syn på autonomi. I vår insamling av 

empiriskt material har vi valt att använda oss av halvstrukturerade intervjuer. Detta innebär att 

intervjun kommer att ha ett visst styrningssyfte till ämnet samt öppna följdfrågor så att det skapas en 

dialog mellan oss och undersökningsdeltagaren. Genom att förbereda välformulerade frågor hoppas vi 

kunna ge intervjupersonerna möjlighet att fritt kunna tolka frågorna beroende på den inställning och de 

erfarenheter de har. Detta för att ge möjlighet till att nya synvinklar, tankar och information inhämtas 

under intervjuns gång (Andersen, 1998, s.59). En fördel med den kvalitativa intervjun är att det alltid 

finns möjlighet att vid behov kunna återvända till sina källor för att kontrollera eller inhämta nya 

uppgifter (a. a. s. 60). 

 Eftersom vi valt att utföra kvalitativa intervjuer använder vi oss av en intervjuguide. Där har vi 

utformat några frågeförslag för att få flyt under intervjuerna och även för att senare på ett lättare sätt 

kunna jämföra de resultat vi får fram. Denna metod kallas för halvstrukturerade intervjuer (Kvale, 

1997, s. 32). Med halvstrukturerade intervjuer menas att ställa en del strukturerade frågor men även 

lämna utrymme för följdfrågor och andra utgångspunkter, för att söka förståelse om världen ur de 
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intervjuades perspektiv, samt utveckla innebörden av deras erfarenheter. Vi har valt att göra 

halvstrukturerade intervjuer med kompletterande litteraturstudier för att få en överblick över vad 

forskningen hittills kommit fram till i detta specifika kunskapsområde. Ytterligare anledning var att 

undersöka hur autonominbegreppet och de olika aspekter som ingår tillämpas i praktiken nämligen 

huruvida vårdpersonalen kan verka för att främja autonomi och självbestämmande känslan hos den 

äldre patienten i livets slutskede. Vi har koncentrerat oss på att försöka utreda hur den palliativa 

vården påverkar eller påverkas av etik, samt om det finns några etiska dilemman och i så fall vilka. 

 Trots att intervjuerna sker på olika sjukhem och hospice kommer frågemallen ändock att vara den 

samma, men vi kommer att lämna utrymme för följdfrågor. Vi antar att svaren på frågorna kommer att 

skilja sig åt i viss mån beroende på intervjupersonerna, deras kompetens och arbetsplatsens riktlinjer 

(a. a. s. 34-37). 

 Nackdelen med den kvalitativa intervjun som metod är att resultaten kan se olika ut beroende på 

vem som gjort tolkningen. Dessutom kan man som forskare aldrig vara säker på de svar som 

informanterna lämnar. De kanske inte vill svara på vissa frågor av olika skäl eller så vill de vara 

intervjuaren till lags och ger de svar de tror intervjuaren önskar sig. Även det vanligen låga antalet av 

undersökningspersoner som deltar i studien begränsar starkt möjligheterna till generalisering (Stukát, 

2005, s.32, 128). 

 För att öka uppsatsens trovärdighet, samt att skaffa oss en klarare bild av hur situationen ser ut i 

verkligheten har vi intervjuat sjuksköterskor på olika sjukhem och hospice, så att problemet kan 

observeras från olika håll och synvinklar. Vi har även försökt höja undersökningens trovärdighet 

genom att båda skribenterna har varit aktiva, vid exempelvis insamling av data, registrering och 

analys. Sedermera har vi diskuterat sinsemellan när det har uppstått oklarheter under arbetets gång. 

 Vi anser att vårt arbete ligger närmast en deduktiv arbetsmetod. Deduktion är ett filosofiskt 

förfaringssätt för att härleda slutsatser från premisser. Utifrån ett antal premisser deducerar man en 

slutsats. I vårt arbete utgår vi från autonomibegreppet och vill undersöka hur det tillämpas i 

verkligheten. De intervjuer och observationer som görs ska kasta ljus över teorin, det vill säga 

verifiera eller förkasta den. Det går aldrig att hävda att en teori är 100 % sann, men däremot går det 

kanske att bevisa att den är den bästa som finns tillgänglig, att den är bättre än alla tidigare teorier. Vi 

kommer endast att registrera de observationer som är relevanta för vår uppgift (Chalmers, 1995, s. 50-

51).  
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Figur 1. Induktion – Deduktion (Chalmers, 1995, s 26). 

Urval av intervjupersoner 

När vi skulle välja ut våra intervjupersoner diskuterade vi vilka som skulle ingå i undersökningen, hur 

många de skulle vara och hur vi skulle motivera dem att deltaga för att minska antalet bortfall. 

 Vi valde att intervjua tio vårdgivare som jobbar i vårdenheter som erbjuder palliativ vård för äldre 

personer över 65 år. Detta kunde ha varit både i form av långvård eller hospice. Vi valde ut 

sjuksköterskor från olika sjukhem och hospice som erbjuder vård i livets slutskede för att kunna 

jämföra de svar vi fick fram och undersöka om svaren skiljde sig åt. Dessutom ville vi veta om 

sjuksköterskorna hade olika uppfattningar gällande autonomi och hur de arbetade för att främja den 

hos sina brukare/patienter på dessa enheter. I större undersökningar väljer man oftast ut en del av 

populationen och låter detta stickprov representera helheten. Målsättningen är då att få ett 

representativt urval, vilket innebär att urvalet skall ge forskaren en bild av populationen i miniatyr 

(Stukát, 2005, s. 56-58).  

 Med population i vårt fall menas då en grupp vårdgivare som har omvårdnadsarbetet för äldre i 

livets slutskede som gemensam egenskap. Dessvärre kommer vi inte att kunna få en representativ bild 

av hela populationen i vår undersökning då få intervjupersoner deltog. Detta till trots finns det 

förmodligen flera vårdgivare som delar uppfattning med intervjupersonerna. Vi valde att intervjuerna 

skulle äga rum på olika sjukhem och hospice förlagda runtom i Stockholm och närliggande 

kommuner. Detta för att få en bredare bild av hur situationen ser ut, trots att resultatet inte kan 

generaliseras på grund av de fåtal intervjupersoner som deltog. 

Genomförande av intervjuer  

Våra intervjuer har genomförts på sju olika sjukhem och två hospice i Stockholm som erbjuder 

palliativ vård i livets slutskede för personer över 65 år. Totalt nio personer har intervjuats från nio 

olika arbetsplatser med samma inriktning på vården.  

 Vid själva intervjutillfället som är det mest engagerande stadiet i en intervjuundersökning försökte 

vi bygga upp en atmosfär så att den intervjuade skulle känna sig tillräckligt trygg för att uttala sig fritt 

om sina upplevelser och känslor (Kvale, 1997, s 117-118). Vi presenterade det generella syftet med 
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undersökningen och hur den var upplagd i stort. Vi informerade även de intervjuade att deras namn 

skulle förbli anonyma, så att de fritt kunde utrycka sig utan att vara rädda för att deras namn skulle 

publiceras (a. a. s. 107). Samtliga intervjuer har genomförts med hjälp av en halvstrukturerad 

intervjuguide och har även spelats in på en Mp3 spelare. Se (bilaga 1).  

 Vi försökte hålla oss kvar till vår frågeformulering men lämnade även utrymme för följdfrågor och 

för att göra vissa förändringar vad gällde frågornas form och ordningsföljd om det behövdes. Detta för 

att kunna följa upp svaren och den intervjuades berättelser (a. a. s. 117). De frågor vi använde oss av 

skulle hålla normen för en bra intervjufråga, det vill säga bidra tematiskt till kunskapsproduktion och 

dynamiskt för att skapa ett bra samspel mellan intervjuaren och den intervjuade personen.  Detta 

innebär att frågorna skulle vara relaterade till intervjuämnet och de teoretiska föreställningar som låg 

bakom undersökningens syfte, samt att frågorna skulle stimulera till ett bra samspel mellan 

intervjuaren och undersökningsdeltagaren. Vi försökte ställa korta frågor och undvika akademiskt 

fackspråk, detta för att frågorna skulle vara lätta att förstå (a. a. s. 121-122). 

 Vi försökte själva vara väl förberedda inför intervjusituationerna. Vi presenterade våra 

nyckelfrågor för undersökningsdeltagaren innan bandspelaren sattes igång i den faktiska 

undersökningssituationen.  

Exempel på dessa frågor är: 

• Vilka kunskaper söker man 

• Varför söker man just de kunskaperna 

• Hur tänker man gå till väga för att hämta de kunskaperna 

 

 Istället för att inta ett mer kringgående förhållningssätt, ställa indirekta frågor och avslöja syftet 

med undersökningen först när intervjun var över valde vi att presentera vårt syfte redan från början 

och ställa direkta frågor som var relevanta för vårt syfte med undersökningen och den 

hypotesprövning vi hade i åtanke. Detta enligt den kvalitativa metoden (a. a. s. 119). 

 Vi informerade våra intervjupersoner att intervjun var utsatt mellan 45-60 minuter och att den 

skulle genomföras i sträck. Under alla intervjutillfällen var båda författarna närvarande. Den ene 

spelade in intervjun, ställde frågorna och förde dialogen med intervjupersonen medan den andre 

observerade och gjorde en del anteckningar. Både kvalitén och längden på intervjuerna varierade 

beroende på intervjupersonens kompetens, utsagor och de följdfrågor vi kunde få fram ur deras 

berättelser. 

Från tal till text 

Bandinspelning är den mest vanligaste metoden för registrering av intervjuer. Vi spelade in våra 

intervjuer för att senare kunna återgå till dem och göra en följande utskrift.  
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 Vi lyssnade noggrant igenom bandet och skrev sedan ut intervjun i en skriftlig text, vilket tog 

mellan två till tre timmar för varje intervju. Man kan säga att den skriftliga texten är en konstruktion 

av en muntlig kommunikationsform som istället har blivit en skriftlig (Kvale, 1997, s. 149). 

 När vi skrev ut intervjuerna försökte vi dölja våra intervjupersoners identiteter genom att ge dem 

påhittade namn och inte avslöja på vilken arbetsplats intervjuerna genomfördes, detta för att värna om 

deras anonymitet (a. a. s. 158). Vi valde att göra en meningskoncentrering då vi skrev ut våra 

intervjuer, vilket innebär att korta ner och pressa samman undersökningsdeltagarnas långa uttalanden 

(a. a. s.174). Vi valde även att i vår uppsats endast ägna oss åt de delar av intervjuerna som var 

relevanta för vårt syfte och våra frågeformuleringar. 

Litteratursökning 

Vad det gäller litteratur om autonomi och livets slutskede har det varit ganska svårt för oss att hitta 

relevant material till vårt syfte eftersom det inte har forskats så mycket om ämnet. Däremot har vi sett 

att de flesta vetenskapliga artiklar/studier som berör patientens situation blir flera. Detta kan man se 

genom flera sökningar i olika databaser gällande studier som har gjorts om vård i livets slutskede. Den 

nuvarande kunskapsöversikt som finns i dessa databaser bygger på vetenskapliga artiklar. Flera av 

dessa beskriver vilka olika situationer patienterna befinner sig i och vilka insatser, stöd samt vård som 

är möjliga att få. De beskriver även om hur den avancerade hemsjukvården borde vara, antigen i 

hemmet eller i en hemliknande miljö som exempelvis sjukhem. 

 För att hitta litteratur och forskningsmaterial har vi använt oss av Ersta Sköndal Högskolas 

hemsida, och automatiska sökningar har gjorts i databaserna SveMed+, Diva, CINAHL, Academic 

Search Elite, AMED och även i tidsskriften Vård i norden. Vi har också använt oss av de böcker och 

material som vi fått tillgång till genom Ersta Sköndal Högskolas och Stockholm Stads bibliotek. 

Dessutom kontaktade vi Anna Whitaker för att boka ett möte och ta del av hennes avhandling, Livets 

sista boning (2004). Då vi träffade henne fick vi tips om var vi kunde få tag i avhandlingen. Vi fick 

även andra värdefulla tips som har varit till stor hjälp i vårt arbete. 

 De viktigaste sökorden har varit palliative care, autonomy, autonomi, delaktighet, palliativ och 

självbestämmande. Med hjälp av våra sökmetoder fann vi relevant litteratur om autonomi och livets 

slutskede som vi sedan har använt oss av i vår uppsats. För att tydliggöra de olika sökningarna, hur 

många träffar det blev och hur många studier som valdes ut från de olika sökningarna har en 

sökordstabell sammanställts. Se (bilaga 2). 

 Vårt val av litteratur grundar sig på att de beskriver patientens autonomi vid livets slutskede samt 

hur etiska dilemman/autonomibegreppen används av vårdpersonalen. Studierna skulle ha intervjuer 

som metod, helst med frågor inriktade på patienters upplevelser kring autonomi vid livets slutsked. Vi 

begränsade sökningen till patienternas autonomi i livets slutskede och personalens perspektiv. Vårt 

första urval grundade sig på artiklarnas/studiernas rubriker och titlar vilket resulterade i att många av 

dem blev uteslutna redan från början. De artiklar/studier som enligt deras rubriker verkade lämpliga 
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studerades utifrån våra kriterier, syfte och vår avsikt med litteraturstudien. Vi har valt att enbart 

artiklar från 90-talet och framåt ska användas i vår studie. 

Uppsatsarbetets förlopp 

Vi har flera gånger under processens gång varit tvungna att ändra och formulera om vårt syfte och våra 

frågeställningar. I och med att vi har varit två som arbetat med uppsatsen har vi haft möjlighet att 

diskutera våra tankar och utbyta idéer. Vi har även fått hjälp och handledning under 

handledningstillfällena och via e-mail. Då har vi för det mesta diskuterat vilka metoder och teorier 

som kunde ha varit relevanta för vårt arbete för att uppnå både syfte och frågeställningar.  Under 

arbetets gång upptäckte vi hela tiden nya perspektiv och det har dykt upp nya tankar och frågor som 

kunde ha varit intressanta att ta upp och diskutera i uppsatsen men som vi bortsåg ifrån på grund av 

uppsatsens syfte.  

Metodproblem 

Från början hade vi tänkt intervjua tio vårdgivare på olika hem och gruppboende för patienter i livets 

slutskede, men det visade sig vara svårt då de flesta vi kontaktade hade mycket att göra och inte hade 

möjlighet att ta emot oss. Detta bidrog till en tidsförskjutning av intervjuerna.  

 Vid ett tillfälle fick vi ställa in en intervju eftersom intervjupersonen inte kunde närvara vid avtalad 

tid. Vi kunde dessvärre inte boka in ny tid med henne på grund av tidsbrist. Hon hade mycket att göra 

och inte möjlighet att boka en ny tid med oss vilket bidrog till att vi förlorade både tid och material 

som kunde ha varit av betydelse för vår uppsats. På grund av att alla intervjupersoner förutom en är 

kvinnor har vi fått ett kvinnligt perspektiv på arbetet, men det är ju trots allt så det ser ut i vården. 

Ett annat problem vi stötte på var att vi hade tänkt oss att intervjutiden skulle vara cirka en timme. De 

flesta deltagarna sade sig inte vara tillgängliga under så lång tid utan kunde ställa upp på högst 45 

minuter. Detta gjorde att vi kände ännu mer press på oss och var tvungna att ställa färre följdfrågor. Vi 

kunde inte heller gå in lika djupgående i varje fråga som vi hade tänkt oss från början. Vissa intervjuer 

höll på mer än en timme medan flertalet tog mellan 40 - 45 minuter. Vi kommer endast att registrera 

de delar av intervjuerna som är relevanta för vårt syfte och vår frågeformulering på grund av tidsbrist.  

