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Bakgrund: Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt där målet är att förebygga och 
lindra lidande samt förbättra livskvalité hos patienter och närstående. Vården tillhandahålls 
utifrån ett helhetsperspektiv vilket innefattar andliga och existentiella frågor. Dessa frågor 
kan vara komplexa att hantera för sjuksköterskan. Arbetet kan därför kännas slitsamt och 
påfrestande men samtidigt vara berikande och utvecklande. Förmåga att bemästra svåra 
situationer underlättas av att sjuksköterskan har goda kunskaper om existentialfilosofi och 
livsfrågor samt får stöd i yrkesrollen. Hur sjuksköterskan själv ser på sjukdom, lidande och 
död påverkar i sin tur mötet med patienterna. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors 
erfarenheter av att möta döende patienter med existentiella och andliga behov inom 
palliativ vård Metod: Litteraturbaserad studie med grund i kvalitativ forskning utifrån 12 
vetenskapliga artiklar. Resultat: Tre kategorier med tillhörande underkategorier utgör 
resultatet: Bygga en tillitsfull relation; Främja personlig växt; Hantera känslomässigt 
påfrestande situationer. Slutsats: Det krävs en tillitsfull relation för att sjuksköterskor ska 
kunna identifiera patienters andliga och existentiella behov. Sjuksköterskor utvecklar 
personlig växt utifrån relationer med patienter men upplever samtidigt att de ställs inför 
känslomässigt påfrestande situationer, vilket kräver stöd och handledning i yrkesrollen 
samt en balans i tillvaron. 
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Background: Palliative care is based on an approach where the purpose is to prevent and 
palliate suffering and improve quality of life for patients and their relatives. The care is 
based on holism, which means that both spiritual and existential aspects are included. This 
can be very complex to handle for the nurse. Therefore, nurses can experience their work 
situation as strenuous and trying at the same time as enriching and developing. An ability 
to handle difficult situations is, together with professional support, facilitated by the fact 
that nurses have sound knowledge of existential philosophy and existential questions. 
Significant when meeting the patients is the nurse’s own experience concerning illness, 
suffering and death. This relation influences the contact with patients. Aim: To describe 
nurses’ experience of meeting dying patients with existential and spiritual needs in 
palliative care. Method: Literature-based study on qualitative research from 12 scientific 
articles. Result: Three main categories with subcategories emerged; Developing a trusting 
relationship; Promote personal development; Dealing with emotionally stressful situations. 
Conclusion: A relation based on trust is required if nurses shall be able to identify a 
patient’s spiritual and existential needs. Nurses gradually increase personal development 
from relations with patients but simultaneously experience that they are confronted with 
emotionally stressful situations which require support and professional guidance together 
with a balanced life.  
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INLEDNING 

Enligt Socialstyrelsen (2006) dör cirka 90 000 personer varje år i Sverige. Ungefär 60 % 
utav dessa är 80 år eller äldre. Hur den sista tiden i en människas liv ser ut kan variera 
mycket beroende på situation och sjukdom. Hur lång tid en patient vårdas palliativt är 
också individuellt. Vanligen delas vården upp i en tidig fas och en sen fas. Den tidiga fasen 
löper parallellt med botande behandling fram till dess att en brytpunkt nås då ingen bot 
längre anses vara möjlig. Vården övergår då i den sena fasen vilket kan uttryckas som vård 
vid livets slut. Palliativa vårdformer som erbjuds i Sverige är bland annat hemsjukvård, 
korttids- och växelboende samt vård på särskilda palliativa enheter. Socialstyrelsen (2006) 
anger att oavsett om vården bedrivs i hemmiljö eller på palliativ enhet av något slag är det 
alltid en god vård och ett värdigt avslut på livet som har högst prioritet. Enligt 
Socialstyrelsen (2004) innebär god palliativ vård att den enskilda patientens behov 
tillgodoses. Detta skapas genom god symptomlindring, självbestämmande, känsla av 
mening, sammanhang, och bevarande av integritet och självbild (a.a.). Fokus i denna studie 
är därför att bidra med kunskaper om den komplexa situation sjuksköterskor erfar i mötet 
med döende patienter. 

BAKGRUND 

Palliativ vård 
Begreppet palliativ kommer utav latinets pallium som betyder mantel 
(Nationalencyklopedin, 2010). Då begreppet palliativ används som medicinsk term betyder 
det lindrande av symptom som beror på sjukdom, utan att själva sjukdomsförloppet 
påverkas. Palliativ vård är en sammanfattande benämning på den helhetsvård som ges till 
personer med sjukdom där ingen bot längre är att förvänta. Näraliggande begrepp är 
hospicevård och terminalvård. Hospice kommer utav latinets hospitium vilket betyder 
härbärge eller gästhem. Terminalvård är en äldre benämning på vård av döende och svårt 
sjuka i livets slutskede (a.a.). Begreppet hospice används redan under medeltiden och 
betecknar vård på härbärge för döende pilgrimer (Eckerdal, 2005). Den moderna 
hospicerörelsen kom att spridas över världen under 1970-talet efter att St. Christophers’s 
Hospice startar sin verksamhet i London år 1967. Vården var från början avsedd för 
döende cancerpatienter men har på senare tid även kommit att omfatta patienter med olika 
neurologiska sjukdomar, aids och hjärtsvikt med mera (a.a.). 
 
Palliativ vård enligt WHO (2002) bygger på ett förhållningssätt där vården förebygger och 
lindrar lidande vid livshotande sjukdom sett ur ett helhetsperspektiv. Målet är att patienter 
och deras närstående ska få bästa möjliga livskvalité, genom att fysiskt, psykosocialt och 
existentiellt lidande lindras. Döden varken påskyndas eller fördröjs utan istället bekräftas 
livet och döden ses som en normal process. Patienterna stöds till att leva ett så aktivt liv 
som möjligt till dess att döden träder in (a.a.).  
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Döendet är en tidsbegränsad process och kan innefatta ett par timmar till flera dagar men 
när själva döendet börjar är svårt att avgöra (SOU 2001:6). I slutfasen är det, oberoende av 
vilken sjukdom som ligger till grund för döendet, symtom så som ångest, nedstämdhet och 
smärta som behöver lindras. För vårdpersonal kan det vara svårt att övergå till en lindrande 
vård, då de är skolade för att rädda liv. Insikten i att detta inte går kan kännas som ett 
misslyckande. Personal och närstående kan också ha olika uppfattningar om när 
brytpunkten infinner sig. Att ha en öppenhet kan därför stärka självbestämmandet hos 
patienten och även de närståendes förberedelser inför döden. Tidigare inträffade de flesta 
dödsfall vid akutsjukhus men detta har nu börjat förändras då det blir färre vårdplatser och 
olika former av palliativ vård har börjat ta form. Detta innebär att det egna hemmet 
kommer vara den plats där människor framför allt kommer att vårdas palliativt. För att 
närstående och patienten ska orka och våga vårda och vårdas i hemmet krävs ett väl 
fungerande stödsystem. Detta system kan vara sjukhus- eller primärvårdsanknuten 
hemsjukvård eller palliativa team som finns tillgängliga dygnet runt (a.a.).  
 
Palliativ vård är en vårdfilosofi som kan appliceras på olika vårdformer oavsett 
organisation (SOU 2001:6). Därmed är vårdformen inte knuten till specifika lokaler utan 
istället ligger fokus på vårdens innehåll. Palliativ vård ska ges på lika villkor till alla 
människor i livets slutskede oavsett sjukdomsdiagnos (a.a.).  
 
Den palliativa vården utgörs enligt Socialstyrelsen (2006) av fyra hörnstenar och dessa 
består av: 1) Kunskap för att kunna lindra och kontrollera svåra symptom som exempelvis 
smärta, ångest och illamående. 2) Teamarbete där läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, 
hemtjänstpersonal, diakoner, arbetsterapeuter, kuratorer med flera arbetar tillsammans för 
att tillgodose patientens behov. 3) God kommunikation och relation mellan patient, 
närstående och personal i en väl fungerande vårdkedja. 4) Stöd till närstående under den 
pågående vården samt i deras sorgearbete efter dödsfallet. Vården ska utformas i samråd, i 
syfte att tillgodose de närståendes önskemål så långt det är möjligt (a.a.). 
 
I den palliativa vården är stöd till närstående en integrerad del både under sjukdomstiden 
och i det efterföljande sorgearbetet. För vårdpersonalen är detta en svår uppgift som kräver 
tid, kunskap och lyhördhet (Socialstyrelsen, 2006). Den palliativa vården har som mål att 
hjälpa de närstående i sorgeprocessen, men också att utveckla deras förmåga till att vara ett 
känslomässigt och praktiskt stöd för patienten (Europarådets ministerkommitté, 2003). 
 

