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Bakgrund: Antalet patienter som är i behov av palliativ vård ökar inom hemsjukvården. 

Existentiella behov utgör en stor del av den palliativa vården och behöver tillgodoses för att 

patienter ska kunna känna livskvalité vid livets slut. Sjuksköterskor har en viktig del i att 

stödja och bemöta patienter i deras existentiella frågor.     

Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta patienters 

existentiella frågor inom palliativ vård i hemsjukvården.   

Metod: I studien intervjuades sju sjuksköterskor. En kvalitativ innehållsanalys användes för 

att analysera datamaterialet.   

Resultat: Två kategorier framkom, dessa var: Tillgodose patientens rättigheter och 

Följsamt förhållningssätt gentemot patienten. Sjuksköterskor erfar att patienters 

existentiella frågor är en svår men betydelsefull del av vården i livets slut. Andra 

erfarenheter som sjuksköterskor har är att samtal bör prioriteras och att känna in patientens 

behov för att kunna bemöta patienters existentiella frågor.        

Konklusion: Denna studie har synliggjort att sjuksköterskor inte behöver vara rädda för att 

bemöta existentiella frågor. Ett gott samarbete med andra professioner kan gynna både 

patient och sjuksköterska.    
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Background: Patients in need of palliative care increases in home care. Existential needs 

are a major part of palliative care and need to be provided for the patients to feel quality of 

life at the end of life. Nurses have an important part in supporting and responding to 

patients in their existential questions.  

  

Aim: The purpose is to describe the nurses experience of responding to patients existential 

questions in palliative care in home care.  

  

Method: In this study a qualitative content analysis was used. Seven nurses were 

interviewed.  

  

Result: Two categories emerged, these were: Provide the patients rights and Adaptable 

attitude towards the patients. Nurses experience that patients existential questions are a 

difficult but a significant part of end of life care. Other experiences that nurses have, is that 

conversations should be prioritized and seeing the patients needs to respond to the patients 

existential questions.  

  

Conclusion: This study has revealed that nurses do not need to be afraid of responding to 

existential questions. Collaboration with other professions can benefit both patients and 

nurses.  
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INLEDNING  

Varje år avlider omkring 100 000 personer i Sverige, och de flesta är i behov av palliativ 

vård före sin död (Socialstyrelsen, u.å). Allt fler människor väljer att dö i sina hem, vilket 

ställer höga krav på hemsjukvårdens kompetens. Existentiella och psykologiska behov 

utgör stora delar i palliativ vård. För att skapa välbefinnande och trygghet, för patienten, 

bör vården omfamna människans alla dimensioner. Denna studie inriktar sig på den 

existentiella dimensionen, upplevelser och tankar som är avgörande för människans egna 

varande och livsvärld. Fokus ligger på att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta 

patienters existentiella frågor inom palliativ vård.    

BAKGRUND  

Palliativ vård  

World Health Organization (u.å), (WHO), definierar palliativ vård som ett förhållningssätt 

för att säkra god livskvalité vid livets slut. Syftet med palliativ vård är att förebygga och 

lindra lidande för patienter samt deras närstående, genom att uppmärksamma, göra en 

bedömning, behandla smärta samt andra problem. Andra problem som kan uppkomma i 

samband vid livets slut är fysiska, psykosociala och andliga svårigheter. En god samverkan 

mellan sjuksköterskor, omvårdnadspersonal, kuratorer, läkare och andra yrkeskategorier är 

betydelsefullt för den palliativa vården. Socialstyrelsen (2006) menar att livets slutskede 

kan se olika ut beroende på individens vårdbehov. Vårdbehov kan variera från 

kvalificerade palliativa insatser med kurativ (botande) vård, stora delar av dygnet till 

enstaka specifika omvårdnadsåtgärder. Dessa insatser kan pågå under en lång period men 

övergår oftast i en brytpunkt, då behandling inte längre ger effekt och kurativ vård sätts ut.  

Det blir allt vanligare att människor vill dö i sina egna hem och detta leder till att 

kommunerna får ta ett större ansvar (Socialstyrelsen, 2006).  Hemsjukvård innebär att 

hälso- och sjukvård utförs i patientens hem. Vården innefattar medicinska- och 

omvårdnadsinsatser samt rehabilitering och habilitering. Insatserna är sammanhängande 

och utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller annan vårdpersonal med 

delegering. Hemsjukvård möjliggör att patient och närstående kan leva sitt liv så likt den 

vardagen innan behov av insatser var aktuellt (Socialstyrelsen, 2017). Alla patienter, 

oavsett ålder, har rätt till hemsjukvård (Socialstyrelsen, 2008). All vård ska respektera den 

enskilda människans värdighet och alla människors lika värde. Genom kunskap och 

tillämpad vetenskap ska hälso- och sjukvårdpersonal ge information till patienten om 

sjukdom och behandling (SFS 2017: 30). Viktiga faktorer som skapar trygghet i palliativ 

vård är goda personalresurser för att bland annat kunna instruera och handleda patienter 

samt närstående (Socialstyrelsen, 2006).  
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Sand och Strang (2013) beskriver livskvalité som betydelsefullt i den palliativa vården för 

att möjliggöra att livet ska kännas meningsfullt. WHO (2002) definierar livskvalité som 

den allmänna uppfattningen av människans inställning till livet, mål, förväntningar, 

levnadsnivå och bekymmer. Dessa uppfattningar omfattar alla viktiga delar i livet som 

tillåter människor att tillfredsställa sina behov inklusive psykologiska och andliga 

områden. Hellström, Andersson och Hallberg (2004) beskriver att kunskap om faktorer 

som främjar en god livskvalité vid vård i livets slut behövs för att tillhandahålla 

högkvalitativ vård. Faktorer som är förknippade med låg livskvalité är depression och 

ångest. En studie gjord av Bernard et al. (2017) visar att både andligt välbefinnande och 

förmåga att känna mening i livet verkar vara potentiella skyddsfaktorer mot ångest och 

depression i slutet av livet. Hellström, Andersson och Hallberg (2004) menar att död och 

döendet är en del av det naturliga livsförloppet. Enligt Cameron (2002) kan äldre 

människor, över 65 år, vid livets slut fundera och reflektera över deras liv, kommande död 

och döende process. Det är viktigt att det finns kännedom kring patienternas syn på döden. 

Det kan utgöra grunden för hur vårdpersonal kan närma sig patienterna vid livets slut för 

att förebygga dödsångest. Hoelter (1979) visar på att det finns flera dimensioner av 

dödsångest som beskrivs genom åtta olika underkategorier: Rädsla för döendeprocessen, 

rädsla för att bli förstörd, rädsla för tidig död, rädsla för medveten död, rädsla för det 

okända, rädsla för det döda, rädsla för betydelsen av andra människors död och rädsla för 

kroppen efter döden (a.a.). Människor som är väl medvetna och accepterar sin dödliga 

diagnos är mindre benägna att uppleva allvarliga ångestsymtom (Tzuh Tang et al., 2015). 

Äldre är mer förberedda inför döden och har därför i regel mindre dödsångest i jämförelse 

med yngre. Trots det är det viktigt att de äldre får möjlighet att diskutera och ge uttryck för 

sina existentiella behov med vårdpersonal (Cameron, 2002).   

