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Abstract 
Background: About 91000 people died in Sweden in 2016 and of those who died an estimate 

of 70000-75000 needed palliative care. When facing one’s own death it actualises questions 

about life and death and what happens thereafter. An important aspect of caring for patients at 

the end of life is the existential and spiritual dimension and therefore it is important that nurses 

have adequate knowledge and insight to be able to provide the best possible spiritual care for 

the patients.  

Aim: The aim of this study was to illustrate nurses’ different experiences of existential and 

spiritual encounters with patients at the end-of-life.  

Method: A method to contribute to evidence-based nursing with ground in analysis of 

qualitative research was used. An analysis of thirteen qualitative articles was carried out and 

resulted in 3 main themes and 12 subthemes. 

Results: The results of the study showed that some important factors with regards to existential 

encounters were courage, good communication skills, presence and the ability to care with love 

and compassion and to instill a sense of hope. For the nurses the encounters fostered a process 

of inner growth as they started to reflect on their own sense of spirituality and on issues of 

death and dying. Barriers included lack of time, knowledge and staff shortages.  

Conclusion: There is a need for sufficient time, education and support for the nurses to feel 

more prepared and comfortable in meeting the existential needs of the patients.  

Keywords: Palliative care, existential, spiritual, experience, nurse  

  

 

 

 

  



Populärvetenskaplig sammanfattning  
 

Idag finns kunskap om hur viktigt det är att se till hela patienten och ta hänsyn till alla de olika 

behov som finns och i dessa behov inkluderas de andliga behoven. När en människa fått besked 

om en obotlig sjukdom så aktualiseras de existentiella frågorna och det innebär att 

sjuksköterskan måste kunna tillgodose dessa behov.  

 

I denna litteraturstudie, där tretton vetenskapliga artiklar analyserats, framkom tre teman och 

tolv underteman. I huvudsak visade resultatet på att sjuksköterskorna upplevde en mängd olika 

känslor som kan kännas både problematiska och upplyftande. Resultatet visade även på vikten 

av tydlig kommunikation och medveten närvaro i mötet med patienterna. Sjuksköterskorna 

upplevde positiv självutveckling vid reflektion över sin egen andlighet, livet och döden. De 

svåraste begränsningarna för bra existentiella möten var tidsbrist, brist på kunskap samt miljöer 

som inte var optimala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehåll 
Inledning .................................................................................................................................... 1 

Bakgrund .................................................................................................................................... 1 

Palliativ vård .......................................................................................................................... 1 

Andlig och existentiell dimension .......................................................................................... 3 

Lidande ................................................................................................................................... 3 

Mod ........................................................................................................................................ 3 

Teoretisk utgångspunkt .......................................................................................................... 4 

Sjuksköterskans funktion och ansvar ......................................................................................... 4 

Tidigare forskning ...................................................................................................................... 5 

Problemformulering ................................................................................................................... 6 

Syfte ........................................................................................................................................... 6 

Metod ......................................................................................................................................... 6 

Litteratursökning .................................................................................................................... 6 

Urval ....................................................................................................................................... 7 

Analys..................................................................................................................................... 7 

Resultat ...................................................................................................................................... 9 

Att vandra sida vid sida .......................................................................................................... 9 

En inre resa ........................................................................................................................... 13 

Molnen som skymmer solen ................................................................................................ 15 

Diskussion ................................................................................................................................ 16 

Metoddiskussion................................................................................................................... 16 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 18 

Slutsatser .................................................................................................................................. 21 

Praktiska implikationer ............................................................................................................ 22 

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans kompetensområde ................. 22 

Referenser ................................................................................................................................ 24 

 

Bilagor 

Bilaga I. Tabell med sökhistorik för den systematiska artikelsökningen  

Bilaga II. Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod 

Bilaga III. Översikt över analyserad litteratur 



1 

 

Inledning  

I världen har ungefär 40 miljoner människor behov av palliativ vård varje år, av dessa lever  

78 % i låg- och medelinkomstländer. Endast 14 % av patienter som behöver palliativ vård i 

världen erhåller det (World Health Organization, 2017a). Sverige har en befolkning på cirka 

10 miljoner människor (Statistiska centralbyrån, 2017). År 2016 avled ungefär 91000 

människor i Sverige och av dessa uppskattas 70000 – 75000 ha varit i behov av palliativ vård 

(Socialstyrelsen, 2016). Detta visar att det finns ett stort behov att utveckla kunskap inom detta 

område för att kunna kvalitetssäkra en bra vård i livet slutskede. I professionen som 

sjuksköterska är mötet med patienter i livets slutskede oundvikligt. I sjuksköterskans funktion 

ingår att möta döden. Nationella Rådet för Palliativ Vård (2017) menar att det mest väsentliga 

inom palliativ vård är att lindra smärtan hos patienten. Det är också viktig med socialt, 

psykologiskt, andligt och existentiellt stöd vid livets slut för att lindra lidande och öka 

välbefinnande hos patienten (Nationella Rådet för Palliativ Vård, 2017). Sjuksköterskor har en 

betydelsefull funktion för patienter i palliativ vård och det är angeläget för sjuksköterskor att 

utveckla kompetens om vad som är viktigt för patienter i livets slutskede. En central kompetens 

för sjuksköterskor är att ha förmåga och mod att mötas i andliga och existentiella möten. 

 

Bakgrund 

Sekularisering i det svenska samhället under 1900-talet medför att vikten av andliga och 

existentiella frågor reduceras (Strang & Strang, 2012). Författarna menar även att 

särskiljningen mellan kropp och själ resulterar i att sjukvården inriktar sig mer på det fysiska 

än det själsliga. När Dame Cicely Saunders öppnar St Christopher’s Hospice i England under 

1960-talet är detta ett nytänkande inom palliativ vård och som sjuksköterska, läkare och kurator 

identifierar hon ensamheten och tomheten den döende människan upplever och hur viktigt det 

är att få stöd i sorgearbetet samt att de närstående deltar i vården (Nationella Rådet för Palliativ 

Vård, 2017). Samarbete med flera olika professioner är till gagn för patienten samt att ha en 

helhetssyn på patienten och att uppfylla den döende människans behov och önskningar vid 

livets slut (Nationella Rådet för Palliativ Vård, 2017). Döden sker ofta långsamt och livets slut 

innebär en intrikat period med avsked, uppgörelser och tillbakablickar som kräver tid för 

bearbetning (Strang, 2012). Sjuksköterskor arbetar med palliativ vård i många olika 

sammanhang och på olika vårdavdelningar, detta kräver att även allmänsjuksköterskor har 

specifika omvårdnadskunskaper inom den palliativa vården och i det ingår att kunna bemöta 

patienternas andliga och existentiella behov (Friedrichsen, 2012). Som det ser ut idag begränsas 

andliga och existentiella möten i palliativ vård på grund av kunskapsbrist inom området 

(Ottosson, 2012).  

  

Palliativ vård 

Ordet palliativ härstammar från det latinska ordet pallium som betyder mantel. Manteln 

symboliserar omvårdnad och omtanke för den döende människan. Med palliativ vård avses 

hälso-och sjukvård för patienter med en obotbar sjukdom eller skada. Det ingår att ge stöd åt 

dem och deras närstående i deras livssituation (Svenska palliativregistret, 2017; 

Cancercentrum, 2016). Vården av patienter i livets slutskede beskrivs som en aktiv helhetsvård 

vars avsikt är att skapa förutsättningar för livskvalitet när bot inte finns inom räckhåll (Beck-
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Friis & Strang, 2012). Palliativ vård innebär att bejaka livet och se döden som ett normalt skede 

och inte påskynda eller fördröja döden. Den syftar även till att lindra plågsamma eller andra 

symtom, att förena andliga och psykosociala perspektiv i patientvården samt att bidra till största 

möjliga välbefinnande i livets slutskede för patienten (Nationella Rådet för Palliativ Vård, 

2017; Cancercentrum, 2016). Palliativ vård enligt World Health Organization (2017b) bygger 

på ett förhållningssätt som höjer livskvaliteten för patienter och deras närstående som 

genomlider problem i samband med livshotande sjukdom. Vare sig problem är fysiska, 

psykiska eller andliga bör de förebyggas och lindras genom tidig upptäckt, bedömning och 

behandling av smärta och andra symtom (World Health Organization, 2017b). Socialstyrelsen 

(2013) beskriver att palliativ vård kännetecknas av en helhetssyn av patienten som hjälper hen 

att leva med värdighet och största möjliga livskvalitet i livets slut oavsett diagnos eller ålder. 

Liknande beskriver Strang och Strang (2012) att en holistisk modell innebär att patienten ses 

som en hel människa med fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov och inte endast 

utifrån sin skada eller sjukdom. World Health Organization, (2017b) beskriver de fyra 

dimensionerna fysiska, psykiska, sociala och existentiella som är en central aspekt inom 

palliativ vård. Den fysiska dimensionen innefattar kroppslig smärta och lidande. Vidare 

beskrivs den psykiska dimensionen som att patienten kan lida av ångest, depression, 

nedstämdhet eller förvirring. Den sociala dimensionen betonar familjerelationer, boendet, 

ekonomin, förhållande med närstående, diskriminering och stigmatisering. Fortsättningsvis 

beskrivs den existentiella dimensionen som handlar om frågeställningar gällande meningen 

med livet, relationer och döden men även om ouppklarade konflikter, skuld och skamkänslor 

samt existentiell ensamhet. För att främja bästa möjliga livskvalitet för patienten bör beaktande 

tas till de fyra dimensionerna var för sig, hur de samverkar men även till helheten (Strang, 

2012).  

Socialstyrelsen (2013) beskriver den palliativa vårdens struktur som fyra hörnstenar. Dessa är 

symtomkontroll, multiprofessionellt samarbete, kommunikation och relation samt 

närståendestöd. Den första hörnstenen symtomkontroll innebär att lindra smärta och andra 

svåra symtom, de omfattar såväl fysiska, psykiska, sociala som existentiella behov. Den andra 

hörnstenen beskriver att multiprofessionellt samarbete innefattar ett arbetsteam inom vården 

där olika professioner ingår och dess sammansättning ska utgå från patientens behov. I 

dentredje hörnstenen fastställer Socialstyrelsen (2013) att god kommunikation och relation bör 

råda inom både arbetsteamet och mellan patienten och närstående. Slutligen beskriver den 

fjärde hörnstenen att stöd till närstående innebär att erbjuda de närstående delaktighet i vården 

och att närstående ska kunna erhålla stöd under patientens sjukdomstid samt efter dödsfallet. 

Enligt Socialstyrelsen (2013) delas den palliativa vården in i två faser, den tidiga 

livsförlängande palliativa fasen och den senare lindrande palliativa fasen. Den tidiga fasen kan 

innebära ett mångårigt sjukdomsförlopp och startar med en diagnos av en icke-botbar sjukdom. 

Målet i detta skede är att patienten ska erhålla den mest lämpade livsförlängande behandlingen 

utifrån hens perspektiv och bidra till hög livskvalitet för patienten. Den sena palliativa fasen är 

ofta kortvarig och patienten befinner sig i livets slutskede. Detta innebär att döden är 

ofrånkomlig och kommer ske inom snar framtid (Socialstyrelsen, 2013). Målet med vården 

övergår därmed från att vara livsförlängande till att vara lindrande (Nationella Rådet för 

Palliativ Vård, 2017; Cancercentrum, 2016). Beslutet om övergången från den tidiga fasen till 

den sena fasen sker efter bekräftelse att den livsförlängande behandlingen inte längre är 

betydelsefull eller att patienten skadas eller lider av den (Socialstyrelsen, 2013).  
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Andlig och existentiell dimension  

Att definiera skillnaden mellan existentiella och andliga frågor kan vara en utmaning då de 

ligger tätt sammanlänkade. Existentiella frågor handlar om faktorer kring de grundläggande 

villkoren och om vad det innebär att vara människa. Andlighet definieras ofta som en dynamisk 

och intrikat aspekt av mänskligheten där människan söker efter den sanna meningen och syftet 

med livet och relationen till jaget, familjen och det heliga (Henoch, Strang, Browall, Danielsson 

& Melin-Johansson, 2015). När en människa hamnar i en krissituation aktualiseras ofta de 

andliga och existentiella behoven och frågeställningarna (Strang &Strang, 2012). Existentiella 

behov och frågor uppkommer ofta i livets slutskede och dessa behöver tas hänsyn till 

(Socialstyrelsen 2013). Existentiell filosofi handlar om att människan kan skapa sin egen 

verklighet och livsmening utifrån sina upplevelser och allt detta handlar i grund och botten om 

människans existens och rätt till frihet och ansvar (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Råholm (2012) anser att när en människa upplever lidande kan det påverka ens inre vilket gör 

att existentiella och andliga frågor väcks till liv. Den andliga dimensionen är ofta tillbakahållen 

och tyst men kan bli synlig för vårdaren när lidandet kommer till uttryck. Författaren menar 

vidare att öppenheten för det andliga blir även en öppenhet hos den lidande patienten och 

vårdaren blir en förmedlare av en djupare subjektiv kunskap.  