Existentialism och andlighet 
Ordet existens betyder tillvaro och existentiell innebär det som rör eller är avgörande för 
människans existens. Begreppet existentialism kommer utav existens och beskrivs som en 
modern livstolkning med beståndsdelar från filosofi, diktning och religion 
(Nationalencyklopedin, 2010). Strang och Strang (2005) menar att begreppet existentialism 
”präglas av en dubbelsidighet som innebär å ena sidan människans frihet och å andra sidan 
att hon är satt i en situation i världen” (a.a., s.98). Subjektivitet betonas starkt inom 
existentialismen. Det är den enskilda människan som själv måste komma fram till hur 
denne vill leva sitt liv och detta görs genom medvetna och ibland omedvetna val. I 
omvårdnaden av patienter med existentiella behov berörs frågor som handlar om döden 
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och livet, uppkomsten av livet och dess mening. Vårdpersonalens roll är att hjälpa 
patienten till insikt och förståelse av sig själv (Strang & Strang, 2005). 
 
Inom palliativ vård är situationen ofta komplex att hantera för sjuksköterskan 
(Friedrichsen, 2005). Svåra frågor aktualiseras då patienter närmar sig livets slut och 
frågorna är inte sällan av existentiell natur. För att sjuksköterskan ska kunna möta och 
hantera detta behövs goda kunskaper om existentialfilosofi och livsfrågor (a.a.). 
 
Mok, Lau, Lam, Chan, Ng och Chan (2010) har studerat sjukvårdspersonals uppfattningar 
om patienters existentiella smärta vid avancerad cancersjukdom. Det framkommer att 
patienters existentiella lidande är av betydelse för personalen oavsett deras profession. En 
grundläggande förutsättning är vårdarens genuina intresse och lyhördhet inför patienten, i 
syfte att lära känna individen och skapa tillit. Tilliten är en förutsättning för att personalen 
ska kunna upptäcka och identifiera källan till existentiell smärta. Först när orsaken till 
patientens existentiella smärta är känd för personalen kan de börja använda sig av specifika 
strategier. Författarna menar att i synnerhet sjuksköterskor som spenderar mycket tid 
tillsammans med patienten har en viktig uppgift att fylla vad gäller andlig omvårdnad 
(a.a.). 
 
Andlighet är ett begrepp som blivit alltmer vanligt förekommande sedan 1990-talet 
(Nationalencyklopedin, 2010). Ordet är inte lätt att beskriva men innebörden ligger i att 
människan strävar efter avståndstagande från det materiella. Andlighet behöver inte 
nödvändigtvis ha med religion att göra. Näraliggande begrepp är spiritualitet som kommer 
utav engelskans spirituality (a.a.). Strang och Strang (2005) beskriver att andlighet består 
av flera olika aspekter där mening (att människan kan se sig själv i ett meningsfullt och 
större sammanhang), energi, relationer till andra människor samt religion flyter in i 
varandra. Holistisk omvårdnad handlar om att sjuksköterskan ser till hela människan där 
andlighet/existentialism är en viktig del (a.a.). 

Bemästrande 
Nationalencyklopedin (2010) beskriver att bemästra är när en problematisk situation 
försöks övervinnas. Sjuksköterskor kan uppleva svårigheter och stress vid vård av döende 
patienter, men den nöjdhet och tacksamhet som återges kan täcka upp det som ibland 
känns krävande (Källström Karlsson, Ehnfors & Ternestedt, 2008). 
 
För att kunna skydda sig mot den existentiella ångest som kan uppkomma vid vård av 
döende patienter är det betydelsefullt att personalen har en gemensam vårdfilosofi, 
förståelse för varandra och en identitet i teamet (Källström Karlsson, 2009). Att utbilda sig 
för att få en ny förståelse för sin profession är också en viktig del. För att klara av att arbeta 
med döende patienter är det viktigt att skapa en relation och vara delaktig i deras livsvärld. 
Genom att kunna känna sympati kan sjuksköterskan även berikas och utvecklas både privat 
och i sin yrkesroll. Att arbeta nära döden kan vara slitsamt och psykiskt påfrestande, men 
den bekräftelse som patienterna visar ger mycket tillbaka. Tankar om livet och att leva i 
nuet kan vara en hjälp, samt att inte ta med sig arbetet hem utan avgränsa detta genom att 
rikta tankarna mot fritiden och göra något som intresserar sjuksköterskan (a.a.). 
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Ablett och Jones (2007) fann att sjuksköterskor som är medvetna om sin egen dödlighet 
och syn på spiritualitet kan vara en stor hjälp i arbetet med patienterna och deras 
närstående. Andra strategier för att klara av sitt arbete är; att använda humorn i sitt arbete, 
ha ett balanserat arbete - livssituation och ha ett gott socialt nätverk. Att ha kollegor som 
ger stöd är också en annan aspekt som hjälper sjuksköterskan att klara av sitt arbete och att 
vara nöjd med det (a.a.). 

Stöd 
Stöd är att låta kroppen vila mot något för att kunna hålla den upprätt 
(Nationalencyklopedin, 2010). Att ge stöd som sjuksköterska är att ge handledning och råd 
till patienten och närstående utifrån de behov som finns. De närståendes insatser bör alltid 
uppskattas och de ska alltid erbjudas att få delta i vården. Tid för samtal före och efter 
dödsfallet bör erbjudas till närstående, då det kan uppkomma frågor om sjukdom, 
behandling eller utebliven behandling. En annan aspekt av stöd är att erbjuda samtal till 
närstående efter dödsfallet för att eventuellt bryta ensamheten och få samtala med en 
medmänniska (SOU 2001:6).  
 
Stoltz, Lindholm, Udén och Willman (2006) framhåller att stöd är att ge familjen en god 
förutsättning att kunna vårda den sjuke till slutet. Detta görs genom att knyta an en god 
relation med familjen så att de kan känna sig trygga. Att vara stödjande som sjuksköterska 
är att samtala, finnas tillgänglig, berömma och uppmuntra de närstående i vårdandet. Tiden 
var och är en viktig del i hur det stödjande arbetet kan se ut. Finns inte tillräckligt med tid 
så kan inte stödet till närstående vara optimalt. Finns däremot tiden att sitta ned och finnas 
till hands kan en god relation skapas. Att tillåta de närstående att uttrycka sina känslor och 
finnas där för att lyssna och dela deras upplevelser är av stor vikt. Ibland behöver även de 
närstående få lov att berätta om och om igen för att handskas med situationen och 
sjuksköterskan är en hjälp då (a.a.) 
 
Enligt Rämgård (2008) upplever sjuksköterskor att de ska vara ett stöd för patienten och 
dennes närstående för att kunna ge dem en tillfredsställelse och acceptans inför döden. Då 
sjuksköterskor möter patienter som inte vill samtala om döden, kan detta bero att patienten 
inte genomgått krisprocessen. Detta moment kan i vissa fall vara för betungande för 
sjuksköterskan, som kan känna maktlöshet och inte ha en fullgod relation till patienten 
eller närstående. I dessa fall behöver sjuksköterskan själv få stöd och feedback. Detta kan 
ske genom exempelvis reflektion i grupp, enskilt eller eventuellt terapi för att kunna 
bearbeta och få en förståelse för vad som hänt (a.a.).  
 
Sjuksköterskans funktion i att ge patienten en god vård är enligt Georges, Grypdonck och 
Dierckx De Casterle (2002) att se vad patientens behov är. Genom en mer personlig 
relation så uppkommer en ökad förståelse för situationen och sjuksköterskan kan därefter 
föra en dialog med andra i teamet.  
 

...each day I felt satisfied because I had contact with her and that I could be with 
her. I don’t think I ever have to ”manipulate” a situation. I only have to meet the 
needs of the patient. At least you hope it is possible. In this case it was (Georges, 
Grypdonck & Dierckx De Casterle, 2002., s.789). 
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Enligt Bolmsjö, Hermerén och Ingvar (2002) bör personal kunna möta och konstruera 
frågor som ger svar på existentiella behov, beroende på hur patienten är och hur denne kan 
förmedla sig. Som sjuksköterska behöver behovet ses utifrån vilken tidsperiod patienten 
befinner sig i, då en äldre patient kan ha andra behov än en patient som är i tonåren. Som 
oftast är det på natten som existentiella behov uppkommer hos patienten, och därför är det 
viktigt för sjuksköterskan att kunna stödja just då (a.a.). 

