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Sammanfattning 

I kommunen bedöms det olika vid insättning av vak, de som tar beslut och bedömer ser 

olika på behovet av vak. Syftet med studien var att beskriva distriktsköterskors samt 

sjuksköterskors erfarenheter samt upplevelser av omvårdnad av döende patienter med 

särskilt fokus på att dö ensam och vak. Studien hade en deskriptiv design med kvalitativ 

ansats. Data samlades in via åtta individuella semi-strukturerade intervjuer. Genom 

ändamålsenligt urval valdes distriktsköterskor/sjuksköterskor verksamma i en kommun 

i Region Gävleborg ut. Det insamlade materialet analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. Resultatet visade att deltagarna hade olika erfarenheter om vad de anser 

att det är att dö ensam. Dö ensam kunde vara att någon varit inne hos den döende precis 

innan hen avled eller att vaket fanns i samma rum men inte var känd för den döende. Att 

inte dö ensam kunde vara att någon hade varit inne hos den döende innan hen avled eller 

att vaket höll handen på den döende. Deltagarna ansåg att vaket var lämpligt om hen satt 

vid den döendes sida och att den döende kände igen vaket sedan tidigare. För att den 

döende skulle dö trygg framkom att vakets erfarenhet och en väl fungerande samverkan 

mellan professionerna, patienten samt anhöriga var viktigt. Rörande beslut om huruvida 

vak skulle sättas in eller inte framkom att det fanns olika rutiner och upplevelser om hur 

detta hanterades och vad som påverka beslutet. 

 

Slutsatsen är att deltagarna ansåg att alla dör individuellt och samverkan mellan 

professionerna, patient, anhöriga och vakets erfarenhet har betydelse för att den döende 

skall dö trygg. 

 

Nyckelord; palliativ vård, avlastningsvård, sjuksköterska, döende. 
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Abstract 

In the community is assessed differently by inserting sitting service/respite care because 

those who take decisions and assesses looks different on the need. The purpose of this 

study was to describe district nurses' and nurses’ experiences of caring for dying 

patients with a particular focus on dying alone and sitting service/respite care. The study 

had a descriptive design with a qualitative approach. Data was collected through eight 

individual semi-structured interviews. Purposeful sampling was used in order to recruit 

district nurses/nurses in a municipality in Region Gävleborg. Data was analyzed using 

qualitative content analysis. The results showed that the informants had different 

experiences of what they considered it to be to die alone. Die alone could mean that 

someone had been in the room just before the patient died or that the sitting 

service/respite care was in the same room but was unknown to the dying. Not dying 

alone could mean that someone had been in the room before the patient died or that the 

sitting service/respite care held the hand of the dying. The participants felt that the 

sitting service/respite care was appropriate if it was sitting next to the dying person and 

was known to the person since before. In order to die confidently it emerged that the 

sitting service/respite care´s experience and a well-functioning cooperation between 

professions, patients and family was importance. Regarding the decision whether sitting 

service/respite care was required or not there were different routines when it came to the 

handling of this and what could influence the decision.  

 

The conclusion is that the participants felt that everybody dies individually and that 

collaboration between professions, patients, family and sitting service/respite care is 

importance for a person dying confidently. 

 

Keywords: palliative care, respite care, nurse, terminally ill. 
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INTRODUKTION 

Palliativ vård 

Palliativ vård är en situation som aktualiserar människans sårbarhet1. Den palliativa 

vården utförs inom hemsjukvård, institutionsvård och dagvård och utförs av 

undersköterskor och vårdbiträden. Det är patientens symtomlindring och 

självbestämmande samt stödet till anhöriga som är viktigt i den palliativa vården2. 

Världshälsoorganisationens (WHO:s) definition av palliativ vård är att det är ett 

förhållningssätt som förbättrar livskvaliteten för patienter och deras familjer som står 

inför att någon är drabbad av livshotande sjukdom. Patienten skall erbjudas 

förebyggande symtomlindring samt bedömning och behandling av smärta och andra 

fysiska, psykosociala och andliga besvär. Patienten skall erbjudas ett stödsystem för att 

ha möjlighet att leva så aktivt som möjligt fram till döden samt få hjälp med att betrakta 

döden som en normal process. Även anhöriga skall erbjudas ett stödsystem för att kunna 

hantera och klara av sin egen sorg och för att kunna se döden som en normal process. 

Det skall finnas resurser för att patienten skall få hjälp med att förebyggande 

symtomlindring samt kunna erbjudas och få den behandling som finns mot smärta, 

fysiska, psykosociala och andliga besvär3. Kommittén om vård i livets slutskede, som 

hade i uppdrag att lämna förslag om god vård i livets slutskede, beskriver i tillägg till 

detta att de patienter som är i behov av palliativ vård skall erbjudas aktiv helhetsvård 

och de etiska utgångspunkterna skall utgå från patientens behov samt att de anhörigas 

behov av hjälp och stöd skall tillgodoses4. I likhet med WHO:s definition beskrev 

sjuksköterskor med flera års erfarenhet av palliativ vård i en svensk studie att palliativ 

vård är ett förhållningssätt. Förhållningssättet beskrevs som att lindra och förebygga 

lidande hos både anhöriga och patienten så att livskvalitén förbättrades. Genom att tidigt 

upptäcka, behandla samt bedöma psykosociala, fysiska och andliga symtom/problem så 

förbättrades livskvalitén hos de palliativa patienterna. Teamsamverkan, relation och 

kommunikation mellan närstående, vårdare och patient, symtomlindring samt att ge stöd 

till anhöriga under samt efter vårdtiden beskrevs vara de fyra hörnstenarna palliativ vård 

grundade sig på5. 

 

En god och värdig död 

Sandman beskrev i sin avhandling en god död utifrån olika perspektiv och aspekter, där 

det gemensamma ändå var att patienten är fri från smärta och lidande genom hela livet 

fram till döden och att den förestående döden accepteras. Hur patienten förhåller sig till 
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döendet och vilken inställning till livet hen har haft kan påverka döden6. Det goda 

döendet har också beskrivits inträffa då timing, symtomlindring och support fungerar in 

i det sista vid livets slut. Det är då familj och vänner uppfattar att patienten upplevt en 

god död7. I en dansk litteraturstudie betonas att det är livskvalitet den sista tiden fokus 

skall ligga på och inte på själva dödsögonblicket. Där framhålls det att alla personer 

som vårdas palliativt förtjänar stöd vilket kan innefatta medbestämmande, 

smärtlindring, valfrihet om dödsplats samt professionell omvårdnad sista tiden. Att sätta 

in palliativa insatser görs för att förbygga och lindra fysiska och psykiska symtom samt 

att ge stöd i förhållande till de sociala, andliga och existentiella problem som kan 

uppstå8. I en litteraturstudie framkom det att dö värdigt ansågs vara en mänsklig 

rättighet där patienten hade kontroll över situationen och sitt liv. Det beskrevs i studien 

att vara befriad från alla symtom som kan uppkomma vid livets slut var att dö värdigt 

samt att patienten skall behandlas med respekt till sista andetaget. En aspekt på en 

värdig död som framkom var att om patienten inte själv fick bestämma om att avsluta 

sitt liv när hen själv ville så var det inte att dö värdigt9. Delvis liknande resultat 

framkom i en stor amerikansk studie det redovisades att en god död var då miljön runt 

om patienten var organiserad, när någon var närvarande, när smärta och obehag 

lindrades, när de som vårdade hade kunskap om patientens önskemål om hur hen ville 

ha det i slutet av sitt liv och när kommunikationen runt om patienten och med patienten 

fungerade10. 