Lidande 

Arman (2015) menar att den huvudsakliga uppgiften för alla verksamheter inom hälso-och 

sjukvården är att lindra mänskligt lidande. Det framgår även att framträdande orsaker till 

lidande inom vården är kroppslig smärta och ångest liksom möte med döden och förlust av 

kontroll. Vidare beskrivs att lidande innebär fysisk, emotionell, andlig eller existentiell 

erfarenhet med känsla av hopplöshet eller oro. Författaren uppger även att det är naturligt med 

lidande och det finns hos alla människor samt att lindra lidande ingår i en naturlig process. 

Författaren beskriver att möten med patienternas lidande kan utvecklas till en källa för egen 

utveckling och kunskap för sjuksköterskorna vilket leder till ett mer professionellt 

förhållningssätt. Personligt bemötande och närhet är den högsta kategorin av professionell 

utveckling och i det inkluderas att umgås med patienternas lidande (Arman, 2015).  

Att erhålla bekräftelse, närvaro och tid från sjuksköterskorna gynnar patienternas möjlighet att 

förlikas med lidandet och finna förståelse för sin livssituation på ett nytt sätt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Människans varande involverar existentiellt lidande. Under en 

människas livstid upplever hen signifikanta förluster som påskyndar och ackumulerar 

processen med det existentiella lidandet (Bruce, Schreiber, Petrovskaya & Boston, 2011). När 

människan hotas av förintelse och har vetskapen om att döden är förestående uppstår ett oerhört 

livslidande. Det berör hela människans situation och en människa som lider behöver 

kärlekshandlingar (Eriksson, 1994). Allt lidande uttrycks som känslor av smärta eller obehag 

och omfattar allt från psykisk, fysisk och andlig smärta till svåra själsliga kval (Travelbee, 

2006). 

Mod 

Svensk sjuksköterskeförening (2016) anser att mod är en egenskap som erhålls genom 

reflektion och erfarenhet, detta leder till något positiv när den uttrycks i handling både för den 

som agerar och för omgivningen. De menar vidare att mod hos sjuksköterskor är väsentligt för 

att utöva god omvårdnad där lidande lindras och välbefinnande främjas. Det framgår även att 

mod innebär att sjuksköterskor bör ta hänsyn till att vårdrelationen med patienterna är 

asymmetrisk samt att de vågar bjuda in till möte och partnerskap. Relationen är asymmetrisk 
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eftersom patienten är i behov av vård och hamnar i en beroendeställning (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Genom att förstå en människas djupaste behov och önskningar 

menar Arman (2007) att sjuksköterskor blir ett sant vittne för patientens existentiella och 

andliga behov. Det innebär att en okänd värld öppnas där sjuksköterskor blir sårbara och det 

krävs mod att mötas och att vara en ärlig och kärleksfull medmänniska i mötet med patienten. 

Teoretisk utgångspunkt  

Watsons teori "Theory of Human Caring " baseras på tio karitativa faktorer och presenterades 

för första gången i 1979. Den första karitativa faktorn beskriver att all vård skall baseras på ett 

humanistiskt och altruistiskt värdesystem och sjuksköterskan ska vara kärleksfull, vänlig och 

lugn samt visa medlidande. Den andra karitativa faktorn tydliggör att det är sjuksköterskans 

uppgift att inge tro och hopp. Watson (2012) menar att i detta ingår att vara genuint närvarande 

och bekräfta och acceptera patientens trossystem och den subjektiva livsvärlden. Den tredje 

karitativa faktorn innebär att sjuksköterskan kan identifiera sig med och möta patienten i 

dennes livsvärld genom att utveckla sin andlighet och personliga mognad. Den mänskliga 

omsorgsrelationen beskrivs i den fjärde karitativa faktor och den ska präglas av förtroende och 

ett hjälpsamt förhållningssätt. Enligt Watson (2012) handlar det om att upprätthålla kärleksfulla 

och icke-dömande relationer med patienten. I den femte karitativa faktorn konstateras att 

sjuksköterskan ska tillåta patienten att ge uttryck för positiva och negativa känslor. Watson 

(2012) anser att det är genom att genuint lyssna och bli delaktig i patientens historia som en 

sann mellanmänsklig relation kan utvecklas. Kreativ problemlösning i omsorgsprocessen 

belyses i den sjätte karitativa faktorn och det handlar om att tänka utanför ramarna samt att 

förstå att omvårdnaden tillhör humanvetenskapen där konst och kreativitet är viktigt. Den 

sjunde karitativa faktorn presenterar att transpersonell undervisning och inlärning sker genom 

att leva sig in patientens livsrum och arbeta gemensamt för att uppnå hälsa. Watson (2012) 

menar att när sjuksköterskan lyckas uppnå samhörighet med patienten där patientens 

subjektivitet bevaras framträder en sann transpersonell relation. Den åttonde karitativa faktorn 

handlar om sjuksköterskans funktion att stödja, skydda och/eller förbättra den psykiska, 

fysiska, sociala och andliga miljön. I den nionde karitativa faktorn tydliggörs att sjuksköterskan 

på ett vördnadsfullt och respektfullt sätt ska tillgodose fysiska, emotionella och andliga behov 

och inneha en helhetssyn i alla aspekter av omvårdnaden. I den tionde faktorn avslutar Watson 

(2012) med att klargöra att sjuksköterskan ska vara öppen för andliga och mystiska existentiella 

dimensioner i egna livet och andras.  

    

Sjuksköterskans funktion och ansvar 

Enligt International Council of Nurses (2012) ska sjuksköterskor aktivt utveckla en grund av 

kunskap baserad på forskning till stöd för en evidensbaserad verksamhet (International Council 

of Nurses, 2012). Därmed ingår i sjuksköterskors funktion att hålla sig uppdaterad inom sitt 

område, ställa kritiska frågor, systematisk söka och kritiskt utvärdera vetenskaplig litteratur 

samt delta aktivt i utformningen av vårdmiljön genom att tillämpa och implementera evidens 

och beprövad erfarenhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Således fastställer 

Patientsäkerhetslagen (PSL) att sjuksköterskors arbete ska utföras i enlighet med vetenskap 

och beprövad erfarenhet (PSL, SFS 2010:65). Sjuksköterskor inom palliativ vård ska kunna 

bedöma omvårdnadsbehov såsom kulturella, psykiska, existentiella och andliga. Det är därmed 

av vikt att sjuksköterskor innehar fördjupad kunskap om existentiellt lidande för att kunna 

genomföra svåra samtal om livet och döden med patienter och dess närstående (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). Sjuksköterskor ska i sin yrkesutövning uppvisa respektfullhet, 
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lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet (International Council of Nurses, 2012). 

Sjuksköterskors funktion bör således innefatta ett helhetsperspektiv på patientens situation 

samt att ha kunskap om komplexa behov och problem som inte bara berör fysiska faktorer utan 

även kommunikation, psykosociala-, andliga- och kulturella (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Patienter vill bli sedda i sitt lidande och inte bara som kroppsligt sjuka speciellt gäller 

detta när det handlar om patienter i livets slutskede (Broeckaert, 2011). 

Sjuksköterskor har ett självständigt ansvar för de kliniska beslut som ger människor möjlighet 

att förbättra och återfå sin hälsa samt att uppnå bästa möjliga livskvalitet fram till döden. 

Sjuksköterskor skall ansvara för omvårdnadsarbetet självständigt, i team och tillsammans med 

patienten. (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det är även sjuksköterskornas ansvar att vara 

medveten om patientens beroendeställning i vårdrelationen samt att öppna upp för ett 

ömsesidigt och jämlikt partnerskap. För att kunna göra detta är det nödvändigt med egen 

reflektion över beroendeskap och över olika aspekter av makt (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). De etiska frågorna är en betydande del i palliativa sammanhang och det krävs ofta etiska 

överväganden i dessa situationer. Att erhålla kunskap om bemötande, förhållningssätt och 

etiska principer är därför angeläget för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2013). Även Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) framställer att den etiska medvetenheten och den värdegrund 

som sjuksköterskor ska arbeta efter är speciellt viktig i den palliativa vården där patientens 

välbefinnande står i fokus (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Etiskt förhållningssätt och 

hur patienter bemöts i livets slutskede är sammanlänkat med synen på världen och andlighet 

(Broeckaert, 2011). 

 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att patienternas alla aspekter såsom fysiska, emotionella, sociala och 

andliga bör uppmärksammas för att öka välbefinnande (Fombuena et al., 2016). Ett av de mest 

svårhanterliga problemen hos patienter i livets slutskede är det existentiella och andliga 

lidandet, detta är ett område inom den palliativa vården som ofta blir försummat. Bidragande 

orsaker kan vara att det är ett svårdefinierat och svårförståeligt koncept där det saknas 

rekommenderade åtgärder samt där kunskapen oftast är bristfällig (Boston, Bruce & Schreiber, 

2011). Olika faktorer hämmar tillgången av andlig vård inom det palliativa sammanhanget 

såsom olika personliga karaktärer hos patienten och sjuksköterskan, brist på förståelse av 

andlighet och andlig vård, olika synsätt på andlighet hos patienten och sjuksköterskan men 

även organisatoriska svårigheter såsom miljö och tidsbegränsningar (Tiew, Kwee, Creedy & 

Chan, 2013). Patienter som får palliativ vård i hemmet upplever stor oro över att de inte har 

någon att prata med om sina existentiella och andliga frågor. Patienten lider i sin ensamhet på 

grund av denna oro, vilket indikerar hur angeläget det är att få samtala om dessa frågor vid 

livets slut (Ross & Austin, 2013). Genom att bekräfta de andliga behov som patienten har, kan 

sjuksköterskor stödja patienten och vara delaktig till att skapa en miljö som bidrar att tillgodose 

dessa behov (Hermann, 2007). Det behövs mer forskning för att förstå de andliga behoven hos 

patienter i livets slutskede och för att kunna sammankoppla dessa behov med andra faktorer 

såsom livskvalitet, smärthantering, acceptans och sorg över livssituationen vid livets slut 

(Chochinov & Cann 2005).  
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Problemformulering  

Att få besked om obotlig sjukdom och att vårdas inom palliativ vård öppnar upp för många 

viktiga livsfrågor, såsom andliga och existentiella. Det ingår i sjuksköterskans profession att 

möta den döende patienten och samtala om dessa frågeställningar. Tidigare forskning visar att 

kunskap inom palliativ vård där andliga och existentiella möten är en väsentlig del av 

omvårdnaden är bristfällig. Kunskapsnivån inom detta område är begränsad och ofta 

individuellt beroende på sjuksköterskornas egen livsvärld. För att kunna erbjuda den 

omvårdnad som patienten har rätt till i livets slut behövs kunskap om andliga och existentiella 

möten. Sjuksköterskorna ska kunna se helheten, vara lyhörda och visa förståelse samt ha modet 

att vara närvarande för att lindra lidande. Problemet är viktigt att studera eftersom 

sjuksköterskorna ska tillgodose patientens önskningar och behov den sista tiden i livet och 

därmed medverka till förbättrad livskvalitet. Det finns ett behov av att belysa och fördjupa 

förståelse och kunskap inom detta område. Det kan bidra till att sjuksköterskornas 

omvårdnadsarbete förbättras med avseende att bekräfta patienternas andliga och existentiella 

behov vid livets slutskede. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av andliga och existentiella 

möten med patienter som vårdas i livets slutskede. 

 

Metod  

Denna studie genomfördes utifrån valet av metoden litteraturbaserad studie med analys av 

kvalitativ forskning enligt Friberg (2012). Kvalitativa studier innebär att få en fördjupad 

förståelse om det aktuella fenomenet. Sammanställning av tidigare kvalitativ forskning 

utmynnar i ny kunskap och detta kan leda till att nya riktlinjer för det praktiska vårdarbetet 

utformas (Friberg, 2012).  