Validitet och reliabilitet 

Validitet (giltighet) 

Med validitet menas om forskarens mätningsinstrument mäter det han/hon avser mäta. Man kan säga 

att reliabilitet är förutsättningen för validitet, det vill säga att ett mätningsinstrument ska kunna mäta 

säkert för att den ska kunna mäta det man egentligen vill undersöka (Stukát, 2005, s. 126). 

Validitet innebär att forskaren verkligen har undersökt det som var avsett att undersökas och ingenting 

annat (Thurén, 2004, s. 23). 
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 Att validera betyder att kontrollera. Detta innebär att forskaren kontrollerar sina resultat för att 

motverka snedvriden tolkning. Enligt Kvale ska forskaren kontrollera sina tolkningar av 

undersökningspersonens svar under intervjuns gång, därför gjorde vi uppföljningar på de svar vi fick 

för att kontrollera om vi hade tolkat intervjupersonens utsaga rätt (Kvale, 1997, s. 134). 

Några exempel på faktorer som kan minska validiteten är följande: 

• Mätningsinstrumenten mäter mindre än det man avser mäta 

• Mätningsinstrumenten mäter mer än det man avser mäta 

• Mätningsinstrumenten mäter en del av det man avser mäta och dessutom något annat (Stukát, 

2005, s. 127-128). 

 Genom att banda våra intervjuer och sedan transkribera dem ordagrant försäkrade vi oss om att 

ingen viktig information gick förlorad. För att minska risken för misstolkning kunde vi ha skickat 

intervjumaterialet till intervjupersonerna så att de skulle kunna kontrollera och jämföra våra tolkningar 

med sina utsagor, dock kunde detta inte utföras på grund av tidsbrist.  

Reliabilitet (tillförlitlighet) 

Reliabilitet är samma sak som mätnoggrannhet och tillförlitlighet, vilket innebär hur noga 

mätningsinstrumentet som forskaren använder sig av i sitt arbete mäter. Det vill säga hur skarpt eller 

trubbigt mätningsinstrumentet är och vilken kvalitet det har. Även när man gör en kvalitativ 

undersökning som baseras på tolkningar, använder man sig av olika mätningsinstrument (Stukát, 2005, 

s. 125-126). Reliabilitet hänför sig till resultatets konsistens, alltså hur tillförlitlig undersökningen är 

(Kvale, 1997, s. 85). 

 Några av de reliabilitetsbrister som kan förekomma i en kvalitativ undersökning är: 

• Feltolkning av frågor eller svar hos den intervjuade 

• Yttre störningar under undersökningen 

• Gissningseffekter 

• Felskrivningar eller felräkningar vid behandlingen av svaren (Stukát, 2005, s. 125-126) 

 För att öka tillförlitligheten i vårt arbete har vi försökt att undvika ledande frågor för att så lite som 

möjligt inverka på intervjusvaren då resultatet i vår studie bygger på kvalitativa intervjuer och de svar 

vi får av intervjudeltagaren. Vi har dessutom försökt höja tillförlitligheten genom att båda tillsammans 

bearbetat den insamlade data för att på så vis undersöka om vi hade tolkat den på liknande sätt och 

hade samma uppfattning. 

Etiska ställningstagande 

Vi har varit noggranna med att följa och uppfylla vetenskapsrådets fyra antagna allmänna huvudkrav 

på humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning i vår studie. Syftet med lagen är respekten för 

människovärdet vid forskning och att skydda den enskilda individen (Lag 2003:460). 
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Dessa huvudkrav är följande: 

• Informationskrav: Undersökningsdeltagaren/intervjupersonen ska informeras av forskaren 

om vilka villkor som gäller vid hans/hennes deltagande i projektet. Vi presenterade oss för 

våra intervjupersoner, talade om för dem vilka vi var och vilken skolan vi kom ifrån, samt 

vårt syfte med arbetet och hur intervjumaterialet skulle användas. Vi informerade dem om allt 

som rimligen kunde tänkas påverka deras villighet att delta i vår undersökning. Vidare 

informerade vi dem om att deras deltagande var frivillig och att de hade rätt att avbryta sin 

medverkan om de ville. Vi lämnade våra namn och telefonnummer så att de skulle ha 

möjlighet att kontakta oss vid eventuella frågor, samt om de ville ändra några uppgifter eller 

dra sig ur helt och hållet. 

• Samtyckeskravet: Personer som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständig 

bestämma hur länge och på vilka villkor de vill medverka. De skall kunna avbryta sin 

medverkan utan att detta skall medföra några negativa följder för dem. 

Uppgiftslämnarens/undersökningsdeltagarens samtycke ska inhämtas av forskaren. Vi 

inhämtade deras samtycke muntligt, vilket även spelades in på bandspelare. 

• Konfidentialitetskravet: Konfidentialitet skall ges i största möjliga grad till alla som har 

medverkat i en undersökning. Detta innebär att alla uppgifter om personer i en undersökning 

på största möjliga vis ska handskas på ett sådant sätt att inga obehöriga får del av dem. I 

synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. De professionella som 

deltar i en studie behöver inte vara anonyma av den anledningen att de har en skyldighet att 

bidra med och offentliggöra sin kunskap för att kunna sätta tyngd bakom orden. Däremot har 

vi valt att inte namnge de professionella vi har intervjuat på grund av att de befinner sig i en 

närrelation med patienter och att de även utrycker sina egna känslor och uttalar sina 

synpunkter kring intervjuämnet. Även de drabbade personernas namn som eventuellt skulle 

nämnas under intervjun kommer att förbli anonyma. Vi informerade samtliga deltagare att de 

skulle presenteras utifrån deras yrkesroll samt den verksamhet de arbetade på med påhittade 

namn. 

• Nyttjandekravet: Detta innebär att insamlade uppgifter endast får användas i vetenskapliga 

forskningssammanhang och inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk. För vår del 

innebar detta att de insamlade uppgifterna enbart skulle användas för vår undersökning. Vi 

informerade våra intervjupersoner att uppsatsen skulle vara tillgänglig på Ersta & Sköndal 

Högskolas bibliotek och hemsida.  
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Analysmetoder 

Analys 

Med analysera menar man att skilja något åt i delar eller element. Oftast ligger vissa teoretiska 

förutsättningar bakom hur de kvalitativa intervjuerna ska analyseras. Dessa analyser görs för att kunna 

bepröva teorin. Utifrån undersökningens syfte och ämne, samt intervjumaterialets karaktär får 

forskaren välja den analysmetod som är mest lämpad för intervjuerna. Det finns olika metoder för att 

göra intervjuanalysen. Vi har valt att använda oss av meningskoncentrering. Det innebär att vi genom 

en kortare och klarare formulering av intervjutexten beskriver hur intervjupersonen upplever 

situationen och deras svar på frågorna (Kvale, 1997, s.54, 167, 174, 187).  

 I analysen har vi letat fram de olika teman i de intervjuades berättelser som är relevanta utifrån våra 

frågeställningar. Därefter har vi sorterat undersökningspersonernas utsagor under dessa teman och 

försökt hitta ett mönster i dem. Vi har försökt att lista ut vilka teman som är återkommande i samtliga 

intervjupersoners berättelser, hur lika teman hänger ihop och hur de skiljer sig från varandra utifrån 

våra frågeställningar. Vi har sedan relaterat de synvinklar som framkommit i våra intervjuer till 

litteraturen, tidigare forskning och teorin bakom vårt arbete. 

Meningskoncentrering  

Detta innebär att forskaren formulerar intervjupersonens meningar och utryck på ett mer koncist sätt. 

Man försöker korta ner långa meningar och uttalanden på ett sådant sätt att meningen inte går förlorad. 

Man reducerar längre intervjutexter till kortare och koncisare formuleringar.  

 När forskaren använder sig av meningskoncentrering måste han/hon noggrant läsa igenom och 

studera hela intervjun för att få ett grepp om helheten. Sedan ska han/hon fastställa de 

meningsenheterna som uttrycks av undersökningspersonen. Efter det ska forskaren formulera den 

dominerande meningsenheten så enkelt som möjligt och försöka tolka intervjupersonens uttalande 

utan att ha några fördomar eller tillägga några egna synpunkter. Det är viktigt att ställa frågor till 

meningsenheterna utifrån det specifika syftet, t.ex.  

• Vad är autonomi? 

• Hur jobbar man för att främja och höja autonomin hos äldre patienter i livets slutskede? 

 Sist men inte minst ska forskaren sammanställa och knyta hela intervjuns centrala teman samman i 

ett beskrivande uttalande (Kvale, 1997, s. 174-177). 

Tidigare forskning 

Enligt en studie som gjordes av SOU (2001) framkom att det forskades alldeles för lite inom palliativ 

vård och livets slutskede. Det är oftast enskilda institutioner utanför den statliga/offentliga sektorn som 

forskar inom området, vilket gör det svårt att bedöma om resultaten är generaliserbara eller om de 
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endast gäller för den enskilda enheten. Detta på grund av de begränsade antal patienter som deltar i 

dessa undersökningar. Det behövs betydligt mer forskning kring personer med nedsatt autonomi som 

exempelvis på grund av demenshandikapp, tal-, syn och hörselsvårigheter, samt olika 

utvecklingsstörningar behöver ännu större uppmärksamhet vid forskningstillfällen enligt kommitténs 

rapport (SOU 2001:6, s. 79).  

 Forskning som speglar vården i livets slutskede, sammanställning av aktuell forskning, är en studie 

som nyligen har publicerats av Socialstyrelsen (2007). Syftet med denna studie var att få en 

kunskapsöversikt över och att belysa den svenska forskningen om vård vid livets slutskede. Denna 

studie redovisar att forskningen om palliativ vård har ökat betydligt under de senaste 10 åren, men att 

det däremot finns ganska få studier som belyser den sista tiden i livet för personer med andra 

sjukdomar än cancer. Dessutom visar den att det finns få studier som belyser äldres sista tid i livet och 

deras vårdbehov (www.socialstyrelsen.se).  

 Bland dem som har forskat kring autonomi och livets slutskede kan vi bland annat nämna 

forskningsenheten vid Ersta Sköndal högskola tillsammans med Ersta diakoni i samarbete med Ersta 

sjukhus, Hospicekliniken och Örebro Universitet.  

 Syftet med forskningen har bland annat varit att studera hur svår sjukdom, åldrande och död 

påverkar den enskilda människans och familjens dagliga liv och deras behov av stöd och vård.  De 

centrala begrepp som har studerats i samtliga projekt är: 

• Värdighet 

• Identitet/självbild 

• Beroende  

• Autonomi/delaktighet  

 

 Anna Whitaker är en av de verksamma forskarna på Ersta och Sköndal högskola som studerat 

döende och död, vård i livets slutskede och äldrevård. Hon har bland annat skrivit: 

 Livets sista boning (2004) – anhörigskap, åldrande och död på sjukhem. I sin avhandling påpekar 

Whitaker att enligt Walter (1996) sammankopplas den goda döden till hospice och palliativ vård. 

Whitaker betonar vikten av att ha en helhetssyn på människan även i livets slutskede. Hon menar att 

vårdpersonalen inte bör bedöma patienten endast utifrån de fysiska symtomen, utan även utifrån de 

psykologiska och existentiella. Vidare skriver Whitaker att det har forskats för lite om äldre i livets 

slutskede jämfört med andra områden. De äldre uppfattas som en underprivilegierad grupp, dels på 

grund av deras höga ålder, de tidigare erfarenheter och syn de har på vården samt att de befinner sig i 

livets slut och är döende (Whitaker, 2004, s. 20-22). 

 Whitaker hänvisar i sin avhandling till Forssells studie (1999) där hon fokuserar på förloppet den 

sista månaden före dödsfallet för 44 patienter i tre olika kommuner. Hon kom bland annat fram till att 

få av de äldre själva hade valt platsen för sin död. Däremot var de avgörande faktorerna gällande val 

av vårdform, tillgång till olika äldreboenden, den äldres hälsotillstånd, sjukdomsförloppet, 
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omvårdnadsbehovet och sist men inte minst anhörigas roll och synpunkter. Hon uppmärksammar även 

att det inte förekommer tillräckligt med samtal kring döden, varken med patienten eller anhöriga. 

Detta gjorde att döden oftast upplevdes som oväntad av anhöriga (Whitaker, 2004, s. 24). 

 Henoch (2002) har i sin studie om livets slutskede och palliativ vård (Palliativ- en begreppsanalys) 

försökt klargöra innebörden i begreppet palliativ och förklara betydelsen av begreppen för 

omvårdnaden. Henoch betonar vikten av självständighet i sitt arbete och hänvisar till de sex kriterierna 

Weisman nämner för att uppnå den goda döden, vilket kallas för de sex ”C: na” (Henoch, 2002, s. 10-

14).   

 Anne-Catherine Mattiasson och Lars Andersson är två andra forskare som har forskat inom ämnet 

autonomi. I artikeln ”Vem är det som bestämmer på sjukhemmen?” beskriver de vikten av 

sjukvårdspersonalens behandling av patienten och deras inställning till den äldres autonomi. I deras 

artikel från Socialmedicinsk tidskrift nr 2-3 1991, beskriver de vilka etiska aspekter personalen 

upplever på ett sjukhem när de samtidigt som de försöker hålla patienten vid liv måste beakta 

patientens autonomi. Mattiasson och Andersson (1991) skriver också om vikten av utbildning och 

kunskap, samt personalens egna åsikter och personliga värderingar rörande ämnet. De menar att desto 

bättre kunskap personalen har gällande autonomibegreppet desto mer kan de främja och ta hänsyn till 

patientens autonomi. Fortsättningsvis skriver de om hur viktigt det är med arbetslivserfarenhet. Det 

framkommer också i studien att det oftast saknas tydliga målsättningar för hur vårdpersonalen skall 

agera och vilka förhållningssätt de ska ha när det gäller att bevara den äldres autonomi. De menar att 

etiska frågor måste tydliggöras mer både för patienten och för personalen, samt i vårdverksamheten. 

Att sedan ha en bra autonomimodell inom geriatriken skulle vara ett bra hjälpmedel (Mattiasson & 

Andersson, 1991, s. 127-135). 

Teoretiska utgångspunkter 

Teoretiskt utgår vi ifrån autonomibegreppet i vårt arbete. Vår teoretiska utgångspunkt är att lyfta fram 

olika aspekter som ingår i autonomibegreppet, såsom självständighet, integritet, människovärdet, 

jämlikhet och rättviseprincipen. Som vi tidigare har nämnt kan självbestämmande vara av stor vikt för 

många av oss, även i livets slutskede. I detta kapitel vill vi beskriva vad autonomi är och vad det kan 

ha för betydelse för den äldre patienten som närmar sig döden. Med denna teori som utgångspunkt har 

vi gjort våra intervjuer för att undersöka om den tillämpas i praktiken och i så fall hur vårdpersonal 

arbetar för att främja autonomin hos äldre patienter i livets slutskede.  

Autonomi 

Benämningen ”autonomi” kommer från två grekiska ord.  Auto betyder ”själv” och nomos betyder 

”regel” eller ”lag”. Ordagrant betyder termen autonomi att självet sätter sina lagar (Silfverberg, 2007, 

s. 81). Olika filosofer och författare har beskrivit autonomibegreppet på olika sätt. 
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 Immanuel Kant (1724-1804) i Silfverberg beskriver i sin filosofi att autonomi är en av människans 

mest karakteristiska egenskaper. Att till skillnad från (andra) djur har människan förmåga att stifta sina 

egna lagar, vilket innebär att hon ska kunna skapa sin egen etik och sina egna regelsystem (a. a. s. 82).  