 

Distriktsköterskan/sjuksköterskans arbetsroll då patienten är döende  

En del av distriktsköterskan/sjuksköterskans uppgift är omvårdnad och enligt 

International Council of Nurses (ICN) så beskrivs omvårdnad som vård av personer i 

alla åldrar, familjer, grupper och samhällen samt att allt skall samverka med varandra. 

Omvårdnaden omfattar främjande av hälsa, förebyggande av sjukdom och vård av 

sjuka, funktionshindrade och döende människor samt deltagande i patientens hälsa11. I 

en forskningsstudie från Storbritannien sågs det som priviligierat att som 

distriktsköterska/sjuksköterska inom kommunen få vårda patienter i deras sista tid. Det 

framkom även att distriktsköterskan/sjuksköterskan har en central del i det goda döendet 

samt kände en stolthet och en tillfredsställelse när hen var delaktig i det goda döendet. 

Det centrala beskrevs som att etablera en öppen och ärlig relation och dialog, bevara 

patientens värdighet, vara mångsidig, att lindra fysiska och psykiska symtom, 

informera, att vara förberedd och att ligga steget före7. 
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Distriktsköterskan/sjuksköterskan skall värdera den palliativa vården högt inom sitt 

arbetsområde och skall även ha ett personligt engagemang och en genuin önskan att 

göra gott för den palliativa patienten enligt en studie från Storbritannien. Det framkom 

även att det var viktigt att förstå vad en distriktsköterska/sjuksköterska har för roll då 

hen är i den palliativa patientens hem och att distriktsköterskan/sjuksköterskan skall 

utföra den finaste omvårdnaden av högsta kvalitet. Distriktsköterskan/sjuksköterskan 

sågs som viktig för familjemedlemmar och vänner för hen var lätt att prata med och var 

tillgänglig. För patienten var det viktigt att distriktsköterskan/sjuksköterskan 

koordinerade vården och såg när hen behövde hjälp12. I en annan intervjustudie från 

Storbritannien, där sjuksköterskor beskrev sin arbetsroll då någon var döende framkom 

det att de palliativa patienterna prioriterades och att sjuksköterskorna hade god kontakt 

dagligen med patienten via besök. Då gjordes bedömningar av allmäntillstånd och 

status. Att vårda döende sågs som tillfredställande och belönande och det var patienten 

som var viktigast13.  

 

I en studie från Australien framkom att en utav de mest krävande och största uppgifter 

distriktsköterskan har är att vara vårdare till alla berörda så som patient, anhörig och de 

som vårdar den döende. De som arbetar med kroniskt sjuka patienter och patienter som 

vårdas palliativt får ofta en nära relation till patienten, anhöriga och vårdarna. Det är 

därför viktigt att sjuksköterskan och distriktsköterskan har en god kommunikation med 

alla så att den som vårdas palliativt får den omvårdnad och bemötande den behöver14 En 

delvis annan bild ges utifrån en svensk studie där tio sjuksköterskor med erfarenhet av 

palliativ vård från kommunal vård intervjuades. Där framkom att vårdande av patienter i 

livets slut uppfattades som komplext och att de ofta hamnade i etiska dilemman, såsom 

att de gjorde allt för patienten men anhöriga inte var nöjda eller att anhöriga ifrågasatte 

läkemedelshanteringen. I denna studie beskrevs att sjuksköterskan skall kunna bemöta 

både emotionella och psykiska behov i livets slut. Hen skulle vara patientens advokat 

och stötta patienten i beslut om behandling och ha en god kommunikation med 

patienten och dennes anhöriga så att patienten fick den omvårdnad som 

behövdes/krävdes15. Att vårda de döende kunde vara komplext beskrev svenska 

sjuksköterskors i en studie. För att vården skulle fungera bra ansågs det viktigt att skapa 

en relation till patienten och anhöriga16. En aspekt på att arbeta med palliativ vård som 

beskrivits i tidigare forskning är att det kan vara jobbigt att se och följa patienten in till 

döden. Sjuksköterskorna har beskrivit det som att eftersom de inte visste när patienten 
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skulle dö och såg inte när slutet var nära så var det jobbigt. Därför valde en del av 

sjuksköterskorna att inte prata om döden med patienten för hen var inte bekväm med det 

medan andra ansåg att patienten skulle vara förberedd på vad som skulle komma och 

såg det som sin roll att informera patienten17. Utifrån ett patientperspektiv har det 

framkommit att sjuksköterskans roll sågs som att erbjuda omvårdnad och att möta 

patienten så ett förtroende byggdes upp eftersom patienten var beroende av den 

palliativa vården i hemmet18. 

 

Vak 

I en begreppsanalytisk studie beskrevs ordet vak som att det används av både 

vårdpersonal och anhöriga och att det vakas över sjuka eller döende, någon som är 

älskad och är döende eller sjuk och inte kan ta hand om sig själv. Personen det vakas 

över behöver trygghet, vård, omsorg och beskydd19. Enligt en svensk avhandling om 

utmaningar, utsatthet och stöd inom palliativ vård har vi i Sverige haft vak vid livets 

slut under flera år. I engelskan används begreppen respite care eller sitting service vilka 

förklaras som avlastande vård eller vak och i Sverige används benämningen vak/vaka20. 

Den anhörige till den palliativa patienten kan vara i behov av vak i avlastande syfte20 21 

eller för att våga sitta med den döende personen. Den döende själv kan naturligtvis 

också vara i behov av ett vak. I avhandlingen beskrivs det även att omvårdnadspersonal 

kan vara i behov av vak då situationen runt den döende är krävande och att det då är 

omvårdnadspersonal som behöver avlastning i form av vak hos patienten20. Det 

framkommer i en svensk studie att det finns intentionen att alla personer som är i behov 

av palliativ vård skall ha samma rätt till lika vård oavsett ålder och diagnos och ett sätt 

att tillgodose detta är att erbjuda vak i slutet av livet22. Tillsyn samt vak är något som 

kan beviljas som bistånd i livets slut men möjligheten att få vak i livets slut varierar20. 

Det har framkommit att de flesta människor vill avsluta sitt liv i sitt eget hem för där 

kan de vara privata, anonyma och ha en bra kontakt med sina anhöriga och vänner. För 

de anhöriga kan det bli stressigt om de har ett stort ansvar för den palliativa patienten 

där de blir socialt begränsade och inte kan sova vilket kan leda till utmattning. Ett sätt 

att avlasta familjen för återhämtning är att erbjuda möjligheten till extra vak och de 

personer som inte har en vårdande familj erbjuds också extra vak för att inte behöva dö 

ensam22. 
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I en studie från Sverige beskrivs det hur vaket skall vara, flexibelt, ha perspektiv samt se 

skillnaden mellan behov och önskan hos både den döende och dennes anhöriga. Har 

vaket en god kommunikation med patient och anhöriga så kan hela situationen 

underlättas för alla inblandade. En utbildning i palliativ vård för dem som ska sitta vak 

kan bl.a. inbegripa att vaket får lära sig att ansvara för symtomkontroller av smärta och 

nutrition samt ta hand om krisreaktioner och sorg, både hos den döende och hos 

anhöriga21. 