Mötet 
För att en mellanmänsklig relation ska uppstå behöver båda parterna i mötet se varandras 
mänsklighet (Travelbee, 2006). Den mellanmänskliga relationen växer fram genom olika 
interaktionsfaser som följer efter varandra. I det första mötet får sjuksköterskan och 
patienten det första intrycket av varandra genom observationer, intryck och bedömningar. 
När sjuksköterskan ser det unika hos patienten och denne börjar ge respons nås nästa fas 
som är identitetsfasen. I identitetsfasen värdesätts både patientens och sjuksköterskans 
identiteter och personligheter och anknytning till den andre etableras. Härpå följs 
empatifasen vilket innebär att parterna får mer förståelse och deltagande i den andres 
upplevelser men de är ändå egna individer. Empati uppkommer genom erfarenheter. 
Empatifasen följs av sympatifasen, vilket innebär att sjuksköterskan känner medkänsla och 
tar del av patientens lidande och viljan av att försöka lindra det lidande som uppstått. Den 
sista fasen är ömsesidig förståelse vilket är målet i relationen. Den uppstår när en nära och 
ömsesidig kontakt och förståelse mellan parterna har skapats (a.a.). 
 
Enligt Travelbee (2006) är det viktigt för sjuksköterskan att bygga upp en nära kontakt 
mellan sig och patienten som vårdas för att kunna hjälpa denne i sin sjukdom. För att ha ett 
gott förhållningssätt behöver en sjuksköterska ha teoretisk kunskap och praktiskt kunna 
använda den i omvårdnadssituationer. Det krävs också i en god relation att sjuksköterskan 
kan ge av sig själv och se hela människan i omvårdnadssituationen (a.a.).  
 
En människa definierar Travelbee (2006) som en individ med unik och oersättlig 
erfarenhet. Kvaliteten på den vård som ges är mycket beroende av hur sjuksköterskan själv 
upplever och erfar sjukdom, lidande och död. Den filosofiska uppfattning sjuksköterskan 
har, kommer att bestämma i vilken utsträckning hon/han kan hjälpa den sjuke att hitta en 
mening med situationen denne befinner sig i. Sjuksköterskor behöver ha större kunskap, 
förståelse och förmåga vid omvårdnad av krisdrabbade personer, än vid en ren 
medicinteknisk behandling. Beroende på hur en sjuksköterska tänker och handlar ges 
omvårdnad. Kategoriserar sjuksköterskan patienterna som nummer 1, 2 och så vidare, så 
ses patienten som ett objekt. Ser sjuksköterskan däremot patienten som en individ och 
människa, kan god omvårdnad och stöd ges. Detta för att patienten ska kunna hantera sitt 
lidande (a.a.).  
 
Travelbee (2006) menar att sjuksköterskan påverkas av sårbarheten hos de patienter som 
möts, vilket gör att hon/han också själv blir mer sårbar i sin tur. Denna sårbarhet är viktig 
att upptäcka och bearbeta då sjuksköterskans hantering av upplevelserna, kan ge vidare 
betydelse för hur patienten kommer att mötas. Sjuksköterskans uppgift är att planera, styra 
och leda patienten för att omvårdnadens mål ska kunna uppfyllas. I mötet behöver 
sjuksköterskan kunna förstå vad patienten talar om och vid omvårdnadsplanering använda 
sig av den informationen. För att kunna etablera en mänsklig relation till en annan 
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människa och hjälpa denne att bearbeta sina erfarenheter behöver kommunikation uppstå. 
Detta är en process som kan gå fort eller ta längre tid (a.a.). 

Sjuksköterskans funktion och ansvar 
ICN: s etiska kod för sjuksköterskor (SSF, 2007) anger att det finns fyra områden som 
sjuksköterskan har ansvar inom och dessa är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 
hälsa och lindra lidande till alla oavsett hudfärg, trosuppfattning, kön, nationalitet, 
handikapp och ålder bland annat.  
 
I Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) anges att 
sjuksköterskor har ett ansvar för att ge patienter en god och säker vård. Detta beskrivs 
genom rekommendationer inom olika områden. En viktig del är att sjuksköterskan alltid 
ska sträva efter en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt gentemot patienten och dennes 
närstående. Vården ska alltid bygga på en värdegrund som är humanistisk. Patientens 
autonomi, integritet och värdighet visas genom omsorg och respekt. Kunskaper och 
erfarenheter som patienten och närstående har tas tillvara. Sjuksköterskan ska visa 
öppenhet och respekt för olika trosuppfattningar och värderingar som patienter kan ha. 
Sjuksköterskan ska föra patientens och närståendes talan vad gäller önskemål och behov. 
Gällande konventioner som är forskningsetiska ska tillämpas i vårdarbetet. Sjuksköterskan 
ska också använda och tillvarata arbetslagets och andras kunskaper och erfarenheter och 
utifrån teamsamverkan skapa en helhetssyn på patienten (a.a.). 

PROBLEMFORMULERING 

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt där vården förebygger och lindrar lidande vid 
livshotande sjukdom sett ut ett helhetsperspektiv, där andlighet och existentialism är en 
viktig del. Målet för den palliativa vården är att patienter och deras närstående ska uppnå 
bästa möjliga livskvalitet genom att fysiskt, psykosocialt och existentiellt lidande lindras. 
Situationen är därför ofta komplex att hantera för sjuksköterskan. Då patienter närmar sig 
livets slutskede aktualiseras frågor som inte sällan är av existentiell natur. För att 
sjuksköterskan ska kunna möta palliativa patienters behov och hantera situationen behövs 
goda kunskaper om existentialfilosofi och livsfrågor. Att vårda döende patienter har visat 
sig vara både slitsamt och psykiskt påfrestande men samtidigt mycket berikande och 
utvecklande för sjuksköterskan. För att orka med behöver sjuksköterskan bemästra de olika 
svårigheter och problem arbetet medför. Varje människa är en individ med unik och 
oersättlig erfarenhet. Hur sjuksköterskan själv erfar och upplever sjukdom, lidande och död 
påverkar i sin tur mötet med patienten.  

SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta döende patienter med 
existentiella och andliga behov inom palliativ vård. 
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METOD 

Den metod som valdes var en kvalitativ litteraturbaserad studie beskriven av Friberg 
(2006). Genomförandet påbörjades genom att ett fenomen valdes ut som låg inom 
allmänsjuksköterskans kompetensområde. Ett antal vetenskapliga artiklar som beskrev 
fenomenet och studiens syfte söktes, granskades och sammanställdes. En litteraturstudie 
bidrar till ny kunskap genom sammanställning av redan publicerade forskningsresultat till 
en ny helhet. Valet av litteraturstudie som metod ansågs passa väl överens med studiens 
syfte. Detta eftersom studier med kvalitativ utgångspunkt skapar kunskap genom att 
förklara, beskriva och ge en förståelse för människors erfarenheter, upplevelser och behov 
(a.a.). 

Urval 
För att inkluderas i studien skulle artiklarna vara publicerade i vetenskapliga 
internationella tidskrifter under 2000-talet, vara peer-rewiewed, ha ett tydligt 
sjuksköterskeperspektiv inom palliativ vård samt stämma väl överens med studiens syfte 
och problemformulering. Exklusionskriterie var artiklar som innefattade sjuksköterskors 
perspektiv inom palliativ vård av barn. 

Datainsamling 
Sökning av artiklarna gjordes i databaserna Cinahl, SveMed+, PubMed samt med hjälp av 
manuell sökning. Sökord som användes för att avgränsa området var palliative care, 
palliative, existential, spirit* death, dying, nurs*, hospice nurses, hospice, terminal illness, 
terminal care, och end of life care. Sökorden sattes samman i olika kombinationer och med 
AND. Därutöver gjordes också avgränsningar för ålder och årtal (Figur 1). 
Litteraturöversikter användes inte i arbetets resultatdel, men däremot gjordes sökningar på 
deras referenser för komma åt grundkällan. Axelsson (2008) benämner denna form av 
sökning som sekundärsökning eller manuell sökning. Vid genomsökning av databaserna 
lades fokus på intressanta titlar som hade en koppling till valt syfte. Dessa artiklars abstract 
lästes igenom. Var artikeln fortfarande intressant efter denna första bedömning skrevs den 
ut för ytterligare granskning med avseende på kvalité, innehåll och etiska aspekter. 
Manuella anteckningar fördes kontinuerligt under hela datainsamlingen gällande 
sökordskombinationer, sökväg samt antal träffar (Figur 1). Artiklarna kvalitetsgranskades 
efter Fribergs modell (2006). Modellen utgick ifrån specifika frågeställningar som skulle 
hjälpa till att besvara om studien var av tillräckligt god kvalité. Studien skulle ha ett klart 
och tydligt syfte och problemformulering. Det skulle finnas beskrivning av teoretisk 
utgångspunkt samt försökspersoner och situationer. Granskningen skulle även ge svar på 
hur metod och dataanalys genomförts samt vad resultatet visade och hur det hade tolkats. 
Vid kvalitetsgranskningen lästes alla framsökta artiklar igenom enskilt med extra fokus på 
resultatdelen. Därefter gjordes ett slutligt urval gemensamt beträffande vilka artiklar som 
skulle ingå i studiens resultat. Sammanställning av de utvalda artiklarna redovisas i en 
figur med utgångspunkt av Fribergs modell (2006., s.35) (Bilaga 1). 
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Databas Sökord Antal sökträffar Antal 
granskade 
artiklar 

