
Den döendes rättigheter  
 

•     Jag har rätt att bli behandlad som en levande människa fram till min död 
 
•     Jag har rätt att upprätthålla hoppet oavsett om målet för detta förändrar sig 
 
•     Jag har rätt till vård och omsorg från dem som upprätt- håller mitt hopp även om det  
       förändrar sig 
 
•     Jag har rätt att ge uttryck för mina känslor om min förestående död på mitt eget sätt 
 
•     Jag har rätt att delta i avgöranden som gäller min egen vård 
 
•     Jag har rätt att förvänta fortsatt medicinsk behandling och vård även om målet inte längre 
       är bot utan välbefinnande 
 
•     Jag har rätt att inte dö ensam 
 
•     Jag har rätt att vara fri från smärta 
 
•     Jag har rätt att få ärliga svar på mina frågor 
 
•     Jag har rätt att inte bli förd bakom ljuset 
 
•     Jag har rätt att få hjälp av och för min familj att acceptera min död 
 
•     Jag har rätt att få dö i frid och med värdighet 
 
•     Jag har rätt att behålla min individualitet och inte fördömas för mina avgöranden om de 
      går emot andras uppfattningar 
 
•     Jag har rätt att samtala om och ge uttryck åt mina religiösa och/eller andliga upplevelser  
      oavsett vad de betyder för andra 
 
•     Jag har rätt att förvänta att den mänskliga kroppens okränkbarhet respekteras efter döden 
 
•     Jag har rätt att bli vårdad av omsorgsfulla, medkännande, kunniga människor som försök- 
       er förstå mina behov och som upplever det givande att hjälpa mig till att möta min död 
 
 
Ur Vår Död av Ulla Qvarnström, Almqvist och Wiksell, 1993, sid. 189 
 
 
I "American Journal of Nursing" publicerades i januari 1975 en förklaring om de döendes 
rättigheter, som skapades vid en konferens i Lansing, Michigan.  
Ur Palliativ medicin, - Kapitel 8  
Om konsten att dö - etiska aspekter, Daniel Brattgård  sid 57,  
Liber 2005 
 
 