 

Att dö ensam 

Det finns olika sätt att se på vem som dör ensam. I en studie beskrevs att de som dör på 

sjukhuset och inte har haft något besök under sjukhusvistelsen också dör ensam fast det 

finns både personal eller patient i samma rum som den som avlider. Att dö ensam kan 

också betyda att dö när vårdaren lämnar rummet, när personen dör under natten när den 

anhörige sover intill eller när det är personal hos den döende och inte anhöriga. Några 

personer har beskrivit att ”alla dör ensamma” då den döende personen måste möta 

döden ensam och den som vårdar kan inte vara delaktig23. Socialstyrelsen beskriver att 

vad det är att dö ensam är individuellt och patienten, personal och anhöriga har olika 

åsikter om detta. Att det är en allmän uppfattning att ingen skall behöva dö ensam, 

förutom de som själv önskat det och uttryckt det klart framkommer, liksom att har den 

döende uttryckt att hen vill dö ensam så skall den önskan respekteras24. Att dö ensam 

behöver inte vara negativt framkommer i en litteraturstudie då de som dör ensamma kan 

ha valt det själva och har kanske valt att både leva och dö ensam genom att de varit 

socialt och fysiskt ensamma under sin livstid23. Det finns inte något säkert svar på hur 

vanligt förekommande det är att den döende har någon vid sin sida vid dödsögonblicket, 

men det är inte så ovanligt att den döende avlider efter hen haft besök av anhörig24 

vilket också framkommer i en studie där undersköterskor som suttit vak beskrev i sina 

erfarenheter i samband med detta25. I en svensk studie kom författarna fram till att inte 

dö ensam har blivit en kvalitetsindikator i vård i livets slut. Trots detta så används inte 

möjligheten till att ordna ett vak då anhörig inte har möjlighet att vara hos den döende 

vilket kan bero på att anhöriga inte vet om att det finns vak som kan sitta hos den 

döende22. Att ingen skall behöva dö ensam och att det finns en lag som säger det 

framkom ur en studie som genomfördes på ett universitetssjukhus i Sverige. 

Sjuksköterskorna som intervjuades kände sig missnöjda med sitt arbete om de inte hade 

möjligheten att vara med när patienten dog. Var anhöriga hos den döende vid 
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dödsögonblicket var den döende mindre orolig för då var det någon som höll dennes 

hand. Patienten var då trygg och sjuksköterskan var också trygg om anhörig satt hos den 

döende26. Däremot beskrivs det i en artikel där en familjs tankar om vad som är att dö 

ensam undersöks att dör gör man ensam men ingen skall behöva dö ensam och även om 

patienten har en anhörig i närheten så dör hen ensam när hon möter döden27. 

 

I Sverige finns det ett palliativt register där distriktsköterskor/sjuksköterskor registrerar 

förväntade och oförväntade dödsfall på särskilt boende, hemsjukvård och på sjukhus. I 

en av frågorna som skall besvaras så frågas det efter om patienten hade någon 

närvarande i samma rum vid dödsögonblicket eller inte. Mellan 1402 och 1502 var det i 

Sverige 15,3 % av de vars död som registrerades i det palliativa registret som avled utan 

någon närvarande i samma rum och i Region Gävleborg var det under samma period 

12,9 % av de vars död registrerades i detta register som avled ensamma28. 

 

Teoretisk referensram 

Peaceful End of Life Theory är en teori utvecklad av Cornelia M Ruland och Shirley M 

Moore som beskriver att sjuksköterskan är en integrerad del i att slutet på livet blir 

fridfullt. Det fridfulla slutet delas upp i fem kategorier som innefattar frihet från smärta, 

att ha ett gott välbefinnande, att behandlas med empati och respekt, att vara fridfull samt 

att ha närhet till andra viktiga vårdande personer. Omvårdnadsteorin fokuserar på 

patientens behov av omvårdnad och vad patienten kan förvänta sig av vården. Den kan 

guida sjuksköterskor till att vidta åtgärder rörande patientens symtom så att patientens 

sista tid i livet får ett meningsfullt och värdigt avslut. Teorin går också att använda för 

att utvärdera effekten av omvårdnadsåtgärder29 30. 

 

Problemformulering 

En genomgång av tidigare forskning visar att det finns en hel del forskning rörande 

distriktsköterskans/sjuksköterskans arbetsuppgifter och roll i samband med palliativ 

vård men att det är betydligare sparsammare med studier om vad det är att dö ensam, 

vakets betydelse för den döende och hur beslutsfattande om vak går till. I Sverige finns 

uttalat att ingen som inte önskar det ska behöva dö ensam, vilket kan sättas i relation till 

data från det palliativa registret som visar att under det senaste året avled 15.3 % av de 

vars död registrerades i registret utan att ha någon hos sig i samma rum.  
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Detta motiverar behovet av att närmare studera erfarenheter hos 

distriktsköterskor/sjuksköterskor gällande döende med särskilt fokus på vad det är att dö 

ensam och vak i syfte att härigenom få kunskap som kan användas för att förbättra 

vården av denna prioriterade patientgrupp. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskor samt distriktsköterskors erfarenheter samt 

upplevelser av omvårdnad av döende patienter med särskilt fokus på att dö ensam och 

vak.  

 

METOD 

Design 

Studien har en beskrivande design med kvalitativ ansats31. 

 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Till denna studie användes ett ändamålsenligt urval31 för att rekrytera åtta sjuksköterskor 

och distriktsköterskor med anställning inom en kommun. Urvalet syftade till att fånga 

en variation rörande variablerna kön, arbetslivserfarenhet och anställningsområde. 

Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara legitimerade sjuksköterskor eller 

distriktssköterskor samt ha arbetat minst ett år i den undersökta kommunen. 

Exklusionskriteriet var att de inte jobbade kliniskt med patienterna. Fyra 

distriktsköterskor och fyra sjuksköterskor tillfrågades totalt och alla tackade ja till att 

delta. Det var sex kvinnor samt två män som deltog i studien. Deltagarna hade 

arbetslivserfarenhet som sjuksköterska/distriktsköterska på mellan drygt 2 år och 39 år. 

Tre av deltagarna arbetade inom hemsjukvården, fyra av deltagarna arbetade på särskilt 

boende och en deltagare arbetade natt inom båda enheterna. 

 

Datainsamlingsmetod 

Till föreliggande studie samlades data in via individuella semi-strukturerade intervjuer 

som genomfördes enligt anvisning av Kvale & Brinkmann32. Författaren ställde frågor 

utifrån en intervjuguide (Bilaga 1) som var konstruerad av författaren. Intervjuguiden 

innehöll bakgrundsvariabler (kön, profession, antal yrkesår inom profession, arbetsplats 

samt om deltagaren arbetade dag eller natt) samt tre huvudfrågor. Samtliga 

huvudfrågorfrågor hade följdfrågor för att svaren skulle täcka syftet. Intervjuguidens 
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huvudfrågor handlade om bl.a. om sjuksköterskans/ distriktsköterskans arbetsuppgifter 

och roll då patienten är döende, att beskriva hur insättning av vak bedöms samt 

sjuksköterskans/distriktsköterskans syn på att dö ensam. Under intervjuerna använde 

författaren följdfrågor för att deltagarna skulle förklara och utveckla sina upplevelser 

och svar. En provintervju gjordes för att kontrollera om intervjuguidens stämde överens 

med syftet. Handledaren gav respons på denna och provintervjun inkluderades i studien 

då inga förändringar gjordes i intervjuguiden efter den. Två av intervjuerna 

genomfördes på sjuksköterskeexpeditioner, fem i annan lokal i anslutning till 

sjuksköterskeexpeditionen och en intervju genomfördes i distriktsköterskans hem. 