Litteratursökning 

Enligt Östlundh (2012) skall informationssökningen delas upp i två faser. Den första fasen som 

benämns den inledande fasen, används för att finna bakgrundsinformation och få en översikt 

över den forskning som finns om ämnet. I denna studie genomfördes inledningsvis en 

osystematisk litteratursökning genom att söka information om ämnet i olika vetenskapliga 

artiklar. Den osystematiska sökningen gav inga artiklar som kunde användas men den bidrog 

med lämpliga sökord som noterades för att sedan kunna kombinera dem i den systematiska 

sökningen. I den andra fasen som Östlundh (2012) benämner den egentliga 

informationssökningen, skall sökningarna utföras systematiskt för att få fram ett slutgiltigt val 

av litteratur som främst ska baseras på vetenskapliga artiklar. I denna studie utfördes 

systematiska sökningar i CINAHL och PubMed. PubMed använder sig av MESH (Medical 

Subject Headings) för att på ett konsekvent sätt kunna söka på ord och få fram underkategorier 

som är relaterade till sökordet. CINAHL är den mest lämpade elektroniska databasen för att 

hitta vetenskapliga artiklar inom omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2017). I PubMed 

hittades inga lämpliga artiklar utan de artiklar som var relevanta för studien hittades i CINAHL. 

I databasen CINAHL utfördes sex systematiska sökningar. Ämnessökorden var palliative care 

or hospice and nursing or terminal care, spiritual care or spiritual healing, holistic care samt 
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spiritual healing or spiritual care or spirituality. Andra sökord som användes var existential, 

nurse attitude or perception or experience, comfort care, dying, nurse, spiritual, spirituality 

samt challenges.  

I Boolesk sökteknik bestäms vilket samband de olika sökorden ska ha till varandra, de mest 

grundläggande operatörerna är OR, AND eller NOT (Östlundh, 2012). Operatorn OR är bra att 

använda för att ringa in alla synonymerna samt för att söka på termer som ej kan trunkeras, 

medan operatorn AND används för att koppla ihop två sökord (Östlundh, 2012). För att få en 

bredare sökning som innefattade fler begrepp användes i denna studieoperatorn OR som 

kombinerades ihop med orden och detta resulterade således i fler relevanta träffar. Operatorn 

AND användes för att kombinera de olika sökorden. Enligt Östlundh (2012) används 

trunkering för att få träffar med olika böjningsformer. I denna studie användes trunkeringen 

”nurs*”. Genom att lägga till avgränsningen peer-reviewed försäkras att artiklarna är 

vetenskapligt granskade (Östlundh, 2012). Avgränsningar i varje systematisk sökning var Peer-

Reviewed, English, att de skulle innehålla abstract och vara publicerade mellan åren 2007–

2017 (Bilaga I). 

Urval 

Inklusionskriterier i denna studie var artiklar som beskrev sjuksköterskors erfarenheter och 

upplevelser av andliga och existentiella möten inom palliativ vård. Exklusionskriterier var 

artiklar som fokuserade på en specifik religion samt kvantitativa artiklar. Journalistiska artiklar 

och review artiklar uteslöts även eftersom de inte nådde upp till de vetenskapliga kraven. 

 

Vid det första litteratururvalet är enligt Östlundh (2012) titlarna i träfflistan till stor hjälp 

eftersom de kan ge en uppfattning om innehållet. Efter att ha läst titlarna är det lättare att sortera 

bort de som inte är av intresse för studien. När det första litteratururvalet är avklarat menar 

Östlundh (2012) att abstrakten är betydelsefulla då de ger en sammanfattning av artiklarnas 

innehåll. Efter att författarna av denna studie läst igenom ett stort antal titlar och abstrakt valdes 

slutligen tretton kvalitativa artiklar som belyser sjuksköterskors erfarenheter av andliga och 

existentiella möten med patienter i livets slutskede. Artiklarnas ursprung var från 

Skandinavien, Australien, Nya Zeeland, Storbritannien, Irland och USA och inkluderade 

vårdinrättningar såsom hospice, hemsjukvård och sjukhusavdelningar. Deltagarna som 

intervjuades var allmänsjuksköterskor, specialistsjuksköterskor samt sjuksköterskor inom 

hemsjukvård, alla med blandade erfarenheter och olika antal år inom yrket. För att öka 

trovärdigheten och säkra resultatet med evidensbaserad kunskap granskades artiklarna genom 

en granskningsmall av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) som har omarbetats av 

institutionen för hälsovetenskap på Högskolan Väst (Bilaga II). Alla tretton artiklarna erhöll 

Grad I (100–80%) och inkluderades och sammanställdes i en översiktstabell (Bilaga III). Ingen 

artikel exkluderades på grund av kvalitetsgranskningen. 

Analys 

Analysmetoden enligt Fribergs (2012) femstegsmodell tillämpades. Det första steget i 

analysprocessen handlar om att erhålla en förståelse av artiklarnas innehåll (Friberg, 2012). 

Inledningsvis lästes artiklarna flera gånger av författarna var för sig för att få en övergripande 

förståelse om innehållet. Därefter lästes resultatdelarna upprepade gånger för att se om 

resultatet svarade mot syftet, detta gjordes enskilt. Tolkningar av artiklarnas resultat jämfördes 

och diskuterades för att säkerställa att dessa fynd var relevanta för studien. De valda artiklarna 

numrerades. I andra steget i Fribergs (2012) analysprocess ska nyckelfynd i studiens resultat 
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identifieras. De nyckelfynd i resultaten som identifierades synliggjordes genom att markeras i 

alla artiklarna. Nyckelfynden sammanställdes och färgkodades i ett dokument och översattes 

därefter från engelska till svenska. De färgkodade nyckelfynden skrevs ner på lappar där varje 

lapp representerade en färg och numrerad artikel. Lapparna sattes samman där nyckelfynden 

och bärande begrepp jämfördes. I tredje steget enligt Friberg (2012) sammanställs en översikt 

över de olika artiklarnas resultat. Varje artikels resultat sammanställdes i ett dokument där 

huvudteman och underteman sammanfattades schematiskt för att få en överskådlig bild av 

resultaten. Enligt Friberg (2012) innebär fjärde steget i analysprocessen att resultaten ska 

ansluta till varandras likheter och olikheter. Likheter och olikheter i artiklarnas resultat 

identifierades, jämfördes och grupperades. Processen för att fastställa underteman var krävande 

och tog tid. Till sist framträdde ett antal underteman som svarade mot studiens syfte. 

Underteman diskuterades och omarbetades flera gånger innan de till sist fick sin slutgiltiga 

form. Elva underteman växte således fram ur analysen. De underteman som överensstämde 

med varandra grupperades tillsammans och bildade tre huvudteman. Det femte och sista steget 

i analysprocessen ska innehålla en tydlig redogörelse (Friberg, 2012). Under det sista steget 

upptäcktes det att ett undertema kunde delas upp i två delar. Således tillkom ett nytt undertema 

och det totala antalet blev då tolv underteman. Slutligen framställdes en beskrivande text med 

utgångspunkt i de teman och underteman som framkom.  
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Resultat 

Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av andliga och 

existentiella möten med patienter som vårdas i livets slutskede 

 

Tre teman och tolv underteman framkom ur analysen och presenteras i tabell 1.  
 

Tabell 1. Översikt över teman och underteman 

 

Teman     Underteman 

 

Att vandra sida vid sida   Identifiera och tillgodose andliga behov 

      Mötas i samtal 

      Skapa förtroende och inge hopp 

      Kärlek och mod 

      Medveten närvaro 

 

En inre resa     Insikter och självutveckling   

      Balansera och hantera svåra känslor 

      Tacksam och hedrad av förtroenden 

      Att inte räcka till 

       

  

Molnen som skymmer solen   Kampen mot tiden 

      Brister i kunskap, erfarenhet och dokumentation 

      Begränsande miljö 

 

 

Att vandra sida vid sida 

Detta tema belyser de erfarenheter sjuksköterskorna hade av att skapa meningsfulla relationer 

med patienterna. I möten med patienterna var det viktigt för sjuksköterskorna att lyssna, vara 

där och ta sig tid. Relationen till patienterna utvecklades genom att vara öppensinnad, ärlig och 

att ha mod. Underteman som framkom ur analysen var Identifiera och tillgodose andliga behov, 

Mötas i samtal, Skapa förtroende och inge hopp, Kärlek och mod samt Medveten närvaro. 
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Identifiera och tillgodose andliga behov 

Genom analysen framkom att faktorer som ansågs viktiga för att underlätta andliga möten var 

att ha medvetenhet, ta hänsyn till och identifiera patientens andliga behov samt att skapa 

möjligheter för att uttrycka de andliga behoven (Ronaldson, Hayes, Aggar, Green & Carey, 

2017). För att kunna tillgodose andliga behov tillfredställande, behövde sjuksköterskorna först 

identifiera vad andlig tro innebar för patienterna. Detta upplevdes svårt för sjuksköterskorna 

och var beroende av relationens karaktär med patienterna (Walker & Waterworth, 2017). 

Sjuksköterskorna ville förstå patienternas andliga lidande för att bättre kunna få en gemenskap 

som tillät patienterna att känna sig trygga (Karlsson, Kasén & Wärnå-Furu, 2016). Viktiga 

faktorer för att kunna identifiera patienters andliga behov var observationsförmåga och ett 

holistiskt synsätt (Bailey, Moran & Graham, 2009). Andliga behov identifierades som en 

central aspekt av holistiskt vårdande (Bush & Bruni, 2008). I Ellington et al. (2015) var 

sjuksköterskornas erfarenhet att vid samtal med patienterna hade de en önskan att få uttrycka 

andliga övertygelser och att få dessa bekräftade. Sjuksköterskorna bekräftade patienternas 

övertygelse och delade med sig av sina egna andliga övertygelser i form av samtal som 

vanligtvis handlade om vad som existerar efter döden (Ellington et al., 2015). Genom att visa 

respekt och delta i ritualer eller gudstjänster med patienten utvecklades andliga och 

humanistiska relationer (Walker & Waterworth, 2017). Sjuksköterskorna föreslog andligt 

utövande som överensstämde med patienternas existerande trosuppfattning till exempel att be, 

medvetna handlingar av tacksamhet samt speciella favoritpsalmer (Ellington et al., 2015). De 

existentiella och andliga behoven uttrycktes som individuella och unika för varje enskild 

individ (Evans & Hallett, 2007). Sjuksköterskorna ansåg det väsentligt att respektera 

patienternas behov av kontemplation och att tillåta utrymme för att få vara ensamma med sina 

tankar (Browall, Henoch, Melin-Johansson, Strang & Danielson, 2014). Sjuksköterskorna 

erbjöd ofta patienterna tid för att uttrycka tankar och minnen från deras liv och om deras andliga 

övertygelser (Ronaldson et al., 2017). 

 

Mötas i samtal 

Genom analysen framkom det i flera artiklar att det var viktigt för sjuksköterskorna att stanna 

upp och bara vara där i samtalet och de ansåg att deras främsta uppgift var att lyssna för att 

patienterna skulle kunna lätta sin börda (Ronaldson, et al., 2017; Walker & Waterworth, 2017; 

Keall, Clayton, & Butow, 2014). Det elementära för sjuksköterskorna i aktivt lyssnade var att 

ställa öppna frågor, använda humor när det var lämpligt och det var av vikt att undvika ord som 

”jag förstår”. Icke verbal kommunikation ansågs som svårt men att använda ord behövdes inte 

alltid. Väsentliga faktorer i andliga samtal var att inte överge patienterna samt att patienterna 

var i fokus (Strang, Henoch, Danielson, Browall & Melin-Johansson, 2013). Sjuksköterskorna 

var djupt involverade vid andliga och existentiella samtal och lät patienterna uttrycka sina 

andliga behov utan att avbryta konversationen (Ronaldson, et al., 2017). I Keall et al. (2014) 

framkom att sjuksköterskorna erfor att god kommunikationsförmåga i samtal var en 

grundläggande komponent i andliga möten. Artikeln visade vidare att utmärkande 

kommunikationsförmågor var ärlighet i samtalet, vara i nuet med patienterna samt att vara 

medveten om kroppsspråket. Vidare redovisade Keall et al. (2014) att vandra vid sidan av 

patienten var ett uttryck som sjuksköterskorna använde för att beskriva ett förhållningssätt där 

de inte försökte ändra på saker utan istället stödja patienterna i deras beslut och lyssna när de 

var redo för att prata. Det var även av vikt att vara öppensinnad och ärlig i existentiella möten 

och att visa medlidande och empati för patienternas omständigheter fördjupade relationen 

(Keall et al., 2014). Sjuksköterskorna i Walker och Waterworths (2017) beskrev att 

kommunikation var själva hjärtat i andliga möten. Att sitta ner med patienterna skapade en 

trygg miljö där patienterna kunde utforska och ventilera sitt andliga lidande. En central aspekt 
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var att skapa tid för samtal och inte distraheras av andra arbetsuppgifter (Walker & Waterworth, 

2017). När patienter uttryckte sina känslor om döden och sjuksköterskorna besvarade och 

lyssnade utan att byta ämne upplevdes det positivt för sjuksköterskorna (Browall et al., 2014). 