Antal utvalda 
artiklar 

CINAHL existential AND 
palliative 
(2000-2010) 

146 5 3 

CINAHL palliative AND 
existential AND death 
(2000-2010) 

62 3 1 

CINAHL spirit* AND palliative 
(2000-2010, ålder 19-
80>) 

238 4 1 

CINAHL death AND dying AND 
palliative (2000-2010, 
ålder 19-80>) 

286 4 2 

CINAHL spirit* AND hospice 
(2000-2010, ålder 19-
80>) 

159 2 0 

CINAHL terminal illness AND 
death (2000-2010, ålder 
19-80>) 

66 1 0 

CINAHL terminal care AND 
existential 

52 3 0 

CINAHL end of life care AND 
spirit* (2000-2010, ålder 
19-80>) 

90 1 0 

CINAHL end of life care AND 
existential (2000-2010, 
alder 19-80>) 

15 0 0 

Medline nurs* AND palliative 
care AND spiritual* 
(2000-2010) 

225 5 2 

Medline dying AND hospice 
nurses 

16 3 1 

Manuell sökning   6 2 
Totalt   37 12 
Figur.1 Översikt av sökvägar, antal granskade och utvalda artiklar. 

Analys 
Utifrån Fribergs (2006) modell analyserades datamaterialet i fem steg, från helhet till delar 
till en ny helhet. De utvalda artiklarna lästes igenom enskilt upprepade gånger för att få en 
fördjupad uppfattning av innehållet och på vilket sätt resultatet var strukturerat och 
formulerat. Uppmärksamheten centrerades till resultatet i varje enskild artikel med 
utgångspunkt i att verifiera meningsbärande enheter som stämde överens med studiens 
syfte. Även denna del i analysförfarandet gjordes enskilt. De meningsbärande enheterna 
plockades ut och fördes in i ett separat dokument, kondenserades samt översattes till 
svenska. Kondenseringen innebar att de meningsbärande enheterna kortades ned för att 
göra dessa mer lätthanterliga, men samtidigt behölls det väsentliga som utgjorde 
meningens innebörd. Därpå följde gemensam diskussion och jämförelse av materialet. 
Utefter gemensamma karaktärsdrag hos de meningsbärande enheterna sorterades dessa in 
under arbetsrubriker. Efter ytterligare diskussion skapades och formulerades de huvud- och 
underkategorier som utgör studiens resultat. Resultatet kompletteras med utvalda citat i 
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slutet av varje underkategori i syfte att förtydliga texten ytterligare och förhoppningsvis ge 
läsaren större inlevelse. Studiens syfte hölls hela tiden i minnet under hela 
analysförfarandet i enlighet med Friberg (2006). 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Oredlighet inom forskningen innebär enligt Medicinska forskningsrådet (2003) all form av 
uppsåtlig plagiering och fabricering av datamaterial samt förvrängning av 
forskningsprocessen. Andra faktorer som spelar in är okunnighet i forskningsmetodiken 
och slarv från forskarens sida. Ur ett etiskt perspektiv är det av största vikt att all form av 
oredlighet inom forskningen förebyggs och förhindras (a.a.). När ett fenomen undersöks är 
det viktigt att sträva efter att ge en så sanningsenlig bild som möjligt (Nyberg, 2000). 
Under hela litteraturstudiens process har målet varit att arbeta på ett noggrant och ärligt sätt 
vid hantering av referenser och datamaterial. För att resultatet skulle bli sanningsenligt 
lades stor vikt vid noggrannhet i översättning och tolkning av datamaterialet samt 
uppsökande av grundkällan. Den valda metoden studerades utförligt för att undvika 
felaktigheter i forskningsprocessen. Samtliga artiklar som resultatet baseras på innehöll 
etiska överväganden. Alla artiklar utom två hade fått godkännande av etiska kommittéer. I 
de två artiklar som inte fått godkännande framgick det dock att deltagarna garanterats 
konfidentialitet och att medverkan var frivillig. 
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RESULTAT 

Analysen av datamaterialet resulterade i tre kategorier samt underkategorier vilka 
presenteras i nedanstående tabell. 
 
Tabell 1. Översikt av de kategorier och underkategorier som framkommit från analysen av 
datamaterialet. 
 
Kategorier    Underkategorier 

 

 
Bygga en tillitsfull relation   Visa sig tillgänglig 
    Visa följsamhet 
 
Främja personlig växt   Berikas genom relationer 
    Ökad självinsikt 
 
Hantera känslomässigt påfrestande situationer Eftersträva att skapa balans 
    Behov av stöd i yrkesrollen 

 

Bygga en tillitsfull relation 
Sjuksköterskorna upplevde att en tillitsfull relation var viktig för att patienterna skulle 
känna sig trygga och bekväma i att uttrycka existentiella och andliga behov. En relation 
byggd på tillit skapades genom att sjuksköterskorna visade sig tillgängliga samt visade 
följsamhet inför patienterna.  

Visa sig tillgänglig 

Visa sig tillgänglig var att spendera tid tillsammans och samtala med patienterna 
(Iranmanesh, Häggström, Axelsson & Sävenstedt, 2009). Att finnas tillgänglig upplevdes 
förbättra omvårdnadskvalitén, i den bemärkelsen att det hade en helande effekt. 
Sjuksköterskorna liknade sig själva vid containrar som samlade upp patienternas negativa 
känslor och ångest, bara genom att finnas där och lyssna aktivt (a.a.). Visa sig tillgänglig 
och ta tillfället i akt beskrevs av sjuksköterskorna i Carroll (2001) och de Araújo, de Silva 
och Francisco (2004) studie som en viktig del i omvårdnaden av döende patienter. Då 
patienterna öppnade upp för samtal var sjuksköterskornas erfarenhet att ögonblicket måste 
fångas just då, eftersom tillfället kanske aldrig skapades igen (a.a.). Bara vara med 
patienterna och finnas vid deras sida ansågs vara en förutsättning för att kunna skapa en 
genuin och djup kontakt. Enligt sjuksköterskorna var det de som spenderade mest tid 
tillsammans med patienterna vilket gav bättre förutsättningar att upptäcka underliggande 
behov (Carroll, 2001). Lyssna till patienterna, lyfta upp och diskutera kring tankar om 
meningen med livet och dess värde upplevdes som mycket viktigt för att kunna bryta deras 
existentiella isolering (Strang, Strang & Ternestedt, 2002).  På grund av hög 



 

11 

arbetsbelastning och organisatoriska faktorer upplevdes den andliga och existentiella 
omvårdnaden som bristfällig (Bailey et al., 2009). Vid hög arbetsbelastning var 
sjuksköterskorna tvungna att lämna patienterna även om de hade behov av att prata och 
detta gjorde att tillfället gick förlorat (a.a.). Under stressiga dagar fanns det endast tid att 
lyssna till mindre problem och de existentiella och andliga frågorna hanns inte med. 
Sjuksköterskorna upplevde också att patienterna avstod från att försöka lyfta djupare frågor 
under stressiga dagar (Wallerstedt & Andershed, 2007). 

 
If the patient wants to talk at that point that is when you have got to talk, you can’t 
leave it until tomorrow, because that window of opportunity might never come 
again (Carroll, 2001, s. 91). 

 
You go in to the patients and say hello and wonder if there are any special 
problems. Then they take that up, but they don’t mention anything else. They see 
that you don’t have time… (Wallerstedt & Andershed, 2007, s. 37). 