Existens   

Existens definieras som den absoluta källan till liv och är avgörande för människans egna 

varande (Existens, 2017). Enligt Dalberg (2014) ger kroppen möjlighet till liv. Ett samband 

mellan människans olika dimensioner, psykisk, fysisk och andlig existens, skapar 

människans egen upplevelse av den levda kroppen. Upplevelsen av den levda kroppen är 

unik för varje människa. Det är människans levda tid, erfarenheter, minnen och upplevelser 

som sammanflätar dess livsvärld. Den biologiska kroppen är den största utgångspunkten i 

den medicinska vetenskapen för att uppnå hälsa och välbefinnande. För att ge optimal 

hälsa och välbefinnande är det är viktigt att ha i beaktande att den medicinska vetenskapen 

inte är komplett utan ett perspektiv på människans livsvärld (a.a.). Dahlberg och Segesten 

(2010) beskriver att det är viktigt att förstå helheten av hälsans innebörd, att den kan 

upplevas på olika sätt. De beskriver att människan kan uppleva hälsa trots allvarlig 

sjukdom. Merleau- Ponty (1962) menar att allvarlig sjukdom kan förändra bilden på hur 

människan upplever sig själv och sin omgivning. Människans syn på sin nutid är formad av 

individens förflutna och förväntan på livet. Livet beskrivs, av Dahlberg och Segesten 

(2010), som en kombination av både rörelse och stillhet som verkar i samspel med 

varandra. Där stillheten finns, finns rörelsen och tvärtom. Dessa kontraster skapar 

tillsammans en livsrytm. Stillhet innefattar mer än vad vi i regel tänker på, allt från 

trygghet, avslappning, frid till orörlighet Rörelse innefattar allt från fysisk aktivitet till 
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känslomässig rörelse. Fysik aktivitet innebär förmåga att kunna röra sig. Känslomässig 

rörelse inkluderar bland annat upprymdhet och sentimentalitet. Sentimentalitet beskrivs, av 

McCormick och Conley (1999), vara en känsla som ofta uppkommer vid livets slut.   

Utomlands används termen andlighet synonymt med existentiellt (Walter, 2002). Andlighet 

betyder sökande efter mening med livet och innefattar mer än religion. Många människor 

relaterar likväl sin andlighet till religion. Det är också tydligt att andlighet ofta förknippas 

med en individs totala existens. För att förbättra livskvalitén hos döende patienter måste 

andliga behov tillgodoses (Penrod Hermann, 2001). En studie gjord av Shah et al. (2008) 

visar att det som patienterna mest oroar sig för i ett palliativt skede är andnöd och smärta. 

Därefter kom rädsla för existentiell ångest som innefattar bland annat hopplöshet, 

ensamhet och tankar om vad som händer efter döden (a.a.). Religion har en betydande roll 

för patienter att hitta en mening med döden eller döendet (Penrod Hermann, 2001). 

Människor med stark religiös tro kan se döden som något positivt, som en ny början på ett 

annat liv (Pargament, Koenig, Tarakeshwar och Hahn, 2001). Mångkulturen i Sverige ökar 

bland den äldre befolkningen. Detta ställer krav på sjukvårdens flexibilitet och lyhördhet 

då motsättningar kan uppstå mellan olika kulturarv, livshistoria och personliga egenskaper 

(Socialstyrelsen, 2006).  McCormick och Conley (1999) beskriver att patienter skulle 

uppskatta att samtala om existentiella frågor, trots att döden ofta kan vara svår att tala om, 

därför tvekar vårdpersonal att ta upp ämnet. Existentiella frågor innefattar, enligt Walter 

(2002), funderingar där livets mening är centralt. Exempel på existentiella frågor kan vara; 

Varför är jag drabbad av det här? Vad händer efter döden? Finns det ett liv efter döden? 

Bernard et al. (2017) skriver att andliga, existentiella och psykologiska problem utgör 

centrala delar i palliativ vård. Dahlberg och Segesten (2010) menar att människors 

existentiella upplevelser är en viktig del för att uppnå god hälsa. Det är vårdpersonalens 

uppgift att hjälpa och stötta patienter, med ohälsa som hotar existensen, att hantera sina 

känslor. Det är viktigt att vårdpersonal kan möta patienters känslor av otrygghet och förstå 

att de inte alltid kan lindra patientens känsla direkt.   

Sjuksköterskans stödjande roll   

En form av omvårdnad är att ge stöd. Att ge stöd innebär bland annat att ha ett öppet och 

följsamt sinne gentemot patienterna. Det är viktigt som sjuksköterska att använda alla sina 

sinnen genom att förutsättningslöst lyssna, se, känna, tänka, förstå och investera i ett 

intresse för patienten (Dahlberg & Segesten, 2010). Att ha tillräcklig kunskap om 

patientens sjukdom är en förutsättning för att ge optimalt stöd och ökar kvalitén vid 

palliativ vård (Weeks et al., 1998). Tzuh Tang et al. (2015) menar att det är viktigt att 

tillgodose varje individs andliga och existentiella behov genom professionellt vårdande 

samtal. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver vårdande samtal som en viktig del av 

vårdandet av patienten. Vad som gör det vårdande samtalet unikt är att det sker på ett 

mellanmänskligt plan. Det är viktigt att sjuksköterskan lyssnar, är öppen och följsam till 

patientens behov. Det är även av stor vikt för patienten att sjuksköterskan ser dess resurser, 

vilket kan bidra till att patienten blir delaktig i sin egen vård. Dahlberg och Segesten 

(2010) beskriver att lyfta fram otrygga känslor i ett vårdande samtal, kan ge förutsättningar 
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till att skapa trygghet på längre sikt. Grundläggande för att skapa trygghet är att förstå olika 

nyanser i samtal och känslor som patienten uttrycker. Ett exempel kan vara att tystnad inte 

alltid innebär att patienten är tillfreds.   

Sand och Strang (2013) menar att vårdpersonal är medvetna om patienternas behov av stöd 

i existentiella frågor men att vårdpersonal kan ha svårt att bjuda in till dessa samtal. 

Vårdpersonal är rädda att samtalen kan väcka starka känslor och att de inte kan fullfölja 

samtalen. Socialstyrelsen (2006) beskriver att en viktig del i palliativ vård är att stödja 

närstående i deras sorg eftersom de bär en stor del i vården av deras anhöriga. Att som 

vårdpersonal informera, lyssna och beakta de närståendes önskemål skapar en känsla av 

delaktighet för både närstående och patient. Stödjandet av närstående måste få ta tid och 

ska prioriteras. LeMay och Wilson (2008) poängterar att svårt sjuka patienter som vårdas i 

livets slutskede har stort behov av att samtala med sjukvården om sina tankar kring livet 

och döden, samt få existentiellt stöd.  

PROBLEMFORMULERING  

Allt fler människor väljer att dö i sina hem, vilket ställer höga krav på hemsjukvården. 

Palliativ vård i hemmet är betydelsefullt för att patienter ska få möjlighet att leva den sista 

tiden hemma. Forskning visar att existentiellt stöd, för patienter, är en central del för att 

lindra dödsångest och för att ge förutsättning för god livskvalité vid livets slut. 

Sjuksköterskor har en viktig roll i att ge stöd och bemöta patienters behov av existentiella 

samtal. Denna studie fokuserar på undersöka vad sjuksköterskor i hemsjukvården har för 

erfarenheter av att tillgodose patienternas behov av existentiellt stöd vid livets slut. Genom 

att beskriva vad sjuksköterskor har för erfarenheter inom det här området kan kunskap 

genereras som kan gynna mötet mellan sjuksköterska och patient inom palliativ vård.   

SYFTE  

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta patienters existentiella 

frågor inom palliativ vård i hemsjukvården.   
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METOD  

Kvalitativa intervjuer används som forskningsmetod för att samla datamaterial från 

personer som har erfarenheter av det område som ska studeras. Dahlberg (2014) bekräftar 

att datainsamling genom intervju är en god utgångspunkt för att undersöka deltagares 

upplevelse av sin livsvärld angående ett problemområde. Danielson (2017) menar att 

intervjuer av vårdpersonal kan bidra till en ökad kunskap och utveckling av vårdandet 

eftersom intervjuerna undersöker erfarenheter av att möta patienter och närstående (a.a.). 