 Dworkin (1988) i Silfverberg beskriver autonomibegreppet i ``modern medicinsk etik``, som 

personens allmänna förmåga att handla på sitt sätt och att ha tillfälle att fatta egna beslut, vilket kan 

föra med sig känslan av makt, frihet och oberoende för individen (a. a. s. 82).  

 Fridegren översätter autonomi med självständighet, vilket hon kopplar inom vården med varje 

människas rätt att bli behandlad med respekt för sin identitet, både kroppsligt och själsligt. 

Vårdpersonalen ska respektera vårdtagarens värderingar, uppfattningar, livsåskådningar och religiösa 

tro (Fridegren & Lyckander, 2001, s. 21).  

 Tännsjö beskriver en autonom person på följande sätt: 

” En person är alltså autonom i den mån hon gör vad hon väljer att göra (därför att hon väljer 

det) och väljer att göra som hon gör därför att hon vill det.” 

 Vidare skriver professor John Rawls (1998) i Tännsjö om sambandet mellan autonomi och frihet: 

” Att handla autonomt är således att handla i enlighet med principer som fria och jämlika 

rationella varelser och som vi förstår på detta sätt” (Tännsjö, 1998, s. 110-111). 

 

 En grundläggande etisk doktrin är att vi ska respektera människans autonomi och hennes rätt till 

den. Det innebär att respektera individens rätt att kunna fatta egna beslut gällande de frågor som rör 

henne och hennes situation. Detta är en grundtanke bakom hälso- och sjukvård, äldrevård och omsorg. 

Som exempel på dessa rättigheter kan vi nämna rätten att besluta om sin egen klädsel, hur dagen ska 

tillbringas och beslut som rör vård och behandling. Framförallt rätten att kunna tacka nej till vård eller 

en viss behandling (Silfverberg, 2007, s. 82). 

 Seedhouse (1991) i Silfverberg menar däremot att ibland kan det vara rätt att tillfälligt kränka en 

persons autonomi om syftet är att utvidga dennes framtida autonomi. Med detta menar han att i vissa 

fall bör vårdpersonalen agera paternalistisk och med hjälp av sin makt mer eller mindre påtvinga en 

viss behandling på patienten då denne själv saknar förmåga att fatta beslut. Naturligtvis har man 

kränkt patientens autonomi i detta sammanhang men beteendet försvaras med hänvisning till att det 

ligger en god avsikt bakom handlandet vilket syftar till att kunna främja patientens framtida 

handlingsförmåga och oberoende.  

 Silfverberg beskriver hur autonomi som förmåga skiljer sig från autonomi som rättighet, vilket 

illustreras i följande mall: 

Autonomi som förmåga 

• Beslutsförmåga och tillfälle till beslut 

• Allmän handlingsförmåga och frihet att utöva denna förmåga  

Autonomi som rättighet 

• rätt att fatta beslut 
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• rätt att utöva sin förmåga, samt rätt till viss utvidgning av denna förmåga (a. a. s. 82-84). 

Autonomi och etik 

Blennberger anser att autonomi har en stor betydelse för människan, hennes värde och livskvalitet. En 

viktig utgångspunkt för etiken är att alla människor har lika värde och att detta lika värde är högt. 

Detta människovärde är ett grundvärde för människans existens, därför är det viktigt att vi sätter stor 

vikt på varje människas liv. Alla människor har samma värde, samma mänskliga rättigheter och 

samma rätt att få dem respekterade. Människovärdeprincipen bygger på att varje person är en 

medmänniska och värd uppmärksamhet och respekt. Människovärdesprincipen innefattar även andra 

etiska begrepp som t.ex. värdighet, integritet, rättvisa och jämlikhet (Blennberger, 2005, s. 33). 

 Silfverberg menar att värdighet är förutsättningen för all mänskliga rättigheter. Så länge en 

människa inte känner sig värdig kan hon inte heller uppfatta sig autonom. Man kan säga att respekt är 

en synonym till värdighet. Det är viktigt att patienten får den respekt han/hon förtjänar och därmed 

känna sig värdig som människa (Silfverberg, 2007, s.121, 123). 

 

 Nordenfelt i Blennberger (2005) delar upp värdighetsprincipen i fyra kategorier: 

• Den första är det samma som människovärdet.  

• Den andra innebär den formella värdigheten som en person har i samhället.  

• Den tredje är en persons moraliska resning vilket skapas genom attityder och handlingar.  

• Den fjärde är den personliga identitetens värdighet som kan minskas eller helt förloras i 

samband med sjukdomar, olyckor och framför allt vid åldrandet. 

 För att människan ska finna en mening med livet behöver hon livsglädje och välbefinnande som i 

sin tur höjer hennes livskvalitet. Den livskvalitén vill hon gärna behålla även in i det sista i livets 

slutskede. Det goda livet och livsglädjen hos den äldre patienten är att få det han/hon önskar utifrån 

sitt fria val. Blennberger menar att rätten till autonomi och integritet är förutsättningen till ett värdigt 

liv, alltså alla aspekter av värdighet blir även aspekter av frihet och självbestämmande (Blennberger, 

2005, s. 51). 

 Blennberger presenterar även de värdighetsaspekterna som är viktiga att tänka på utifrån 

människovärdet inom socialt- och omvårdnadsarbete.  

Värdighetsaspekter utifrån människovärdet: 

• Frihet/autonomi i en grundbetydelse. Frihet från tvång och förtryck (bland annat rättstrygghet 

och rätt till självbestämmande). 

• Saklig och öppen (att inte ha en manipulativ påverkan). 

• Att ha rätt till en privat sfär, rumsligt och genom kunskapsbegränsningar av olika slag. 

• Respektfullt och jämlikt bemötande. 
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• Kompetent insats och rättssäker behandling från den offentliga sidan och andra aktörer samt 

att ha tillgång till välfärdens övriga resurser. 

• Demokratiska rättigheter. Att vara delaktig i det som sker och kunna påverka det. 

Dessa sex värdighetsaspekter uppmärksammas även inom äldreomsorgen och kan utvecklas till 

regelverk som värdighetsbefrämjande (Blennberger, 2005, s. 198-199).  

 Blennberger menar att om en person inte finner någon mening med sitt liv och saknar livsglädje, 

finner hon inte heller något värde för sitt liv. Om hon inte erfar något värde med sitt eget liv, får hon 

känslan av att hon inte heller är viktig för någon annan och blir då nollklassad. En sådan människas 

död är ingen som helst förlust för världen. Vi bör respektera människans vilja och självbestämmande 

vad det gäller hennes eget liv, oavsett vilka upplevelser hon har, vilka prestationer hon gör eller vilken 

situation hon befinner sig i, det vill säga även i livets slutskede. Enligt självbestämmandeprincipen bör 

tvång och hämmande inskränkningar av en persons liv inte förekomma och grundställningen för det 

sociala arbetet ska vara att människan själv ska få avgöra viktiga angelägenheter för sitt liv, även i 

livets slutskede (Blennberger, 2005, s. 353-354). 

 Sjukvården skall visserligen främja människans hälsa, men inte med alla till buds stående medel. 

Hälsan skall främjas till ett rimligt pris. Visserligen har man idag mycket effektivare och större 

möjligheter att hålla en människa vid liv, men det man inte bör glömma är individens 

självbestämmande och egen vilja. Man bör inte sätta in dropp, näring, läkemedel eller respirator om 

det går emot patientens egen vilja.  

Vilken behandling är då rimlig och förnuftig?  

• Förmodligen den som tillgodoser patientens eget intresse, alltså den som gör livet drägligt för 

henne och är godtagbart för de anhöriga och för samhället. Eftersom livet i sig utgör ett 

grundläggande värde, får man i tveksamma fall utgå från att patienten själv känner till sitt eget 

bästa och kan fatta egna beslut vad det gäller hennes eget liv och vilken behandling hon ska få. 

Behandlingen bör ske i samråd med patienten/klienten. 

 

Enligt Fridegren skall allt vårdarbete bygga på fyra etiska grundprinciper: 

• Autonomiprincipen 

• Godhetsprincipen 

• Principen att inte skada 

• Rättviseprincipen 

 Detta innebär att vårdpersonalen ska ta hand om den sjuke på ett sådant sätt att denne ska känna sig 

delaktig och får behålla sin självständighet. Patienten skall behandlas rättvist, oberoende av dennes 

ålder, hudfärg, religion eller kultur. Även Fridegren lägger stor vikt på människors lika värde inom allt 

vårdarbete (Fridegren & Lyckander, 2001, s. 14).  
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 Silfverberg menar att i ett maktförhållande mellan vårdgivare och patient är det viktig att vården 

ges på ett emancipativt sätt, det vill säga att den ska främja oberoende hos vårdtagaren. Patienten bör 

vara delaktig och ges möjlighet att påverka sin situation (Silfverberg, 2007, s. 253). 

 Enligt Tännsjö finns det tillfällen då personalens och patienternas etiska värderingar kommer i 

konflikt med varandra, exempelvis när något som är rätt ur vårdgivarens perspektiv krockar med 

vårdtagarens förväntningar och de tjänster som denne vill ha. Det är viktigt att komma ihåg att de 

etiska problemen handlar om vad som är rätt eller fel, inte vad vårdpersonalen som person anser vara 

rätt eller fel (Tännsjö, 1998, s. 18-19). 

 Vårdpersonalen bör se till att patienten får ett värdigt och gott slut på livet. Med detta uttryck 

menas en sådan död som patienten själv skulle välja om hon/han hade möjlighet. Weisman (1988) 

menar att det är patientens livsstil och tidigare värderingar som utgör underlaget för vad som ska 

betraktas som ett gott döende. Han försöker ringa in begreppet med hjälp av sex frågor. Dessa kallas 

de sex ”C:na”: Care, Control, Composure, Communication, Continuity and Closure. 

Dessa frågor är följande: 

1) Fick personen en adekvat vård och smärtlindring? 

2) Hur självständigt kunde personen leva till slutet? 

3) Kunde personen bevara viktiga relationer under slutfasen? 

4) Dog personen med en acceptabel självbild? 

5) Nådde personen fram till en känsla av syntes och sammanhang med sitt liv? Kunde 

hon/han förlika sig med det liv som blev hennes/hans? 

6) Var personen beredd att dö? 

 Även om begreppen från början användes för att utvärdera patienternas sista tid i livet och deras 

död efter dödsfallet, kan de sex nyckelfrågorna även vara till god hjälp för att planera och genomföra 

omvårdnad i livets slutskede (Weisman, 1988, s. 65-77). 

Faktorer som kan begränsa autonomi 

Autonomi är en relation enligt Silfverberg. Hon menar att en människa kan vara autonom till avseende 

på ett visst beslut eller handling, det vill säga att människans självbestämmande är begränsat. Ingen 

människa är helt oberoende och autonom med avseende på alla handlingar, men däremot kan hon vara 

autonom med avseende på de flesta av vardagslivets handlingar. 

 Omständigheterna kring en person måste vara gynnsamma för att hon ska ha förmåga att uppnå sin 

autonomi. Detta kan man möjliggöra genom att respektera hennes rätt till autonomi.  

Enligt Silfverberg kan det även finnas interna hinder som begränsar människans autonomi. Som 

exempel på dessa hinder kan man nämna alkohol- eller drogberoende. I dessa fall riktas individens 

energi åt missbruket, vilket gör att hon inte har tid att fatta egna beslut. 

 Ett annat internt hinder kan vara sjukdomar som begränsar individens autonomi avsevärt. I vissa 

fall kan sjukdomen nedsätta patientens förmåga att fatta egna beslut helt och varaktigt. Exempel på 
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detta är när patienten har drabbats av en demenssjukdom, vilket innebär att patienten med stor 

sannolikhet aldrig mer kommer att få tillbaka sin kapacitet. Med detta i åtanke kan man dra slutsatsen 

att hälsan och autonomin går hand i hand och individens autonomi i stort sett är beroende av hennes 

hälsa. 

 Den nedsatta hälsan kan i vissa fall begränsa patientens beslutsförmåga och handlingsförmåga helt 

eller delvis. Det råder en relation mellan hälsan och autonomin som vi tidigare nämnde, vilket i sin tur 

påverkar individens livskvalitet. Vårdpersonalen ska respektera den sjuke patientens rätt till 

självbestämmande och ge henne tillfälle till beslut och handling. På detta sätt kan patienten uppleva 

sig sedd och uppskattad och oberoende i viss mån, vilket i sin tur för med sig livsglädje och höjer 

hennes livskvalitet (Silfverberg, 2007, s. 85-87). 

Autonomi och den goda döden 

Det är viktigt att vård vid livets slut ges på ett sådant sätt att vårdtagaren inte känner sig kränkt utan 

behåller sin personliga integritet, enligt Hjelm (2001) i Fridegren & Lyckander. Detta innebär att den 

döende ska få: 

• Närhet och kärlek 

• Få mat och näring 

• Få sin hygien skött 

• Bli bemött med respekt 

• Få behålla sitt självbestämmande (Fridegren & Lyckander, 2001, s. 104). 

 

 Enligt Hermansson (1998) i Forssell ska vissa kriterier uppfyllas för att uppnå den goda döden. 

Dessa kriterier är: 

• Symtomlindring 

• Självbestämmande 

• Sociala relationer 

• Självbild 

• Syntes, sammanhang 

• Samtycke att dö  

 

 Autonomibegreppet sammankopplas i detta fall till de kriterier som berör självbestämmande och 

sociala relationer (Forssell, 1999, s. 23). Självbestämmande är ett kännetecken för den goda döden 

som berör såväl autonomi som integritet. Att själv kunna bestämma och medverka i utformningen av 

omgivningen och det som berör en själv och ens situation är en av de centrala aspekterna för 

autonomin. Relationen mellan den döende och omgivningen är av stor betydelse för att kunna främja 

autonomin hos denne.  



 28

 Genom att lära känna varje patient/boende och dennes behov av vård och omsorg, samt att vara 

lyhörd för små förändringar och noggrant följa patientens sjukdomsförlopp kan vårdpersonalen gynna 

situationen så gott det är möjligt och skapa tillfälle och förmåga hos patienten att fatta egna beslut i 

den mån det går och på det viset främja och höja hennes autonomi (a. a. s. 31-34). 

 Enligt Silfverberg finns det vissa gemensamma kriterier som bör uppfyllas för att en döende person 

ska uppnå en värdig och fridfull död. Dessa är: 

• Bevarad identitet 

• Självbestämmande/delaktighet 

• Bevarande av sociala relationer och 

• Symtomlindring 

 Den som snart ska dö sätter stor värde på att bli betraktad som den person han/hon är och att få 

betyda något för andra (Silfverberg, 2007, s. 148-149). Fridegren menar att all behandling skall ske i 

samförstånd med vårdtagaren, där utgångspunkten ska vara att stärka patientens självständighet. 

Patienten måste informeras om vad som skall göras och varför. Därefter är det upp till patienten att 

besluta om denne vill ta emot behandlingen eller inte. Om vårdpersonalen kränker patientens 

kroppsliga integritet genom att utöva makt, kan det skada denne själsligt (Fridegren & Lyckander, 

2001, s. 22). 