Sjuksköterskornas upplevde att patienterna kände lättnad när de gavs möjlighet att få samtala 

om sina bekymmer och sin oro. Dock reflekterade sjuksköterskorna över att det var 

betydelsefullt att respektera patientens önskan om att inte vilja samtala. Det var betydande att 

vara inkännande och uppmärksamma rätt tid för samtal (Tornøe, Danbolt, Kvigne & Sörlie, 

2015). Att tillåta tystnad gav patienterna en chans till reflektion över egna tankar (Keall et al., 

2014; Walker & Waterworth, 2017). 

I Strang et al. (2013) uppgav sjuksköterskorna att de kände ansvar för att öppna upp för 

existentiella möten och för att göra det krävdes öppensinnhet, tillgänglighet, flexibilitet och att 

skapa tillit. Det var väsentligt att känna av patienters emotionella tillstånd och inte forcera eller 

undvika existentiella samtal. En vital aspekt i samtalen var att bekräfta patienternas känslor 

och acceptera deras perceptioner (Strang et al., 2013). En naturlig del av sjuksköterskornas 

andliga möten med patienterna var att uppmuntra till samtal om deras rädslor, hopp och 

drömmar (Ronaldson et al., 2017). Sjuksköterskornas erfarenhet var att samtal kändes 

utmanande men nödvändiga och väsentliga och handlade om förberedelser inför döden och vad 

som väntade. Samtalen bidrog till samhörighet och en bra relation med patienterna (Walker & 

Waterworth, 2017). En speciell form av vänskap växte fram i samtalen om livet och maktlöshet 

(Browall et al., 2014). Det framkom i ett flertal artiklar att det var betydelsefullt för 

sjuksköterskorna att inta ett icke-dömande förhållningssätt i andliga möten med patienterna 

(Ronaldson et al., 2017; Strang et al., 2013; Keall et al., 2014).).  

 

Skapa förtroende och inge hopp 

I analysen framkom det att sjuksköterskorna betonade att det var nödvändigt att först etablera 

ett förtroende innan andliga och existentiella behov efterfrågades (Tornøe et al., 2015). Flera 

artiklar redovisade att sjuksköterskorna hade erfarenheter som visade att det var viktigt att 

utforma en personlig kontakt med patienterna där patienterna var bekväma med att uttrycka 

andliga behov samt respekt för patienternas individuella behov vid andliga möten. Detta 

genererade en förtroendefull och stark relation mellan sjuksköterskorna och patienterna (Bailey 

et al., 2009; Walker & Waterworth, 2017). Sjuksköterskorna tenderade att svara rättframt och 

ärligt när patienterna frågade efter deras andliga övertygelser och ibland delades personliga 

erfarenheter mellan sjuksköterskorna och patienterna (Ellington et al., 2015). I Griggs (2010) 

menade sjuksköterskorna att ett ärligt bemötande i livets slut bidrog till att uppnå en god död 

för patienterna. Det krävdes en öppenhet att mötas i samtal om vad som händer omkring 

patienternas situation för att inte dölja något och förvärra patienternas situation (Griggs, 2010). 

Sjuksköterskorna uppgav att det var betydelsefullt att skapa mening av tiden som är nu i 

patienternas liv och att inge frid (Ronaldson et al., 2017). 

Förmåga att ge en känsla av hopp hos patienterna var en professionell metod som underlättade 

andliga möten (Bush & Bruni, 2008). Eftersom det fanns begränsad tid för att lindra 

patienternas lidande frambringades olika känslor hos både sjuksköterskorna och patienterna 

och tillsammans vandrade de längs stigen av hopp och lidande (Karlsson et al., 2016). En av 

sjuksköterskorna i Keall et al. (2014) uppgav att ordet hopp ofta användes som en underlättande 

faktor i det andliga mötet och att ordet hopp var dynamiskt och föränderligt. Exempelvis kunde 

ordet hopp vandra mellan jag hoppas att jag inte dör till jag hoppas att smärtan minskar och 

dessa förändringar kunde vara till stöd i det andliga mötet (Keall et al., 2014). Ur analysen 

framkom det att sjuksköterskorna uttryckte ängslan för att inte kunna vara ärliga mot 
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patienterna och rädsla över att beröva hopp eller att inge för mycket hopp när det inte var 

realistiskt (Browall et al., 2014).  

 

Kärlek och mod 

Analysen visade att kärlek och medlidande var en naturlig komponent av andliga möten och 

det handlade om sjuksköterskans förhållningssätt till patienterna (Tornøe et al., 2015). För att 

underlätta andliga möten var en av strategierna som sjuksköterskorna använde sig av 

kärleksfulla handlingar såsom beröring (Bush & Bruni, 2008; Walker & Waterworth, 2017). 

När patienterna var aggressiva, utmanande och krävande kände sjuksköterskorna empati och 

prioriterade mer tid för dessa patienter (Browall et al., 2014). Vissa sjuksköterskor påpekade 

vikten av att visa medlidande och empati till patienterna för att fördjupa det terapeutiska 

förhållandet och skapa djupare existentiella möten (Keall et.al., 2014; Ronaldson et al., 2017). 

En sjuksköterska uttryckte att det som var bärande gällande kärleksfulla handlingar i 

existentiella möten var att hen måste ge kärlek för att få kärlek (Bush & Bruni, 2008).  

En av de viktigaste faktorerna i existentiella möten i artikeln av Strang et al. (2013) var modet 

att vara närvarande och bekräfta patienten och sjuksköterskorna förklarade att patienterna 

ibland testade deras mod att stanna kvar i samtalen. När patienter led av dödsångest var det 

viktigaste att ha modet att stanna kvar hos patienterna och inte att ge mer ångestdämpande 

medicin (Strang et al., 2013). Inneha modet att vara emotionellt förtrolig ansågs som viktig 

aspekt för sjuksköterskorna (Browall et al., 2014). I Karlsson et al. (2016) erfor 

sjuksköterskorna en balansgång mellan rädsla och mod när det gällde existentiella möten och 

kände oro över att deras egna rädslor för döden påverkade mötet med patienterna. De uttryckte 

att de behövde finna modet både som professionella och medmänniskor (Karlsson et al., 2016). 

Det krävdes personlig mognad och mod för att ge tröst och att ta emot patienters känslor 

(Tornøe et al., 2015). 

 

Medveten närvaro 

I analysen framkom det från flertal artiklar att genuin närvaro var av yttersta vikt för 

sjuksköterskorna under andliga och existentiella möten (Strang et al., 2013; Ronaldson et al., 

2017). Sjuksköterskorna betonade att en signifikant aspekt av andliga möten var att vara 

delaktig på patienternas resa och tillbringa tid, hålla handen och bara vara (Bailey et al., 2009). 

Närvaro och att verkligen vara där för patienterna beskrevs som en resa av erfarenhet där syftet 

var att vara tillsammans med patienterna i deras sjukdomsupplevelser (Bush & Bruni, 2008). 

Sjuksköterskorna berättade om hur betydelsefullt det var att ge patienterna hundra procents 

uppmärksamhet och att ha självmedvetenhet att undvika situationer om inte detta kunde ges 

(Keall et al., 2014). Enligt sjuksköterskorna fanns det starka samband mellan vikten av närvaro 

och hur det integrerades med kommunikation och förmågan att uttrycka sig (Ronaldson et al., 

2017). Sjuksköterskorna i Walker och Waterworth (2017) beskrev närvaro som en metod för 

att tillhandhålla andliga möten och närvaro ansågs ge tröst, utveckla relation mellan 

sjuksköterskorna och patienterna samt att gestalta kärlek och vänlighet. Några av 

sjuksköterskorna hävdade att närvaro endast var användbart om det var meningsfullt och först 

när sjuksköterskorna reflekterade över hur närvaron skulle användas var det en meningsfull 

närvaro (Walker & Waterworth, 2017). 
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En inre resa 

Detta tema beskriver sjuksköterskornas egna erfarenheter, känslor och inre process. 

Sjuksköterskorna upplevde att det var berikande och meningsfullt med andliga och existentiella 

möten men samtidigt en utmaning som krävde egna reflektioner gällande livet och döden. 

Underteman som framkom var Insikter och självutveckling, Balansera och hantera svåra 

känslor, Tacksam och hedrad av förtroenden samt Att inte räcka till. 

 

Insikter och självutveckling 

Det framkom ur analysen att för sjuksköterskorna började meningen av fenomenet andliga 

möten med en resa av själviakttagelser, där identifierades själens väsen, ett högre varande och 

förverkligande av sin egen andlighet (Bush & Bruni, 2008). Johansson och Lindahl (2010) 

redovisade att när sjuksköterskorna kunde föreställa sig själv i patienternas situation blev 

existentiella frågor tydligare. Reflektion över deras egen existens resulterade i ett bättre och 

mer förstående bemötande av patienterna gällande existentiella möten. Begreppsmässigt 

förklarades det som att hitta sig själv, både personligen och som professionell sjuksköterska 

(Johansson & Lindahl, 2010). För sjuksköterskorna var det betydelsefullt att få förståelse hur 

de själva skulle reagerat i liknande situationer som patienter i livets slut (Browall et al., 2014). 

Sjuksköterskorna uppgav att andliga möten i arbetet fick dem att uppskatta och omvärdera livet 

samt att de inte längre klagade på trivialiteter. Detta ledde till en positiv självutveckling (Strang 

et al., 2013). När sjuksköterskorna mötte patienterna blev de medvetna om sin egen sårbarhet 

och förestående död. Existentiella frågor om deras egen död och hur skört livet kunde vara 

väcktes till liv. Det blev naturligt att varje dag reflektera över meningen med lidande, livet och 

döden (Karlsson et al., 2016). Många sjuksköterskor påpekade att det var viktigt att förstå och 

känna sig bekväm med sin egen trosuppfattning för att kunna möta patienterna och samtala om 

det existentiella (Walker & Watherworth, 2017). 

 

Balansera och hantera svåra känslor  

Ur analysen framkom det att i existentiella möten med patienterna erfor sjuksköterskorna en 

stark känsla av samhörighet och styrkan att kunna hjälpa blev ännu starkare genom 

samhörigheten (Browall et al., 2014). Sjuksköterskorna utvecklade en balans mellan distans 

och närhet till patienterna genom sin profession (Strang et al., 2013). I det existentiella mötet 

uppgav sjuksköterskorna i Karlsson et al. (2016) att de balanserade mellan ansvar och skuld 

till patienterna. Att ta ansvar innebar att ha skuldkänslor för att inte göra tillräckligt för 

patienterna. Balans mellan fruktan och mod i relation till att vara vårdgivare och medmänniska 

upplevdes som svårt för sjuksköterskorna och de insåg hur skört livet var och fruktade för sitt 

eget liv. I balans mellan hopp och förtvivlan väcktes ofta sjuksköterskornas förtvivlan om sin 

egen existens och hur de relaterade till andras och sin egen död. (Karlsson et al., 2016).  

Sjuksköterskorna i Strang et al. (2013) erfor att de existentiella mötena med patienterna var en 

tung börda vilket var energidränerande och ångestfyllt. Det var särskilt utmanande att 

identifiera sig med patienterna och deras situation då sjuksköterskorna förstod att det kunde 

hamna i samma situation. Sjuksköterskorna erfor även frustration specifikt vad gällde att vårda 

unga patienters ångest eller att trösta barn till döende föräldrar. Oerfarna sjuksköterskor 

upplevde tomhet och trötthet och ansåg att existentiella möten var hämmande eftersom det var 

krävande att samtala om sorg och död (Strang et al., 2013). Sjuksköterskorna beskrev 

svårigheter att hålla professionell distans, i synnerhet i de fall när patienterna hade barn i samma 

ålder som de själva och speglingen med andra föräldrar frambringade ångest och skuldkänslor 
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(Browall et al., 2014). Sjuksköterskorna betonade att kunna vara en emotionell behållare av 

patienternas alla känslor krävde mognad och en vilja att bli berörd av patienternas tårar och 

känslor. Mottagandet av patienternas alla känslor gav upphov till osäkerhet hos 

sjuksköterskorna eftersom de blev utsatta för sin egen ångest relaterat till lidande och död 

(Tornøe et al., 2015). Flera artiklar visade att det uppkom inre tvivel och osäkerhet om att inte 

vara tillräckligt bra samt rädsla för att göra situationen värre. Detta påverkade 

sjuksköterskornas förmåga att ge effektiv vård (Karlsson et al., 2015; Keall et al., 2014). Det 

förtydligar även Johansson och Lindahl (2010) där patienternas existentiella behov åstadkom 

professionell osäkerhet hos sjuksköterskorna och det kunde påverka den personliga identiteten 

hos sjuksköterskorna, ibland visste de inte hur de skulle hantera situationen (Johansson & 

Lindahl, 2010). Sjuksköterskorna uppgav att de tvekade och var osäkra när de frågade 

patienterna om deras andliga och existentiella behov (Tornøe et al., 2015). Det uppstod djupa 

känslor av maktlöshet och osäkerhet hos sjuksköterskorna hur de skulle respondera och relatera 

till situationer gällande död och döende och ibland uppkom osäkerhet hur öppna de skulle vara 

i samtal med patienterna (Browall et al., 2014). 