Intervjuerna som gjordes var semistrukturerade med öppna frågor (Bilaga 1). Danielson 

(2017) beskriver att en semistrukturerad intervju är uppbyggd av förbestämda öppna 

frågor, men ordningen av frågorna kan anpassas utifrån hur deltagarna svarar. 

Datamaterialet har analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Danielson 

(2017). Innehållsanalysen är en teknik som ofta används för att analysera texter gjorda 

utifrån kvalitativa metoder (Danielson, 2017). Analysen är gjord induktivt och är, enligt 

Hsieh och Shannon (2005), att författarna utgår från innehållet i datamaterialet utan att ha 

någon förbestämd teori. Den är också gjord manifest vilket innebär, enligt Graneheim och 

Lundman (2012), att författarna fokuserar på de synliga skrivna orden.   

Urval  

Studien är gjord utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. Ingen hänsyn har tagits till hur länge 

deltagarna har arbetat som sjuksköterska, inte heller kön och ålder. Inklusionskriterierna 

grundade sig i att få en bred bild av sjuksköterskors erfarenheter av problemområdet. 

Deltagarna i studien är sjuksköterskor som arbetar inom kommunal hemsjukvård och har 

erfarenheter av att vårda patienter i ett palliativt skede. Tre sjuksköterskor har 

vidareutbildning som äldresjuksköterska och tre som distriktsjuksköterska. Med hjälp av 

Högskolan i Skövde tillfrågades sex sjuksköterskor i sex olika kommuner i Västra 

Götaland. De tillfrågade sjuksköterskorna kontaktades via mejl som i sin tur 

vidarebefordrade informationen till sina kollegor, för att undersöka om intresse fanns för 

deltagande i studien. I mejlet gavs information om studiens syfte och hur intervjun skulle 

genomföras (Bilaga 2). Totalt intervjuades sju sjuksköterskor i fem olika kommuner. 

Deltagarna var kvinnor i åldrarna 38 – 69 år med arbetserfarenhet som sjuksköterska från 

7- 36 år.   

Datainsamling  

En intervjuguide användes utifrån studiens syfte. Handledaren godkände intervjuguiden 

och gav synpunkter innan intervjuerna påbörjades. Fem intervjuer genomfördes 

gemensamt av författarna av studien. Under intervjun var det en författare som ställde 

frågorna och den andra författaren flikade in om det behövdes. Författarna turades om 

mellan dessa roller för att få erfarenhet av att hålla i en intervju. Två av intervjuerna höll 

författarna var för sig, för att kunna anpassa deltagarnas önskemål om tid. Intervjuerna 

spelades in med en mobiltelefon i ett ostört rum på deltagarnas arbetsplats. Undantag 

gjordes vid två tillfällen där intervjun utfördes på Högskolan i Skövde. Deltagarna fick 
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själva bestämma var intervjun skulle äga rum. Danielson (2017) bekräftar vikten av en 

ostörd miljö för att skapa trygghet, vilket ger förutsättningar för en djup och innehållsrik 

intervju i förhållande till studiens syfte. Varje intervju började med att deltagarna fritt 

berättade om en eller flera situationer där de upplevt att de har haft ett samtal med en 

patient i palliativt skede som berört patientens existentiella frågor och funderingar. Om det 

fanns behov av ytterligare information i relation till syftet ställdes följdfrågor utifrån 

intervjuguiden. Samtliga deltagare svarade på alla frågor men i olika ordningsföljd. Varje 

intervju varade ungefär 60 minuter och inspelad data transkriberades strax efter avslutad 

intervju. Intervjuerna skrevs ner ordagrant, fördelat av båda författarna. Det resulterade i 

40 A4-sidor transkriberad text och 148 meningsenheter.     

Analys  

Danielson (2017) beskriver att en innehållsanalys utgår från att transkriberingstexterna 

bryts ner till meningsenheter, koder, subkategorier och kategorier. Meningsenheter 

beskrivs som det mest huvudsakliga innehållet som är kopplat till syftet. En kondenserad 

mening är att meningsenheten reduceras till det mest väsentliga. Koden har en relation till 

meningsenheten, är textnära och består av få ord. Flera koder kan sammanflätas och bilda 

subkategorier som blir en del av en kategori. En kategori svarar på frågan vad. För att få en 

översikt av datamaterialet i denna studie och hur det kopplar an till syftet har 

datamaterialet blivit läst flertal gånger. Därefter har gemensamma meningsenheter hittats 

för att svara på syftet. Dessa markerades i den transkriberade texten, lades sedan i ett eget 

dokument för att därefter bilda en mall (Tabell 1).  Meningsenheterna kondenserades för 

att lättare upptäcka koder. Utifrån närbesläktade koder kunde subkategorier göras synliga 

och slutligen bilda kategorier i resultatet.   
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Tabell 1. Exempel på olika steg i dataanalysen  

Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet   

Kod  Subkategori  Kategori  

Det åligger mig att 
prioritera alla 

patienter. Det får ta 
den tid det tar.  

  

Prioritera alla 

patienter det får 
ta tid.   

  

Prioritera, låt det 

ta tid  

    

  

  

Prioritera och ge  

förutsättningar  

  

  

  

Tillgodose 

patientens 

rättigheter  

Ställer man en fråga 

måste man ha tid att 

ta emot svaret. Man 

måste ha tid och 

stanna upp.  

Ställer man en 

fråga måste man 

stanna upp och 

ha tid att ta emot 

svaret.   

Tid ger 

förutsättningar 
för att möta 

patienten  

  

  

 

Etiska överväganden  

Studien har tagit hänsyn till fyra etiska överväganden, samtyckeskravet, 

informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtyckeskravet och 

informationskravet innebär enligt Dahlberg (2014) att deltagarna medverkar i studien 

frivilligt och är väl informerade om studien, samt att de kan avbryta under tidens gång om 

så önskas. I denna studie fick deltagarna först skriftlig information om studien, hur den 

skulle genomföras samt att deltagande i studien var frivillig med rätt att avbryta utan 

anledning.  Innan intervjun startade upprepades informationen muntligt och samtliga 

deltagare gav samtyckte till att delta i studien både via mejl och muntligt. 

Konfidentialitetskravet beskriver Kjellström (2017) som en rättighet för att deltagarna ska 

bevara sin integritet. Alla uppgifter om deltagarna samt data som framkom under studien 

har anonymiserats genom att det inte finns någon förteckning över vem som hör till vilken 

intervju och kod. Intervjuerna har betecknats med siffror och har inte hanterats av 

obehöriga. Nyttjandekravet innebär, enligt Vetenskapsrådet (2017), att datamaterial som 

samlas in endast ska användas till studiens syfte och raderas efter genomförd studie.   
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RESULTAT  

Efter att analysen bearbetats framkom två kategorier som sammanfattar vad sjuksköterskor, 

inom hemsjukvården, har för erfarenheter av att bemöta patienters existentiella frågor i ett 

palliativt skede. Kategorierna relateras till sex subkategorier som tillsammans presenteras 

och förstärks av illustrativa citat.  