 Även Widell anser att målet för vården i livets slutskede ska vara ett så gott liv som möjligt för den 

som ska dö fram till dennes död och ett respektfull omhändertagande efter döden. Hon betonar också 

vikten av en kommunikation mellan den döende och omgivningen. Vi måste först veta vad en god död 

är för just den individen, så att vi ska kunna främja den. Då vi alla är olika och kan ha olika 

uppfattningar av den goda döden, bör vi ställa patienten frågan: 

• Hur vill du ha din sista tid i livet? 

 

 För att patienten ska behålla sin självständighet och uppnå den goda döden bör vårdpersonalen vara 

lyhörd och ställa sig följande frågor: 

• På vilket sätt vill och kan den sjuke påverka sin situation? 

• Vilka beslut vill och kan den sjuke medverka i? 

• Vad vill den sjuke ha hjälp med och vad vill han/hon klara själv? 

• Vad kan han/hon klara själv? 

• Vilken information/kunskap behöver den sjuke för att medverka vid beslut och kunna påverka 

sin situation? 

• Vem ska fatta besluten om den sjuke själv inte orkar eller har förmåga till detta? 

• Behöver den sjuke någon form av hjälpmedel för att klara att leva självständigt? 

• Är det något i den sjukes boendemiljö som behöver förändras för att göra det möjligt för 

honom att leva självständigt? 
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• Har den sjuke önskemål om att delta i några speciella aktiviteter han behöver hjälp för att 

klara av att genomföra? 

 Vidare skriver Widell att man inte alla gånger kan få ett ordentligt svar beroende på hur väl 

patienten mår och kan uttrycka sig. I de fall patienten saknar förmåga att uttrycka sig hänvisar hon 

också till Hermansson och de sex kriterierna hon anser vara förutsättningen för den goda döden. 

 Patientens autonomi ska främjas och vårdpersonalen ska hjälpa patienten att upprätthålla de sociala 

relationerna som är av större vikt för individen av olika skäl. 

 Med den goda döden avses här att patienten skall få utrymme att utrycka sig och kunna reflektera 

över sitt liv och sin situation. Det är viktigt att den sjuke ska finna en mening med sitt liv. Genom att 

känna sig respekterad, uppskattad in i det sista och uppleva att hans/hennes liv har varit meningsfullt 

kan det även underlätta för honom/henne att acceptera sin situation och därigenom sin väntande död 

(Widell, 2003, s. 26).  

 För att både patienten och dennes anhöriga ska uppleva den goda döden är det viktigt att även 

anhöriga får det stöd, den hjälp och den uppmärksamhet de behöver. Detta gäller både under tiden och 

efter den sjukes bortgång. Även de måste känna sig delaktiga och få göra sin talan hörd. Widell 

påpekar att vårdpersonalen ska ge anhöriga den tid de behöver för att kunna smälta det som hänt i 

samband med dödsfallet. De ska få stöd och möjlighet till samtal om det behövs. De ska få sitta vid 

den dödes säng och prata till, och eventuellt vidröra denne. På detta sätt kan man avdramatisera döden. 

Det är viktigt att skapa en lugn miljö för den anhörige där denne kan känna sig trygg. Personalen får 

hålla sig i bakgrunden och vara tillgänglig vid behov. Vårdpersonalen skall alltid ta reda på anhörigas 

önskemål i samband med dödsfallet och försöka hjälpa dem så gott det går (a. a. s. 166).  

 Även Whitaker anser att kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter samt deras anhöriga 

är av största vikt när det gäller att ge bästa möjliga vård. Många gånger tas inte de anhörigas önskemål 

och åsikter på allvar vilket leder till att de känner sig ignorerade. Detta kan då resultera i konflikter 

mellan de anhöriga och vårdpersonalen. För att den goda döden skall uppnås måste alla inblandade 

känna sig delaktiga i processen och få det stöd och den hjälp de behöver (Whitaker, 2004, s. 166-167).  

Slutord om autonomi 

I detta avsnitt har vi försökt att beskriva vikten av autonomi i helhet och även för den äldre patienten i 

livets slutskede. Det framkom att det finns en tydlig koppling mellan hälsa, livskvalitet och autonomi.  

För att en människa ska kunna känna sig autonom måste hon ha rätt till tillfälle och förmåga att fatta 

egna beslut som i sin tur leder till förverkligandet av hennes önskningar och den höjda livskvalitén. 

 Vi försökte även upplysa att begreppet autonomi i många etiska sammanhang kännetecknas av 

individens rätt till självständighet, det vill säga att respektera människans rätt till autonomi. 

Autonomin för den som befinner sig i livets slutskede kan stärkas genom att individen får möjlighet 

till självbestämmande och tillfälle till handling även i frånvaro av full hälsa. Man behöver inte vara 

fullt frisk för att kunna utföra en viss handling. 
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 Om patientens autonomi respekteras av andra och om hon får tillfälle och har förmåga att 

förverkliga många livsmål höjs även hennes livskvalitet under den kvarvarande perioden fram till 

hennes död. Det innebär att hon med stor sannolikhet kommer att uppleva en värdig och god död, 

vilket redogjordes för i avsnitt Autonomi och den goda döden (Silfverberg, 2007, s. 87-88). 

Presentation av intervjupersonerna och deras arbets platser 

Intervjuperson 1: 

Anna Samuelsson 

Anna är Onkologisjuksköterska och jobbar på ett hospice i Stockholm. Onkologisjuksköterskan har en 

allmän hälso- och sjukvård utbildning med inriktning mot onkologisk omvårdnad. Annas 

specialinriktning är cancersjuka patienter och hon ansvarar för att omvårdnaden av cancerpatienter blir 

optimalt utformad. Dessutom ansvarar hon för andra patienter som befinner sig i livets slutskede på 

detta hospice. Anna har arbetat på denna vårdenhet i cirka fyra år men har jobbat som sjuksköterska 

sedan början av 90-talet. Alltifrån den basala omvårdnaden till avancerad omvårdnad ligger inom 

hennes arbetsområde. I det ingår att dela ut medicin, ge injektioner, skriva in patienter samt 

vårdplanering vid eventuell hemgång. Att ta hand om de avlidna och finnas där för anhöriga är en 

annan viktig del av hennes arbete. 

 På den avdelning som Anna arbetar finns det både sjuksköterskor och undersköterskor. 

Sjuksköterskorna är fler på grund av att de flesta patienter som bor där är svårt sjuka. Det finns även 

tillgång till två överläkare på avdelningen. 

 

Intervjuperson 2: 

Indira Holakovij 

Indira har sammanlagt arbetat som sjuksköterska i 21 år. Hon har arbetat både i Sverige och 

utomlands, de senaste sju åren inom äldrevården. På den avdelning hon är stationerad finns det 

patienter som drabbats av både stroke och hjärtsvikt. De flesta som kommer dit är färdigbehandlade 

och är i dåligt skick. Det finns tillgång till tre sjuksköterskor per dag på avdelningen. 

 Indira har till uppgift att bland annat sköta inskrivningar av patienterna, samt har hand om det 

medicinska och det omvårdnadsmässiga. Tillsammans med patienten, anhöriga, läkare och 

kontaktpersoner deltar hon i vårdplaneringen. 

 

Intervjuperson 3: 

Ayla Amilia 

Ayla är sjuksköterska och teamledare på sin avdelning. På morgonen arbetar hon med patienterna, 

delar ut medicin, tar blodprover osv. På eftermiddagen sköter hon det administrativa.  
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 På Aylas avdelning finns det 32 patienter där medelåldern ligger på över 90 år. De flesta är ganska 

klara i huvudet. De är inte dementa eller sjuka i t.ex. cancer, utan är döende på grund av hög ålder. Där 

arbetar tre sjuksköterskor, fyra undersköterskor och sju vårdbiträden. 

 

Intervjuperson 4: 

Petra Isaksson 

Petra arbetar som sjuksköterska på ett äldreboende sedan åtta år tillbaka. Hon har arbetat totalt 15 år 

inom vården, mest inom i äldrevården. Hennes arbetsuppgifter består bland annat av att delta i 

omvårdnadsarbetet, dela ut medicin och provtagning. Det finns också en administrativ del till exempel 

att föra journaler. Vidare så är hon som sjuksköterska med och leder och utbildar övrigt personal i 

omvårdnadsarbetet.  

 Det finns 36 boende på avdelningen. Dagtid arbetar två sjuksköterskor, tre undersköterskor och två 

vårdbiträden. På eftermiddagen och kvällen är det en sjuksköterska, tre undersköterskor och tre 

vårdbiträde som arbetar. 

 

Intervjuperson 5: 

Annika Falk 

Annika har arbetat som sjuksköterska sedan 1969. Hon arbetar på ett hospice i Stockholm och har så 

gjort sedan det startade för cirka sju år sedan. Hon har vidareutbildat sig inom medicin och kirurgi 

dessutom har hon specialiserat sig inom onkologisk omvårdnad och palliativ vård. 

 Annikas anser att hennes viktigaste arbetsuppgift är att ingå i teamet kring patienterna. Sedan har 

hon rena sjuksköterska uppgifter som att dela ut medicin, ta prover och ha kontakt med läkaren. Hon 

deltar också i omvårdnadsarbetet kring patienterna. På avdelningen arbetar sjuksköterskorna och 

undersköterskorna tillsammans med all omvårdnad. 

Avdelningen har nio patienter som tillhör tre olika kategorier: 

1. Cancerpatienter i livets slutskede. 

2. Personer i livets slutskede med andra diagnoser, t.ex. svårt hjärtsjuka eller njursjuka. 

3. Patienter som är i behov av korttidsboende under en viss tid då de får rehabilitering. 

 De flesta patienterna är över 65 år, men de har även enstaka yngre cancerpatienter som är i 50 

årsåldern. De flesta är klara i huvudet, dock kan de vara lite glömska på grund av sjukdomen och den 

höga åldern. På boendet har de satt upp mål som de strävar efter: 

• Att respektera patientens självbestämmande 

• Att ha ett fungerande teamarbete 

• Att ha en lugn och rogivande miljö 

• Att fokusera på symptomlindring  

• Att arbeta tillsammans med de anhöriga 
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• Att ge anhöriga efterlevandesamtal  

 

Intervjuperson 6: 

Maria Eriksson  

Maria är sjuksköterska och arbetar på en demensavdelning sedan fyra år tillbaka. Hon har 30 års 

erfarenhet inom vården, mestadels som konsult åt sjukhus med långtidssjuka.  Maria har även en 

magister examen från USA i psykiatrisk sjukvård och har även doktorerat i klinisk sjukvård. Innan hon 

kom tillbaka från USA hade hon en egen praktik som psykolog.  

 På demensavdelningen som Maria arbetar på bor 30 patienter. Det finns tillgång till två 

sjuksköterskor och sex undersköterskor dagtid. Varje patient har en kontaktperson som ska ta hand om 

dennes behov och tala för den äldre. Det innebär bland annat att ha kontakt med de anhöriga och med 

teamet en gång i månaden. Då diskuteras vad som händer och eventuella önskemål från patienten eller 

familjen. Avdelningen har delats in i fyra grupper och varje grupp har varsin teamledare. Teamledaren 

lägger upp arbetet och ska se till att saker blir gjorda. Hennes roll är bland annat att stödja 

kontaktpersonerna och teamledarna och ta itu med de eventuella problemen. Det är en ge och ta 

relation mellan sköterska och övrig personal. Varje morgon och eftermiddag träffas personalen 

tillsammans med sjuksköterskan och skriver rapport och diskuterar patienternas hälsa och aktuella 

situation. Maria anser att det är viktigt med dessa regelbundna rapporter då det sker förändringar varje 

dag. En annan viktig uppgift hon har är att entusiasmera personalen att arbeta. För att få en bra vård 

anser Maria att det krävs bra personal som trivs med sitt arbete.     

 

Intervjuperson 7: 

Ylva Hansberg 

Ylva har varit verksam inom vården i drygt 40 år och arbetar nu som sjuksköterska på en 

demensavdelning sedan åtta år tillbaka. Hennes arbetsuppgifter är att först och främst att se till den 

boendes bästa. Hon har även medicinskt ansvar och sköter kontakt med avdelningens läkare. 

Dessutom sköter hon kontakten med de sociala myndigheterna. Ylva är även handledare för 

personalen och har ansvar för att vissa riktlinjer inom hälso- och sjukvård följs. Omvårdnadsbiten är 

hon ytterst ansvarig för. Det innebär att se till att de boende blir omhändertagna på rätt sätt och att se 

till att företagets policy efterföljs.  

På demensavdelningen bor det 18 patienter som är mellan 75-95 år. Dessa personer har olika nivåer av 

demens. Det finns de som är helt dementa som inte klarar av att äta själva och som behöver hjälp med 

allt. Sen finns det de som bara behöver delvis hjälp, men alla är i behov av vård dygnet runt. Det är en 

sjuksköterska, fyra undersköterskor och fem vårdbiträden som arbetar på avdelningen. På dagarna är 

det fem ur personalstyrkan som arbetar samtidigt. Vissa gånger upplever personalen att de inte hinner 

med patienterna så som de skulle vilja. Boendet ser gärna att de som arbetar där har en vårdutbildning 
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i grunden, allra helst skall de som lägst skall ha en undersköterska utbildning. Personalen ges tillfälle 

att gå kurser i demenssjukvård.  

 

Intervjuperson 8: 

Åsa Sandberg 

Åsa är sjuksköterska på ett sjukhem i Stockholm och har gått en utbildning om livets slutskede. Hon 

utför de vanliga sjuksköterskeuppgifterna på avdelningen. Då läkaren endast är på plats två gånger i 

veckan får hon även göra patientbedömningar. På sjukhemmet gör de allt som en medicinavdelning 

gör, d.v.s. att ge dropp, ge blod transfusioner och att ge antibiotika intravenöst. De strävar efter att inte 

behöva skicka vidare patienterna till sjukhus, utan gör det mesta själva. 

 Det finns tre avdelningar på boendet, som sammanlagt har 45 patienter. De patienter som bor där är 

från 60 år och uppåt, medelåldern ligger mellan 75-80 år. Det är personer med cancer, Parkinson eller 

strokepatienter. Det är 2-3 sjuksköterskor och sex undersköterskor som arbetar dagtid. 

 

Intervjuperson 9: 

Daniel Fridgren  

Daniel har varit verksam inom vården i 12 år. Han är utbildad sjuksköterska och mentalskötare och har 

sedan 11 år tillbaka arbetat på ett sjukhem. Han har tidigare jobbat bl.a. på ett psykiatriskt 

gruppboende, ett ålderdomshem och en stängd psykiatrisk avdelning. På det här boendet arbetar han 

med omvårdnad och andra sjuksköterskeuppgifter, såsom att ge dropp, ge injektioner och medicin ta 

prover osv. Dessutom är Daniel kontaktperson, inkontinensansvarig och arbetsplatsombud.  

 Deras huvuduppgift är att se till att patienterna får leva ett så normalt liv som möjligt. 

Omvårdnadsarbetet handlar bl.a. om att se till att de får mat och att sköta om eventuella liggsår. Att ge 

medicin, insulin och se till att de är torra och rena ingår också. Sedan har han även hand om den 

mentala och själsliga omvårdnaden. Den biten bakas in i allt arbete. Vid behov kan de ta in kuratorer 

eller diakonissor, men oftast sköter personalen det själva. Det ingår i Daniels roll som mentalskötare. 

Personalen är både kontaktperson och språkrör för boende och anhöriga. Daniel tycker att det fungerar 

bra då personalen själva känner de boende istället för att någon skall komma utifrån och försöka 

hjälpa. Avdelningen Daniel arbetar på är en geriatrisk avdelning, alltså en avdelning för patienter som 

är över 65 år gamla. Där finns bl.a. äldre som är helt klara i huvudet, lätt dementa eller väldigt 

dementa. Det finns också de som har fått en stroke eller är helt handikappade. Dagtid är de minst fyra 

personal som tar hand om de 16 boende. Oftast är det fyra undersköterskor och en sjuksköterska som 

arbetar. De boendes åldrar varierar från 65 till 100 år. 