Samtliga intervjuer spelades in på diktafon. Intervjuerna var mellan 12 minuter och 24 

minuter långa och genomfördes av författaren mellan januari och april 2015. Författaren 

hade förförståelse för intervjuområdet till följd av arbetserfarenhet ifrån den undersökta 

kommunen men försökte att under intervjuerna undvika att låta denna påverka 

informationen som gavs.  

 

Tillvägagångssätt 

Ett informationsbrev (Bilaga 2) skickades till en enhetschef i en kommun i Region 

Gävleborg. I informationsbrevet fanns förfrågan om godkännande för att genomföra 

studien och information om studiens syfte. Efter det att enhetschefen godkänt studien 

skickades ett informationsbrev ut till en sjuksköterska för provintervju. Författaren 

ringde upp deltagaren efter fem dagar och frågade om medverkan i studien vilket 

deltagaren tackade ja till. Författaren bokade tid för intervju, utförde intervjun, 

transkriberade intervjun och mailade det transkriberade materialet till handledaren. 

Handledaren och författaren träffades för att gå igenom intervjuguiden samt 

provintervjun för eventuella justeringar. Efter mötet med handledaren skickade 

författaren ut informationsbrev om studien och förfrågan om deltagande till resterande 

sju deltagare. Författaren ringde upp dem enligt informationen given i brevet och 

bokade vid det samtalet tid för intervju med alla deltagare.  

 

Dataanalys 

Det insamlade materialet bearbetades enligt kvalitativ innehållsanalys utifrån det 

tillvägagångssätt som beskrivits av Lundman och Graneheim33. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant av författaren och lästes därefter igenom ett flertal gånger för 

att få en helhetsbild av materialet. Meningsenheter som svarade mot syftet identifierades 



 

12 

 

i materialet. Dessa kondenserades sedan och försågs med en kod som blev grunden till 

analysen. Genom grundlig läsning av analysmaterialet så långt och jämförelse avseende 

likheter och skillnader i koder skapades subkategorier. Dessa subkategorier jämfördes 

sedan gällande likheter och skillnader i innehåll och fördes därefter samman till 

kategorier. Analysen har diskuterats i hanledningsgruppen samt enskilt med 

handledaren 

 

Tabell 1. Exempel på Meningsbärande enhet, Kondenserad enhet, Kod, Subkategori samt Kategori. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

På obekväm arbetstid 

är det mitt beslut och 

är det på vardagar så 

tar jag det beslutet 

tillsammans med 

enhetschefen på 

huset. 

Obekväm 

arbetstid är det 

mitt beslut om 

vak och på 

vardagar tar jag 

det beslutet 

tillsammans med 

enhetschefen. 

Obekväm 

arbetstid beslutar 

dsk/ssk om vak, 

dagtid beslutar 

dsk/ssk och 

enhetschef. 

Hur beslut om 

vak fattas 

Vak prioriteras 

men beslutet 

ifrågasätts 

Det där är ju väldigt 

individuellt. Jag har 

ju faktiskt varit med 

om att det finns 

patienter som vill 

vara ensam, som 

önskar det. Ööö och 

då ska dom få vara 

själv. Man måste 

respektera dom även 

i den här situationen. 

Det är 

individuellt. Jag 

har varit med om 

att det finns 

patienter som vill 

vara ensam. Som 

önskar det. Då 

ska dom få vara 

själv. Man måste 

respektera dom i 

den här 

situationen. 

Vill patienten dö 

ensam skall det 

respekteras. 

Patientens beslut 

om att dö ensam 

Att dö ensam är 

individuellt och 

patientens val 

Då gjorde man en 

vändning där och 

satte in ett vak i alla 

fall och hans avslut 

blev fint och han 

behövde inte dö 

ensam utan han fick 

ha personal vid sin 

sida… när han dog… 

Gjorde en 

vändning, satte in 

vak och hans 

avslut blev fint. 

Behövde inte dö 

ensam utan hade 

personal hos sig. 

Hade personal 

hos sig, dog inte 

ensam. 

Patienten dör inte 

ensam 

Engagemang 

samt erfarenhet 

hos vaket gör att 

patienten dör 

trygg 

Vi pratar om hur vi 

gör med själva 

omvårdnaden, 

vändningar, hygien, 

munvård. 

Pratar om 

omvårdnaden. 

Hur vi gör med 

vändningar, 

hygien och 

munvård. 

Vaket och 

sjuksköterskan 

beslutar 

gemensamt om 

omvårdnaden. 

Samarbete 

mellan 

personalgrupp 

och anhöriga 

Samverkan 

mellan olika 

professioner, 

patient samt 

anhörig sätter 

patientens behov 

i centrum 

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor behöver inte arbete 

som utförs inom ramen för högskoleutbildningen på grund- eller avancerad nivå 

genomgå någon forskningsetiskprövning34. Dock kvarstår behovet av att göra 

forskningsetiska överväganden. Studien var frivillig och byggde på informerat 
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samtycke, där deltagarna fick muntlig och skriftlig information innan de tog ställning 

till eventuellt deltagande. Deltagarna kunde avsluta sin medverkan när som helst utan 

att behöva förklara varför. Det inspelade materialet har förvarats hemma hos författaren 

och ingen obehörig har sett eller kommit åt arbetsmaterialet. Information i studien som 

kan härledas till viss individ har utelämnats. Innan intervjun fick deltagarna information 

om att författaren skulle hantera det insamlade materialet konfidentiellt samt att efter att 

studien blivit godkänd kommer allt inspelat material destrueras. Studien godkändes av 

enhetschefen för intervjudeltagarna i aktuell kommun. 

 

RESUTAT 

Analysen resulterade i fyra kategorier: Vak prioriteras men beslutet ifrågasätts, Att dö 

ensam är individuellt och patientens val, Engagemang samt erfarenhet hos vaket gör att 

patienten dör trygg och Samverkan mellan olika professioner, patient samt anhörig 

sätter patientens behov i centrum samt fjorton subkategorier, se tabell 2. Kategorierna 

presenteras var för sig i löpande text och med citat från intervjuerna för att tydliggöra att 

analysresultatet har sin grund i data.  

 

Tabell 2. Subkategorier samt kategorier. 

Subkategorier Kategorier 

Hur beslut om vak fattas 

Vak ordnas oftast 

Vak kan vara en ekonomisk fråga 

Bedömningar vid insättning av vak 

Vak prioriteras men beslutet kan ifrågasättas 

Distriktsköterskan/sjuksköterskan syn på hur det är 

att dö ensam 

Patientens beslut om att dö ensam 

Patienten beslut att dö ensam kan omvärderas av 

distriktsköterskan/sjuksköterskan 

Att dö ensam är individuellt och patientens val 

Vakets erfarenhet är av betydelse 

Ett osäkert vak är ett olämpligt vak 

Vakets närhet i situationen 

Patienten dör inte ensam 

Engagemang samt erfarenhet hos vaket gör att 

patienten dör trygg 

Tillsyn och bedömningar görs av 

distriktsköterskan/sjuksköterskan och annan personal 

Distriktsköterskan/sjuksköterskan och vak har en 

dialog så patienten får omvårdnad efter behov 

Samarbete mellan personalgrupp och anhöriga 

Samverkan mellan olika professioner, patient samt 

anhörig sätter patientens behov i centrum 

 

Vak prioriteras men beslut ifrågasätts 

Besluten om vak skulle sättas in eller inte diskuterades av alla professioner i samråd 

med både patienten och anhöriga innan beslutet fattades. Dagtid på vardagar var det 

oftast enhetschefen som tog beslutet antingen ensam eller i samråd med tjänstgörande 

distriktsköterska/sjuksköterska medan det på kvällar, nätter och helger var tjänstgörande 
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distriktsköterska/sjuksköterska som beslutade om vak skulle sättas in. Vid dessa 

tillfällen var det ofta distriktsköterskan/sjuksköterskan och omvårdnadspersonal som 

beslutade tillsammans.  