  

Tabell 2. Sammanställning av kategorier och subkategorier  

Kategori  Subkategori  

  

  

Tillgodose patientens rättigheter   

  

  

  

  

Följsamt förhållningssätt gentemot 

patienten   
  

  

  

  

  

  

• Prioriterar och ger förutsättningar  

• Ser behovet av information och stöd från 

andra professioner  

  

  

• Känner in och respekterar   

• Initierar existentiella samtal  

• Strategier för att samtala  

• Får patienterna att reflektera över livet 
som varit samt ingiva hopp  

  

 

Tillgodose patienternas rättigheter  

Sjuksköterskor beskriver att kommunerna har som policy att prioritera palliativ vård och att 

patienter i ett palliativt skede får ta tid. Sjuksköterskor ser ett stort behov av att ge patienter 

god information om livets slutskede. Det innebär att klargöra vilka resurser som finns samt 

vilka andra professioner som finns att tillgå för att tillgodose patienters behov av stöd i 

existentiella frågor.   

Prioriterar och ger förutsättningar  

Patienters existentiella frågor upplever sjuksköterskorna är en viktig del i den palliativa 

vården och är något som sjuksköterskor måste prioritera. Sjuksköterskorna i 

hemsjukvården beskriver att de lägger mycket tid på patienter som befinner sig i livets 

slutskede och samtalen får ta den tid det tar. De beskriver även att det åligger 

sjuksköterskans profession att prioritera alla patienter med dessa behov. ”Det åligger mig 

att prioritera alla patienter, det får ta den tid det tar”. Sjuksköterskorna berättar att om de 

själva öppnar upp för samtal om existentiella frågor, måste det finnas tid för att kunna ta 

emot svaret.   
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Sjuksköterskorna poängterar att om patienter är ledsna släpper de allt de har, det finns inget 

viktigare där och då. Om deras patienter visar sig ha stort behov av stöd i sina existentiella 

frågor och funderingar så prioriterar sjuksköterskorna mer tid för samtal och regelbundna 

besök. Ringer patienterna och vill samtala om existentiella funderingar så bokar 

sjuksköterskorna en tid där de vet att de har möjlighet att samtala med patienterna utan att 

stressa.   

 Ser behovet av information och stöd från andra professioner    

Vid inskrivningssamtal med patienter som befinner sig i livets slut, tar sjuksköterskorna 

ofta reda på var patienterna vill leva den sista tiden i deras liv. Sjuksköterskorna är noga 

med att informera att patienterna kan stanna hemma till livets slut och att hemsjukvården 

har samma möjligheter till att vårda i ett palliativt skede, som sjukhuset har.  På 

inskrivningssamtalen upplever sjuksköterskorna att de får en uppfattning om vad 

patienterna har tagit till sig för information eller om de förnekar att de befinner sig i livets 

slutskede. Om patienterna har en pågående behandling eller andra läkemedel för sin 

sjukdom, menar sjuksköterskorna att det är viktigt att klargöra att det endast är 

uppehållande åtgärder. De menar att behandlingen inte är botande vård utan förlänger 

endast det palliativa skedet. Sjuksköterskorna upplever att de kan informera om 

trygghetsordinationer, läkemedel vid behov, för att inge trygghet till patienterna. De 

informerar om att det finns läkemedel för att lindra smärta, ångest och upplevelsen av att 

inte få luft.  

 Med hjälp av trygghetordinationer kan jag säga till patienten att jag vet att du inte 

kommer ha ont, du kommer inte ha ångest och du kommer inte känna att du inte 

kommer få luft. Det är det jag kan hjälpa med för det kan jag ge injektioner för.  

Sjuksköterskorna beskriver också att de är noga med att delge närstående att 

vårdpersonalen finns för hela familjen och att omvårdnadspersonal kan sitta hos patienter, 

för att ingen ska behöva dö ensam. Om patienter i livets slutskede inte kan förmedla sina 

existentiella frågor och funderingar och har närstående hos sig, informerar 

sjuksköterskorna att patienter ofta uppskattar att de närstående finns där.  

Sjuksköterskorna poängterar vikten av att veta när patienternas kunskapsbehov ligger 

utanför sjuksköterskans profession. Är patienternas frågor mer riktade åt att vilja ha en 

medicinsk förklaring så kopplar sjuksköterskorna in patienternas läkare. Sjuksköterskorna 

menar att även läkare bär ett stort ansvar att bemöta patienters existentiella frågor. 

Sjuksköterskorna menar att ibland kan de bli ledsna och känslorna kan svämma över. För 

att sjuksköterskorna lättare ska kunna hantera att bemöta svåra situationer samt känslor 

som kan uppkomma efteråt, diskuterar och bearbetar de händelserna med varandra i 

personalgruppen. Bemöta barn vid livets slut upplever sjuksköterskorna som svårt och i 

dessa fall behöver de ofta handledning från barnspecialister. Andra professioner de kan 

hänvisa till som kan stödja patienter i existentiella frågor kan vara en präst, kurator, diakon 
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eller öppen psykiatri. ”En diakon är mer som ett bollplank, de ställer frågor och du pratar 

om ditt liv och så… Men ofta finner du svaren hos dig hos själv”.   

Är det så att du vill att det kommer någon och pratar? Som är helt opartisk, som du 

kan prata med om precis vad du vill. Det behöver inte vara din sjukdom, det kan 

vara precis vad du själv vill.  

När patienter och sjuksköterskor inte talar samma språk beskriver sjuksköterskorna att de 

ofta tar hjälp av närstående som tolk. Vid vissa tillfällen behöver sjuksköterskorna använda 

sig av en opartisk tolk istället för närstående.   

Följsamt förhållningssätt gentemot patienten   

Sjuksköterskor menar att äldre ofta känner sig färdiga med livet men ibland behöver det 

inte vara lättare att släppa taget bara för att man är gammal. För att stödja patienter som 

befinner sig i livets slut, i deras existentiella frågor, är sjuksköterskor eniga om att ett 

följsamt förhållningssätt har stor betydelse för att patienter ska känna välbefinnande eller 

få lindrat lidande. För att bemöta patienters existentiella frågor upplever sjuksköterskor att 

det är viktigt att känna in patienters behov och våga bjuda in till existentiella samtal. 

Existentiella samtal kan genom reflektion leda till att patienter får en positiv känsla över 

livet.  

Känner in och respekterar  

Att känna in patienterna och läsa av situationen tycker sjuksköterskorna är betydelsefullt 

för att kunna stödja patienter. De menar även att sjuksköterskor måste respektera patienter 

och ta seden dit man kommer. Sjuksköterskorna känner av ganska snabbt om patienter vill 

prata om sina känslor kring döden, eller inte. Börjar patienter prata om sina existentiella 

funderingar är det viktigt att som sjuksköterska fånga upp det. Patienter kan uttrycka sig på 

många olika sätt genom att tillexempel säga att min största sorg är att inte se mina barnbarn 

växa upp. Sjuksköterskorna beskriver att de måste vara lyhörda på vad patienter vill 

samtala om men även respektera när patienter inte vill ha existentiella samtal. 

Sjuksköterskorna upplever att de märker ganska snabbt på patienters kroppsspråk och hur 

de uttrycker sig om de vill prata eller inte. Sjuksköterskorna beskriver att de anpassar sig 

efter hur patienter talar, att det är viktigt att välja sina ord och vara ärlig. De upplever att 

patienter vet när sjuksköterskor inte talar sanning, men att det ibland behövs mjukare 

kanter i ärligheten, för att inte tynga ner patienten.     

Jag är inte där för att dra ner och berätta att såhär kommer det inte att bli men om 

någon ställer frågan till mig så svarar jag ärligt. Man ska vara ärlig med att säga 

att jag har inget bra svar.  

När det gäller möten med barn menar sjuksköterskorna att de känner in hur långt barnen 

har kommit i sin process, hur de tänker om döden och situationen de befinner sig i. De låter 
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barnen själva berätta med egna ord. Enligt sjuksköterskorna är det sällan skillnad på att 

bemöta patienter med olika etniciteter i palliativ vård. De menar att sjuksköterskor ska 

bemöta alla patienter med respekt och inte ifrågasätta deras behov.   