 Det är smärtstillande och ångestdämpande behandling de ger, alltså palliativ omvårdnad. 

Arbetsidén bygger på svensk lagstiftning och mänskliga rättigheter. Dit kommer man oftast som sista 

anhalt. Ibland händer det att en patient blir bättre och kan åka hem igen men vanligtvis är det där de 

tillbringar sin sista tid. 
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Resultat 

Autonomi för dig 

Samtliga av de intervjuade sjuksköterskorna förutom en som inte visste vad autonomi och 

självbestämmande betydde för henne, kopplade ordet autonomi direkt till självbestämmande. De flesta 

ville själva bestämma över sin egen situation och vara oberoende av andra så mycket som möjligt och 

i så lång utsträckning som möjligt. Petra förklarade autonomi på följande sätt:  

”För mig innebär autonomi att göra det jag vill göra och få bestämma själv hur jag vill ha 

dagen upplagd. Att ingen bestämmer över vad jag ska och inte ska göra, eller hur jag ska bete 

mig. Det handlar om att kunna yttra mig fritt samt att få min vilja igenom.” 

 

 Många av deltagarna påpekade att autonomin är begränsad även för friska människor i den mening 

att vi inte kan bestämma eller styra över allt som sker omkring oss. Arbetsplatsen är ett exempel där 

begränsning av autonomi förekommer. De anställda får order att följa och bestämda arbetsuppgifter. 

Däremot anser de flesta deltagarna att fokus på autonomi bör vara där de anser att det finns möjlighet 

att vara autonom, i den privata sfären och på fritiden. Åsa förklarar här hur hennes autonomi begränsas 

i det vardagliga livet: 

”För mig innebär det vad jag vill göra på min fritid. Exempelvis vad jag vill äta, vilka jag ska 

umgås med och vad jag ska ha på mig. Jag kanske inte kan bestämma över allt som sker kring 

mig men vill kunna påverka och styra det som rör mig och min situation. Jag kanske inte kan 

styra hur och när jag ska arbeta, då jag måste följa arbetsplatsens regler och bestämmelser. 

Däremot vill jag kunna bestämma hur min fritid ska läggas upp och hur jag vill sköta mitt 

privata liv.”  

 

Även Anna definierade begreppet autonomi som självbestämmande och deltagande i den egna 

situationen. Hon påpekade vikten av att vara oberoende av andra så långt som det är möjligt.  

”Jag antar att det är viktigt för alla människor att vara så självständiga som möjligt och kunna 

vara delaktiga i det som sker kring dem och som berör dem och deras liv. Exempelvis vill jag 

bestämma själv vilken religion jag vill utöva, vilka kläder jag vill bära, vilken inredning jag ska 

ha hemma och vilken sort av förhållande vill jag ha i mitt liv. Det är viktigt för mig att vara 

självständig genom hela livet ända tills jag dör.” 

 

 Två av de intervjuade kopplade samman autonomi med begrepp som demokrati, yttrandefrihet och 

den fria viljan. De ansåg att samhället bär ansvaret för att dessa rättigheter skall komma medborgarna 

till rätta så att de kan leva ett så autonomt liv som möjligt, utan att de ska känna sig kränkta. På 

följande sätt beskriver Petra sambandet mellan frihet och autonomi. 

”Jag tror att autonomi är ett av kriterierna för ett demokratiskt samhälle. Folk ska kunna yttra 

sig och få sin vilja igenom så gott som möjligt så länge det inte skadar och hämmar andras 
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frihet och autonomi. Jag tror att viljan om att vara fri och självständig finns inom varje 

människa och det ligger på samhällets ansvar att beakta, främja och skydda medborgarnas 

autonomi.”  

 

 Daniel delade synpunkter med Petra men pekade också på vikten av värdighet och respekt, så 

gjorde också Annika och Maria.  

”Autonomi är för mig integritet, självständighet, frihet, värdighet och respekt. Det är viktigt att 

man blir tagen på allvar och behandlas med respekt. . Ingen ska behöva känna sig 

diskriminerad på grund av ras, nationalitet, etnicitet, religion, kön, ålder och så vidare.” 

  

 Två av de tillfrågade kopplade frågan till patienterna och hade svårt att skilja mellan deras egen 

autonomi och patienternas. För dem var autonomi sammankopplad till arbetet och deras patienter.   

 

”Jag vet inte hur jag ska definiera autonomi. Det är svårt för mig att prata om autonomi utan 

att koppla den direkt till patienterna. Men det är nog självbestämmandet.”  

 

 Ylva ansåg att autonomi var individuellt. Att autonomi kan vara olika saker för olika personer. Hon 

trodde inte på ordspråket ”behandla andra såsom du själv vill bli behandlad”, eftersom hon inte tror att 

alla vill bli behandlade på samma sätt.  

”Det är individuellt, det varierar från person till person. Det som är autonomi för mig är kanske 

inte det för den andre.” 

Autonomi och livets slutskede 

Samtliga intervjuade påpekade vikten av självbestämmande, integritet och oberoende hos patienterna. 

De anser att det är viktigt för patientens självbild att känna sig oberoende och kunna fatta beslut som 

rör den egna situationen i den mån det är möjligt. Inga tvång och måsten får förekomma och patienten 

skall få sin vilja igenom inom vettiga ramar.  

”Autonomi för patienter i livets slutskede innebär att låta dem göra det de vill i den mån det går, 

så att de skall kunna behålla sin självständighet och vara dem de är till slutet. Patienten skall få 

leva som hon vill, det finns inga måsten. Exempelvis om de vill ligga kvar i sängen så får de 

göra det. Man tvingar dem inte att gå upp.” 

 

 Många av de tillfrågade tycker att det är viktigt att vården och behandlingen sker i samråd med 

patienten. Patienten måste vara delaktig i de beslut som fattas och har rätt att avstå från 

vidarebehandling. En av sjuksköterskorna betonade också vårdtagarens rätt att välja mellan två 

likvärdiga behandlingar. Annika redogör för hur viktigt det är att inte behandla patienterna som om de 

vore icke närvarande. 
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”På boendet har vi satt upp mål som vi vill uppnå. Ett av dem är att vården skall ske i samråd 

med patienten. Vi försöker ta hänsyn till patientens vilja så att denne själv kan påverka sin 

situation. Det skall inte vara så att personalen bestämmer över huvudet på patienten, utan så 

länge patienten är förmögen till det skall han/hon ta del i beslutsfattandet.” 

 

 Enligt några av de intervjuade kan självbestämmande och delaktighet i den egna situationen höja 

livskvalitén hos många patienter, vilket i sin tur kan leda till en värdig död eller det som kallas för den 

goda döden. Det är viktigt för individen att kunna påverka sin situation. Det kan röra sig om små saker 

men som ändå är av stor betydelse för patienten. Patienten måste få utrymme att uttrycka sig och 

kunna reflektera över sitt liv och sin situation.  Åsa förklarar vad hon anser vara viktigt för att höja 

patientens livskvalité som sedan enligt henne kan resultera i en värdig död. 

”När patienten känner sig respekterad och delaktig i det som sker kring denne ökar även dennes 

livskvalitet och kan då få en värdig död. Det handlar om att i den mån det går se situationen ur 

patientens synvinkel och göra som denne vill.” 

 

 Fyra av de nio intervjuade påpekar vikten av värdighet och respekt i möte med patienten. Det är 

viktigt att patienten upplever att hon blir behandlad på ett rättvist och respektfullt sätt. På följande sätt 

uttrycker sig Ayla beträffande denna punkt. 

”Alla människor har samma värde, ung som gammal, frisk som sjuklig. Vi arbetar för att 

vårdtagaren ska känna sig värdig och respekterad. Patienten har rätt att bestämma över sin 

situation och vi ser till att de är nöjda och känner sig trygga.” 

 

 Många av de tillfrågade tog upp vikten av patientens livshistoria. Man ska skaffa sig en 

bakgrundsbild av patienten med hjälp av denne själv eller de anhöriga redan vid inskrivningen. Detta 

för att få reda på hur patienten levde innan han/hon tillsjuknade, vad denne hade för yrke, vilka 

intressen och så vidare. Detta är nödvändigt för vårdpersonalen så de ska veta hur de ska gå till väga 

för att kunna leva upp till patientens förväntningar, så att patienten ska få leva ett så normalt liv som 

möjligt. Det viktiga är att ta reda på vårdtagarens önskemål. Anna beskriver personalens arbetssätt för 

att skaffa sig informationen. 

”Vi skaffar oss en överblick över patientens livshistoria och förväntningar. Ibland får vi prata 

med anhöriga om patienten själv inte kan uttrycka sig. Personalen försöker utgå från dessa 

önskemål när de har fått den övergripande omvårdnadsplanen gällande patientens självbild.” 

  

 Att man ska se den friska människan, den hon var innan hon tillsjuknade var det vissa av de 

intervjuade som tog upp. För att personalen skulle komma ihåg att det faktiskt var den friske de 

vårdade hade de olika sätt att agera efter.  
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”Sen vill vi ha även en fotografi på den boende när denne var frisk. Detta för att vi skall komma 

ihåg att det faktiskt är den personen vi vårdar. Vi vill ha den friska bilden framför oss när vi 

jobbar med patienten.” 

 

 Sex av de tillfrågade betonar vikten av ett bra samarbete med de anhöriga för att kunna göra ett bra 

vårdarbete. Det är inte alltid patienten kan uttrycka sig och framföra sina önskningar. Då är det viktigt 

att vårdpersonalen kan fråga anhöriga och på detta sätt bekanta sig med vårdtagaren. 

Det är även viktigt att skaffa sig en bakgrundsbild gällande de dementa patienterna för att kunna ge 

dem den vård och omsorg de behöver. En av intervjupersonerna uttrycker sig gällande denna punkt på 

nedan angivna sätt: 

”Vi gör alltid en vårdplanering för en nytillkommen brukare. Där får anhöriga redogöra för hur 

patienten är som person, eftersom våra patienter är dementa och inte har förmåga att själva 

framföra sina önskningar. Vi tar reda på vad patienten tycker om, inte tycker om, musiksmak 

eller vad denne har för kulturell bakgrund.” 

 

 Fyra av undersökningsdeltagarna nämner faktiskt även att man ibland måste begränsa och kränka 

patientens autonomi tillfälligt för att kunna främja den i längden. Det gäller mest dementa patienter 

som inte riktig vet vad de gör eller vad som är bäst för dem. Ibland måste man begränsa dem så att de 

inte skadar sig själva eller andra. Då måste vårdpersonalen fatta beslut i samråd med de anhöriga eller 

om det inte finns några anhöriga med i bilden, får de själva fatta lämpliga beslut som gynnar 

vårdtagaren. Annika ger en förklaring på varför vårdpersonalen i vissa sammanhang måste ta över 

patienters autonomi.  

”Det kan hända att patienten inte är förmögen till att fatta beslut eller helt enkelt inte orkar på 

grund av hög ålder eller sjukdom. Då måste vi ta över och fatta vissa beslut men vi måste alltid 

utgå från patientens bästa. De flesta patienter brukar ha anhöriga, godeman eller förvaltare 

som deltar i vårdplaneringar och hjälper till med att fatta vissa framtida beslut som rör 

patienten.” 

 

 Maria förklarar de tillfällen då det enligt henne är lämpligt att vårdpersonalen tar över och/eller 

begränsar patientens autonomi. 

”Det finns dock tillfällen då vårdpersonalen måste ta över patientens autonomi. Det är när vi 

anser att vårdtagaren inte klarar av det längre. Fast då gäller det att det sker på ett fint sätt. 

Därför är det också viktigt att personalen har kunskaper om olika demenssjukdomar. Personer 

kan och klarar olika saker beroende på vilken sorts demens de har.” 
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Etiska regler på avdelningen 

De flesta av sjuksköterskorna visste inte exakt om det fanns några nedskrivna etiska regler på 

avdelningen. Vissa ansåg detta vara en brist och att det borde åtgärdas för att kunna tydliggöra 

målsättningen med deras och personalens vårdarbete.  

”Vi har inga uttalade etiska regler, vilket är en brist som måste åtgärdas måste jag erkänna. Jag 

anser att etiska regler bör finnas och vara nedskrivna för nyanställda och för personal som inte 

sköter sig bra på den punkten, dock finns det oskrivna regler. Fast dessa oskrivna regler är 

svåra att följa vilket gör att vi kan handla olika på samma avdelning. Hade det funnits uttalade 

etiska regler då hade vi kunnat följa dem och hindrat en massa misstolkningar och missförstånd 

bland personalen.” 

 

 Många av de tillfrågade sjuksköterskorna påpekade vikten av att ha nedskrivna regler på 

avdelningen då alla människor är olika och har olika uppfattningar vad det gäller etiska regler. De 

flesta uppfattade och ansåg att de etiska reglerna borde vara nedskrivna. Det skulle bidra till att 

underlätta deras arbete då man kunde följa dessa för att undvika missförstånd samt höja patientens 

integritet och självständighet. Åsa och Anna förtydligar det på följande sätt. 

”Eftersom att människor kan ha olika uppfattningar om olika situationer och olika tolkningar av 

saker och ting så är det bra att ha dessa regler nedskrivna så att alla gör på samma sätt.” 

 

”Om vi hade haft nedskrivna etiska regler på avdelningen hade det underlättat för oss väldigt 

mycket. Då skulle vi ha haft samma regler som alla skulle ha varit skyldiga att följa. Detta hade 

även underlättat för vikarie och timanställd personal att följa avdelningens rådande regler.” 

 

 Men det fanns också sjuksköterskor som tyckte att det inte spelade någon roll om de etiska reglerna 

var nedskrivna. Två av deltagarna tyckte att det viktiga var att alla människor som arbetade inom 

vården hade ett sunt förnuft. Med detta menades att de som jobbar med människor har respekt för 

människan och hennes självbestämmande. Såhär uttryckte Ylva sig i den frågan. 

”Vi har en handbok som bland annat innehåller etiska regler men det var så länge sen jag läste 

i den och jag kommer inte riktigt ihåg vad det står i den. Men vad det handlar om är sunt 

förnuft. Det är en tolkningsfråga, hur man tolkar dessa regler och så vidare. Jag tycker att de 

etiska reglerna skall finnas inom en person.  Det är oväsentligt om de är nedskrivna eller inte 

om man inte följer dem i alla fall.”  

 

 Maria och Daniel ansåg att det var viktigt att respektera andra kulturer och deras syn på döden samt 

de olika traditioner som finns då vi lever i ett mångkulturellt samhälle och då fler och fler av de äldre 

inom vården har annan kulturell bakgrund.  

”När det gäller andra kulturer måste vi tala med familjen så att vårdpersonalen vet vad de ska 

göra när döden infaller.” 
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“Viktigt inom det etiska området är att alltid ta hänsyn till olika människors religion, kultur och 

bakgrund. Vi jobbar multikulturellt över gränserna” 

 

 Några få sjuksköterskor beskrev vad de ansåg vara verksamhetens etiska regler. Petra angav att de 

på verksamheten arbetade efter företagets egna interna regler. 

”Vi har inga nedskrivna etiska regler här på avdelningen att följa. Däremot har vi företagets 

egna interna regler vars nyckelord är: 

• Kompetens 

• Engagemang 

• Hjälpsamhet” 

 

 Ylva visste att det fanns en handbok med nedskrivna etiska regler på avdelningen men att hon inte 

visste exakt vilka de var.  