 

Tacksam och hedrad av förtroenden 

Ur analysen framkom det att resultatet av sjuksköterskornas strävan att hjälpa patienterna att 

acceptera döden och att försonas med sitt förflutna mynnade ut i känslan av att ha kunnat trösta 

när de såg att patienterna fick en god, fridfull och harmonisk död. Detta upplevde 

sjuksköterskorna som tillfredsställande och givande (Tornøe et al., 2015). En del 

sjuksköterskor erfor att de kände sig unika när patienterna valde att samtala med dem om de 

existentiella frågorna om liv och död och de kände sig priviligierade att få vara en del av 

patienternas liv och lyssna till deras livshistorier (Browall et al., 2014). Analysen visade även 

att sjuksköterskorna var tacksamma för de existentiella samtalen och kände sig hedrade att 

patienterna hade förtroende för dem, samtalen berikade sjuksköterskorna och gav dem en 

känsla av att deras arbete var meningsfullt (Strang et al., 2013). När sjuksköterskorna 

utvecklade en djup vårdande gemenskap med patienterna fick de känslor av styrka och 

meningsfullhet som bidrog till att skapa bättre andliga möten med patienterna (Karlsson et al., 

2016).  

 

Att inte räcka till 

Genom analysen framkom att när sjuksköterskorna mötte patienter som inte försonats med sitt 

liv upplevde de sorg och hjälplöshet och de kunde även känna skuld att de inte gjort tillräckligt 

för att lindra patienternas existentiella lidande (Karlsson et al., 2016). Sjuksköterskorna kände 

sig ibland otillräckliga och obekväma vid existentiella samtal samt att det var ett hinder när de 

inte delade övertygelser med patienterna (Keall et al., 2014). Känslor av maktlöshet av att möta 

döden och att dö var något som sjuksköterskorna upplevde i Browall et al. (2014) och de kände 

sig ofta osäkra över hur de skulle agera. De kunde även känna maktlöshet när de var tvungna 

att undanhålla information från patienterna och några av sjuksköterskorna vittnade om att de 

upplevde existentiella samtal som svåra och att de ofta kände sig ledsna och otillräckliga efteråt 

(Browall et al., 2014). När patienterna inte kunde släppa sin ångest och försonas med tanken 

om den förestående döden kände sjuksköterskorna att de inte räckte till. Det var svårt att 

acceptera att det inte alltid var möjligt att skänka patienterna tröst även om de rationellt sett 

förstod att det inte var möjligt (Tornøe et al., 2015). En sjuksköterska menade att en 

nyckelaspekt var att ha självkännedom och vetskapen om sina terapeutiska begränsningar 

(Ronaldson et al., 2017). Flertal artiklar redovisade hur viktigt det var att hänvisa patienterna 
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till andra, exempelvis präst eller kurator, om dessa färdigheter saknades hos sjuksköterskorna 

(Walker & Waterworth, 2017; Strang et al., 2013; Ronaldson et al., 2017; Keall et al., 2014).  

 

Molnen som skymmer solen 

Detta tema beskriver de erfarenheter som sjuksköterskorna hade av yttre barriärsfaktorer som 

påverkade möjligheterna till gynnsamma andliga och existentiella möten. Sjuksköterskorna 

upplevde svårigheter gällande organisatorisk förståelse och utbildning samt bristfälliga rutiner 

och tveksamheter gällande dokumentation. Underteman som framkom var Kampen mot tiden, 

Brister i kunskap, erfarenhet och dokumentation samt Begränsande miljö. 

 

Kampen mot tiden 

Ur analysen framkom att sjuksköterskorna erfor att de hade ont om tid för umgänge och samtal 

med patienterna. Även om de hade intentionen och viljan var det inte tillräckligt för att kunna 

komma över de yttre faktorerna som hindrade dem (Karlsson et al., 2016). En av de faktorer 

som sjuksköterskorna ansåg var det största hindret för att samtala med patienterna var 

tidsbristen på grund av den höga arbetsbelastningen (Keall et al., 2014). Det skapades känslor 

av stress och missnöje hos sjuksköterskorna över att inte ha den tid som de behövde och de 

poängterade att det behövdes mer tid för patienter i livets slutskede (Johansson & Lindahl, 

2010). Tidsbrist gjorde att sjuksköterskorna tvekade att fråga patienterna om deras andliga eller 

existentiella behov (Tornøe et al., 2015). I flera av artiklarna uppgav sjuksköterskorna att 

tidsbrist ibland användes som ursäkt för att undvika andliga och existentiella möten eftersom 

de upplevdes som utmanande och komplexa (Tornøe et al., 2015; Strang et al., 2013). Att 

erhålla disponibel tid var en underlättade faktor vid existentiella möten ansåg sjuksköterskorna 

(Strang et al., 2013). 

 

Brister i kunskap, erfarenhet och dokumentation 

Det framkom ur analysen att sjuksköterskorna ansåg att det rådde brist på kunskap och rutiner 

om existentiella samtal samt rutiner för hur samtalen dokumenterades. Reflektion tillsammans 

med kollegor var betydelsefullt och det fanns en önskan om att erhålla ytterligare utbildning 

(Strang et al., 2013). Andliga och existentiella möten var åsidosatta inom den formella 

utbildningen och detta berodde på en brist på förståelse hos hälso- och sjukvården ansåg 

sjuksköterskorna (Bush & Bruni, 2008). Sjuksköterskorna uttryckte oro över kollegors brist på 

kunskap och färdigheter gällande existentiella samtal i Keall et al. (2014) och de ansåg att 

kollegorna inte hade fått tillräckligt med utbildning. Vidare ansåg sjuksköterskorna att 

självförtroende och erfarenhet var centrala egenskaper för att kunna ge tillfredställande andliga 

möten med patienterna. Kurser gällande samtalsteknik var värdefullt för att förbättra 

kommunikationen och förhållningssättet till patienterna (Keall et al., 2014). De mer erfarna 

sjuksköterskorna verkade vara mer villiga att engagera sig i andliga och existentiella möten 

jämfört med de oerfarna sjuksköterskorna. Detta berodde på att personliga och professionella 

livserfarenheter gjorde dem mer utrustade för att bära patienternas ångest jämfört med de 

oerfarna kollegorna (Tornøe et al., 2015). Erfarenhet och intuitiv förmåga att känna av när det 

var rätt tillfälle för existentiella möten ansågs som viktigt av sjuksköterskorna (Bailey et al., 

2009). En sjuksköterska uppgav att det handlade om klinisk färdighet och kunskap samt 

intuition när det gällde bedömningen att stanna i samtalet eller att så ett frö och sen återkomma 

till patienterna (Keall et al., 2014). En del sjuksköterskor hävdade att det inte alltid var extern 

kunskap som var avgörande utan kunskapen om de själva som människa och hur den tysta 

intuitiva kunskapen användes (Johansson & Lindahl, 2010). Det framkom genom analysen att 
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sjuksköterskorna ansåg sig ha bristande erfarenheter av att dokumentera existentiella samtal 

och även om det ansågs väsentligt att dokumentera fullgjordes det inte alltid på grund av 

tidsbrist, svårigheter att dokumentera samt känslan av att informationen inte var uppskattad 

eller lästes av kollegorna (Walker & Waterworth, 2017). Endel sjuksköterskor hade 

erfarenheter som visade på att det tycktes vara var lättare att dokumentera fysiska symtom än 

symtom av andlig natur och det fanns en rädsla att kränka patienternas integritet. Emellertid 

fanns det sjuksköterskor som ansåg det viktigt att dokumentera för att kollegor skulle få tillgång 

till information och kunskap om vad som tyngde patienterna (Keall et al., 2014).  

 

Begränsande miljö 

Analysen visade att samtala ostört på en bra plats, personaltäthet samt att ha en stödjande 

organisation bakom sig var några av de faktorer som sjuksköterskor ansåg värdefulla för att 

erfara bra existentiella möten (Strang et al., 2013). Faktorer som otillräckligt med personal 

samt risken att bli avbruten i samtalet bidrog till att sjuksköterskorna undvek existentiella 

möten (Tornøe et al., 2015). En annan faktor som sjuksköterskorna erfor försvårade 

existentiella möten med patienterna, var närvaro av närstående då de upplevde att de inte kunde 

tala ostört (Keall et al., 2014).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av andliga och existentiella 

möten med patienter i livets slutskede. Den metod som valdes utifrån syftet var 

litteraturbaserad studie med analys av kvalitativ forskning. Enligt Friberg (2012) används 

denna metod för att öka förståelsen för ett valt fenomen. Resultatet i denna studie grundar sig 

på tretton kvalitativa vetenskapliga artiklar. Alla artiklarna hittades i databasen CINAHL vilket 

kan bero på att det var erfarenheter som efterfrågades och CINAHL är då mest lämpad. Det är 

möjligt att fler artiklar hade kunnat hittas om andra databaser hade använts men författarna 

ansåg att CINAHL gav tillräckligt många artiklar för att svara på studiens syfte. 

Det finns olika funktioner för avgränsning att välja mellan i databaserna och dessa underlättar 

urvalet av artiklarna (Östlundh, 2012). Författarna tidsavgränsade artiklarna till åren 2007–

2017 för att resultaten skulle vara aktuella. Med tanke på det studerade fenomenet hade 

tidsavgränsningen eventuellt kunnat utökas och inkluderat äldre artiklar eftersom det går att 

anta att erfarenheterna som eftersöktes inte förändras avsevärt över tid. Dock menar Östlundh 

(2012) att allt vetenskapligt material bör tidsbegränsas då det är färskvara. Den språkliga 

avgränsningen i artiklarna gjordes till engelska och artiklar på andra språk valdes bort utifrån 

denna avgränsning. Begränsning av språk var av vikt för att välja bort de artiklar som var 

skrivna på ett språk som inte behärskades. Författarna har inte engelska språket som modersmål 

och det kan därför ha förekommit tolkningsfel då alla de utvalda artiklarna var skrivna på 

engelska. Det faktum att en av författarna har arbetat och levt i England i över 12 år bidrog 

dock till att studiens tillförlitlighet stärktes. Avgränsningen Peer-Reviewed användes för att 

hitta artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter, dock är detta inte nödvändigtvis en garanti 

för att själva artikeln är vetenskaplig. Det krävs att läsaren granskar dokumentet för att 

säkerhetsställa kvaliteten (Östlundh, 2012). Varje systematisk sökning använde sig av boolesk 

sökteknik OR och AND och trunkering. Detta gjordes för att få en bred och rik datamängd. 

Boolesk sökteknik med operatorn AND utvidgar sökningar genom att hämta artiklar med alla 

inkluderade sökord (Polit & Beck, 2017). 
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Alla artiklar som inkluderas i en studie ska kvalitetsgranskas för att bland annat säkerställa att 

de svarar på syftet på det som ska studeras och om kvaliteten är tillräcklig god (Friberg, 2012). 

Alla tretton utvalda artiklar i denna studie redogjorde för det fenomen som författarna avsåg 

att studera och de erhöll hög grad vid granskningen och inkluderades därmed i analysen av 

denna studie. 

