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Vård präglad av 
värderingar

Palliativ vård sprunget ur hospicevården

St Christopher’s hospice (1967) England

Dame Cicely Saunders grundare

Hopicevården kopplad till en specifik filosofi
och människosyn

Värdighet och en helhetssyn på människan – fysiskt, 
psykiskt, socialt och existentiellt/andligt lidande ska 
lindras

Specifik filosofi kopplad till vården unikt – finns t.ex. ingen
kardiologfilosofi! 



Livet är sårbart
Human life is conditioned by vulnerability. 

By virtue of our embodiment, human 

beings have bodily and material needs; 

are exposed to physical illness, injury, 

disability, and death

Mackenzie, Catriona, Rogers, Wendy, and Dodds, Susan: “What Is 

Vulnerability, and Why Does It Matter for Moral Theory?”, 2014, p. 1.



Att få existentiella/andliga 
behov bemötta

Fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt/andligt – Behov
hos den som lever med livshotande sjukdom men även
hos närstående (WHO, 2002)

Existentiella frågor är t.ex.: 
◦ Vad i mitt liv är meningsskapande? Vad är meningen? 

Varför hände det här? Hur kommer det bli? Var är Gud?

◦ Vad upplevs hotande mot min existens?

Att få möjlighet att dela sina existentiella/andliga
behov

“Mikro-existentiella” samtal - ibland är 2 min perfekt!

Den som lever med livshotande sjukdom och den 
närstående kan ha olika behov



Mänsklig värdighet och människovärdet 
Ett etiskt ideal

Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde 

och för den enskilda människans värdighet.

Svensk hälso- och sjukvårdslag 2017 kap 3, §1



Människovärdet innebär…

• Varje människa ska bli respekterad oberoende av t.ex. kön, sexuell läggning, 
etnicitet

• Ett jämlikhetsideal – alla har lika värde

• Respekt för människovärdet inom vården tolkas ofta som respekt för 
personens autonomi

• Varje människa har ett värde endast i det att hon är människa – sedd som 
person hela livet (oavsett funktioner, livskvalitet etc. – bortom objektifiering)

Se t.ex. Nordenfelt , Sulmasy 2009
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När kroppen blir ett hot 
mot ens värdighet

En okänd man i spegeln. 

Någon som jag aldrig sett förut. 

Jag undrar vem det är. 

Det tar märkligt nog någon sekund

innan jag förstår. 

Det är jag. 

Gidlund, 2013



När kroppen 
blir ett hot mot 
ens värdighet

Kroppen känns inte igen

Främlingskap inför sig själv

Inte kontroll över kroppen

Kan leda till: 

Bruten självkänsla, upplevelse av sig själv som 

objekt, upplevelse av att ens värdighet har gått 

förlorad

Kay Toombs, 1992, The Meaning of Illness, A Phenomenological Account of the 

Different Perspectives of Physician and Patient



När värdighet 
inte respekteras

Vänder bort ansiktet

Kortare och kortare besök av vårdpersonal

Personal kämpar med att säga något 

meningsfullt

Personal undviker kroppslig kontakt

Man upplever sig behandlad som en sak, 

inte en person 

P1: Well, we thought, there’s no dignity here, at all. We are just 

like statues, so to speak. Statues, yes. We are not human. I did 

not feel as if I am a person. (Person et al., 2020)

När ens autonomi inte blir respekterad

(Pellegrino, 2008; Person et al, 2020)



Värdighet kan främjas

Bli sedd som människa – att bli talad till, inte om 

Vårdpersonal stöttar patientens förmåga att bevara sin identitet 

Skapar möjlighet för patienter att leva sitt vanliga, vardagliga liv

He comes home, home to me, hallo, hallo, hey look, it’s sunny outside. Well, then I 

know what he means, okay so I make some coffee and bring out some buns, and we 

go out and sit in the garden and chitchat, we look at the birds… 

(Person et al., 2020)

Respektera autonomi (självbestämmande)

(Bylund-Grenklo et al., 2019; Persson et al., 2020; Morberg Jämterud, 2016).



Värdighet i dödens 
närhet

Att sitta ner och vara kvar i detta ångestens rum, 
det är att respektera någons värdighet. Alltså att
våga vara kvar i maktlöshet. Det är på nåt sätt
att erkänna människans begränsning och
maktlöshet och våga vara kvar i det. 

Ninna, sjukhuspräst

(Morberg Jämterud, 2016)



Helhetssyn på människan – fysiska, psykiska, sociala 
och existentiella behov 

Människans sårbarhet på sin spets – kan skapa
existentiella frågor

Den som vill att kunna ge uttryck för och bli bemött
även i sina existentiella behov

Den som lever med livshotande sjukdom och den 
närstående kan ha olika behov

TACK!