Visa följsamhet 

Att visa sig följsam och ha en öppenhet inför patienterna och hur deras andliga behov 
manifesterade sig mynnade ut i att en tillitsfull relation skapades (Belcher & Griffiths, 
2005). Sjuksköterskorna upplevde att verbal och icke-verbal kommunikation var betydande 
och kunde uttryckas professionellt på många olika sätt.  Kommunikationen skedde med 
hjälp av en positiv attityd, förmåga att kunna uttrycka hopp, respektera patienterna och 
deras familjer, acceptera varandras olikheter och vara stödjande (a.a.). Andliga behov 
identifierades genom observation av patienten samt följsamhet och öppenhet inför deras 
vanor och verbalt och ickeverbalt språk såsom gester och symboler (Belcher & Griffiths, 
2005; Carroll, 2001). Andlighet sågs som något individuellt och sjuksköterskornas 
erfarenhet var att det många gånger inte hade med religion att göra (Bailey et al., 2009; 
Evans & Hallett, 2007). För en patient kunde det enligt sjuksköterskorna handla om att bli 
vän med sina familjemedlemmar men för en annan att kunna sluta fred med Gud (Evans & 
Hallett, 2007). Sjuksköterskorna var eniga i att möten med döende patienter krävde att de 
visade följsamhet och respekt inför skilda trosuppfattningar (Carroll, 2001; Iranmanesh et 
al., 2009). Det framgick dock att kommunikation av andlig karaktär upplevdes enklare om 
sjuksköterskan och patienten delade samma religion (Carroll, 2001). Vid skilda 
trosuppfattningar kände sig några av sjuksköterskorna obekväma i samtal av religiös natur. 
En människas andlighet sågs som något väldigt privat. Sjuksköterskorna hade upptäckt att 
samtal om andlighet aldrig kunde forceras fram. De var därför lyhörda inför när och med 
vem patienterna önskade diskutera kring detta (a.a.) eller om det ens fanns en önskan att 
föra djupare samtal över huvud taget (Evans & Hallett, 2007). För att visa följsamhet 
försökte sjuksköterskorna vara uppriktiga och ärliga om egna trosuppfattningar och 
värderingar vid samtal med patienterna kring existentiella frågor (Iranmanesh et al., 2009). 

 
My spirituality and yours are very different. For some people, theirs is the religious 
theme in their lives, whereas other people have no religious beliefs’ (Bailey et al., 
2009, s. 44). 
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Främja personlig växt 
Främja personlig växt relaterar till att sjuksköterskorna kände sig berikade av djupet i de 
relationer som skapades mellan dem och patienterna. Sjuksköterskornas personliga växt 
främjades också av att patienter med existentiella och andliga behov gav dem en ökad 
självinsikt och ett behov av att lära känna sig själva.  

Berikas genom relationer 

Sjuksköterskorna upplevde att de berikades genom sina relationer till patienterna och att 
deras syn på livet hade förändrats. De uppskattade och tog tillvara på vardagen på ett annat 
sätt än tidigare (Belcher & Griffiths, 2005). Sjuksköterskorna kände personlig 
tillfredsställelse genom möjligheten att kunna uppfylla patienters speciella önskningar och 
ge något till en svårt sjuk människa (Iranmanesh et al., 2009; Wallerstedt & Andershed, 
2007). Det faktum att arbetet gav dem erfarenhet och bidrog till personlig mognad kändes 
också mycket tillfredställande (Wallerstedt & Andershed, 2007). Då sjuksköterskorna 
lyckades med att öppna upp en dialog som gick ned på djupet och de kunde kämpa 
tillsammans med patienten i svåra frågor kände de sig berikade. Det var speciellt djupet i 
dialogen som gav en tillfredställelse för sjuksköterskan (Boston & Mount, 2006). 
Sjuksköterskorna i Iranmanesh et al. (2009) och Mok och Chiu (2004) studie beskrev att 
deras förståelse för patienternas livsvärld gjorde att de växte som människor (a.a.). 
Relationer med döende patienter gav sjuksköterskorna en möjlighet att reflektera över sina 
egna liv och se omvärlden ur ett annat perspektiv. De upplevde att de lärt sig söka efter 
lycka och skönhet i livet, att släppa taget och vara mer öppna (Mok & Chiu, 2004).  

 
An elderly man, Mr X, and I have the same religion. I wondered how he could be so 
different from other patients. I learned from him that one could choose a different 
attitude when facing an adverse situation like death. I have learned from (his) 
attitude towards the difficulties of life. His whole perspective has influenced me 
personally (Mok & Chiu, 2004, s. 481). 

Ökad självinsikt 

Sjuksköterskorna i Iranmanesh et al. (2009) studie ansåg att omvårdnad av döende 
patienter krävde ökad självinsikt, mognad och en förmåga att utveckla sitt eget sätt att 
vårda. Medvetenhet om personlig andlighet, syn på livet och döden underlättade i den 
vårdande relationen. Insikt i att livet inte bara är njutning utan också innehåller ångest och 
motgångar hjälpte sjuksköterskorna att orka fortsätta med sitt arbete (a.a.). Inneboende 
styrka beskrevs som en nödvändighet för att klara av sitt arbete och orka möta döden 
dagligen (de Araújo et al., 2004). I mötet med patienter med andliga behov upplevde 
sjuksköterskorna det viktigt att de var bekväma med sig själva, hade en inre harmoni, frid 
och kunde känna kärlek och mening (Strang et al., 2002). I studien av Bush och Bruni 
(2008) framkom det att självkännedom om egen andlighet började som en inre resa hos 
sjuksköterskorna i syfte att upptäcka sammanhanget mellan sin ande och ett högre väsen. 
Resan resulterade i ett uppvaknande inför den egna andligheten vilket underlättade för 
sjuksköterskorna i att upptäcka och möta patienters andliga behov (a.a.). Ökad självinsikt 
om egna undermedvetna positiva eller negativa attityder, känslor och begär och vad 
sjuksköterskorna projicerade på patienterna utifrån detta upplevdes som en utmaning att 
hantera (Boston & Mount, 2006). 
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If we have a practice of going deep within ourselves, we find that incredible power 
of goodness which is transpersonal and probably eternal (Boston & Mount, 2006, 
s. 15). 

 

Hantera känslomässigt påfrestande situationer 
Sjuksköterskors erfarenheter var att möten med patienter med existentiella och andliga 
behov medförde att de ställdes inför känslomässigt svåra situationer. För att kunna hantera 
dessa känslor fanns en strävan att skapa balans i tillvaron samt ett behov av stöd i 
yrkesrollen.  

Eftersträva att skapa balans 

Sjuksköterskorna i de Araújo et al. (2005) studie upplevde arbetet med döende patienter 
som hårt och komplext. Det krävde att sjuksköterskorna kunde upprätthålla en 
känslomässig balans, ge adekvat stöd i svåra frågor och utgå ifrån ett holistiskt synsätt. 
Långvarig interaktion med patienterna gjorde att sjuksköterskorna kände sig starkt 
involverade i deras liv och också i de närståendes liv. Emotionell balans upplevdes därför 
som en nödvändighet för att kunna möta patienternas behov och klara av sitt arbete. För att 
skapa balans var det viktigt att ta hand om sig själv och ständigt fylla på med ny energi 
(a.a.). Att möta döende patienter innebar att utsätta sig själv för smärtsamma och 
känslomässigt svåra situationer. Dessa situationer måste accepteras och inte undvikas. 
Sjuksköterskorna såg sig själva som kapabla att hålla balans mellan distans och närhet till 
den döende och dennes familj och acceptera att de inte alltid hade lösningar på deras 
problem (Iranmanesh et al., 2009). Sjuksköterskorna i Bush och Bruni (2008) studie 
beskrev att de hämtade kraft från relationer både privat och i yrkeslivet för att skapa 
balans, orka med sitt arbete och skapa mening (a.a.). I känslomässigt påfrestande 
situationer där sjuksköterskorna hade svårt att särskilja profession och person upplevdes en 
känsla av obalans. En av sjuksköterskorna beskrev hur hon kände sig som en dålig vårdare 
i sådana situationer och kommunikationen med patienterna upplevdes ytlig (Boston & 
Mount, 2006).  

 
We learn how to control our feelings, be professional and not be influenced by 
anxieties in order to be able to work (Iranmanesh et al., 2009, s. 248). 
 
…nurses have to be OK with themselves, otherwise we are unable to offer the 
needed support to the dying. You need to reempower yourself constantly… (de 
Araújo et al., 2005, s. 152). 