 

På obekväm arbetstid är det mitt beslut och är det på vardagar så tar jag 

det beslutet tillsammans med enhetschefen på huset. 

(Intervjuperson 3) 

 

Det framkom att insättning av vak sågs som något som skulle prioriteras och det 

upplevdes också att så skedde. Ingen av deltagarna i studien hade upplevt att vak inte 

ordnades då behovet fanns och beslut hade fattas om att vak skulle sättas in. Om det var 

en anhörig till den döende som önskade att patienten skulle ha vak så ordnades det 

oberoende av vilken tid på dygnet det var. Detta skedde även om patienten var lugn och 

distriktsköterskan/sjuksköterskan tidigare beslutat om tillsyn istället för vak. Att en 

anhörig önskade vak kunde bero på att denne inte orkade sitta vak själv, att det 

upplevdes det påfrestande eller att anhöriga bodde långt ifrån patienten. Det framkom 

att anhöriga kände sig trygga då det var vak insatt och hade den döende påstridiga 

anhöriga om att vak skulle finnas så ordnades det. 

 

Det beror ju på hur påstridiga anhöriga du har också. Har du sådana som 

liksom verkligen säger till så får de ju ett extra vak. Har du inga anhöriga 

så kan du få dö själv. Faktiskt så är det så.  

(Intervjuperson 5) 

 

En aspekt som nämndes i intervjuerna var den ekonomiska. Deltagarna berättade att 

enhetschefen kunde ifrågasätta att vak skulle sättas in trots att 

distriktsköterska/sjuksköterska eller annan omvårdnadspersonal tyckte eller beslutade 

att den döende patienten skulle ha någon hos sig. Enhetschefen kunde till exempel mena 

att vak inte kunde finnas under en tidsperiod av flera dagar. Diskussioner förekom även 

bland personalgruppen om det var befogat med vak och om det fanns resurser till det. 

Det sågs dock som onödigt att diskutera vakets kostnad då vak inte behövs så ofta och 

att det inte kan handla om så mycket pengar. 

 

Det är ju mycket diskussioner på en avdelning bland personal när och om 

ett vak skall sättas in eller inte. Alla tycker ju oftast olika. Och allt bottnar 

i resurser och ekonomi. 

(Intervjuperson 2) 
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Deltagarna beskrev att distriktsköterskan/sjuksköterskan gjorde en bedömning av 

patientens allmäntillstånd vid hembesök. De hade en dialog med patienten samt 

anhöriga och personal om de fanns där just då. Denna bedömning styrde då beslutet om 

vak skulle sättas in eller inte. Det framkom att deltagarna i studien tyckte olika om hur 

patientens allmäntillstånd skulle vara för att ett vak skulle sättas in. Det fanns de som 

beskrev att när patienten var lugn i sin säng så behövdes inget vak medan andra tyckte 

att ett vak skulle sättas in ändå. Allmänt var det svårt att se samt bedöma behovet av 

vak, om patienten skulle ha vak eller inte. Togs beslutet om att patienten inte skulle ha 

vak så var beslutet flexibelt och ändrades efter patienten behov. 

 

Att dö ensam är individuellt och patientens val 

Vad det innebär att dö ensam rådde det delade meningar om. Att dö ensam kunde 

innebära att ingen fanns hos patienten då denna dog. Det framkom att det hänt vid några 

tillfällen att vaket lämnat den döende och att patienten dött under den stund som vaket 

inte var hos patienten. I dessa situationer hade patienten önskat vak och det ansågs då 

som extra olyckligt att patienten dog utan någon hos sig. Att vaket inte skulle lämna den 

döende ensam sågs om en självklarhet. Dödsångesten som kunde drabba den döende 

som låg ensam beskrevs som hemsk. Men att dö ensam beskrevs också kunna vara att 

någon fanns vid patientens sida men att denna person inte var en anhörig. 

 

Eee men att dö ensam låter för mig väldigt hemskt. Det är något som jag 

tycker att inte nån skall behöva göra. Sen tycker jag inte att någon skall 

behöva dö med någon hos sig som dom inte alltså tycker om. Som dom har 

ett obehag emot men det kan vi ju aldrig veta heller egentligen om inte 

personen kan kommunicera på slutet och många kan ju inte det. Så men 

egentligen är det väl rent fysiskt man är ensam, att man inte har någon 

där.  

(Intervjuperson 8) 

 

Det uttrycktes också att det finns inget facit till döden eller när vi ska dö, dock var ett 

genomgående resultat att ingen skulle behöva dö ensam. Det framkom även att döendet 

inte gick att göra om. Att ingen skulle behöva dö ensam var en allmän åsikt och valde 

patienten själv att dö ensam så var det jobbigare känslomässigt både för 

distriktsköterska/sjuksköterska och övrig omvårdnadspersonal än om patienten hade 

någon hos sig när denna dog. Att det var känslomässigt jobbigt berodde på att de hade 

ingen kunskap eller vetskap om hur en patient upplevde döden eller upplevde att dö 
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ensam. Betydelsen ensam sas vara individuell hos varje döende patient och att dö ensam 

var den döendes upplevelse.  

 

Men det är ju svårt, det är ju väldigt individuellt för den som är döende 

om hur den upplever vad ensam är för något. 

(Intervjuperson 2) 

 

Deltagarna menade att om patienten valde själv att dö ensam utan vak så skulle det 

respekteras. Distriktsköterskan/sjuksköterskan skulle också veta hur patienten ville dö, 

ensam eller med någon hos sig. Erfarenheter av att patienter sagt ifrån att ha någon 

person hos sig då hen skulle dö och att det hade respekterats beskrevs, men också att 

patientens beslut inte hade respekteras vid något tillfälle. Det beskrevs som att det 

kunde gagna patienten att ha vak på slutet även om hen sagt ifrån från första början och 

ville dö ensam. Vak hade satts in trots att patienten motsatte sig det och orsaken till 

detta var att distriktsköterskan/sjuksköterskan var rädd att patienten skulle fara illa om 

hen var ensam.  

 

För man kan ju tänka sig själv att man ligger är och så skall man dö och 

man har varit själv jämt och så sitter det någon som tittar på en. Att det 

kanske inte är vad man vill riktigt, man vill vara ifred. 

(Intervjuperson 8) 

 

Engagemang samt erfarenhet hos vaket gör att patienten dör trygg 

Att vaket som satt hos patienten skulle vara känd för patienten och ordinarie personal 

eller anhörig var en allmän uppfattning. Detta gjorde patient, anhörig, 

omvårdnadspersonal och distriktsköterska/sjuksköterska trygg. Personal som vakade 

behövde bytas av ibland och då löste personal av varandra så patienten hade en känd 

person hos sig hela tiden. Vid rekrytering av vak så satte sig ordinarie personal hos 

patienten medan vikarien som rekryterades gick ut och jobbade på aktuell 

avdelning/hemtjänstgrupp. Ordinarie personal var oftast mer erfaren och lyhörd och de 

yngre vikarierna ansågs för oerfarna att vaka. 

 

Bra så vitt jag vet… dom flesta gångerna. Ibland kan det ju vara någon 

som inte är så rutinerad äeu… att den inte är så van i yrket. Vikarie som 

kastas in men oftast försöker de ju sätta in dom som är erfarna av att suttit 

och vakat tidigare och vet vad det innebär. 