Initierar existentiella samtal    

Sjuksköterskorna upplever, i de flesta fall, att de får ta initiativ till att ställa frågor för att 

inleda existentiella samtal. Det är sällan patienterna själva som initierar existentiella 

samtal, utan det är när sjuksköterskorna frågar, som patienterna börjar prata. ”Hur känner 

du dig i kroppen eller hur känner du dig när du är här?”. En svårighet som 

sjuksköterskorna berättar om är att de kan ha svårt att ta upp existentiella frågor med vissa 

patienter på grund av att de kommer sjuksköterskorna för nära inpå livet. ”Jag fegade ur, 

jag vågade inte för att patienten var två år yngre än mig och kom mig för nära inpå 

skinnet”. Sjuksköterskorna anser det är viktigt att vårdpersonal inte är rädda att själva 

bjuda in till samtal om existentiella frågor. De menar att det inte kan hända så mycket om 

vårdpersonal frågar om patienterna exempelvis är rädd för att dö. ”Du hade ju det där 

samtalet med din fru och din son, ni pratade om din sjukdom och att den inte gick att 

bota… ”. Sjuksköterskorna är inte rädda för krångliga frågor, för att patienterna förväntar 

sig oftast inget ett svar. De beskriver att samtal och frågor om patienters liv kan göra dem 

lugna och glada.   

En strategi för att initiera ett existentiellt samtal upplever sjuksköterskorna är att bolla 

tillbaka eller vända frågor tillbaka till patienterna ”Hur tänker du själv om det?” 

Sjuksköterskorna upplever att det kan leda till olika berättelser och att en diskussion kan 

skapas utifrån det. Vid alla möten med patienter upplever sjuksköterskorna att det är viktigt 

att våga ställa öppna frågor. Exempel kan vara att fråga patienterna rakt ut vad de har för 

religion och om de har några särskilda önskemål. När sjuksköterskorna bjuder in till 

existentiella samtal kan de fråga patienterna om de har mycket tankar, funderingar och om 

de sover om nätterna.   

Jag brukar ställa frågor om jag märker att det är läge tillexempel om patienten 

säger; Får se om jag fixar det här. Då vet jag att de ändå vill prata om det. Då 

kanske jag frågar; Hur menar du med det?   

Strategier för att samtala   

För att kunna inge trygghet för de patienter som vill bo hemma i livets slutskede beskriver 

sjuksköterskorna att det är viktigt att kunna prata om allting, även om svåra saker. ”Vi 

pratar mycket om de här med döendefasen, hur det kommer att bli och hur det inte kommer 

att bli”. De upplever att snabba sjukdomsförlopp kan kräva mer samtalsstöd för att 

patienterna ska hinna bearbeta sina existentiella tankar. Sjuksköterskorna beskriver att de 

samtalar mycket om oro, rädsla och ångest inför döden med patienterna. De menar även att 

det är viktigt att inte förminska deras sorg utan det går bra att vara ledsen. ”Visst kan man 
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bekräfta henne och säga såhär; Ja, vad vackert de skulle vara mot ditt vita hus med vita 

pioner. Utan att ge falska förhoppningar”.   

Ibland ser sjuksköterskorna att det blir en mer lättsam stämning och att det är acceptabelt 

att tramsa lite, men att det alltid ska vara patienten som inbjuder till den jargongen. Det kan 

vara ett bra sätt att påbörja ett samtal, det kan börja lite flamsigt och tramsigt, och sedan 

rätt som det är går samtalet över till ett mer djupare ämne. ”En del har en glättig jargong 

men man får gå in på djupet i saker men ha det med ett litet skratt”.  Sjuksköterskorna i 

hemsjukvården menar att alla existentiella frågor inte kan besvaras med ord. Ibland går det 

endast att vara närvarande och lyssna. De menar också att sjuksköterskor inte alltid 

behöver prata, utan istället invänta patienterna. Det är ingen panik om det är tyst några 

minuter. Sjuksköterskorna upplever att patienter kan känna att de kan öppna upp sig om 

saker som de annars inte hade delat med sig av, om sjuksköterskan inte hade suttit kvar och 

väntat. Enligt sjuksköterskorna kan det ibland bli en pinsam tystnad men att den tystnaden 

är bra. Patienterna får då tänka efter, de märker att sjuksköterskan inte är stressad och tar 

sig tid att lyssna. Utifrån sjuksköterskornas erfarenheter är det viktigt att stanna upp och 

vara här och nu, att vara närvarande kan innebära att hålla en hand eller krama om 

patienten ”Jag håller dig, jag håller dig här nu, du ramlar inte i väg, jag håller i dig”. 

Sjuksköterskorna upplever att även om de inte har kramat patienterna innan så kan många 

patienter känna en känsla av trygghet. ”Här ligger jag och är sjuk, det finns något i min 

kropp men hon höll i mig och släppte inte taget”. Sjuksköterskorna beskriver att det är 

viktigt att vara närvarande så att patienterna vet att de inte är ensamma. ”Världen ramlar ju 

överallt att någon tössig människa i detta kommer och säger; jag håller i dig, jag håller 

om dig”. Sjuksköterskorna menar att det inte går att ta bort döendet, sorgen eller ångesten, 

den finns där och den måste få vara där. De upplever att de kan stötta patienterna att bära 

sin ångest men som sjuksköterska går det inte bära ångesten åt patienterna. 

Sjuksköterskorna poängterar att det finns läkemedel som kan lindra lidande, som kan 

uppstå i palliativ vård, men att läkemedel aldrig kan ersätta mänsklig kontakt och personlig 

närvaro.  

Sjuksköterskorna belyser att det är viktigt att inte gå in i en anhörigrelation, för att kunna 

behålla sin profession i mötet med patienten. Sjuksköterskorna beskriver om det är många 

närstående hemma hos en patient som är i ett palliativt skede kan det finnas svårigheter i 

att hantera situationen, samtala med hela gruppen och se till varje individ. Ett hinder som 

sjuksköterskorna beskriver kan vara när de vårdar patienter under en kort tid, relation 

riskerar då att bli ytlig. Sjuksköterskan kan få svårt att komma tillräckligt nära patienten 

vilket leder till att patienten kan ha svårare att våga öppna upp sig, för att kunna samtala 

om existentiella frågor. ”Men jag gjorde alltihopa de där, jag var där dagligen men vi höll 

det väldigt fint. Det var inga tårar, inga svordomar för på något sätt tänker man… 

reagera. Men vi kom aldrig dit”   

Får patienterna att reflektera över livet som varit samt ingiva hopp  

Utifrån sjuksköterskornas erfarenheter försöker de förmedla till patienterna att reflektera 

över vad som är viktigt i livet och känna tacksamhet över livet. Sjuksköterskorna upplever 



13  

  

att de kan ge stöd genom att hjälpa patienterna att se utanför döendet, livet finns där, 

minnena finns kvar även om personerna förändras. ”Vad har ni för minnen att förvalta? 

Livet försvinner inte bara för att man dör. Utan vad du bevarar i ditt hjärta”. Genom 

denna strategi upplever sjuksköterskorna att de fått god respons av patienterna, genom att 

de får en positiv känsla när de tänker tillbaka på livet. De kan då minnas tillbaka till något 

som har hänt som har varit bra och viktigt. En annan strategi som sjuksköterskorna nämner 

är att när de kommer hem till patienter, kan de ta hjälp av deras foton, att samtala kring. På 

det sättet kan patienterna knyta an till minnen som påminner dem om livet.     