Forskarna har en skyldighet gentemot deltagarna i studier, bland annat att minimera, undvika 

och förebygga risker (Polit & Beck, 2017). Samtliga deltagare i de utvalda artiklarna erhöll 

information gällande samtycke. Informerat samtycke innebär bland annat att deltagarna har 

erhållit lämplig information gällande studien och förstår den samt att deltagandet är frivilligt 

och att deras privatliv skyddas (Polit & Beck, 2017). Av de 13 artiklarna som användes för 

analys hade 11 stycken etiskt resonemang och 12 stycken var godkända av etisk kommitté. En 

av de svenska artiklarna hade inget etiskt godkännande, dock ett etiskt resonemang. Artikelns 

författare försvarade detta med att i Sverige behövs det inte etiskt godkännande när det finns 

informerat samtycke. Författarna av denna studie anser att informerat samtycket trots allt är 

den viktigaste faktorn att uppfylla för att ett etiskt förhållningssätt skall råda och därmed 

inkluderades artikeln trots att den saknade etiskt godkännande. Enligt Lag (SFS 2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor är det endast krav om etiskt godkännande om 

känsliga personuppgifter behandlas, om studien innebär ett fysiskt ingrepp på personen, utgör 

en metod som ämnar påverka forskningspersonen fysiskt eller psykisk, avser studier på 

biologiskt material eller innebär fysiskt ingrepp på en avliden människa. Inga av dessa punkter 

berörde den aktuella artikeln. Två av studierna hade bristande etiskt resonemang. Den ena 

beskriver dock hur konfidentiell aspekt maximerats genom att koda de transkriberade 

intervjuerna. Den andra artikeln med bristande etiskt resonemang, bidrog med signifikant data 

och den var även godkänd av etisk kommitté och detta uppvägde det bristande etiska 

resonemanget. I samtliga 13 artiklar värnade forskarna om deltagarnas integritet och ingen 

personlig information avslöjades. I kvalitativa studier där intervjuerna mestadels har en djup 

och mer personlig aspekt behöver forskaren ta hänsyn till och inte avslöja personlig information 

för att inte kränka deltagarnas integritet (Polit & Beck, 2012). Författarna har kontinuerligt 

gjort etiska överväganden under processen och vid granskning av artiklarna har etiskt 

resonemang och skydd av deltagarnas rättigheter varit kriterier för god kvalitet. Enligt Polit 

och Beck (2017) skall forskningsetiska principer följas och detta innebär att resultatet inte skall 

kopieras, förvanskas eller plagieras. Författarna till denna studie har gjort sitt yttersta för att 

inte kopiera eller styra de resultat som kommit fram i analysen och har kontinuerligt under 

analysens gång gått tillbaka till ursprungsartiklarna för att säkerställa att den ursprungliga 

informationen inte har förvanskats. För att undvika plagiat har författarna varit noga med att 

referera.  

I kvalitativa studier undersöks trovärdigheten genom att använda begreppen giltighet, 

tillförlitlighet, delaktighet och överförbarhet. Trovärdighet i en kvalitativ studie innebär att 

kunna förlita sig på studiens data, tydningar av dem och att studien ska ha utförts på ett sätt att 

det ger trovärdiga resultat (Polit & Beck, 2017). I denna studie analyserade 13 artiklar där 

teman och undertema framkom som stämde överens med syftet som beskrivit. Giltighet i 

resultatet består i att det som har åsyftats att beskrivas har verkligen framhävts (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Det kan förmodas att fokus har lagts omedvetet på valda 

nyckelfynd då upptäckten av tänkbara teman till resultatet uppkom redan inledningsvis när 

artiklarna lästes igenom i sin helhet. Skapandet av teman kan ha påverkats av detta trots att 

författarna försökte lägga förförståelsen åt sidan. Resultatens giltighet bör spegla deltagarnas 

hörda röster och inte utifrån författarnas egna åsikter (Polit & Beck, 2017). 
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Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att en grundlig redogörelse av analysarbetet 

stärker resultatets tillförlitlighet. Analysprocessen genomfördes noggrant genom att följa 

femstegsmodellen där artiklarna initialt lästes enskilt för att undvika påverkan av varandra. 

Därefter diskuterades tolkningarna av resultaten och författarnas tolkningar överensstämde 

med varandra vilket ökade tillförlitligheten av denna studies resultat.  

Lundman och Hällgren Granheim (2012) beskriver att delaktighet innebär i vilken utsträckning 

författarna påverkas av föremålet för studien och hur neutralt författarna står i relation till det. 

Det framkom tre teman och det kan antas att det hade resulterat i andra teman om det varit 

andra som hade analyserat artiklarna. Författarna till denna studie har i mesta möjliga mån 

försökt att hålla sig neutrala och lägga egna värderingar och förförståelse åt sidan vid analys 

och tolkning av resultatet. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) inverkar 

förförståelsen även på trovärdigheten eftersom den kan inverka på analysen. En av författarna 

har tidigare erfarenheter av att möta patienter i palliativ vård och denna förförståelse kunde ha 

påverkat analysen och därmed dess trovärdighet, detta kan möjligen ses som en svaghet i denna 

studie 

När det gäller överförbarheten är det väsentligt att göra en noggrann skildring gällande urval 

och deltagare. Det är författarna till studien som åstadkommer förutsättningar för 

överförbarheten men det är läsaren som avgör om studiens resultat kan appliceras till annan 

kontext och population (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Det utvalda artiklarna 

härstammade från Europa, Oceanien och Nordamerika, övriga världsdelar var inte 

representerade och det kan anses som en svaghet i studien. Artiklar som undersökte andliga 

och existentiella möten grundat i enskilda religioner exkluderades då de fokuserade på 

specifika ritualer. Möjligtvis har begränsningen utifrån religiösa aspekter påverkat studiens 

resultat, dock fanns det risk att studiens resultat hade blivit för brett och oöverskådligt om 

religiösa aspekter hade inkluderats. Artiklarna speglade varierande kontext såsom hospice, 

hemsjukvård samt sjukhusavdelningar vidare fanns det en bredd på deltagarnas kompetens, 

ålder och erfarenheter. Detta anser författarna som en styrka i studien. Med tanke på dessa 

faktorer samt de länder som var representerade anses studien vara överförbar till olika kontext 

såsom exempelvis olika avdelningar på sjukhus, hemmiljöer och olika typer av särskilt boende 

i länder som har en liknande samhällsuppbyggnad och liknande religiöst trossystem som de 

artiklarna som analyserades i denna studie. 

 

Resultatdiskussion  

Studiens syfte var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av andliga och existentiella möten 

med patienter som vårdas i livets slutskede. Teman som framkom ur analysen var Att vandra 

sida vid sida, En inre resa samt Molnen som skymmer solen. 

 

Att vandra sida vid sida 

Analysen visar att sjuksköterskorna anser att möta patienternas andliga och existentiella behov 

är en vital aspekt av vården i livets slutskede. Vilket World Health Organization (2017b) 

fastställer när de beskriver att andligt lidande bör förebyggas och lindras. Även Fombuena 

(2016) redovisar att andliga aspekter bör uppmärksammas för att öka välbefinnande för 

patienter i livets slutskede. Trots detta visar Ross och Austin (2013) att patienter som får 

palliativ vård upplever stor oro över att de inte har någon att prata med om sina existentiella 

och andliga frågor. Patienten lider i sin ensamhet på grund av denna oro, vilket visar hur 

angeläget det är att få samtala om dessa frågor vid livets slut (Ross & Austin, 2013). Även 
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Murray, Kendall, Worth och Benton (2004) redovisar detta i sin artikel där patienterna 

upplevde att deras existentiella och andliga behov ofta blev åsidosatta trots att det var en sådan 

viktig aspekt för att lindra deras lidande. Med tanke på det brister alltså vården i detta avseende 

trots att sjuksköterskorna är medvetna om patienternas behov av andliga och existentiella 

samtal. I analysen förklarar sjuksköterskorna att denna brist bland annat beror på att det krävs 

mod för att våga möta patienterna i det existentiella livsrummet och sjuksköterskorna upplever 

att det är en utmaning att stanna kvar de gånger patienterna testar deras mod. Att 

sjuksköterskorna ska ha mod är en förutsättning för god palliativ vård menar även 

Cancercentrum (2016). Liknande beskriver Arman (2007) att sjuksköterskor bör våga möta 

sina egna inre känslor som väcks i mötet med patienterna i livets slutskede, om mod saknas 

förbises den mänskliga sårbarheten, lidandet och döden. Likaså understryker Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) att när andras lidande framkallar en känsla av förpliktelser att 

handla då är det speciellt viktigt att inneha mod. Med tanke på detta krävs det att 

sjuksköterskorna ständigt reflekterar över sitt agerande och sitt mod i situationer där de möter 

patienter med andliga och existentiella behov.  

Sjuksköterskorna erfar svårigheter att identifiera de andliga och existentiella behoven hos 

patienterna i analysen. Det framkommer vidare att god observationsförmåga och ett 

helhetsperspektiv på patienterna är nyckelfaktorer för att kunna upptäcka och identifiera dessa 

behov. Liknande uppger sjuksköterskorna i en artikel av Creel och Tillman (2008) att en av de 

största utmaningarna är att hitta sätt att identifiera de andliga och existentiella behoven och 

närma sig patienterna i samtalen. En av faktorerna som kan försvåra identifieringen av de 

andliga och existentiella behoven är enligt Hegarty (2007) att andlighet upplevs och uttrycks 

olika för alla och att ta hänsyn till det andliga är en viktig aspekt av holistisk palliativ vård. 

Liknande förklarar Watson (2012) i nionde karitativa faktorn, där vikten av att tillgodose 

emotionella och andliga behov och att ha en helhetssyn i alla aspekter av omvårdnaden 

beskrivs. Även Socialstyrelsen (2013) menar att palliativ vård ska kännetecknas av en 

helhetssyn av patienten som hjälper hen att leva med värdighet och största möjliga livskvalitet 

i livets slut. Detta går i linje med Beck-Friis och Strang (2012) som beskriver den palliativa 

vården som en aktiv helhetsvård vars avsikt är att skapa förutsättningar för livskvalitet när bot 

inte finns inom räckhåll. Detta visar att för att kunna bedriva en holistisk palliativ vård bör 

sjuksköterskorna öka sin kunskap och förståelse över begreppet andlig och existentiell 

dimension. Detta stöds av Chochinov och Cann (2005) som framställer att det behövs mer 

forskning för att förstå de andliga och existentiella behoven hos patienter i livets slutskede.  

 

En inre resa 

I temat en inre resa framkommer att sjuksköterskorna i olika kontext uppger varierande 

motstridiga känslor för arbetet inom palliativ vård och att bemöta patienter i andliga och 

existentiella dimensioner anses som intrikat och komplext. Cancercentrum (2016) går på 

samma linje när de beskriver den palliativa vården som både krävande och givande med stort 

personligt engagemang av sjuksköterskorna. Vidare menar de att det fordras att 

sjuksköterskorna har förmågan att visa omsorg och empati och samtidigt behålla sin 

professionalitet. Liknande redogör White, Wilkes, Cooper och Barbato (2004) att där 

sjuksköterskorna rapporterar att de arbetar hårt för att lindra patienternas lidande och när de 

inte lyckas känner de sig hjälplösa, stressade, sårbara, frustrerade och ledsna samt får en känsla 

av misslyckande. Desbiens och Fillion (2007) bekräftar därför vikten av individuella coping 

strategier som sjuksköterskorna har för att underlätta och bearbeta deras emotionellt stressande 

situationer. Trots detta upprepar sjuksköterskorna gång på gång i analysen att de ofta upplever 

osäkerhet, otillräcklighet och maktlöshet både professionellt och privat i de andliga och 

existentiella mötena med patienter i livets slut. Men samtidigt är sjuksköterskorna medvetna 
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om hur de ska hantera detta för analysen visar hur viktigt det är att ha självinsikt, vara 

reflekterande och självmedveten för att utvecklas professionellt och därmed kunna möta 

patienternas andliga och existentiella behov. Detta påvisar även Arman (2015) som menar att 

möten med patienternas lidande kan utvecklas till en källa för egen utveckling och kunskap för 

sjuksköterskorna vilket leder till ett mer professionellt förhållningssätt. Det går även i linje 

med Watson (2012) tredje karitativa faktor som innebär att sjuksköterskan kan identifiera sig 

med och möta patienten i dennes livsvärld genom att utveckla sin andlighet och personliga 

mognad. Men det framkommer i tidigare forskning att olika faktorer ofta hämmar tillgången 

av andlig vård inom det palliativa sammanhanget såsom brist på förståelse av andlighet och 

andlig vård och olika synsätt på andlighet hos patienten och sjuksköterskan (Tiew et al., 2013). 