(Intervjuperson 7) 
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Ett vak som var flexibelt, som såg patientens behov, som var trygg och orädd i situation, 

var ordinarie omvårdnadspersonal samt tog sin uppgift på allvar beskrevs som ett 

lämpligt vak av deltagarna. Att alla vak är olika berättade deltagarna men var vaket 

otrygg, rädd och inte var van med att sitta vid en döende så resulterade det i mer arbete 

för distriktsköterskan/sjuksköterskan. Hen fick åka oftare till den döende eftersom vaket 

kanske misstolkade patientens omvårdnadsbehov eller att vaket kände sig rädd eller 

otrygg i situationen. Då kunde det hända att vaket ringde till 

distriktsköterskan/sjuksköterskan flera gånger under tiden hen vakade. Ett tillfälle där 

ett vak som arbetat för många timmar men ändå tagit åt sig ett extraskift som vak 

beskrevs. Den personen upplevdes vara oengagerad i patienten som var döende och 

olämplig, liksom vak som inte höll rummet städat där den döende patienten låg. 

 

På boenden vet jag att det finns kanske någon som tagit åt sig för mycket 

vak… det vet väl inte jag men det kanske ligger lite ekonomi i att sitta vak 

nattetid men våran nattsjuksköterska sa att det var en olämplig person, 

ointresserad och trött. 

(Intervjuperson 6) 

 

Vaket skulle vara nära i situation och sitta nära den döende patienten eftersom det ingav 

trygghet beskrev deltagarna. Vaket skulle också hålla handen och vara fysiskt 

närvarande samtidigt som hen pratade till/med patienten. Men uppfattningen att det inte 

var självklart att vaket skulle hålla patienten i handen och vara fysiskt nära framkom 

också. Den patienten ändå hade rätt till samma omvårdnad. Det ansågs fel att dra alla 

över samma kam och tro att alla döende vill hålla någon i handen på slutet i livet. Det 

var viktigt att som vak försöka känna in hur patienten ville ha det på slutet. 

 

Att det skall finnas någon där som pratar och vända och göra dom 

sakerna men alla gånger tror jag inte att alla vill att man skall hålla… den 

i handen. 

(Intervjuperson 5) 

Vid analysen framkom det allmänt att en patient som dör med någon hos sig, anhörig 

eller vak, dör inte ensam och att dessa patienter är lugna och trygga.  

 

Vaket skall sitta vid den döende under hela sin arbetstid så att säga. 

Behöver den gå på toaletten eller gå och äta så skall någon annan komma 

in och sitta där så den döende skall ju inte lämnas ensam. Och sedan skall 

de ju registrera ansiktsuttryck, vad den döende vill, om den kan prata, 

kroppsrörelser. Den skall ges god omvårdnad. Trygghet till den döende. 

(Intervjuperson 4) 
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Samverkan mellan olika professioner, patient samt anhörig sätter patientens 

behov i centrum 

Det beskrevs att patientens behov av besök och tillsyn prioriterades och utfördes av alla 

inblandade runt patienten. Tillsynsbesöken bedömdes och utfördes olika beroende på 

vilken distriktsköterska/sjuksköterska som arbetade. Tillsynsbesöken gjordes oftast av 

omvårdnadspersonal. Distriktsköterskan/sjuksköterskan gjorde tillsynsbesök vid behov 

antingen efter eget beslut, eller om hen blev kallad till patienten eller om patienten var 

ensam. Tiden mellan tillsynsbesöken beslutade distriktsköterskan/sjuksköterskan om 

efter att hen gjort ett besök hos patienten och bedömt allmäntillståndet. Tiden mellan 

tillsynerna kunde variera från var tjugonde minut till upp emot var fjärde timme. Om det 

krävdes täta tillsyner under natten ordnades oftast ett vak eftersom det endast var en 

nattpatrull med två personal som arbetade. Dessa hade ett stort område som de åkte runt 

i och hade därför inte möjlighet eller tid till att göra tillsyner så ofta. Skulle det ändå 

göras tillsyner nattetid var det glest mellan besöken. Tillsynsbesöken sågs som trygga 

av både patient, personal och distriktsköterska/sjuksköterska. Det framkom dock att de 

patienter som hade tillsynsbesök och var döende hade sina ytterdörrar olåsta pga. 

tidsoptimering. 

 

Och då är kruxet kan jag tycka att då står oftast en dörr öppen in till 

lägenheten för att det skall vara snabbt för personalen att gå in och ut ur 

lägenheten/huset. Det känns inte riktigt okej. Men de löser det så för att de 

tycker att de är där så ofta. 

(Intervjuperson 6) 

 

Distriktsköterskan/sjuksköterskan hade många olika uppgifter i sin arbetsroll men det 

viktigaste för hen var att den döende patienten fick den omvårdnad och smärtlindring 

som behövdes. Läkemedelshanteringen och att patienten fick den symtomlindring 

utifrån skattningsinstrument eller besök av distriktsköterskan/sjuksköterskan sågs som 

självklart. För att detta skulle fungera så skulle distriktsköterskan/sjuksköterskan ha ett 

gott samarbete och dialog med vaket och patienten. Oftast var första kontakten via 

telefon. Behövdes det så var distriktsköterskan/sjuksköterskan vak eller vaket 

behjälpligt vid omvårdnadssituationerna. Hade döendet varit dramatiskt på något sätt så 

fick vaket stöttning i även detta av distriktsköterskan/sjuksköterskan. 

Distriktsköterskan/sjuksköterskans sågs som handledare till vaket och personal stöttade 

vaket i sin roll så hen kände sig trygg med arbetsuppgiften. 
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Genom att göra besök. Kroppsligen att jag visar mig (skrattar) där… och 

pratar med vaket och berättar hur det kan vara, hur det kan bli och vad 

som skall vara uppmärksam på. Att vi har en god kommunikation. 

(Intervjuperson 4) 

 

Distriktsköterskan/sjuksköterskan beskrevs också vara spindeln i nätet och deltagarna 

såg sig som en länk mellan patient, anhörig, omvårdnadspersonal och andra 

professioner. Om samarbetet fungerade resulterade det i att patienten kände sig lugn och 

trygg. Distriktsköterskan/sjuksköterskan behövde inte ha fysisk kontakt med alla utan 

det kunde räcka med telefonkontakt eller en överrapportering för att patientens behov 

sattes främst och samarbetet fungerade. 

 

Ja den är väl spindeln i nätet skulle jag vilja påstå. Man är ju en 

sammanhållande länk mellan alla inblandade, anhöriga, patienter, 

vårdpersonal, hemtjänsten som går oftast. Finns det ingen hemtjänst 

inblandad så är det egentligen vi då, vi och anhöriga. Och det finns ju en 

omvårdnadsansvarig sköterska och kollegorna som jobbar och även då 

andra kommunsköterskor som jobbar som är inblandade på icke dagtid så 

att säga. Det är spindeln i nätet! Livssekreterare… Vallare. 