Men det kanske är 90 år att tänka tillbaka på och det är ofta en strategi när jag 

möter personer; Vad har du gjort? Vad är det som är roligt? Vad tänker du på när 

du ser tillbaka? För då har man ju en skatt att gräva ur.   

Hoppet upplever sjuksköterskorna är betydelsefullt att bevara, för att de vill att patienterna 

ska leva livet ut tills det tar slut. Sjuksköterskorna upplever att patienterna ibland kan ge 

upp och tycka att det inte är någon idé att göra saker de egentligen vill göra. Därför tycker 

sjuksköterskorna det är viktigt att stötta dessa patienter lite extra, att de inte ska ”strunta i 

den där bakelsen” eller andra saker de vill uppleva. Ett exempel kan vara att 

sjuksköterskorna uppmanar patienterna att sova mycket så att de har kraft till det de 

verkligen vill göra. Ett annat exempel som sjuksköterskorna beskriver är att försöka ge 

patienterna hopp i att de närstående finns kvar och att de kommer att ta hand om varandra 

efter att patienten har gått bort. ”Men du vet ju att Pelle finns ju här, han kommer göra allt 

för dina barn. Du har ju fina vänner. Så man försöker ge ett hopp i det”. Sjuksköterskorna 

upplever att hoppet är det sista som överger människan och att hoppet behövs för att 

bemästra situationen de befinner sig i.   

Resultatsammanfattning   

Resultatet visar på att bemöta patientens existentiella frågor är en svår, men betydelsefull 

del av vården i livets slut. Det är viktigt att prioritera och ge förutsättning för existentiella 

samtal. Det är också viktigt att informera patienten om vad det finns för hjälp att få, samt 

vart de kan vända sig om de vill ha stöd. Ett följsamt förhållningssätt är en central del för 

att möta patientens existentiella frågor. Det är viktigt att som sjuksköterska inte vara rädd 

för att ta upp dessa frågor, samt känna in patientens behov av att samtal. Patientens 

existentiella frågor ska bemötas med respekt utan att sjuksköterskan lägger sina egna 

värderingar. Resultatet visar på att det är bra om sjuksköterskan initierar till samtal. 

Strategier för samtal innebär att bekräfta patienten, vara närvarande, för att patienterna ska 

känna att sjuksköterskan finns där för dem. Trots att existentiella samtal ofta är djupa, kan 

det vara betydelsefullt att låta samtalet få ha en lättare stämning, om patienten själv 

initierar till det. Ett följsamt förhållningssätt kan ge möjlighet för patienten att tänka 

tillbaka, hur det har varit och känna tacksamhet över livet. Hinder som kan uppstå för att 

bemöta existentiella frågor kan vara sjuksköterskans egna känslor och förmåga att komma 

patienter nära på kort tid.  
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DISKUSSION   

Metoddiskussion   

Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta 

patienters existentiella frågor inom palliativ vård. En kvalitativ forskningsmetod valdes för 

att komma nära sjuksköterskor som har erfarenheter av att bemöta existentiella frågor. 

Danielson (2017) beskriver att intervjuer ger möjlighet till att få en bild av personers 

erfarenheter, genom deltagarnas egna ord, utifrån valt område. Att denna studie fokuserade 

på intervjuer grundar sig i, Kalman och Lövgrens (2012) beskrivning av, att kvalitativa 

metoder skapar en mer intim relation mellan deltagare och intervjuare än vad exempelvis 

enkäter gör.   

Anledningen till att författarna har inkluderat alla sjuksköterskor i hemsjukvården oavsett 

ålder eller kön, är för att alla deltagare är lika viktiga för studiens syfte. I denna studie 

intervjuades endast kvinnor med flera års arbetserfarenhet som sjuksköterska. Hade några 

eller alla deltagare varit män, eller att deltagarna hade haft mindre arbetserfarenhet är 

författarna i denna studie medvetna om att resultatet kunde blivit annorlunda. De flesta av 

deltagarna i denna studie har en vidareutbildning. Det kan ha påverkat resultatets innehåll 

på vilket sätt sjuksköterskor med vidareutbildning har kunskap om att bemöta existentiella 

frågor gentemot en sjuksköterska utan vidareutbildning. Olika utbildningar kan påverka 

resultatet, vilket kan kopplas till, Mårtensson och Fridlund (2017), som beskriver 

överförbarhet och menar att överförbarhet betyder hur stor grad studien kan överföras till 

andra situationer eller grupper.   

Henricson och Billhult (2017) beskriver att ett brett urval skapar större variationer av 

berättelser som deltagarna erfar. Denna studie riktade sig till kommuner i Västra Götaland 

med anledning av att författarna utgick ifrån Skövde Högskola och förutbestämd 

tidsdisposition. Anledningen till att träffa deltagarna, istället för att genomföra en 

telefonintervju, var för att lättare kunna spela in intervjuerna, för att transkribera och lättare 

kunna analysera datamaterialet. En annan anledning var att skapa möjlighet för båda 

intervjuarna att närvara och därmed lättare kunna stötta varandra i intervjuprocessen. 

Eftersom författarna växlade roller mellan intervjuerna kan datainsamlingen ha påverkats, 

genom att författarna kommunicerade på olika sätt. Danielson (2017) menar att intervjuare 

ska ge förutsättning för att intervjun blir så bra som möjligt. Exempel kan vara sättet att 

kommunicera, klädsel och miljön på intervjuplatsen (a.a.). Deltagarna fick själva välja 

intervjuplats, vilket kan ha bidragit till att de känts sig trygga, och fått större möjlighet till 

att delta i studien.   

Valet att använda en semistrukturerad intervju inspirerades av Danielson (2017) som 

beskriver att den intervjumetod är bra för att intervjufrågorna är öppna och stör inte 

interaktionen mellan deltagare och intervjuare, eftersom intervjuaren endast använder 

intervjuguiden som stöd och behöver inte följa frågorna i tur och ordning. Det lämnar 

större utrymme för deltagarna att tala öppet och beskriva med egna ord (a.a.). Eftersom 
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intervjuguiden i första hand bestod av en öppen fråga, övergick ibland deltagarna på andra 

områden, som inte var relaterade till syftet i denna studie. Eftersom författarna hade få 

erfarenheter av leda en intervju, var de rädda att avbryta dessa sidospår för att störa 

deltagarna. Dalen (2015) menar att intervjuaren måste låta deltagarna tala färdigt och 

komma med följdfrågor vid rätt tillfälle, vilket författarna i denna studie ibland kunde ha 

svårt att känna av. Om författarna hade varit snabba med att avleda deltagarna från att tala 

om andra områden, hade resultatet möjligen visat på mer datamaterial.   

Eftersom transkriberingen av datamaterialet gjordes strax efter avslutad intervju 

underlättades analysprocessen. Författarna hade då lättare att minnas intervjun och hur den 

gick till i samband med att datamaterialet skrevs ner.  Danielson (2017) menar att det är 

lättare att komma ihåg deltagarnas kroppsspråk, skratt och gråt om transkriberingen görs i 

nära anknytning till inspelad intervju. En stor betydande faktor som kan haft negativ 

inverkan på datainsamlingen, var genomförande av flera intervjuer under samma dag. Det 

kan ha bidragit till att författarnas koncentrationsförmåga blivit reducerad.   