Behov av stöd i yrkesrollen 

Sjuksköterskors erfarenheter utifrån möten med patienter med andliga och existentiella 
behov var att de kände behov av stöd i yrkesrollen (Iranmanesh et al., 2009). Den 
känslomässiga bördan kändes svår att hantera på egen hand varför de önskade ventilera 
sina känslor för att kunna göra sig av med dem på något sätt. Stöd från arbetsteamet bidrog 
till att sjuksköterskorna kände ökad förmåga att hantera komplexa situationer och fatta 
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beslut. Trots stöd från teamet saknades dock en strukturerad form av handledning för att 
kunna bearbeta svåra känslor. Frånvaron av sådan handledning skapade frustration (a.a.). 
Sjuksköterskorna i Boston och Mount (2006) studie hade önskemål om ett mera flexibelt 
system för handledning för att kunna diskutera i direkt anslutning till den inträffade 
händelsen. En av sjuksköterskorna beskrev hur tidsbristen och de många arbetsuppgifterna 
förhindrade henne från att delta i handledningsmöten, även om hon verkligen hade behov 
av att närvara. Den handledning som gavs upplevdes också ha vissa brister. En 
sjuksköterska hade den åsikten att många med henne inte kände sig bekväma att delta i 
schemalagda möten. Istället fanns önskemål om en mera kontinuerlig handledning (a.a.). 
Frånvaro av planerad handledning och diskussion kring existentiella frågor resulterade i att 
sjuksköterskorna i Albinsson och Strang (2002) studie kände osäkerhet och maktlöshet i 
sin yrkesroll. Det förekom inte heller någon diskussion mellan personalen sinsemellan. 
Osäkerheten gjorde att patienters och närståendes frågor tenderade att förminskas eller 
ignoreras. Strategier som att försöka fly undan påfrestande situationer eller endast föra en 
kort och ytlig dialog förekom. Sjuksköterskorna upplevde sig vara ensamma och övergivna 
och kände sig tvungna att tackla komplexa situationer av existentiell art helt på egen hand 
(a.a.). Känslor av osäkerhet i yrkesrollen och hinder för att inte kunna ge adekvat andlig 
omvårdnad ansågs delvis bero på bristande utbildning (Belcher & Griffiths, 2005; Bush & 
Bruni, 2008). Osäkerheten visade sig som rädsla inför att göra något fel eller att begå ett 
misstag. Något som dock värderades högt av sjuksköterskorna var det ömsesidiga stödet 
som fanns mellan dem och prästen/diakonen i teamet. Stödet gav en känsla av samhörighet 
vilket behövdes för att kunna tillgodose patienters och närståendes behov av andlig vård 
(Belcher & Griffiths, 2005).  

 
The difficulty with regularly scheduled team support meetings as an answer to 
crisis intervention is one of timing. When you’re in a crisis in the day-to-day kinds 
of issues in palliative care you want to get on with it right away! You know, a week 
later, it’s something else that has happened!... (Boston & Mount, 2006, s. 22). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta döende patienter 
med andliga och existentiella behov inom palliativ vård. Kvalitativ forskning bidrar till 
ökad förståelse av människors upplevelser och erfarenheter (Friberg, 2006) vilket passar 
väl överens med syftet. Mest önskvärt hade dock varit att göra en empirisk intervjustudie 
då det förhoppningsvis hade producerats ny kunskap avseende det valda fenomenet. Enligt 
Friberg (2006) avråds dock studenter på grundnivå att genomföra intervjustudier eftersom 
kunskapsnivån ej anses vara tillräcklig samt att tiden är knapp (a.a.). Med anledning av 
detta påstående känns litteraturbaserad metod som ett bra förstahandsval samt att metoden 
anses fylla sin funktion väl i relation till vad som önskas studeras.  
  
Framsökning och urval av datamaterial resulterade slutligen i 12 vetenskapliga artiklar som 
samtliga publicerats under 2000-talet. Det faktum att de artiklar som inkluderats 
representerar aktuella forskningsresultat anses höja studiens kvalité och tillförlitlighet. 
Optimalt hade varit att enbart inkludera studier från nordiska länder men på grund av ett 
tunt utbud fanns inte denna möjlighet. Däremot fanns ett brett utbud av artiklar ur 
patientperspektiv kring fenomenet andlighet och existentialism. Sjuksköterskors 
erfarenheter kan möjligtvis skifta mellan olika kulturer samt att vårdsystem ser olika ut i 
olika länder. Hanssen (2007) menar att synen på andlig omvårdnad skiljer sig beroende på 
religionstillhörighet, kultur och traditioner (a.a.). Det får därmed ses som en svaghet att de 
utvalda artiklarna bygger på sjuksköterskors erfarenheter från så många olika länder. Valet 
att endast inkludera sjuksköterskors perspektiv utifrån vård av vuxna patienter grundar sig 
på att palliativ vård av barn anses som alltför specifik. Palliativ vård är en vårdfilosofi 
vilket betyder att fokus ligger på vårdens innehåll. Därmed är vårdformen inte knuten till 
specifika lokaler (SOU 2001:6). De artiklar som inkluderats i studien utgår därför från 
både hemsjukvård, hospicevård samt från vård på särskilda sjukhusenheter då det palliativa 
förhållningssättet finns inom flera olika vårdformer. Om detta är en styrka eller svaghet för 
studien är svårt att avgöra. Det kan dock konstateras att enbart studier från en enskild 
vårdform hade resulterat i för få artiklar vilket i sin tur gett ett alltför tunt resultat.  
 
Cinahl, SveMed+ och PubMed är databaser som täcker ett stort utbud av internationell 
vetenskaplig forskning inom ämnet omvårdnad. Valet av databaser kändes därför som 
ganska självklart för att tjäna syftet med studien.  Som komplement till databaserna gjordes 
även manuell sökning för att inte missa något av värde. Datainsamlingen ansågs vara 
avslutad då samma artiklar visade sig återkomma och inget nytt tillkom trots att nya 
sökordskombinationer prövades. Den grundliga sonderingen av området ses som en av 
studiens styrkor. Datainsamlingen resulterade i en stor mängd artiklar som 
kvalitetsgranskades utefter Fribergs (2006) modell. De artiklar som ej ansågs vara 
tillräckligt vetenskapliga på grund av exempelvis vagt syfte, problemformulering eller 
otydligheter i metod- och analysförfarande exkluderades direkt. Likaså de artiklar som inte 
svarade upp emot studiens syfte. En av artiklarna visade sig ha både kvalitativ och 
kvantitativ metod varför den också uteslöts. Diskussion fördes kring huruvida en artikel 
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med både patient- och sjuksköterskeperspektiv skulle inkluderas eller inte. Liknande 
diskussion fördes också kring de artiklar som bygger på intervjuer med fokusgrupper 
innehållande både sjuksköterskor, undersköterskor och övrig personal. Diskussionen 
mynnade ut i beslutet att inkludera artiklarna, men då endast utgå från de delar i resultatet 
där sjuksköterskornas åsikter framgår på ett tydligt sätt. Två av de artiklar som inkluderats 
saknar godkännande från etisk kommitté vilket ses som en svaghet. Valet att inkludera 
dessa artiklar grundar sig på att de ändå tar upp etiska aspekter och att de upplevs som 
alltför bra för att uteslutas.  Kvalitetsgranskningen gjordes enskilt följt av gemensam 
diskussion vilket ses som en styrka. Styrkan ligger i att den grundliga diskussionen kring 
exkludering respektive inkludering lyfte fram olika åsikter som bollades fram och tillbaka.  
 
Analysförfarandet utfördes enligt Fribergs (2006) femstegsmodell. Inledningsvis gjordes 
analysen enskilt för att i slutet följas av gemensamma diskussioner och formulering av 
resultatdelen. Mycket arbete har lagts ned på att enskilt läsa igenom de 12 artiklarna 
upprepade gånger med fokus på resultatdelen, samt på att verifiera meningsbärande enheter 
förenliga med syftet. De meningsbärande enheterna kondenserades och översattes till 
svenska. Analysen följdes därefter av gemensam diskussion kring de fynd som gjorts i 
texterna och likheter och olikheter jämfördes. Detta anses öka studiens tillförlitlighet, 
eftersom risken för personliga feltolkningar och översättningsfel troligtvis minskat.  

Resultatdiskussion 
Resultaten bygger på tre kategorier vilka speglar sjuksköterskors erfarenheter av att möta 
patienter med andliga och existentiella behov inom palliativ vård: Bygga en tillitsfull 
relation; Främja personlig växt och Hantera känslomässigt påfrestande situationer.  
 