(Intervjuperson 7) 

 

 

DISKUSSION 

Huvudresultat 

Resultatet visade att det fanns olika uppfattningar om när en person dog ensam. Hade 

patienten tillsynsbesök visar resultatet att patienten kunde dö både ensam och inte 

ensam. Det berodde på vilken bedömning som gjordes av patientens allmäntillstånd och 

enhetschefens inställning till vak. Det hade också betydelse hur ofta tillsynsbesöken 

skulle utföras. Ju längre tidsspann mellan tillsynsbesöken ju större var risken att 

patienten dog ensam. Att dö ensam kunde innebära att vaket var i samma rum som den 

döende men att patienten inte kände igen vaket eller att någon hade varit inne hos den 

döende precis innan hen avled men vid dödsögonblicket inte var där. Patienten ansågs 

vidare dö ensam om vaket var oerfaren av att vårda döende, om det var en vikarie eller 

om vaket lämnat patienten ensam en stund. Resultatet visade att en patient som dog med 

någon vid sin sida som var en anhörig eller på annat sätt känd för den döende, där vaket 

var nära i situation eller där vaket nyss varit till den döende så dog hen trygg. Fanns det 

en väl fungerande samverkan mellan vak, distriktsköterska/sjuksköterska, anhöriga och 
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patient så dog patienten trygg. Rörande hur insättning av vak organiserades och vad 

som kunde påverka beslutet framkom olika rutiner beroende på om distriktsköterskan/ 

sjuksköterskan arbetade inom hemsjukvård eller särskilt boende samt vilken tid på 

dygnet det var när beslut om vak skulle tas. 

 

Resultatdiskussion 

Vak prioriteras men beslutet ifrågasätts 

Detta arbetets resultat beskrev att insättning av vak kunde beslutas av 

distriktsköterskorna/sjuksköterskorna samt enhetschefen. Detta skiljde sig ifrån 

Wallerstedts avhandling där det hänvisades vaket till att insättning av vak är ett bistånd i 

livets slutskede enligt socialtjänstlagen, vilket innebär att en bedömning och beslut 

utförs av biståndshandläggare som då beviljar eller avslår denna begäran. I 

avhandlingen beskrevs att det är ett tecken på kvalitet att ha tillgång till vak i den 

palliativa vården men att möjligheten till att erhålla vak varierade trots att behovet 

fanns20. I föreliggande studie beskrevs inget om biståndsbeslut eller någon annan rutin 

för tillvägagångssättet vid beslut och vak, utan där togs beslut om vak av 

distriktsköterskor/sjuksköterskor och enhetschefer. Ett tydligt resultat som framkom i 

studien var att om anhörig önskade att vak skulle ordnas så gjordes det och anhörig då 

uppfattades känna sig trygg. Detta menade även Wallerstedt et al. i sin studie och det 

beskrevs att när ett vak fanns hos deras nära så kände sig anhörig trygg över att hen inte 

var ensam och trygg i att det var någon som såg behoven fanns hos den döende21. Detta 

är också något som Ruland och Moore beskriver i sin teori om fridfull död29. I 

föreliggande studien framkom att det som kunde ifrågasättas gällande vak gällde den 

ekonomiska frågan. Enhetschefen kunde ifrågasätta behovet och beslutet om vak och 

det tolkades som att det handlade om kostnaden. Enhetschefen uttryckte att ett vak inte 

kunde sitta i flera dagar eller så kunde enhetschefen fråga om 

distriktsköterskan/sjuksköterskan om hur lång tid de trodde det kunde ta innan patienten 

avled. Denna information är motsatsen till vad beslutet på riksdagsnivå säger, nämligen 

att vård i livets slut är högt prioriterat35. I föreliggande studie framkom det att det var 

ofta omvårdnadspersonal som satt vak medan det i Wallerstedts et al. studie beskrevs att 

det var sjuksköterskor som var utbildade i palliativ vård som erbjöd sig att sitta vak och 

då lämnade sin ordinarie arbetsplats för detta22. 

 

Att dö ensam är individuellt och patientens val 
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I studien som genomförts var meningarna delade hos deltagarna om vad det innebar att 

dö ensam. Det kunde vara då patienten var ensam fysiskt i rummet, hade någon hos sig 

inne i rummet men som patienten inte kände igen eller om patienten önskat vak men 

detta lämnat patienten ensam för en stund och patienten avled just då. I James et al. 

intervjustudie framkom det att dö ensam gjorde man ensam men att ingen skall behöva 

dö ensam27, medan Kellehear i sin litteraturstudie menade att det inte var negativt att dö 

ensam då den döende kunde ha valt från början att leva ensam och därför också ville dö 

ensam23. I James et al studie beskrev sjuksköterskorna att de kände sig otrygg och 

missnöjda om patienten dog ensam och att det fanns en lag som sa att ingen skall 

behöva dö ensam26 och Ruland och Moore menar att om patienten har någon hos sig 

d.v.s. inte dör ensam, så är döden fridfull. Idag finns ingen lag i Sverige som säger att 

ingen skall behöva dö ensam utan denna uppfattning hade sjuksköterskorna då de 

jobbade efter rutiner som innebar att inte lämna patienten ensam och detta blev då som 

en oskriven lag för dem på avdelningen. I detta arbetes resultat beskrev 

distriktsköterskorna/sjuksköterskorna att ibland kunde patientens beslut om att vilja dö 

ensam utan vak ändras utan hänsyn tagen till patientens egen önskan där vak sattes in 

trots att patienten själv sagt nej till vak. Insättning av vak förklarades med att patienten 

skulle fara illa av att vara ensam. Socialstyrelsen skriver att en patients önskan om hur 

hen vill dö skall respekteras24. Detta menar även Adamson och Cruickshank som 

beskrev hur viktigt det var att respektera patientens beslut och att det centrala var att ha 

en ärlig dialog och relation samt bevara patientens värdighet7.  

 

Ett huvudresultat i studien var att patienten skulle få den omvårdnad den var i behov av 

i livets slut och att få vara delaktig i beslut och önskningar. Balducci beskrev att dö en 

värdig och god död var då patienten var fri från smärta och andra plågsamma symtom, 

att patienten var medveten om att döden var nära och att patienten var med i alla beslut 

som gäller hen själv36 medan Walshe och Luker visade i sitt resultat att när patienten 

behövde hjälp skulle distriktsköterskan/sjuksköterskan se detta och koordinera vården 

runt om patienten så döden blev värdig12. I föreliggande studies resultat beskrev 

deltagarna just detta: att det var viktigt att se till patientens behov för att slutet skulle bli 

värdigt. Också Ruland och Moore lyfter i sin teori om en fridfull död fram att patienten 

för att kunna uppleva en fridfull död inte ska ha smärta, uppleva illamående eller törst 

utan ha det bekvämt och vara rofylld29 och det är nog varje människas önskan att få 

avsluta sitt liv på det sättet. 
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Engagemang samt erfarenhet hos vaket gör att patienten dör trygg 

Ett av huvudresultaten i studien var att deltagarna i studien beskrev att om vaket var 

känt för både patient och personal så avled den döende trygg. Liknande beskrivning 

framkom i Fridhs och Bergboms begreppsanalytiska studie där det beskrevs att den det 

vakades över fick och behövde vård, omsorg och trygghet19. Detta framkommer även i 

Ruland och Moore teori där upplevelser av trygghet och förtroende för andra personer 

som ingav patienten lugn och ro i slutet av livet beskrivs som betydelsefullt för att 

uppleva en fridfull död29. Detta arbetets resultat visade att om vaket var otrygg i 

situationen och i sin roll kunde det resultera i mer arbete för distriktsköterskan/ 

sjuksköterskan då vaket ringde oftare om hen var otrygg. Utifrån Wallerstedts et al. 

studie kan detta förklaras med att vaket som möter en döende patient med symtom som 

andnöd, smärta, depressionen eller ångest kan känna både misslyckande och hjälplöshet. 