Efter sju intervjuer upplevde författarna i studien en viss datamättnad och att datamaterialet 

som fanns var rikligt för att svara på syftet. För att försäkra trovärdigheten av resultatet 

kontrollerades meningsenheterna och koderna gentemot det fullständiga datamaterialet 

upprepade gånger, för att säkerställa att innehållet inte ändrats. För att försäkra 

pålitligheten i resultatet diskuterades förförståelsen och tidigare erfarenheter, för att inte 

dessa mänskliga faktorer skulle avspeglas i resultatet. Författarna i studien har erfarenhet 

inom hemsjukvård och har vårdat patienter i ett palliativt skede, som omvårdnadspersonal. 

För att försäkra pålitligheten menar, Priebe och Landström (2017), att forskare reflekterar 

över sin förförståelse för att få insikt av att deras tidigare erfarenheter, som kan ge 

inflytande på studien. Resultatet innehåller illustrativa citat vilket Chekol (2012) menar 

ökar trovärdigheten ytterligare.  Författarna har så tydligt som möjligt beskrivit 

analysprocessen och i största möjliga mån tillgodosett bekräftelsebarheten, genom att inte 

modifiera de deltagarna har sagt. Bekräftelsebarhet, beskriver Mårtensson och Fridlund 

(2017), är viktigt som författare för att vara neutral och inte färga datamaterialet.   

Resultatdiskussion   

Eftersom allt fler patienter väljer att dö i sina hem ökar ansvaret på kommunerna 

(Socialstyrelsen, 2006). Dahlberg och Segesten (2010) menar att människors existentiella 

upplevelser är viktigt att ha i beaktande för att patienterna ska kunna uppnå god livskvalité 

vid livets slut. Hellström et al. (2004) menar att god livskvalitet för patienter vid livets slut 

behövs för att kunna tillhandahålla en god vård.  Resultatet visar att samtal prioriteras för 

att stödja patienters existentiella frågor och att det åligger sjuksköterskans profession att 

bemöta dessa frågor.  Resultatet visar även att patienterna erbjuds stöd från andra 

professioner om deras behov ligger utanför sjuksköterskans profession. Vårdpersonal har 

som uppgift, enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017: 30), att främja goda kontakter 

mellan patient och vårdpersonal. WHO (u.å) bekräftar att en god samverkan med andra 

professioner är betydelsefullt för den palliativa vården.  Resultatet visar på att ställer man 
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som sjuksköterska en fråga så måste de ha tid att ta emot svaret. Resultatet visar också på 

att sjuksköterskor ibland har svårt att räcka till om det är många närstående. Det kan då bli 

en konflikt om situationen kopplas till Socialstyrelsen (2006), som beskriver att i den 

palliativa vården ingår det att prioritera och stödja de närstående i deras sorg.   

Enligt resultatet är det svårare att tillgodose patienters behov av existentiella samtal om 

sjuksköterskorna har vårdat patienterna under en kort tid. Det beror på att sjuksköterskor 

kan ha svårare att komma patienten nära. Resultatet visar också på att patienter som har 

haft ett snabbt sjukdomsförlopp ofta har större behov av att samtala, för att bearbeta sina 

existentiella tankar. Sjuksköterskor och all vårdpersonal har, enligt lag, skyldighet att 

tillgodose vård på lika villkor för hela befolkningen (SFS 2017: 30). Det kan då bli en 

konflikt att som sjuksköterska försöka tillgodose god vård då mänskliga sårbarheter står 

emellan.    

Forskning visar att det patienter är mest rädda för, i ett palliativt skede, är smärta och 

känsla av andnöd (Shah et al., 2008). Det beskrivs i resultatet att patienter med rädsla och 

ångest inför döden i första hand bemöts med samtal, närvaro och beröring. Sjuksköterskor 

är noga med att informera om trygghetsordinationer för att minska oron hos patienterna 

men de poängterar att läkemedel aldrig kan ersätta mänsklig närvaro. Cameron (2002) 

menar att äldre i regel har mindre dödsångest än yngre, för att de ofta känner sig klara med 

livet. Resultatet visar däremot att det kan vara lika svårt för äldre att släppa taget om livet, 

och om de närstående som finns kvar.  

Mångkulturen i Sverige ökar, vilket ställer krav på sjukvårdens flexibilitet och lyhördhet 

(Socialstyrelsen, 2006). I resultatet framkommer det att sjuksköterskor inte upplever större 

skillnad mellan att bemöta patienter med olika etniciteter, men att de vid behov behöver 

hjälp av en tolk. Socialstyrelsen (2016) beskriver att när en tolk översätter behöver 

kommunikationen ske med korta meningar, och med fokus på det viktigaste som båda 

parterna vill få fram. Samtalet med tolk ska vara likt ett vanligt samtal men kroppsspråk 

och ansiktsuttryck som normalt styrker orden kan falla bort (a.a.). Vad som skulle kunna 

bli ett problem är att patienten inte kan uttrycka sig som den vill, utan måste anpassa sig till 

en tredje person i samtalet.  

Forskning visar att vårdpersonal har svårt att bjuda in till samtal (Sand & Strang, 2013). 

Det här resultatet visar däremot att det ofta är sjuksköterskan som tar initiativ till att 

samtala om existentiella frågor. Studier visar att sjuksköterskor upplever samtal om döden 

som utmanande (Zheng, Lee & Bloomer, 2016). Resultatet visar att sjuksköterskor inte är 

rädda för dessa samtal. De menar att det är relativt lätt att se och känna in om patienten vill 

samtala eller inte. Enligt resultatet kan tystnaden vara bra och det får vara tyst. Dahlberg 

och Segesten (2010) poängterar dock att tystnad och stillhet inte alltid behöver vara bra 

utan det kan tyda på att patienten inte är tillfreds. Studier beskriver att det är lätt för 

vårdpersonal att undvika känslomässiga samtal, om döden, och istället känner de sig mer 

bekväma att koncentrera sig på uppgiftorienterade tillvägagångsätt (Ballat & Campling, 
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2011). Resultatet visar dock på att sjuksköterskor i hemsjukvården samtalar mycket om 

döden, även om det är emotionellt betungande.  

Resultatet visar att sjuksköterskor ibland upplever att det är känslomässigt påfrestande när 

patienterna är i nära ålder eller barn. Sjuksköterskor kan bli ledsna, men de finner stöd i att 

reflektera och bearbeta känslorna med sina kollegor. Martin och Wilson (2011) menar att 

en stor andel sjuksköterskor väljer att lämna sitt yrke på grund av för stor arbetsbörda och 

ansvarstagande. Odland, Sneltvedt och Sörlie (2014) menar att starka upplevelser, vid vård 

av patienter i livets slutskede, kan vara en stor anledning. Åberg, Nygren, Herlofson, 

Rylander och Rydmark (2005) menar att finns inget tillfälle för återhämtning och 

reflektion för sjuksköterskorna, finns det risk för att moralisk stress uppstår. Moralisk 

stress grundar sig i att sjuksköterskorna vet vad som är rätt att göra, men har ingen 

möjlighet att själva utföra det (a.a.).  Det kan vara att sjuksköterskorna vet att en patient 

behöver stöd, men de själva inte har möjlighet att finnas där hos patienten på grund av 

tidspress eller emotionella hinder. Andersson, Salickene och Rosengren (2016) menar att ju 

starkare relationen är mellan sjuksköterska och patient, desto lättare kan sjuksköterskan 

känna sorg, men att den relationen kan vara betydelsefull för båda parter. Gerow et.al 

(2010) bekräftar att en god relation kan göra att sjuksköterskan stärks som person, och 

patienten kan få ett värdigt slut. Därför kan det vara viktigt att prioritera tid även för 

sjuksköterskor, att de kan få stöd och bearbeta sina känslor, för att möjliggöra en god 

vårdrelation till patienten.  