Av resultatet framgår att bygga en tillitsfull relation är grundläggande i omvårdnaden av 
döende patienter med andliga och existentiella behov. Detta förutsätter att sjuksköterskan 
visar sig tillgänglig genom aktivt lyssnande, samtal och bara finns där och spenderar tid 
tillsammans med patienterna. Att sjuksköterskan visar följsamhet och öppenhet inför 
patienterna ses också som en förutsättning för att relationen ska bli tillitsfull samt för att 
sjuksköterskan ska kunna identifiera andliga behov. Mok et al. (2010) menar att 
sjuksköterskor ska kunna identifiera och upptäcka existentiella behov och för detta krävs 
en tillitsfull relation. Tillit skapas genom sjuksköterskans förmåga att vara lyhörd och lära 
känna patienten. Travelbee (2006) betonar att kommunikation och nära kontakt mellan 
sjuksköterska och patient är en förutsättning för att en god relation ska kunna etableras. Ett 
personligt engagemang av sjuksköterskan krävs också. Av resultaten framgår att det kan 
förekomma olika hinder som bidrar till att relationen blir bristfällig. När det uppstår 
tidsbrist, tung arbetsbörda och organisatoriska faktorer så kan detta leda till att 
sjuksköterskans tillgänglighet minskar. Komplicerade frågor av andlig och existentiell 
natur hinns då inte med. En optimal relation som bygger på tillit skapas med hjälp av 
tillgänglighet samt följsamhet och öppenhet hos sjuksköterskan. Det ansvar som 
sjuksköterskan har att skapa en god relation kan upplevas extra svårt och tungt då det finns 
organisatoriska hinder i vägen. Detta kan påverka det dagliga arbetet för sjuksköterskan. 
Ett annat hinder för att skapa en god relation är när sjuksköterskor känner sig obekväma till 
följd av att de inte delar samma trosuppfattning som patienten. Detta visar hur 
betydelsefullt det är att sjuksköterskan kan förhålla sig öppen inför patienten och att 
han/hon har förmåga att särskilja personliga åsikter från professionella.  
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Av resultaten framkommer att sjuksköterskorna känner sig berikade och upplever att de 
främjas genom personlig växt av att hjälpa och stödja döende patienter med andliga och 
existentiella behov. Om sjuksköterskor lyckas med att skapa en djup dialog och kan 
utkämpa svårigheter tillsammans med patienterna ger detta en känsla av tillfredsställelse. 
Samtidigt upplever sjuksköterskorna att det krävs en utvecklad självinsikt och en inre 
styrka för att orka möta patienterna. Sjuksköterskors förståelse för patienters livsvärld 
skapar en känsla av att växa som person och en förmåga att se livet ur ett annat perspektiv. 
När sjuksköterskor uppnår ökad självinsikt kring egen andlighet, syn på livet och döden 
upplevs det lättare att kunna möta patienters andliga behov. Samtidigt fungerar ökad 
självinsikt som ett verktyg för att sjuksköterskan ska orka med att möta döden dagligen i 
sitt arbete. Även Ablett och Jones (2007) betonar att en ökad medvetenhet kring egen 
dödlighet och syn på andlighet fungerar som en hjälp för sjuksköterskan i mötet med 
patienter och deras närstående. Grad av självinsikt och sjuksköterskans filosofiska 
uppfattning påverkar i sin tur vårdens kvalité och hur sjuksköterskan tänker och handlar 
(Travelbee, 2006). Källström Karlsson et al. (2008) anger att den nöjdhet och tacksamhet 
sjuksköterskan får tillbaka av patienterna till stor del väger upp det som känns arbetsamt 
och stressande i arbetet. Detta indikerar att personlig växt relaterar till både det som sker 
inuti sjuksköterskan men också till det som patienterna ger tillbaka till sjuksköterskan. Det 
hela handlar om ett givande och tagande mellan parterna i vårdrelationen. Ökad självinsikt 
hos sjuksköterskan gör att hon/han lättare kan hjälpa och stödja patienterna och få ta del av 
deras livsvärld. Gensvaret från patienterna gör att sjuksköterskan känner personlig 
tillfredsställelse, berikas och lär sig att förhålla sig till livet på ett mera öppet sätt. Att växa 
och utvecklas som människa känns på något sätt oundvikligt i ett arbete där frågor om 
döden och livet hela tiden är närvarande.  
 
Resultaten tydliggör att sjuksköterskorna behöver hantera känslomässigt påfrestande 
situationer i arbetet med döende patienter. Detta innefattar både att eftersträva balans och 
behov av stöd i yrket. Även Friedrichsen (2005) betonar att sjuksköterskor inom palliativ 
vård ofta ställs inför komplexa situationer rörande frågor av existentiell natur, vilka kan 
upplevas svåra att hantera. Att som sjuksköterska ha balans mellan yrkesroll och livet i 
övrigt och stöd från kollegor och omgivningen kan enligt Ablett och Jones (2007) utgöra 
fungerande strategier för att orka med arbetet och dess svårigheter. Det kan ses som en 
självklarhet att sjuksköterskor inom palliativ vård ska ha tillgång till professionell 
handledning och att arbetsledningen bör underlätta och främja för diskussion i teamet. 
Sjuksköterskor upplever dock bristande kvalité på den handledning som ges. 
Sjuksköterskorna i studien av Iranmanesh et al. (2009) har önskemål om en mera 
strukturerad form av handledning och frånvaron av sådan upplevs som frustrerande. 
Sjuksköterskorna i studien av Boston och Mount (2006) uttrycker däremot önskemål om 
ett mera flexibelt handledningssystem där frågor kan diskuteras direkt då behovet uppstår. 
Grundat på resultaten bör arbetsledning vara följsam inför hur sjuksköterskor och teamet i 
övrigt önskar utforma handledningen då det framkommer att behovet kan skifta mellan 
olika arbetsplatser. Frånvaron av handledning och diskussion i teamet kan leda till att 
sjuksköterskor känner osäkerhet och maktlöshet i sin yrkesroll (Albinsson & Strang, 2002). 
Osäkerheten gör att patienter och närstående drabbas i den mån att existentiella frågor 
förbises eller förminskas samt att diskussioner blir ytliga. Frånvaro av handledning och 
stöd gör också att sjuksköterskor känner sig ensamma och övergivna i sin yrkesroll. Om en 
kontinuerlig dialog mellan sjuksköterskorna, teamet i övrigt och arbetsledningen kan 
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komma till stånd kring hur handledning ska utformas torde både arbetsmiljön och 
vårdkvalitén bli förbättrad. 

SLUTSATS OCH KLINISKA IMPLIKATIONER 

Denna studie har bidragit med kunskaper om sjuksköterskors erfarenheter av att möta 
döende patienter med existentiella och andliga behov inom palliativ vård. Av resultaten 
framgår att det krävs att bygga en tillitsfull relation för att patienter ska känna sig trygga i 
att uttrycka andliga och existentiella behov samt för att sjuksköterskan ska kunna 
identifiera dessa behov. En tillitsfull relation mellan sjuksköterska och patient skapas 
genom att sjuksköterskan har förmåga att visa följsamhet samt har förutsättningar att finnas 
tillgänglig. Tidsbrist, tung arbetsbörda och organisatoriska faktorer gör att tillgängligheten 
minskar. Sjuksköterskors erfarenheter är att de berikas genom sina relationer till döende 
patienter och att de utvecklar en djupare självinsikt vilket gör att deras personliga växt 
främjas. Sjuksköterskor som möter döende patienter med andliga och existentiella behov 
upplever att de ofta ställs inför känslomässigt påfrestande situationer. Ett balanserat 
känsloliv och yrkesliv samt adekvat stöd i yrkesrollen underlättar för sjuksköterskan att 
kunna hantera sitt arbete och ge patienter och närstående det stöd de behöver. Frånvaro av 
handledning och stöd skapar känslor av osäkerhet och maktlöshet hos sjuksköterskan. 
 
Studiens resultat kan bidra till att utveckla och förbättra arbetsmiljön för sjuksköterskor 
inom palliativ vård. Detta genom att arbetsledningen får en ökad kunskap och insikt i hur 
sjuksköterskor upplever sin arbetssituation, samt vilka resurser som krävs för att kunna ge 
en god omvårdnad i livets slutskede. Studien lyfter fram att sjuksköterskor som möter 
patienter med existentiella och andliga behov inom palliativ vård utför ett viktigt och 
beundransvärt arbete vilket medför stort personligt engagemang och förmåga att kunna 
bemästra känslomässigt påfrestande situationer. Arbetsledning bör ta till sig det faktum att 
sjuksköterskor upplever att det finns brister i handledning och stöd. Med hjälp av 
gemensam planering kring vad handledning ska innehålla och hur den ska tillhandahållas 
skulle både arbetsmiljön för sjuksköterskor men också kvalitén på omvårdnaden kunna 
förbättras. I relation till det tunna utbudet av befintlig forskning kring andlig och 
existentiell vård ur sjuksköterskeperspektiv i norden, ses det som viktigt med ytterligare 
studier i just nordiska länder. Detta eftersom vårdsystem och sjuksköterskors erfarenheter 
runt om i världen kan skifta beroende på exempelvis kultur och religion. Sjuksköterskors 
erfarenheter utifrån palliativ vård i Sverige bör också lyftas fram på ett tydligare sätt för att 
de ska få den uppskattning och bekräftelse de faktiskt förtjänar. 
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BILAGOR 

Presentation av de artiklar som använts i resultatet. 