Här beskrevs att utbildning för vak i just detta kan medföra att vaket kan vara flexibelt, 

ha perspektiv och kunna se skillnader i patientens behov och önskan21. Att ha en 

grundutbildning i att sitta vak bör varje omvårdnadspersonal ha fått innan de rekryteras 

till att sitta som vak till patienter i livets slut för att på bästa sätt ge den omvårdnad 

patienten behöver och kunna avläsa de symtom som uppstår. I föreliggande studie 

framkom det att om vaket höll den döende i handen eller inte var något som det skulle 

det tas hänsyn till vid varje patient och döende. Det var inte säkert att alla ville hålla 

någon i handen, vilket framför allt gällde de äldre patienterna. Detta kan delvis ses som 

en motsättning till de beskrivningar som Wallerstedts ger i sin avhandling av vakandet 

som att vakta, ha uppsikt över, hålla ut och inte lämna ensam20. 

 

Samverkan mellan olika professioner, patient samt anhörig sätter patientens behov i 

centrum 

I föreliggande studie framkom det i samtliga intervjuer något gällande tillsyner. Både 

tillvägagångssätt vid tillsyner och hur ofta tillsyner gjordes beskrevs där det fanns 

variationer i vem som utförde tillsynerna och i tidsintervallet mellan dem. Delvis 

överensstämde dessa resultat med vad Aoun et al. visade i sin studie, nämligen att 

döende patienter behöver planerade fysiska besök av omvårdnadspersonal dagligen för 

att känna sig trygg istället för att ha ett larm att trycka på vid behov av hjälp37. I detta 

arbetes resultat framkom, då det beskrevs om tillsynernas upplägg, att dörrar till 

palliativa patienter som låg ensamma i sin bostad var olåsta för att det skulle gå 

snabbare för omvårdnadspersonal att göra tillsynsbesöken. Detta kan ur flera perspektiv 
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betraktas som tvivelaktigt. Ruland och Moore beskriver i kategorin empati och respekt i 

sin teori att patienten skall behandlas med värdighet, empati och respekt samt att 

patientens behov, önskningar och vilja skall bli tillgodosedd29, vilket detta arbetssätt 

inte kan sägas vara i överensstämmelse med. Inte heller kan detta betraktas som 

överensstämmande med det som Burt et al. beskriver i sitt resultat: att de palliativa 

patienterna prioriterades och att vårda dem var tillfredsställande samtidigt som patienten 

var viktigast13. 

 

I detta arbetes resultat framkom vikten av att det skulle finnas en dialog och 

kommunikation med alla berörda runt om patienten och med patienten själv, allt för att 

patienten skulle få den bedömning, tillsyn och omvårdnad hen var i behov av och att 

hen skulle vara en centrumpunkt. En del av detta kan beskrivas vara det som Walshe 

och Luker visar i sitt resultat, där det beskrevs att distriktsköterskan skulle vara 

tillgänglig, lätt att samarbeta med och ha en dialog med för att familjemedlemmar och 

den döende skulle uppfatta att vården i hemmet var god12. Detta beskriver även Lees at 

al. som en viktig och effektiv komponent där även medkänsla och värdighet ansågs vara 

viktigt under slutet av livet38. Om detta samarbete saknas kan enligt Eyre de sista 

minnena bli plågsamma39. 

 

Metoddiskussion 

Hanterandet av förförståelse är något som kan påverka en studies trovärdighet33. 

Författaren har varit yrkesverksam som sjuksköterska i en kommun under många år och 

hade en förförståelse rörande vad deltagarna pratade om under intervjuerna men 

försökte under intervjuerna att förhålla sig objektivt till vad deltagarna berättade. 

Samtidigt framkom resultat som författaren inte hade tidigare kännedom om. En studies 

trovärdighet påverkas vidare av hur aspekterna giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet hanteras33. Den framväxande analysen har diskuterats tillsammans med 

handledare samt tre andra studenter i grupp, vilket stärker giltigheten och därmed 

trovärdigheten. Denna stärks ytterligare av att analysarbetet och urval är väl beskrivna 

så att läsaren kan bedöma tolkningarnas giltighet samt citat är presenterade från 

intervjuerna. I studien inkluderades både kvinnor och män från olika åldersgrupper 

vilket kan öka variationerna i resultatet och detta ses som betydelsefullt för resultatets 

giltighet. Tillförlitligheten i studien stärks av att författaren använt samma intervjuguide 

i samtliga intervjuer liksom att handledare och andra studenter läst materialet och 
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diskuterat koder och kategoribenämningar. Deltagarna hade erfarenhet av att ha vårdat 

döende och upplevt patienter som avlidit både med och utan någon intill sig i vid livets 

slut, vilket även detta styrkte tillförlitligheten i resultatet. Vad gäller överförbarheten av 

studiens resultat är urval, deltagare, datainsamling samt analysförfarande väl beskrivna 

men en mer detaljerad beskrivning av kontexten är inte möjlig pga. risken att då röja 

deltagarnas identitet. Det är sedan upp till läsaren att bedöma resultatens överförbarhet 

till andra kontexter. 

 

I de första fyra intervjuerna var det svårt för deltagarna att särskilja roll och 

arbetsuppgifter i den första intervjufrågan. Då denna fråga delades i två efter intervju 

nummer fyra i ordningen så hade de sista deltagarna något lättare att svara och skilja på 

innehållet mellan roll och arbetsuppgifter. Vid två intervjuer ringde författaren upp 

deltagarna efter transkriberingen då det i samband med denna blev tydligt att ytterligare 

följdfrågor behövde ställas  

 

Kliniska implikationer för omvårdnad  

För att utveckla en trygg död så är det viktigt att alltid ha ett samtal med den döende 

patienten om hur hen vill ha det i sin sista tid i livet: om patienten önskar vak eller inte 

och vem som i så fall skall sitta vak. Det bör utbildas omvårdnadspersonal till att sitta 

vak så att patientens omvårdnadsbehov blir tillgodosett samt att den som sitter kan 

avläsa patientens symtom och eventuella behov av symtomlindring. Rutiner om vem 

som sitter vak skall vara väl förankrat på särskilt boende och hemtjänst så det inte blir 

timvikarien som är okänd för patienten sitter vak medan ordinarie personal som känner 

patient fortsätter arbeta på sitt schema. Rutiner bör finnas för tillvägagångssättet vid 

insättning av vak så att beslutet inte är oberoende av vem som arbetar och vilken tid på 

dygnet det är.  

 

Förslag till vidare forskning 

Studien är gjord på åtta deltagare och kan användas som bakgrund till en större studie 

med fler deltagare som är distriktsköterskor/sjuksköterskor. Resultatet från studien kan 

vidareutvecklas i ytterligare studier. Det som kan undersökas vidare bland såväl både 

distriktsköterskor/sjuksköterskor/omvårdnadspersonal som bland anhöriga och patienter 

är om det har betydelse vem som sitter vak och intervjua dem om vad som har betydelse 

för att patienten skall dö trygg. Ytterligare förslag till vidare forskning kan vara en 
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intervjustudie med enhetschefer i en kommun då det är de som är ytterst ansvariga för 

beslutet om insättning av vak – vad har det för syn på vad det är att dö ensam.  

 

Slutsats 

Studiens slutsats är att hur distriktsköterskor/sjuksköterskor i en kommun upplever att 

hur patienten dör ensam är individuell hos varje deltagare. Deras erfarenhet av att ha 

mött och vårdat patienter med ett vak hos sig eller utan ett vak hos sig har betydelse för 

hur de upplever att en patient dör. Att vaket har betydelse för den döende anses vara 

viktigt. Vaket inger trygghet om hen är närvarande i situation och har erfarenhet av att 

vårda döende. 
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