”Vi har en handbok som bland annat innehåller etiska regler men det var så länge sen jag läste 

i den sist och jag kommer inte ihåg riktig vad det står i den.” 

 

 Åsa berättade att det fanns nedskrivna etiska regler på hennes avdelning och att de fick 

kompetensutveckling i ämnet med jämna mellanrum. På avdelningen fanns en manual att handla efter 

och på så sätt kunde hela vårdteamet arbeta på ungefär samma sätt.  

”Vi har nedskrivna etiska regler och kompetensutvecklar oss hela tiden. Detta tycker jag är ett 

bra sätt att jobba på. Då vi alla har en manual att handla efter och arbetar då ungefär på 

samma sätt.” 

 

 Enligt Daniel kan man hitta de bästa etiska riktlinjerna inom socialtjänstlagen och hälso- och 

sjukvårdslagen. Dessa riktlinjer talar om hur vårdpersonal ska bemöta och behandla patienterna på ett 

respektfullt och värdigt sätt. Sjuksköterskan beskrev vikten av kurser och utbildningar om livets 

slutskede. Det är där personalen lär sig att hantera olika situationer som uppstår i arbetet med palliativ 

vård utan att kränka patientens självbestämmande och integritet.  

”Vi måste absolut följa socialtjänstlagen och den innehåller de bästa etiska riktlinjerna.” 

 

 Även Anna tyckte att de kunde följa de etiska koderna för sjuksköterskor och socialstyrelsens 

bestämmelser inom vården gällande bemötande av patienter när det inte finns några nedskrivna etiska 

regler på avdelningen, vilket hade varit önskvärt. 

”Det som finns är etiska koder för sjuksköterskor i allmänhet. Annars följer vi vad 

socialstyrelsen säger och gällande lagar. Men om vi hade haft nedskrivna etiska regler på 

avdelningen hade det underlättat för oss väldigt mycket.” 
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Etiska dilemman 

Alla sjuksköterskor upplevde att det dagligen förekom etiska dilemman på deras arbetsplatser. 

Samtliga reflekterade över de olika etiska momenten på den egna arbetsplatsen. Några av de konflikter 

som uppstod handlade om hur anhöriga blandade sig i det medicinska och omvårdnadsarbetet. I vissa 

fall gick anhörigas önskemål emot patientens vilja. Vilket gjorde att det resulterade i konflikt mellan 

vårdpersonal och anhöriga. Detta för att vårdpersonalen alltid ska sätta patientens vilja först. Några 

sjuksköterskor tyckte att anhöriga tog ifrån den sjukes dennes självkänsla och förmåga att kunna fatta 

egna beslut. Annika och Åsa ger exempel på sådana dilemman. 

”Det finns alltid etiska dilemman i vårt arbete. Exempel på det kan vara om en patient inte vill 

äta och dess anhöriga tar upp det med personalen, vilken vilja skall personalen gå efter. 

Naturligtvis tvingar vi inte patienten att äta däremot försöker vi om och om igen i hopp om att 

patienten ändrar sig.  Ibland vill inte patienten leva längre utan vill bara dö. Om de inte vill äta 

så är det ingen som tvingar dem även om det kan vara svårt för personalen att acceptera.” 

 

”Ibland kan etiska dilemman uppstå när en förvirrad anhörig som exempelvis inte kunnat 

acceptera sin kära mors eller fars sjukdom lägger sig i vårdarbetet.” 

 

 Ett exempel på dilemman som framkom flera gånger under intervjuerna var just det som kallas för 

anhörigdropp. Det betyder att man ger patienten näringsdropp för att förlänga dennes liv och på så sätt 

hålla dem vid liv då anhöriga inte kan acceptera att deras nära och kära snart ska dö. Indira redogör för 

problemet på följande sätt. 

”Ibland händer det att de anhöriga insisterar på att vi ska ge deras sjuke mamma eller pappa 

dropp. Till exempel säger de att vi ska ge mamma dropp för att hon skall leva två veckor till så 

att barnbarnen kan vara med henne över julen. Man förstår deras poäng med det hela men ställs 

samtidigt inför ett dilemma”. 

 

 En sjuksköterskas uppfattning var att hon i första hand var till för patienten. Att hon är skyldig att 

företräda patientens vilja, integritet och autonomi. Det kan vara svårt för henne när anhöriga vill 

diktera hur dennes närstående skall vårdas. Hon menade också att inte alla anhöriga uppfattade döden 

som någonting naturligt och att de hade mycket svårt att acceptera döden och dess påföljder. Samtliga 

sjuksköterskor tyckte att det var viktigt att anhöriga också blev bekräftade. Även de behöver bli sedda 

som enskilda individer och att det är viktigt att sjuksköterskan ger även dem den uppmärksamhet de 

behöver. De ansåg att detta var viktigt både för anhöriga och patientens välbefinnande vid livets slut.  

”Det gäller att i ett tidigt stadium tala med de anhöriga och hjälpa dem i sin situation. Annars 

finns det risk att döendet förlängs på grund av anhöriga som inte klarar av att släppa taget. Vi 

måste ge mer tid till de anhöriga så att de kan acceptera situationen. Vi måste även finnas där 

för dem och se till att även de mår bra och får det stöd och den hjälp de behöver.” 
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 Sjusköterskorna ansåg det vara viktigt med samtal både före och efter dödsfallet, men att det kan 

vara svårt att hantera om det finns familjeproblem. Det kan vara för känsligt. Maria presenterar 

problematiken som följer. 

”Det finns etiska aspekter att beakta när och hur man ska diskutera döden med anhöriga. Det 

kan vara svårt att inse att mamma inte kommer att leva länge till då hon fortfarande ser ut som 

hon gjorde när hon var 50 år. Det är bara minnet som är borta, men hon ser ju fortfarande frisk 

ut. När de anhöriga ser situationen som sådan och vårdpersonalen skall börja tala om hur de 

ska göra när mamma dör går det inte ihop. Det blir ett etiskt dilemma. Det gäller att i ett tidigt 

stadium tala med de anhöriga och hjälpa dem i sin situation. Annars finns det risk att döendet 

förlängs på grund av anhöriga som inte klarar av att släppa taget. Vi måste ge mer tid till de 

anhöriga så att de kan acceptera situationen. Vi måste även finnas där för dem och se till att 

även de mår bra och får den stöd och hjälp de behöver både före och efter dödsfallet.” 

 

 Några sjuksköterskor beskrev situationer där de mött aggressiva personer. Några av dem menade 

att aggressioner är vanligare bland äldre sjuka människor då de har svårare att acceptera sin situation 

än vad friska äldre människor har. Aggression kunde även uppstå när patienten blev fysiskt våldsam 

och att det var svår att hantera ilskan och samtidigt vara professionell. Då gäller det att undvika att gå i 

konflikt med patienten och anhöriga. Man löser konflikter på olika sätt beroende på person och 

situation. Vanligtvis ska man inte gå i försvar. Istället är det lämpligare att behålla lugnet och försöka 

diskutera saken när patienten har lugnat ner sig. Genom samtal och diskussion kan man lösa det mesta. 

Anna förklarar svårigheten i att vara professionell då en patient fysiskt eller psykiskt angripit 

vårdpersonalen. 

”Ett exempel är när patienten är fysisk våldsam och aggressiv. Det blir svårt att erbjuda den 

omvårdnad patienten behöver. Sedan kan det kännas lite underligt att sitta vid den patientens 

dödsbädd och vara professionell och låta bli att tänka på de våldsamma utbrotten. Man ska 

agera professionellt och sköta sitt jobb så bra som möjligt trots personliga påhopp, vilket inte är 

så lätt alla gånger.” 

 

 Petra upplevde det som ett svårt etisk dilemma när hon inte kunde lindra smärtan hos patienten då 

denne hade fått smärtlindrande. Det är svårt när patienterna förväntar sig att vårdpersonalen ska kunna 

hjälpa dem när de mår som sämst då det inte finns något som vårdpersonalen kan göra för att hjälpa. 

Detta kan vara frustrerande och vårdpersonalen kan känna ångest över situationen. Att stå där och bara 

se på medan patienten har sådan fruktansvärd smärta och att då inte kunna göra något för med sig en 

känsla av maktlöshet hos vårdpersonalen.  

”När någon har ont och vi inte kan ge mer medicin då vi väntar på att den vi redan gett ska 

göra verkan. Visst vet jag som sjuksköterska att det kommer att bli bättre när medicinen väl satt 

igång, men under tiden som vi väntar har patienten fortfarande ont och ber om mer 
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smärtlindring. Detta är väldigt frustrerande att bara vänta och vänta och inte kunna göra så 

mycket mer än så.” 

 

 Några av sjuksköterskorna tog upp situationer då de var tvungna att handla emot patientens vilja. 

Exempelvis då manliga sjukskötare måste ta hand om äldre kvinnors och invandrarkvinnors hygien då 

det inte finns tillgång till kvinnlig vårdpersonal.  I dessa fall hade vårdtagarna uttryckligen sagt att de 

bara ville ha hjälp av kvinnlig vårdpersonal. Daniel har egen erfarenhet av detta som manlig 

sjuksköterska, men även Åsa har konstaterat samma problem i sitt arbete.  

”Jag menar att patientens basala omvårdnad ändå måste skötas. I ett sådant läge måste jag gå 

emot deras önskan och exempelvis byta blöja på den boende. Oftast så går dessa händelser att 

lösa på andra sätt men ibland så har vi inget annat val.”  

”Sen finns det äldre kvinnor och invandrarkvinnor som inte vill att manlig personal ska hjälpa 

dem till exempel vid blöjbyte. Då måste vi byta så att det istället blir en kvinna som hjälper till. 

Det är viktigt att det respekteras, men det är inte alla gånger som vi kan göra det.” 

 

 De flesta Sjuksköterskor har beskrivit att de upplevt svårhanterliga och problematiska 

bemötandesituationer under sitt arbete med både patienter och deras anhöriga men att det alltid finns 

olika strategier för att lösa dessa problem. De poängterar vikten av att lösa problemen så att de inte 

hindrar vårdarbetet eller försämrar relationen mellan vårdtagare och vårdgivare. Indira och Anna har 

följande synpunkter kring de etiska dilemman som kan uppstå. 

”Ja det finns det alltid etiska dilemman, men de flesta situationer går att lösa.” 

 

”Det är viktigt att personalen kommer över problem som uppstår på arbetet, vare sig om det är 

personalen emellan eller mellan vårdtagaren och vårdgivaren. Annars kan vårdpersonalen inte 

göra ett bra och professionellt arbete och erbjuda en bra vård och omsorg.” 

 

 Maria tog upp kulturella aspekter i samband med etiska dilemman. Hur olika kulturer kommer i 

kollision med varandra och vikten av att vårdpersonalen får den information och kunskap de behöver 

för att kunna erbjuda en bra vård och omsorg och lösa dessa dilemman i möte med människor med 

annan kulturell bakgrund. 

”Naturligtvis finns det etiska dilemman. Det kan vara när olika kulturer krockar. Då kan det 

vara svårt att lösa. Även inom det medicinska kan det handla om skillnader i tankesätt och 

kulturer. Exempelvis då anhöriga lägger sig i hur man medicinskt skall sköta någon. 

Vårdpersonalen behöver information om hur de ska hantera sådana situationer. Jag skulle 

gärna vilja se en etisk grupp på boendet som tar upp just sådana saker till diskussion.” 
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Möten med patienter och anhöriga 

Många av våra intervjupersoner upplevde mötet med anhöriga som en av de svåraste delarna. Detta 

bland annat då de anhöriga blandar sig i vården och den medicinska delen och hindrar vårdpersonalen 

att utföra sitt arbete. De tar mycket av den tid som egentligen skulle ha gått till patienten. Ibland går 

deras önskemål emot patientens och då blir det svårt att hantera situationen. Det är patientens vilja 

som väger tyngst och det är det som vårdpersonalen tar hänsyn till i första hand. Men samtliga av de 

tillfrågade är eniga om att både patienten och dennes anhöriga måste behandlas med respekt. De är 

oftast förvirrade, oroliga och ångestfulla. De har svårt att förstå vad som händer. Oftast vill de väl men 

vet inte hur de ska gå tillväga. Samtliga menar att vårdpersonalen ska försöka vara professionell och 

bemöta de oroliga patienterna och deras anhöriga med respekt och värdighet. Anna och Indira redogör 

för problematiken i möten med anhöriga på följande sätt. 

”Det är inte mötet med patienterna som är det svåra. De går att hantera. Däremot finns det 

anhöriga som till exempel följer efter personalen som ett plåster, vilket leder till att för mycket 

tid går åt till dem. Det är tid som patienterna egentligen borde få. Visst ska vi finnas även för 

anhöriga men i första hand är det patienterna som gäller för oss. Hur jobbigt vi än upplever 

mötet med patienten eller anhöriga så är det av stor vikt att möta dem med respekt och 

värdighet. De befinner sig i underläge och kan känna sig överkörda och kränkta om vi inte ger 

dem den tid de behöver och att möta dem på ett värdigt sätt.” 

 

”Det är inte lätt alla gånger att möta patienter eller deras anhöriga. Det är svårt när boende 

exempelvis inte vill ta blodtryck fast det behövs. Eller när de vägrar behandling eller 

undersökning. Fast det som är allra mest svårast är mötet med besvärliga anhöriga. Det är jätte 

jobbigt när anhöriga blandar sig i vården. De kan till exempel komma och säga att deras 

mamma ska ha en annan sort antidepressiva medel för att de har läst om det på Internet eller 

någon annanstans. Att de lägger sig i den medicinska biten upplever jag som svårast.” 

 

 Många påpekade både patientens och den anhöriges känsliga position. Oftast befinner de sig i 

underläge och kan uppfatta sig kränkta och överkörda. För att patienten ska uppnå den goda döden 

måste han/hon känna sig respekterad och värdig.  Ayla och Petra beskriver vikten av att ge vård på ett 

sådant sätt så att varken patienten eller deras anhöriga känner sig kränkta då de redan befinner sig i ett 

underläge. 

”Möten med patienter och anhöriga kan variera beroende på situationer och individer, men 

värst är det när anhöriga lägger sig i och vill bestämma den boendens vardag och behandling. 

Vi går alltid först och främst efter patientens vilja, men man måste även lyssna på de anhöriga. 

Oftast är de ledsna och förvirrade över sin sjuke anhörige och behöver tid för att smälta detta. 

Men om de lägger sig i för mycket så hindrar de oss att arbeta professionellt och ge vårdtagaren 

den vård denne behöver. ” 
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”Det är alltid situationer med anhöriga som är svårare än med patienter tycker jag. När de inte 

förstår att patienten är så pass dålig som han/hon egentligen är. Oftast så förstår de inte 

sjukdomen och dess påverkan. Då är det viktigt att prata med dem och försöka förklara hur det 

ligger till.”  

 

 Det är svårt att möta människor som är döende eller deras anhöriga, påpekade de flesta tillfrågade. 

Det är väldigt psykiskt påfrestande och ibland kan det uppfattas som slitsamt, men det gäller att vara 

professionell och försöka utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. Det är trots allt de anhörigas sorg, inte 

vårdpersonalens. Annika, Maria och Petra  beskriver möten med ångestfulla patienter som inväntar 

döden och deras oroliga närstående. 

”Det är inte lätt att möta patienter som är jätte oroliga, har ångest eller är ledsna och inte vill 

dö. Det är jätte jobbigt. Då försöker jag prata med patienten och trösta denne så gott det går. 