För att främja tillgången av andlig vård menar Watson (2012) att sjuksköterskor ska vara öppen 

för andliga och mystiska existentiella dimensioner i egna livet och i andras. Av det som framgår 

bör sjuksköterskor inom palliativ vård ifrågasätta sin egen professionella och privata andliga 

och existentiella utveckling. Det är av intresse då International Council of Nurses 

(2012) fastställer att sjuksköterskan har ett eget individuellt ansvar för sitt sätt att utöva sin 

profession. En av de fyra hörnstenarna som presenteras av Socialstyrelsen (2013) innebär att 

sjuksköterskor ska lindra existentiellt lidande för patienter inom palliativ vård. För att kunna 

förstå en patients upplevelse av sorg och lidande och kunna tillgodose patientens behov, menar 

Travelbee (2006) att sjuksköterskor bör ha erfarenheter av liknande känslor. Detta handlar om 

livserfarenhet och i analysen speglas oerfarna sjuksköterskors känslor av ångest, trötthet och 

tomhet över att inte våga bemöta eller kunna ha förmågan att hantera de andliga och 

existentiella frågorna från patienterna i livets slut. Det är därför viktigt som Travelbee (2006) 

skriver att sjuksköterskor bör vara uppmärksamma hur det egna agerandet påverkar andra 

människor för att kunna lindra lidandet. 

Med tanke på vad som framkommer ur detta tema innebär det att sjuksköterskorna bör ha 

självinsikt och professionalitet för att klara av att balansera alla inre emotionella tillstånd som 

uppkommer vid andliga och existentiella möten. Sjuksköterskor behöver vara medvetna om 

komplexiteten av möten med patienter i livets slutskede och reflektera över sitt eget 

förhållningssätt för att uppnå en god död för patienterna, som enligt Socialstyrelsen, (2013) är 

målet för den palliativa vården. Vidare menar vi att när sjuksköterskan känner självtillit i de 

andliga och existentiella möten med patienter i livets slut kan de uppleva både arbetet och 

privatlivet som berikande och meningsfullt vilket även Desbiens och Fillion (2007) påvisar 

att sjuksköterskor som finner mening i de existentiella mötena utvecklar en högre nivå av 

andlig livskvalitet. Likaså stödjer andra artiklar detta påstående genom att beskriva när 

sjuksköterskorna guidar och stödjer patienterna att försonas med sjukdom och döende, 

utvecklas sjuksköterskorna och får en större förståelse om livet, döden och meningen med 

arbetet. Detta leder i sin tur till personlig tillfredställelse (Reed, 2010; Desbiens, Gagnon & 

Fillion, 2012). 

 

Molnen som skymmer solen 

Analysen visar att hinder för att utföra existentiella samtal är tidsbrist, personliga och 

institutionella faktorer och professionella utbildningsbehov. Genom att ta itu med dessa hinder 

kan de andliga aspekterna i livets slutskede förbättras (Edwards, Pang, Shiu & Chang, 2010). 

Omvårdnaden av patienter bör aldrig kompromissas på grund av tidsbrist och brist på personal 

utan alltid baseras på respekt och god vård speciellt vad gäller svårt sjuka patienter med 

komplexa symtom som de som vårdas i livets slutskede (de Albuquerque, 2016). Ansvaret att 

använda och prioritera tiden rätt ligger hos sjuksköterskorna och förutsättningarna för detta är 

att verksamheten kan tillgodose behovet av resurser.  
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Analysen visar även att sjuksköterskorna anser att begränsade faktorer för att kunna genomföra 

andliga samtal är brist på kunskap, erfarenhet och rutiner. Det finns lite förståelse rent 

organisatoriskt om hur viktigt det är att inkludera existentiella och andliga aspekter i utbildning 

och arbetsbeskrivningar. Det är av vikt att sjuksköterskor innehar fördjupad kunskap om och 

att kunna genomföra svåra samtal om livet och döden med patienter och dess närstående 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Oavsett patientens och vårdgivarens religiösa, 

ideologiska eller filosofiska bakgrund behövs det specifik färdighet och kunskap för att kunna 

ge en bra vård (Hegarty, 2007). Bidragande orsaker till att existentiella möten blir försummade 

kan vara att det är ett svårdefinierat och svårförståeligt koncept där det saknas rekommenderade 

åtgärder samt där kunskapen oftast är bristfällig (Boston et al., 2011). Annan tidigare forskning 

hävdar att det är av yttersta vikt att göra förändringar i den moderna sjuksköterskeutbildningen 

och integrera ämnen i kursplanen som kan förbättra färdigheterna i att stödja patienternas 

andliga behov (Kisvetrová, Klugar, & Kabelka, 2013). Med tanke på detta bör utbildning 

nationellt såsom internationellt ses över och mer fokus bör läggas på att integrera de andliga 

aspekterna som en del av kursplanen. Genom att integrera detta i utbildningen kan det bidra till 

att stärka sjuksköterskors självförtroende vilket i sin tur förbättrar den holistiska vården av 

patienterna.  

En annan faktor som framställs som viktig men problematisk är dokumentationen av de andliga 

mötena där sjuksköterskorna är osäkra på hur de ska dokumentera samt att de känner rädsla 

över att kränka patienternas integritet. Det är sjuksköterskors ansvar att 

omvårdnadsinformationen som dokumenteras är av bra kvalitet och tillräckligt omfattande för 

att bidra till en helhetsbild av patientens hälsosituation och vårdbehov (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Dokumentation av andliga och existentiella möten är en 

självklarhet och sjuksköterskorna bör vara medvetna om detta. För att kollegor ska kunna ta 

del av och ge bästa möjliga kontinuitet i vården krävs att existentiella möten dokumenteras. 

Genom att skapa tydliga rutiner och mallar som hanterar dokumentation av andliga möten 

underlättar det för sjuksköterskorna att utföra uppgiften.  

 

Slutsatser 

Resultatet klargör att möta patienterna i den existentiella dimensionen är komplext och intrikat, 

dock uppger sjuksköterskorna det som en vital aspekt vid livet slut. Framträdande i resultatet 

är att vandra sida vid sida av den döende patienten. Sjuksköterskorna tydliggör detta genom att 

förklara att det är av vikt att lyssna på patienternas livsberättelse, underlätta tillvaron för dem, 

bara vara, inte döma och främja trygghet för att skapa goda relationer. Sjuksköterskorna 

upplever det bekymmersamt att identifiera patienternas andliga behov, detta på grund av 

svårigheter att förstå själva begreppet men även det faktum att andliga behov är unika och 

individuella. Emellertid inser sjuksköterskorna hur betydande det är att bekräfta patienternas 

övertygelser samt att inta ett holistiskt vårdande förhållningssätt. Sjuksköterskorna behöver 

mod att reflektera över liv och död för att kunna bekräfta sina egna rädslor och kunna vara 

ärliga i mötet med patienterna. Att våga stanna kvar i mötet är lindrande för döende patienter. 

Medveten närvaro innebär att vara här och nu i omsorgsprocessen och anses ge tröst, skapa 

kärlek och omtanke och är bland den viktigaste uppgiften för sjuksköterskorna. En inre resa 

gestaltar sjuksköterskornas starka känslor som uppstår vid situationer nära döden. 

Sjuksköterskorna pendlar mellan olika känslor och det kan kännas både uttömmande och 

självutvecklande. För sjuksköterskorna gäller det att möta patienterna där de befinner sig just 

nu och inte ta över patienternas rädsla eller ångest. I möten med patienterna krävs balans mellan 

distans och närhet både på det personliga och det professionella planet, detta är en svårhanterlig 
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situation för sjuksköterskorna. Samtidigt leder andliga och existentiella möten till positiv 

självutveckling för sjuksköterskorna och de benämner det som att hitta sig själv. Resultatet 

indikerar att yttre faktorer som begränsar betydelsefulla existentiella möten är tidsbrist samt 

brist på erfarenhet och kunskap. Slutsatser som kan dras utifrån resultatet är att sjuksköterskor 

känner att de har behov av självinsikt, mod, kunskap och erfarenhet samt tillgång till tid och 

personal för att kunna möta patienter i den existentiella dimensionen. 

 

Praktiska implikationer 

Denna studie kan medverka till kunskapsutveckling av sjuksköterskors andliga och 

existentiella möten med patienter i livets slut. Sjuksköterskor kan genom studien få bekräftat 

sina egna erfarenheter av att pendla mellan olika känslor, känna brist på mod och att inte räcka 

till. Arbeta nära döden och med andliga och existentiella frågor berör sjuksköterskor både 

professionellt och individuellt. Studien lyfter även fram att egna reflektioner är viktigt för 

sjuksköterskors självutveckling och detta bidrar till att kunna identifiera, förstå samt bekräfta 

patienters andliga behov och därmed ombesörja ett fridfullt avslut på livet. Eftersom erfarenhet 

är en viktig källa till bra existentiella möten är det en fördel att regelbundet reflektera själv och 

tillsammans med kollegor med varierande erfarenhet. Med reflektioner utvecklas mod och 

självtillit vilka är viktiga egenskaper inom den existentiella dimensionen. Att arbeta med 

patienter i livets slutskede innebär komplexa situationer samt personliga utmaningar för 

sjuksköterskor därför är stöd av kollegor och samarbete i grupp viktigt. På samhällsnivå kan 

studien öka förståelse hur det är att arbeta nära döden och döendet samt att få insikt om att det 

är en naturlig del av livet. Ingen undkommer döden, den angår oss alla och den finns inom alla 

vårdverksamheter.  

 

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 

kompetensområde 

Det behövs mer forskning gällande andliga och existentiella möten inom den palliativa vården 

eftersom det är en viktig aspekt i livets slutskede. I dagsläget hämmas andliga och existentiella 

möten på grund av bristen på kunskap om ämnet. Sjuksköterskorna är i behov av ytterligare 

kunskap och strategier för att kunna hantera existentiella möten. Andliga och existentiella 

möten är ett komplext område inom palliativ vård, trots det finns inte tillräcklig utbildning 

inom området i sjuksköterskeutbildningen. Att vandra sida vid sida nära döden och patienter 

som befinner sig i existentiellt lidande är ett krävande arbete och det måste finnas de rätta 

förutsättningarna för att underlätta detta. För att utveckla kunskap inom området bör det 

förslagsvis finnas resurser att tillhandahålla såsom utbildning i andliga och existentiella frågor, 

tid för reflektion både egen och inom arbetsgrupp, stödsamtal, samarbete med olika discipliner 

samt handledning. Både yttre och inre kunskapsutveckling bidrar till att sjuksköterskornas 

självförtroende ökar och de kan därmed använda sin kompetens för att skapa trygghet för 

patienter i existentiell lidande. Det saknas tydliga rutiner för dokumentation av existentiella 

möten och således bör fokus läggas på detta område. I den blivande professionen som 

sjuksköterskor ser författarna i den här studien eget behov av fördjupad kunskap i palliativ vård 

samt reflektion över egna andliga och existentiella frågor. 
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Det finns behov av ytterligare forskning som undersöker de etiska utmaningarna 

sjuksköterskorna står inför gällande andliga och existentiella möten. Forskning inom detta 

område kan leda till ökad medvetenhet om patienternas värdighet, integritet och autonomi och 

bidra till en god död som är målet för palliativ vård. Det kan även ge sjuksköterskorna den 

trygghet i sin funktion som behövs för att skapa omsorgsfulla existentiella livsrum. 
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sjuksköterskor 

och patienter 

och anhöriga. 

Datan 

transkriberades 

och kodades 

enligt deduktiv 

innehållsanalys 

Urval:  

Patienter över 

50 år med 

cancer diagnos 

som vårdades 

av närstående 

hemma. 

Sjuksköterskor 

från två 

hospice 

inviterades att 

delta.  

 

Studiegrupp:  

33 kvinnliga 

legitimerade 

sjuksköterskor. 

Medelålder 

41,75. 

Erfarenhet 

genomsnitt 12 

år.  

Resultat:  

Andliga samtal 

var ofta korta, 

frekventa, intima 

och svåra. 

Sjuksköterskorna 

uttryckte att de 

saknade kunskap 

om hur behovet 

av andlig vård 

bedöms samt hur 

besvaras 

patienternas 

existentiella 

frågor. 

Utbildning 

behövs. 

Grad 1 



3 

 

Bilaga III 

 

 Problem och 

Syfte 

 

Ansats och 

Metod 

 

Urval och 

studiegrupp 

 

Huvudsakligt 

resultat 

 

Kvalitets 

granskning 

 

Författare:  

Evans, J.M., 

Hallett, E.C. 

 

Årtal: 2007 

 

Land: 

England 

 

Problem:  

Ytterligare 

forskning 

behövs gällande 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

att arbeta för att 

öka 

välbefinnandet 

hos patienter 

som vårdas 

palliativt.  

 

Syfte:  

Utforska 

betydelsen av 

'comfort care' 

och hur detta 

arbete utförs i 

hospicemiljön. 

Ansats: 

Kvalitativ ansats  

 

Metod:  

Semistrukturerade 

intervjuer 

genomfördes med 

öppna frågor och 

en 

Hermeneutisk 

Fenomenologisk 

metod användes 

för att analysera 

datan  

  

Urval:  

Sjuksköterskor 

som 

hade erfarenhet 

av det studerade 

fenomenet.  