Dahlberg (2014) menar att varje människas upplevelse av den levda kroppen är unik och 

att livsvärlden sammanflätas av människans levda tid och minnen. Resultatet visar att 

sjuksköterskor är följsamma och känner in varje patients behov, olika dimensioner och 

upplevelser av den levda kroppen. Resultatet visar att sjuksköterskor tar hjälp av 

patienternas levda tid, för att patienterna ska få stöd i att reflektera, känna hopp och 

tacksamhet. Dahlberg och Segesten (2010) bekräftar att det är viktigt att som sjuksköterska 

ha ett följsamt förhållningssätt till människans levda tid, och till den komplexa livssituation 

som de befinner sig i.   

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att livsrytm innefattar både rörelse och stillhet. För 

att människan ska kunna uppleva hälsa måste det finnas rörelse, som beskrivs forma 

människans existens. I kroppens naturliga rörelser finns rytm och balans, utan att vi 

anstränger oss. Att finna en harmonisk rytm i livet innebär att finna en balans mellan de 

största djupen och de högsta topparna, att skiftningarna inte blir allt för stora eller snabba. 

Mellan dalar och toppar skapas livsrytm som ger oss livskraft (a.a.). Det kan kopplas till 

resultatet där sjuksköterskorna är noga med att bevara hoppet hos patienten, som är 

betydelsefullt för att patienten ska fortsätta leva livet ut. Resultatet visar även att det är 

viktigt att inte förminska patienternas sorg utan att istället bekräfta den.  
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Konklusion   

Sjuksköterskor anser att existentiella samtal är en viktig del i palliativ vård, och de 

prioriterar dessa samtal. Existentiella samtal kan väcka starka känslor men sjuksköterskor 

upplever att de inte behöver vara rädda för att bemöta existentiella frågor, därför att 

patienter sällan förväntar sig ett svar. Vända eller bolla tillbaka existentiella frågor till 

patienten kan vara ett bra sätt för att inleda ett samtal. Då kan patienten själv reflektera och 

finna egna svar. Sjuksköterskor upplevs själva ta initiativ till att ställa existentiella frågor. 

De bemöter ofta existentiella frågor genom att vara närvarande, känna in och bekräfta 

patienten. Existentiella samtal, genom reflektion, kan leda till att patienter kan minnas 

tillbaka och känna tacksamhet över livet. Andra professioner kan vara till hjälp för att 

tillgodose patientens behov av stöd, när patientens behov ligger utanför sjuksköterskans 

profession. Stödet av andra professioner kan även finnas till hands för att sjuksköterskor 

ska kunna bearbeta sina känslor, som kan uppkomma vid existentiella samtal. Att 

sjuksköterskor får tid till att samtal om existentiella frågor, samt får tid för återhämtning 

och reflektion är viktigt för att förebygga moralisk stress för sjuksköterskor.     

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet  

Erfarenheter av att vårda patienter i livets slut har bidragit till att sjuksköterskor känner sig 

trygga i att bemöta patienters existentiella frågor. Resultatet kan användas för att 

sjuksköterskestudenter eller sjuksköterskor med mindre erfarenhet av palliativ vård, ska få 

en ökad förståelse och kunskap i att bemöta patienters existentiella frågor. Förhoppningen 

är att studiens resultat kan påverka utbildningen för sjukskötestudenter, förslag är att 

kunskapen kan användas i kommunikationskurser inom sjuksköterskeprogrammet. Studien 

ökar medvetenheten kring sjuksköterskors erfarenheter inom detta område, som andra 

sjuksköterskor kan ta del av. Förslag till vidare forskning kan vara att undersöka hur 

reflektion för sjuksköterskor påverkar deras sätt att bearbeta sina känslor, för att kunna 

stödja patienten med bästa förutsättningar.     
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Bilaga 1. Intervjuguide   

Kvinna/ Man Ålder:  

Arbetserfarenhet:  

Befattning: Kommun:   

Kan du berätta om en situation där du upplevt att du har haft ett samtal med en palliativ 

patient som berört patientens existentiella funderingar och frågor?  

  

Kan du berätta mer?   

Hur kändes det för dig?   

Du berättade om detta, kan du förtydliga det?   

Har du någon annan situation du kan berätta om?  

  

Hur upplever du att din utbildning gav dig kunskap om hur det är att stödja patienters 

existentiella behov i livets slutskede?  

  

Upplever du att du känner dig trygg i att kunna stödja patienters existentiella behov i livets 

slutskede idag? Om nej, Beskriv varför? Vad tror du skulle hjälpa dig till känna dig trygg?  

Om ja, Vad har fått dig att kunna känna dig trygg?  

  

Hur upplever du att du kan se och tillgodose varje patients behov av stöd i existentiella 

frågor?   

  

Hur upplever du att religion och olika etniciteter påverkar dig i ditt bemötande kring 

existentiella frågor?   

  

Hur upplever du att det är att samtala om existentiella frågor? Upplever du att det påverkar dig 

på ett personligt plan?   

  

Har du några rädslor för att bemöta samtal kring existentiella frågor?  

 

 

Upplever du att det finns en skillnad vid behov av stöd i existentiella frågor beroende på hur 

lång vårdtiden varit? Om ja, vad är det för skillnad?  



 

  

Vilken profession upplever du bär det största ansvaret för att ge stöd i existentiella frågor?  

  

Upplever du att det finns det tillräckligt med tid att ha dessa samtal?  

  

Upplever du att finns andra hinder för att kunna tillgodose patientens behov av stöd i 

existentiella frågor?  

  

Upplever du att din egen syn på döden speglar hur du bemöter existentiella frågor? Utveckla 

gärna.   

  

Hur bemöter du patienter med dödsångest/rädsla för döden?  

  

Hur upplever du skillnaden mellan att stödja en äldre patient gentemot en yngre patient i vård 

vid livets slut?  

  

  



 

Bilaga 2. Brev till deltagare  

Hej!  

Vi är två sjuksköterskestudenter vid Högskolan i Skövde som har påbörjat vårt examensarbete 

i huvudämnet omvårdnad. Syftet med vår studie är att beskriva hur sjuksköterskor inom 

hemsjukvården bemöter patienters existentiella frågor i palliativ vård. Vi vill därför tillfråga 

Dig om att delta i vår studie.  

Forskning visar på att andliga, existentiella och psykologiska problem utgör stora delar i 

palliativ vård. Allt fler människor väljer att dö i sina hem, vilket ställer högre krav på 

hemsjukvårdens kompetens inom palliativ vård. Forskning visar även att stöd i existentiella 

behov behöver förbättras och att sjuksköterskor upplever döden som ett känslosamt ämne. 

Därför vill vi undersöka vad Du som sjuksköterska har för erfarenheter av att bemöta 

existentiella frågor i ett palliativt skede.   

Medverkan i studien är helt frivilligt. Du har möjlighet att avbryta Ditt deltagande 

närsomhelst utan att uppge skäl för detta. Alla uppgifter om Dig samt datamaterialet som 

framkommer under studien kommer hanteras konfidentiellt av oss som utför studien och av 

handledaren. Examensarbetet kommer att presenteras så att det inte går att identifiera enskilda 

deltagare.   

Om Du väljer att delta så önskar vi intervjua dig på en tid och plats som Du väljer. Intervjun 

beräknas ta maximalt 60 minuter och kommer att spelas in. Vid frågor kontakta gärna oss 

eller vår handledare.  

Med vänliga hälsningar   

Malin Holm och Ellen Jansson  

Malin Holm   

  

    Ellen Jansson  

Telefonnummer: XXX      Telefonnummer: XXX  

Email: XXX       Email: XXX  

Ansvarig handledare: Rune Svanström  

  

Telefonnummer: XXX  

Email: XXX  

  