Det viktigaste är att lyssna.” 

 

”I möte med de anhöriga är det viktigt att de ska få nya synvinklar på situationen. Det ska vara 

en celebration of life. De ska få hjälp att se på de positiva sakerna och inte bara på att en 

familjemedlem snart ska dö. De måste hitta saker att glädjas över.” 

 

”När det gäller situationer med patienter så tycker jag att det är svårt att prata om döden, men 

det är ändå någonting som vi gör ofta. Patienterna är oftast medvetna om att detta är 

ändhållplatsen, att det är här de kommer att dö. Vad jag som sjuksköterska kan göra är att 

åtminstone tillfälligt försöka muntra upp dem.” 

 

 Tre av undersökningsdeltagarna upplevde att det fanns brist på kuratorer och stödgrupper på 

avdelningarna. Eftersom det inte finns några kuratorer så måste de själva sköta den biten, vilket gör att 

de inte får lika mycket tid för omvårdnadsarbetet som de hade velat ha. De måste ta hand om både 

själen och kroppen, vilket inte är det lättaste alla gånger. De hade gärna sett professionella som skulle 

ha tagit hand om den biten. Enligt dem räcker inte tiden till ens för den basala omvårdnaden vissa 

gånger. Det behövs mera resurser, pengar och personal. Det är i första hand patienten och dess 

anhöriga som drabbas vid nedskärningar och besparingar.  Detta tyckte Ylva och Petra angående brist 

på kuratorer och olika stödgrupper på avdelningarna. 

”Vi har ingen kurator här på avdelningen, utan den rollen får sjuksköterskorna ta på sig. Jag 

hade velat att det skulle finnas utbildad personal som kuratorer och psykologer i samarbete med 

demenssjuksköterskorna för att hjälpa både de boende och deras anhöriga. Det borde även 

finnas stödgrupper. Det är ju så att patienter och anhöriga hör ihop. Det innebär att vi även 

måste ta hand om de anhöriga för att det ska bli bra vård.”  
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”Om vi hade haft tillgång till kuratorer på avdelningen eller andra sorters stödgrupper så hade 

det varit till stort hjälp. Nu får vi sköta även deras arbete och ta hand om samtal osv. Vilket 

påverkar vårt omvårdnadsarbete eftersom tiden inte räcker till alla gånger.” 

 

 Det var bara en enda av de deltagande sjuksköterskorna som inte upplevde några som helst 

problem i möten med patienter och deras anhöriga. Enligt Daniel måste vårdpersonalen vara 

serviceinriktade och anpassningsbara. 

”Jag ser inga direkta svårigheter i mitt arbete, varken med de boende eller med de anhöriga. 

Jag är van i mitt arbete och har tilltro till de boende. Det handlar mycket om att kunna läsa av 

människor. Man ska nog vara serviceinriktad och tycka om att jobba med människor för att 

kunna arbeta inom vården, annars har man valt fel yrke.” 

 

 Några av intervjupersonerna klagade över nedskärningar och de besparingar som äldreomsorgen 

har blivit utsatt för. Mindre pengar i kassan medför mindre resurser vilket medför en försämrad 

vårdsituation för de äldre. Daniel förklarar att det alltid är de äldre som drabbas först av alla vid 

besparingar och liknande. 

”Hade vi tillgång till fler personal och större resurser så hade vi kunnat erbjuda bättre vård. 

Ibland blir vi tvungna att prioritera av ekonomiska eller andra skäl och då är det patienterna 

som drabbas i första hand.” 

Analys och slutsatser 

I analysen av materialredovisningen kommer vi att presentera fyra teman: 

1. Jag och autonomi 

2. Självständig in i det sista 

3. Etiska regler och konflikthantering 

4. Döden berör oss alla 

 Samtliga teman har återkommit både i intervjumaterialet och i våra teoretiska utgångspunkter. Vi 

har ställt intervjumaterialet mot varandra och jämfört dem sinsemellan samt försökt koppla dem till de 

olika kriterierna som ingår i autonomibegreppet.  

Jag och autonomi 

Flera olika aspekter ingår i autonomibegreppet såsom självständighet, integritet, människovärdet, 

jämlikhet och rättviseprincipen. Av dessa aspekter var det självständighet som tog störst plats i 

intervjupersonernas uppfattning av autonomi. För Anna och Petra innebär autonomi att de själva ska 

kunna bestämma över vardagen och det som rör deras privata sfär. Med andra ord att vara 

självständiga och oberoende. Även om inte alla nämnde själva ordet självständighet så beskrev de 

begreppet i sina uttalanden. Att få göra som man själv vill utan att vara tvungen att fråga om tillåtelse. 
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Även för Indira och Annika som hade svårt för att se bortom patienternas autonomi för att se sin egen 

innebar självständighet och självbestämmande. Alltså oavsett om autonomi kopplades till den egna 

personen eller till patienterna så hade det samma innebörd för de flesta.  

 Självbestämmandet tas även upp under teoretiska utgångspunkter som ett av de viktiga kriterierna 

för autonomi. Själva ordet autonomi betyder att självet sätter sina lagar, alltså att vara 

självbestämmande och oberoende av andra. Dworkin (1988) i Silfverberg beskriver autonomi som en 

förmåga att fatta egna beslut vilket leder till frihet, oberoende och makt över sin situation för 

individen. Även Fridegren (2001) översätter autonomi med självbestämmande. Enligt Blennberger 

(2005) är rätten till integritet och oberoende förutsättningen till ett värdigt liv. 

 Fem av våra intervjupersoner tog även upp friheten som ett av de viktiga kriterierna för autonomi. 

Frihet i olika former, exempelvis: 

• Yttrandefrihet 

• Valfrihet 

 Petra anser att människor skall kunna yttre sig fritt och få sin vilja igenom men det är under 

förutsättning att inte andras frihet hämmas. Hon hävdar att man i sin strävan efter dessa inte får hindra 

eller skada andras frihet. Det ligger på samhällets ansvar att detta efterlevs. Även Daniel nämner frihet 

som en viktig aspekt. Dessutom tar han upp integritet, värdighet och respekt som andra viktiga 

kriterier. 

 Blennberger (2005) påpekar att alla aspekter av värdighet blir även aspekter av frihet och 

självbestämmande. Även Rawls (1998) i Tännsjö anser att förutsättningen för att kunna handla 

autonomt är att vara fria och jämlika rationella varelser.  

 Förutom Daniel tog två andra sjuksköterskor upp respekt och värdighet som viktiga aspekter. Att 

bli behandlad med respekt på ett värdigt sätt. Alla människor har samma värde och detta värde ska 

respekteras av andra. Människor har rätt att bli bemötta på ett värdig och respektfullt sätt oavsett 

kulturell bakgrund, etnicitet nationalitet, religion, kön eller ålder.  

 Enligt regeringskansliets föreskrift om mänskliga rättigheter i kommuner och landsting ska alla 

medborgare ha samma möjligheter att göra sina mänskliga rättigheter gällande, utan att diskrimineras, 

till exempel att bibehålla och praktisera sin religion och sina kulturella seder 

(www.manskligarattigheter.gov.se). Silfverberg (2007) menar att alla mänskliga rättigheter har sina 

rötter i värdighetsprincipen. Enligt henne är respekt en synonym till värdighet. 

 Blennberger (2005) påpekar att ett respektfullt och jämlik bemötande är en värdighetsaspekt utifrån 

människovärdet. Alla människor har samma värde, samma mänskliga rättigheter och samma rätt att få 

dem respekterade.   
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Självständig in i det sista 

Precis som när det gällde intervjupersonernas syn på deras egen autonomi förde de fram 

självständighet och självbestämmande som de viktigaste kriterierna även när det gäller patienternas  

autonomi. Människor i livets slutskede skall få göra som de vill i största möjliga mån och leva som de 

har levt i så lång utsträckning som möjligt. De flesta av sjuksköterskorna delar Annas åsikt att det inte 

bör förekomma tvångsåtgärder eller måsten för patienter i livets slutskede.   

 Silfverberg (2007) menar att även äldre personer i livets slutfas vill som alla andra själva bestämma 

över sin vardag och över hur deras behov ska tillgodoses. Fridegren (2001) anser att autonomi är lika 

med självständighet och att varje människa ska ha rätt till att bli behandlad med respekt för sin 

identitet. Dessutom ska patientens värderingar, uppfattningar, livsåskådningar och religiösa tro 

respekteras av vårdpersonalen. Enligt Blennberger (2005) bör tvång och hämmande inskränkningar av 

en persons liv inte förekomma och människan själv ska avgöra viktiga angelägenheter i sitt liv. Detta 

gäller även för äldre personer i livets slutskede. Han menar även att personalen bör respektera 

individens vilja och självbestämmande oavsett dennes upplevelser, dennes prestationer eller den 

situation hon befinner sig i. 

  Annika var en av många som tyckte att patienten har rätt till och bör vara delaktig i de beslut som 

fattas gällande dennes vård och behandling så länge hon är förmögen till det. Det betonades att 

patienten bör få tillfälle och möjlighet att påverka och delta i beslutsfattandet. Enligt Silfverberg 

(2007) ska människans autonomi och hennes rätt till den respekteras vilket innebär att individen själv 

ska kunna fatta egna beslut gällande sitt liv och sin situation, det inkluderar beslut som rör vård och 

behandling. Bland annat ska hon ha rätten och möjligheten att tacka nej till vård eller en viss 

behandling. Hon ska dessutom ha bestämmande möjlighet över hur hemtjänsten och hemsjukvården 

ska fungera, var hon ska bo och vilka som ska företräda henne om hon behöver hjälp med något. Även 

Fridegren (2001) påpekar att omvårdnadsarbetet ska utgå från patientens självbestämmande. All vård 

och behandling skall ske i samförstånd med vårdtagaren. I 2a § HSL tas patientens rättigheter såsom 

valfrihet över sin egen behandling, rätt till information och hur hon kan förvänta sig att bli bemött av 

vårdpersonalen. Där betonas hennes rätt till deltagande samt respekt för dennes integritet. Forsell 

(1999) anser att vårdpersonalen bör skapa möjlighet och tillfälle hos patienten och stimulera dennes 

förmåga att fatta egna beslut och vara deltagande i vårdomsorgsarbetet.  

 Några av de intervjuade tar upp begreppet den goda döden. Det kan skapas livsglädje hos patienten 

om hon känner sig självständig och delaktig i den egna situationen. Det kan i sin tur leda till högre 

livskvalité och kan då framkalla en värdig död det vill säga det som kallas den goda döden.   

 Enligt Forssell (1999) är självbestämmande ett kännetecken för den goda döden. Även Silfverberg 

(2007) betonar vikten av bevarad identitet, självbestämmande och delaktighet för att patienten ska 

uppnå den goda döden. Henoch (2002) presenterar betydelsen av självständighet för patienter i livets 

slutskede och hänvisar till Weismans sex ”C: na” för att uppnå den goda döden. Där tas 
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självständighet, självbestämmande och känslan av självbild upp som viktiga kriterier för den goda 

döden. 

 Många av intervjupersonerna betonade hur viktigt det är att vara respektfull i bemötandet av 

patienter och att upprätthålla dennes värdighet. Ayla underströk att alla patienter är lika mycket värda 

och bör behandlas med respekt oavsett deras position eller situation. De ska känna sig nöjda och 

trygga i mötet med vården. För många sjuksköterskor var det viktigt att se den friska människan inom 

varje patient. Detta för att påminnas om den person patienten var innan den tillsjuknade. Det är den 

friska människan som vårdas och det bör ske på ett respektfullt och värdigt sätt. Hur de gick tillväga 

varierade från ställe till ställe. Många nöjde sig med patientens eller anhörigas version av dennes 

livshistoria medan andra ville ha exempelvis ett fotografi på patienten innan denne blev sjuk. 

 Blennberger (2005) menar att ett respektfullt och jämlikt bemötande är ett av värdighetsaspekterna 

utifrån människovärdet. Enligt Silfverberg (2007) sätter den som snart ska dö stort värde på att bli 

betraktad som den människa hon är och att få betyda något för andra. Även HSL (1982: 763) beskriver 

vikten av respekt och värdighet för den enskilde människan. 

 Det är inte alltid möjligt att upprätthålla patientens autonomi utan vissa gånger måste den avsiktligt 

kränkas eller begränsas. Några av sjuksköterskorna redovisade för tillfällen och situationer då de var 

tvungna att begränsa patienters autonomi och själva ta över den. Detta med patientens bästa i åtanke. 

Annika uppger att då patienten inte längre är förmögen att fatta egna beslut oavsett orsak så måste 

personalen ta över patientens autonomi. Vilket måste ske på ett fint och respektfullt sätt. Seedhouse 

(1991) i Silfverberg säger att man tillfälligt kan kränka en persons autonomi om syftet är att utvidga 

dennes framtida självbestämmande, handlingsförmåga och oberoende. 

Etiska regler och konflikthantering 

På många avdelningar fattas nedskrivna regler som beskriver hur personal bör arbeta och agera efter i 

samband med olika situationer. Detta ansågs vara en brist som vårdpersonalen blev uppmärksamma på 

vid intervjutillfällena.  De etiska reglerna behövs för att all personal skall arbeta på samma sätt och ha 

samma utgångspunkter. Detta skulle enligt sjuksköterskorna underlätta arbetet för vårdpersonalen 

samtidigt som patientens självständighet och integritet skulle höjas. Enligt de flesta intervjuade finns 

det dock oskrivna etiska regler. Dessa är inte alla gånger enkla att följa och arbeta efter då de kan 

tolkas på olika sätt av olika personer. Som Åsa och Anna beskrev kan olika situationer och 

problematik tolkas och uppfattas på olika sätt. Detta då man inte har någon mall att agera utifrån. 

Många menar att det skulle underlätta arbetssituationen även för de nyanställda och vikarierna då det 

kan ta tid att sätta sig in i rådande oskrivna regler på avdelningen där de arbetar. Mattiasson och 

Andersson (1991) menar att etiska frågor måste tydliggöras mer både för personalens och patientens 

skull. Dessutom anser de att utvecklingen av en allmän autonomimodell inom geriatriken skulle vara 

ett bra hjälpmedel. 
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 Om det fanns etiska regler nedskrivna på varje avdelning skulle det hjälpa personalen även i möten 

med olika kulturer där det kan råda olika synsätt på döden och döendet då vi lever i ett mångkulturellt 

samhälle. Maria och Daniel förklarar vikten av de etiska reglerna i vårdarbetet i samband med 

patienter med olika kulturella, religiösa eller etniska bakgrunder. Enligt regeringskansliets föreskrift 

skall alla medborgare bland annat kunna praktisera sin religion och sina kulturella seder utan att bli 

diskriminerade (www.manskligarattigheter.gov.se). Enligt Blennberger (2005) är en viktig 

utgångspunkt för etiken att alla människor har ett lika värde som också är högt. De har samma 

mänskliga rättigheter vilka måste respekteras. Alla har rätt att bli bemötta på ett värdigt och 

respektfullt sätt. SOU 1997:170 tar upp vikten med bemötande och denna utredning omfattar allt från 

relationer människor emellan till myndighetsutövning.  

 På många avdelningar där det fattades nedskrivna etiska regler utgick man istället ifrån 

sjuksköterskornas egna etiska koder eller socialtjänstlagen. På många av de privatdrivna avdelningarna 

utgick de från företagets egna interna regler. Petra gav exempel på hur dessa kan se ut.  