 

Studiegrupp: 

15 stycken 

kvinnliga 

sjuksköterskor 

som arbetade på 

samma hospice. 

Alla hade minst 

1 års arbetslivs- 

erfarenhet.  

Resultat: 

Sjuksköterskor 

beskrev att 

andligt 

välbefinnande 

handlar om att 

lindra patientens 

dödsångest och 

att hjälpa 

patienten att få 

en känsla av 

sammanhang 

och att känna att 

livet haft 

mening.  

Grad 1 

 

 Problem och 

Syfte 

Ansats och 

Metod 

 

Urval och 

studiegrupp 

 

Huvudsakligt 

resultat 

 

Kvalitets 

granskning 

 

Författare:  

Griggs, C. 

 

Årtal: 2010 

 

Land: 

Storbritanien 

 

Problem: 

Det behövs mer 

forskning om hur 

hemsjukvården 

kan stödja 

patienter i 

palliativt skede 

och bidra till ett 

bra avslut.  

 

Syfte: 

Belysa attityder 

hos 

sjuksköterskor i 

hemsjukvården 

vad gäller att 

bidra med ett bra 

avslut för 

patienten.  

 

 

 

Ansats:  

Kvalitativ  

 ansats 

 

Metod: 

Semi- 

strukturerade 

intervjuer och 

critical-

incident 

metoden.  

Urval:  

Sjuksköterskor i 

hemsjukvården. 

 

 

Studiegrupp:  

17 legitimerade 

sjuksköterskor  

  

Resultat: 

Öppenhet  

och ärlighet var 

viktiga faktorer i 

mötet med 

patienten.  

Sjuksköterskorna 

ska finnas till 

hand och lyssna 

till patienten det 

hjälper patienten 

att känna frid.  

Grad 1  



4 

 

Bilaga III 

 

 Problem och 

Syfte 

 

Ansats och 

Metod 

Urval och 

studiegrupp 

 

Huvudsakligt 

resultat 

 

Kvalitets 

granskning 

 

Författare: 

Johansson,K., 

Lindahl, B 

 

Årtal: 2010 

 

Land: 

Sverige 

Problem: 

Det finns 

begränsat med 

forskning inom 

sjuksköterskornas 

erfarenheter av 

palliativ vård på 

akutavdelningar. 

 

Syfte: Att 

redogöra för 

allmän 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

att vårda 

patienter i livets 

slut på 

akutavdelningar. 

Ansats: 

Kvalitativ ansats  

 

Metod:  

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

metod med 

semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor.  

 

Datan 

analyserades 

tematiskt genom 

en hermeneutisk 

fenomenologisk 

process. 

Urval:  

Sjuksköterskor 

som arbetade 

inom kirurgisk 

och medicinsk 

akutvård på två 

olika sjukhus.  

 

Studiegrupp:  

8 legitimerade 

sjuksköterskor. 

Arbetat mellan 

3-32 år och 

ingen hade 

vidareutbildning 

inom palliativ 

vård. Alla var 

kvinnor. 

Resultat: 

Resultatet visar 

att 

sjuksköterskor 

ger av sig själv 

både som 

människa och 

sjuksköterska. 

Detta kunde leda 

till energi 

uttömmande och 

känsla av 

osäkerhet dock 

kunde det bidra 

till en känsla av 

att finna sig 

själv. 

Grad 1 

 

 

 Problem och 

Syfte 

 

Ansats och 

Metod 

Urval och 

studiegrupp 

 

Huvudsakligt 

resultat 

 

Kvalitets 

granskning 

 

Författare:  

Karlsson, M., 

Kasén, A., 

Wärnå-Furu, C. 

 

Årtal: 2016  

 

Land: Finland, 

Sverige, Norge 

 

Problem: 

Sjuksköterskor 

möter 

utmaningar i 

den palliativa 

vården. Detta 

väcker 

existentiella 

frågor hos 

sjuksköterskor.  

Syfte: Syftet 

var att få en 

djupare 

förståelse för 

sjuksköterskors 

existentiella 

frågor i vården. 

Ansats:  

Kvalitativ  

ansats 

 

Metod:  

Hermeneutisk. 

Datan 

bearbetades 

med hjälp av 

Gadamer's  

hermeneutiska 

metod samt 

Ödman's 

tolknings-

modell. 

 

Urval: 

Deltagare från 

tre olika 

arbetsplatser 

med liknande 

erfarenheter 

och med 

bakgrund från 

den palliativa 

vården. 

Studiegrupp: 

14 legitimerade 

sjuksköterskor i 

åldrarna 36–61 

år.  

Resultat: 

Mötet med 

patienter fick 

sjuksköterskan 

att reflektera 

över sin egen 

död och 

sårbarhet. 

Sjuksköterskans 

egna 

existentiella 

frågor kan bidra 

till personlig 

utveckling 

både som 

sjuksköterska 

och 

medmänniska.  

Grad 1 

 

 

 

 

 



5 

 

Bilaga III 

 

 Problem och 

Syfte 

 

Ansats och 

Metod 

 

Urval och 

studiegrupp 

 

Huvudsakligt 

resultat 

 

Kvalitets 

granskning 

 

Författare:  

Keall, R., 

Clayton, M.J., 

Butow, P. 

 

Årtal: 2014 

 

Land: 

Australien  

 

Problem:  

Inom palliativ 

vård kommer 

ofta 

existentiella 

frågor i 

skymundan på 

grund av tids-

och 

kunskapsbrist. 

 

Syfte:  

Att undersöka 

vilka faktorer 

som 

sjuksköterskor 

inom den 

palliativa 

vården ansåg 

som underlättar 

och hindrar 

samt vilka 

strategier som 

används vad 

gäller 

existentiell och 

andlig vård till 

patienter. 

Ansats: 

Kvalitativ 

ansats 

 

Metod: 

Inspelade 

Semi- 

strukturerade 

intervjuer. 

 

Datan 

analyserades 

genom en 

induktiv 

tematisk 

analys. 

Urval:  

Sjuksköterskor 

som arbetar inom 

palliativ vård 

med olika 

trosuppfattningar.  

 

Studiegrupp: 20 

legitimerade 

sjuksköterskor.  

 

Resultat: 

Underlättande 

faktorer var en 

bra relation till 

patienten. 

Största hindret 

är tidsbrist och 

den 

huvudsakliga 

strategin är att 

erhålla 

utbildning 

inom området. 

Grad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Bilaga III 

 

 Problem och 

Syfte 

 

Ansats och 

Metod 

 

Urval och 

studiegrupp 

 

Huvudsakligt 

resultat 

 

Kvalitets 

granskning 

 

Författare:  

Ronaldson, S., 

Hayes, L., 

Aggar, C., 

Green, J., 

Carey, M. 

 

Årtal: 2017 

 

Land: 

Australien 

 

Problem: 

Andlig vård är 

svårdefinierat 

Det finns behov 

att identifiera de 

interventioner 

sjuksköterskor 

inom palliativ 

vård använder 

sig av.  

 

Syfte:  

Att undersöka 

andligt vårdande 

hos 

sjuksköterskor 

inom palliativ 

vård samt att 

beskriva de 

interventioner 

som används.  

 

Ansats:  

Kvalitativ 

ansats 

 

Metod:  

Tematisk 

analys av 

kvalitativdata. 

Deltagarna 

svarade 

skriftligt på 

öppna frågor.  

Urval: 

Legitimerade 

Sjuksköterskor 

inom palliativ 

vård i en av sju 

vårdinrättningar 

som erbjuder 

palliativ vård i 

Sydney.  

 

Studiegrupp:  

42 sjuksköterskor 

varav hälften hade 

en specialist- 

utbildning inom 

palliativ vård. 

Resultat: 

Resultatet visar 

att humanistiska 

interventionerna 

bestod av att 

vara närvarande, 

lyssna, mänsklig 

kontakt, 

reflektion, 

empati, att 

uttrycka sina 

andliga behov, 

utforska och 

kommunicera.  

Grad 1 

 

 

 Problem och 

Syfte 

 

Ansats och 

Metod 

 

Urval och 

studiegrupp 

 

Huvudsakligt 

resultat 

 

Kvalitets 

granskning 

 

Författare: 

Strang, S., 

Henoch, I., 

Danielson, E., 

Browall, M., 

Melin-

Johansson, C. 

 

Årtal: 2014 

 

Land: Sverige 

 

Problem: 

Det finns lite 

forskning om 

vad som sker 

mellan 

sjuksköterskorna 

och patienterna i 

det existentiella 

samtalet.  

Syfte: Syftet var 

att beskriva 

sjuksköterskors 

reflektioner av 

existentiella 

frågor vid 

samtal med 

patienter i livets 

slutskede. 

Ansats: 

Kvalitativ 

ansats 

 

 

Metod: 

Datan 

analyserades 

med metoden 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

Urval:  

Legitimerade 

sjuksköterskor 

med daglig 

kontakt med 

patienter med 

cancer.  

Studiegrupp: 

98 

sjuksköterskor 

från olika 

palliativa 

verksamheter. 

De var mellan 

24-64 år och 

98% var 

kvinnor.  

 

Resultatet: 

De viktigaste 

faktorerna som 

framkom var 

att ha modet att 

vara närvarande 

och bekräfta 

patienten. Att 

få tid till egen 

reflektion och 

utbildning i 

kommunikation 

gällande 

existentiella 

samtal var 

betydelsefullt. 

Grad 1 

 

 



7 

 

Bilaga III 

 

 Problem och Syfte Ansats och 

Metod 

Urval och 

studiegrupp 

Huvudsakligt 

resultat 

 

Kvalitets 

granskning 

Författare: 

Tornøe, 

A.K., 

Danbolt, 

J.L.,  

Kvigne, K.,  

Sørlie, V. 

 

Årtal: 2015 

 

Land: 

Norge 

 

Problem: 

Patienter är 

missnöjda med den 

andliga vård de får 

samt att 

sjuksköterskor är 

ängsliga och osäkra 

när det gäller att ge 

andlig och 

existentiell vård. 

 

Syfte:  

Att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

andlig och 

existentiell vård av 

patienter i livets 

slutskede. som 

vårdas på sjukhus.  

Ansats: 

Kvalitativ ansats 

 

Metod:  

Kvalitativ 

fenomenologisk 

och hermeneutisk 

tolknings metod.  

Individuella 

ostrukturerade 

intervjuer.  

 

  

Urval:  

Sjuksköterskor 

som arbetade på 

en kombinerad 

medicinsk och 

onkologisk 

avdelning. 

 

Studiegrupp: 

Sex 

legitimerade 

sjuksköterskor 

mellan åldrarna 

37-61 år och 

med 9-20 års 

arbetslivs- 

erfarenhet.  

Resultat: 

När 

sjuksköterskan 

och patienten 

möts och båda 

är redo för att 

ge och få tröst 

kan patienten 

komma till ro 

och lidandet 

kan lindras 

och 

sjuksköterskan 

kan då känna 

tröst i att 

patienten inte 

känner ångest 

mer och är 

fridfull.  

 

Grad 1 

 

 

 Problem och 

Syfte 

Ansats och 

Metod 

Urval och 

studiegrupp 

Huvudsakligt 

resultat 

 

Kvalitets 

granskning 

 

Författare:  

Walker, H., 

Waterworth, S. 

 

Årtal: 2017 

 

Land: Nya 

Zealand 

 

Problem: 

Det saknas 

strategier om 

hur andlig vård 

kan 

inkorporeras 

kliniskt.  

 

Syfte: 

Att utforska de 

erfarenheter av 

andlig vård 

som 

sjuksköterskor 

har som arbetar 

med patienter i 

livets slutskede. 

Ansats: 

Kvalitativ 

ansats 

 

 

Metod:  

Kvalitativ 

deskriptiv 

design. Semi-

strukturerade 

intervjuer 

Urval: 

Sjuksköterskor 

från 3 hospice 

med kulturell 

mångfald.  

 

Studiegrupp: 

9 

sjuksköterskor 

inom palliativ 

vård. Ålder 

mellan: 39-64. 

Medelålder: 53. 

Erfarenhet 

mellan 9-22 år.  

 

 

Resultat:  

En nyckel till 

att utveckla bra 

relationer till 

patienten var 

förmågan att 

lyssna. God 

relation med 

patienten var en 

nödvändighet 

för att kunna ge 

bra andlig vård. 

Dokumentation 

kan bidra till att 

gemensamma 

strategier och 

arbetssätt 

utvecklas.  

Grad 1 
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