• Kompetens 

• Engagemang 

• Hjälpsamhet 

 Fridegren (2001) hävdar att vårdarbetet skall bygga på fyra etiska grundprinciper som nämns 

nedan. 

• Autonomiprincipen 

• Godhetsprincipen 

• Principen att inte skada 

• Rättviseprincipen 

 Enligt henne skall vårdarbetet ske i samförstånd med patienten och behandlingen skall ske på ett 

rättvist sätt oberoende av dennes ålder hudfärg, religion eller kultur. Det är viktigt att vårdpersonalen 

behandlar alla lika och på samma villkor i all vård och omsorgsarbete. 

 Åsa och Daniel understryker hur viktigt det är med kompetensutvecklingskurser och utbildning då 

man arbetar med människor i livets slutskede.  

 Mattiasson och Andersson (1991) skriver om vikten av utbildning och kunskap samt om 

personalens egna åsikter och personliga värderingar rörande ämnet. Deras ståndpunkt är att utbildning 

bidrar med mer kunskap som kan vara ett bra hjälpmedel i arbetet med att hantera olika situationer 

samt i arbetet med att beakta och utöka patienters autonomi. 

 Konflikter kan uppstå i olika former och i olika sammanhang. Då behövs det olika medel för att 

lösa dessa ur ett etiskt perspektiv. Ibland kan det uppstå etiska konflikter i möten med patienter då 

denne kan agera våldsamt mot vårdpersonalen. Anna menar att även den våldsamma patienten har rätt 

till vård och vårdpersonalen bör agera professionellt trots att det inte är det lättaste alla gånger. Andra 

gånger kan det handla om konflikter mellan vårdpersonal och anhöriga. Indira förklarade hur en etisk 



 50

konflikt kan uppstå då anhörigas önskemål om dropp för att förlänga livet på patienten kolliderar med 

personalens etiska värdegrunder i detta fall att direkt gå emot patientens egen vilja. Trots detta ansåg 

de flesta sjuksköterskorna att det var viktigt att även de anhöriga känner sig respekterade och delaktiga 

för att vårdarbetet skall fungera optimalt. Whitaker (2004) anser att kommunikationen mellan 

vårdpersonal och patienter samt deras anhöriga har stor betydelse för att vården skall fungera på bästa 

möjliga sätt för patientens skull. Hon lägger vikten vid att även de anhöriga ska bli hörda, respekterade 

och känna sig delaktiga i vårdarbetet kring deras närstående. 

 Några av sjuksköterskorna uppmärksammade de kulturella konflikter som uppstår mellan 

vårdpersonalen och patienter med olika ursprung. Då vi lever i ett mångkulturellt samhälle är det 

viktigt att vårdpersonalen tar reda på fakta och tar hänsyn till de olika kulturella aspekterna och 

patienternas önskemål. Tännsjö (1998) förklarar att i många fall kan vårdpersonalens etiska 

värderingar kollidera med patientens önskemål och förväntningar. Det som dock är viktigt att komma 

ihåg är att som vårdpersonal inte ha personliga åsikter och synpunkter på vad som är rätt eller fel. Det 

är viktigt att följa de rådande etiska riktlinjerna för att kunna undvika dessa konflikter.  

 Enligt regeringskansliets föreskrift skall alla medborgare bland annat kunna praktisera sin religion 

och sina kulturella seder utan att bli diskriminerade (www.manskligarattigheter.gov.se). 

 Några av sjuksköterskorna menade att vårdpersonalen inte alltid kan arbeta för att höja patienternas 

autonomi. Tvärtom kan det vara så att de i vissa fall måste patientens självbestämmande begränsas då 

denne av olika anledningar inte kan eller har förmåga att fatta egna beslut. Detta görs alltid med 

patientens bästa i åtanke. Seedhouse (1991) menar att det i vissa fall kan vara nödvändigt att kränka 

och begränsa en persons autonomi för att bevara patientens möjlighet att vara autonom i ett längre 

perspektiv. 

Döden berör oss alla 

Några av sjuksköterskorna redogjorde för situationer då de möter ångestfulla patienter i livets 

slutskede och oroliga anhöriga, som kan vara förvirrade över den sjukes situation. Vilket många 

gånger är väldigt psykiskt påfrestande för vårdpersonalen, men samtliga är eniga om att dessa 

människor bör mötas med respekt och värdighet. Vårdpersonalen ska som Anna berättar lyssna och 

trösta så gott det går och försöka att lugna. Om patienterna inte får den uppmärksamhet och respekt de 

förtjänar kan de känna sig kränkta och åsidosatta. Silfverberg (2007) påpekar att en människa inte kan 

vara autonom så länge hon inte känner sig respekterad och värdig. Det är viktigt att den döende blir 

behandlad med respekt och värdighet som den person han/hon är och får betyda något för andra. Även 

Blennberger (2005) menar att en person måste känna sig respekterad och värdig för att han/hon ska 

finna någon mening med sitt liv. 

 Många av de intervjuade ansåg att genom ett respektfullt och värdigt bemötande kan livsglädjen 

hos patienten stimuleras, vilket i sin tur kan leda till att patienten känner en mening med sitt liv och 

därmed får en värdig avslutning på den långa resan. Enligt Hjelm (2001) i Fridegren och Lyckander är 
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ett av kriterierna som kan leda till den goda döden och som vårdpersonalen bör tänka på i vård i livets 

slutskede, ett respektfullt bemötande. Då patienten känner sig trygg och värdig ökar dennes 

livskvalitet vilket i sin tur kan leda till en fridfull och god död enligt Hermansson (1998) i Forssell.  

 Som tidigare nämndes kan vissa konflikter uppstå i möten med patienter och deras anhöriga. Enligt 

Anna och Indira kan de anhöriga ha synpunkter och åsikter om var och hur deras närstående borde 

vårdas samt lägga sig i den medicinska biten. Detta kan upplevas som störande för personalen då de 

alltid måste sätta patientens bästa i första hand och fatta de beslut som bäst gynnar patienten. I vissa 

fall kan detta resultera i konflikter mellan vårdpersonal och anhöriga. Samtliga intervjuade var ändock 

eniga om att dessa konflikter bör lösas med respekt och på ett värdigt sätt. Trots att de anhöriga många 

gånger kan upplevas som besvärliga och tidskrävande enligt Ayla och Petra så är det ändå viktigt att 

de får den tid, hjälp och stöd de behöver för att den goda döden skall uppnås av alla berörda parter. 

Många påpekade också vikten av information och upplysning i ett tidigt skede för de anhöriga. De 

behöver ofta lång tid på sig att smälta och acceptera det inträffade. Det är även viktigt med 

efterlevnadssamtal och uppföljning i vissa fall. Vårdpersonalen ska finnas till hands och underlätta för 

både patienter och deras anhöriga. Det är även viktigt att de anhöriga känner sig delaktiga och 

respekterade om den goda döden ska uppnås för alla inblandade. De ska få nya synvinklar och få 

möjlighet att se det positiva i det hela. Enligt Widell (2003) ska även de anhöriga både under och efter 

dödsfallet få det stöd och den hjälp de behöver och känna sig delaktiga i hela processen. De ska få tid 

på sig att smälta det inträffade och få möjlighet till samtal vid behov. De ska ha möjlighet att uttrycka 

sina känslor och önskemål och vårdpersonalen ska se till att vara tillmötesgående i den mån det går 

och underlätta sorgarbetet för dem.  

 Några sjuksköterskor förklarade hur nedskärningar lett till minskade resurser. Detta har sedan 

medfört att de äldre får sämre vård. De påpekar att det vid nedskärningar är de äldre som i första hand 

drabbas när det ska sparas. För att erbjuda bättre och mer omfattande och adekvat vård behövs mer 

pengar, resurser och personal. Många av de intervjuade känner ett behov av kuratorer och stödgrupper 

som kan hantera den själsliga sidan av vård och omsorgsarbetet på ett bättre sätt. I nuläget sköts detta 

på de flesta av sjuksköterskornas arbetsplatser av dem själva, vilket leder till att den basala 

omvårdnaden blir lidande. 

Diskussion   

Det behövs mer forskning kring vård i livets slutskede, bland annat med tanke på att antalet äldre 

personer i Sverige ökar. Det forskas mer idag än tidigare inom palliativ vård men det borde forskas 

mer omfattande. Det är mest enskilda institutioner utanför den statliga/offentliga sektorn som står 

bakom de forskningar som görs idag. De flesta artiklar och studier som har gjorts inom palliativ vård 

handlar för det mesta om den fysiska omvårdnaden och endast några få studier handlar om patientens 

rättighet och autonomi. Autonomi som ämne borde ta mera plats i vårdutbildningen och varje 
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verksamhet borde kompetensutveckla sin personal genom kontinuerliga kurser som handlar om 

patientens autonomi vid livets slutskede. Arbetserfarenhet och kunskapsnivån hos vårdarbetare har 

stor betydelse i deras bemötande av patienten och dennes anhöriga. Det har även betydelse i hur de 

löser olika konflikter och problematiska situationer som uppstår i arbetet med äldre i livets slutskede 

och deras anhöriga. Det finns riktlinjer för sjuksköterskor och vårdpersonal men det fattas nedskrivna 

etiska regler på de flesta vårdenheterna. Detta är en brist som måste diskuteras och åtgärdas. Det finns 

brist på kuratorer och stödgrupper på avdelningarna. Det ingår i sjuksköterskans arbete att ta hand om 

både den kroppsliga och själsliga delen hos patienten men de skulle gärna se att professionella tog 

över det sist nämnda. Det borde finnas kuratorer och andra professionella stödgrupper på plats för att 

ge den hjälp och stöd som patienten och deras anhöriga behöver. Det borde även finnas tillgång till 

utomstående handledare för personalen, så att de ska kunna få handledning och vägledning för att 

hantera och lösa svåra situationer som uppstår på deras arbetsplats. Om personalen mår bra så kan de 

erbjuda bättre vård. Det är viktigt att vårdpersonalen känner till patientens bakgrund och livshistoria 

för att kunna erbjuda den vård och omsorg som just denna patient behöver. Detta för att kunna beakta 

och öka patientens autonomi. Att låta patienten vara delaktig i de beslut som fattas gällande den egna 

situationen och omvårdnaden kan leda till ökad livskvalitet, vilket i sin tur kan generera en högre 

livsglädje. 

 Det är viktigt att se den friska bilden av patienten, innan denne tillsjuknade. Detta för att behandla 

dem med respekt och värdighet samt öka deras autonomi.  

 I den undersökning som gjordes år 1977 av Socialstyrelsen framkom att brist på personal och 

resurser påverkade personalens hälsa och deras arbete vilket i sin tur ledde till hämmad autonomi hos 

vårdtagarna (SOU: 1979:59, s. 92). Detta problem upplevs än idag av vårdpersonalen. Många utav 

våra intervjupersoner utryckte sitt missnöje över brist på resurser och på de nedskärningar som 

äldreomsorgen får stå ut med. Sammanlagt finns det 25 vårdenheter som erbjuder palliativ vård i 

Stockholms län, men endast tre av dem har benämningen hospice. Det borde finnas fler hospice 

enheter och fler vårdenheter borde erbjuda vård i livets slutskede samt följa palliativ och 

hospicefilosofin.    

Egna reflektioner 

Anledningen till att vi valde att skriva om autonomi och livets slutskede var att vi båda har äldre 

anhöriga som befinner sig i där. Dessutom har vi båda kommit i kontakt med äldre patienter i livets 

slutskede under utbildningens gång, vilket har väckt en del funderingar och tankar kring ämnet. Som 

socionom med inriktning mot äldreomsorg kommer vi med stor sannolikhet att träffa många 

patienter/klienter vid livets slutskede. Därför är det viktigt för oss att veta hur vi ska bemöta och 

behandla dessa människor så att de ska känna sig värdiga och respekterade. Vi anser att alla människor 

förtjänar ett värdigt slut på den långa resan. Dessa tankar har varit upptakten till denna uppsats. För att 
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uppfylla syftet och besvara frågeställningarna utgick vi ifrån autonomibegreppet och de aspekter som 

ingår däri. Det har varit intressant för oss att undersöka om och i så fall hur dessa aspekter tillämpas i 

praktiken. Det visade sig att de flesta intervjuade hade den goda viljan att arbeta utifrån patientens 

perspektiv, men detta lyckades inte alla gånger på grund av olika hinder. Vissa tillfällen var de 

tvungna att begränsa och kränka patientens autonomi på grund av att patienten saknade förmåga till 

självbestämmande bland annat på grund av sjukdom. Andra gånger kunde det bero på ekonomiska 

resurser.  

 Trots att alla våra intervjuade var sjuksköterskor, verkade det ändå som att de skilde sig åt 

kompetensmässigt och att de hade olika uppfattningar om hur vården skulle ges. 

 När vi ställde frågan om det fanns några etiska regler på avdelningen så väckte vi en tanke hos 

några av våra intervjupersoner. Även de tyckte att detta var en brist och att det borde åtgärdas. Vi 

anser att det borde finnas nedskrivna nationella etiska regler som alla vårdenheter i hela landet ska 

följa så att alla arbetar ungefär på samma sätt. De etiska reglerna kan tolkas olika av olika personer, 

därför är det även viktigt med utbildning och handledning av personalen. Vi har även kommit fram till 

att en stor del av sjuksköterskans arbete innebär att ge trygghet och stöd i sorgen. Vi som socionomer 

har insett att samarbete med sjuksköterskor bland annat vid vårdplaneringar är av stor betydelse för 

främjandet av patientens/klientens välbefinnande och autonomi. Detta har väckt tanken hos oss att val 

av boende kan vara av stor betydelse för patienten/klienten och att det för det mesta är klienten som 

har det sista ordet. Detta kan exempelvis vara att respektera patienten/klientens önskemål om var 

hon/han vill spendera sin sista tid i livet och därmed kunna vara delaktig i sin omvårdnad. Någon har 

jämfört vården av döende med att skriva sista kapitlet i en bok. Människan ses som en berättelse där vi 

som personal får vara med och påverka innehållet i det sista kapitlet. Ett kapitel som inte går att skriva 

om (Ternestedt, 1998). Därför tycker vi att det är av stor betydelse att patienten får behålla sin 

autonomi och bli bemött på ett värdigt och respektfullt sätt. Detta för att kunna uppleva den goda 

döden och få en bra avslutning på den långa resan. Som en sjuksköterska utryckte sig det ska vara en 

celebration of life.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 

1. Skulle du kunna presentera dig kort? 

• Profession 

• Arbetserfarenhet 

• Arbetsplats  

2. Kan du berätta vilka arbetsuppgifter du har på avdelningen? 

3. Vad är autonomi för dig? 

4. Strävar ni som vårdgivare för att beakta och höja den äldre patientens autonomi? 

• Hur? 

5. Finns det några nedskrivna etiska regler på avdelningen som vårdpersonalen måste följa? 

6. Upplever du några etiska dilemman som sjuksköterska i ditt arbete? 

7. Vilka situationer upplever du som svårast i möten med patienter, eventuellt anhöriga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 
 
Databas  Sökord  Träffar Utvalda artiklar 

SveMed+   Palliative care, 4 1 

  Autonomy    

DIVA  Palliative care, 1 1 

  Autonomy 

www.vardinorden.org Självbestämmande, 7  1 

  Delaktighet,  22 1 

  Autonomi,  28 1 

  Palliativ  17 1 

Academic Search Elite Palliative care, 68 0 

  Autonomy 

AMED  Palliative care, 10 0 

  Autonomy 

CINAHL  Palliative care, 230 0 

  Autonomy  