Artikel Syfte Metod Resultat Slutsats 

Författare:   
Albinsson, L., & Strang, S. 
Titel:  A Palliative 
Approach to Existential 
Issues and Death in End-
Stage Dementia Care 
Tidskrift: Journal of 
Palliative Care 
Årtal: 2002, 18(3) 
Land:  Sverige 

Studiens syfte var att 
undersöka hur, i 
relation till den 
palliativa vårdens 
filosofi, personal i 
kommunen hanterar 
existentiella frågor, 
dödsprocessen och 
uppföljning av 
anhöriga efter 
dödsfall.  

Kvalitativ intervjustudie med 
fenomenografisk analysmetod. 
Deltagare: 31 st varav 13 var 
sjuksköterskor och de övriga 
undersköterskor. 

Resultatet visade att de 
intervjuade upplevde 
existentiella frågor som svåra 
att hantera. Tre olika mönster i 
svaren framkom: 1) Försök till 
att minimera eller ignorera 
frågan. 2) Försvara sig i 
förhållande till patienten med 
att ingen har kontroll över 
frågor som rör liv och död. 3) 
Visa tillgivenhet för patienten 

Förbättringsförslag kan utföras 
i stor utsträckning inom ramen 
för de befintliga resurser som 
finns. Ledningen för en enhet 
kan klargöra existentiella 
frågor genom att uppmuntra till 
reflektion och diskussion i det 
dagliga arbetet, speciellt när en 
patient är döende. 

Författare: 
Bailey, M.E., Moran, S., & 
Graham, M.M. 
Titel:  
Creating a spiritual 
tapestry: nurses´ 
experiences of delivering 
spiritual care to patients in 
an Irish hospice 
Tidskrift: International 
Journal of Palliative 
Nursing 
Årtal: 2009, 15(1) 
Land: Irland 

Studiens syfte var att 
identifiera och 
beskriva palliativa 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att ge 
andlig vård i ett 
Irländskt kontext.  

Kvalitativ studie med semi-
strukturerade intervjuer som 
transkriberades ordagrant. 
Deltagare: 22 sjuksköterskor 
som arbetade på hospice. 

Resultatet belyser 
komplexiteten i att upptäcka 
och tolka patienters andliga 
behov. Komplexiteten består i 
att människor relaterar till och 
definierar andlighet på olika 
sätt. Att ha tid beskrivs som en 
nödvändig faktor för att kunna 
ge andlig omvårdnad. Det 
framgår dock att tiden ofta inte 
räcker till. 

Andlig vård är en nödvändig 
del i holistisk omvårdnad. 
Sjuksköterskor i palliativ vård 
har den styrka som krävs för att 
skapa andlig omvårdnad. Detta 
görs genom att väva samman 
kunskap och färdighet till-
sammans med självkännedom, 
empati och hängivenhet. 
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Artikel Syfte Metod Resultat Slutsats 

Författare:  
Belcher, A., & Griffiths, 
M. 
Titel: The Spiritual Care 
Perspectives and Practices 
of Hospice Nurses 
Tidskrift: Journal of 
Hospice and Palliative 
Nursing 
Årtal: 2005, 7(5) 
Land: USA 

Studiens syfte var att 
avgöra i vilken 
utsträckning 
sjuksköterskor på 
hospice, i motsats till 
sjuksköterskor inom 
andra områden, 
personligen uttrycker 
andliga värden och 
integrerar andlig vård 
i sin professionella 
roll. 

Kvalitativ studie bestående av 
en enkät med 15 öppna frågor.  
En beskrivande analysmetod 
användes. Deltagare: 204 
sjuksköterskor deltog från ”The 
Hospice and Palliative Nurses 
Association”. 

Resultatet är en sammanfattning 
av de olika teman som 
identifieras och beskriver 
deltagarnas relation till andlig 
vård inom palliativ vård. Att 
lära sig mer om andlighet och 
religion är viktigt för att kunna 
känna sig bekväm i sin roll, 
samt att ha erfarenheter av 
andlighet från sitt privatliv och i 
sin profession. 

Studien visar att hospice- 
sjuksköterskor har en högre 
känsla av personlig andlighet 
och använder andlig vård i sitt 
yrke mer än vad andra 
sjuksköterskor gör.  
Hospicesjuksköterskor berättar 
att de är komfortabla i att 
använda olika strategier för att 
möta andliga behov. 

Författare:  
Boston, P.H., & Mount, 
B.M. 
Titel: The Caregiver´s 
Perspective on Existental 
and Spiritual Distress in 
Palliative Care 
Tidskrift: Journal of Pain 
and Symptom Management 
Årtal: 2006, 32(1) 
Land: Canada 

Studiens syfte var att 
undersöka; 1) hur 
andliga/existentiella 
behov hos patienter 
identifieras och tolkas 
av vårdpersonal, 2) 
hur vårdpersonal 
identifierar och tolkar 
egna upplevelser av 
andligt/existentiellt 
lidande och 3) hur 
vårdpersonalen 
uppfattar styrkan i, 
och hinder för 
tillhandahållandet av 
andlig vård. 

Kvalitativ studie med två 
fokusgrupper som intervjuades 
genom semistrukturerad 
intervju och diskussion.  
Analysen följde en viss struktur 
och de olika faserna var; 
fördjupning, inkubation, 
belysning, förklaring och 
tolkning. 
Deltagare: 10 varav 4 var 
sjuksköterskor. 

Resultatet visade att 
definitionen av andlighet och 
andlig vård varierade mellan 
deltagarna. Det fanns ingen klar 
linje mellan psykologiska, 
existentiella och andliga behov. 
Att ge en öppning för 
patienterna att kunna uttrycka 
sina andliga/existentiella behov 
var en viktig del som båda 
fokusgrupperna uttryckte. Att 
känna olust inför dessa behov 
kan vara en barriär vid mötet av 
andliga/existentiella behov. Det 
undermedvetna kan även 
påverka relationen.  

Andliga/existentiella frågor är 
viktiga faktorer för förbättrad 
livskvalitet och det primära 
målet för palliativ vård. En 
persons antaganden om andligt 
och existentiellt lidande kan 
påverka sjuksköterske-patient 
relationen, så som hur vården 
ges och hur patientens behov 
uppfattas.  
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Artikel Syfte Metod Resultat Slutsats 

Författare:  
Bush, T., & Bruni, N. 
Titel: Spiritual care as a 
dimension of holistic care: 
a relational interpretation. 
Tidskrift: International 
Journal of Palliative 
Nursing 
Årtal: 2008, 14(11) 
Land: Australien 

Studiens syfte var att 
undersöka meningen 
med andlig vård, 
beskrivet av 
vårdpersonal inom 
palliativ hemsjukvård. 

Kvalitativ studie med 
fenomenologisk analysmetod.  
Intervjuer med 8 kvinnliga 
vårdare varav 4 var 
sjuksköterskor inom palliativ 
hemvård med erfarenhet av 
andlig vård. 

Två teman som visade sig vara 
viktiga för att kunna skapa 
mening i den palliativa vården 
för sjuksköterskor. ”En levande 
koppling mellan andlig vård, 
andlighet och holism och en 
värld av relationer” 

Behovet av andliga riktlinjer 
för den palliativa vården 
behövs för att kunna ge en 
representativ holistisk vård 
som sjuksköterska. 

Författare: Carroll, B. 
Titel:  
A phenomenological 
exploration of the nature of 
spirituality and spiritual 
care 
Tidskrift: Mortality 
Årtal: 2001, 6(1) 
Land: England 

Studiens syfte var att 
beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av att ge 
andlig omvårdnad till 
patienter med långt 
framskriden cancer 
samt beskriva 
sjuksköterskors 
personliga uppfattning 
om vad andlighet är. 

Kvalitativ studie med 
fenomenologisk analysmetod 
utifrån semistrukturerade 
intervjuer. Deltagare: 15 
sjuksköterskor som arbetade på 
hospice. En av deltagarna var 
man. 

Resultatet visade att 
sjuksköterskor integrerar 
andlighet i sin yrkesroll och 
arbetar i ett andligt kontext. 
Patienters andliga behov visar 
sig på många olika sätt och 
sitter ofta djupt undangömda. 
Andliga behov identifieras 
genom att lära känna patientens 
innersta, aktivt lyssnande och 
observation av patientens 
beteende. Andlig vård är ett 
multifacetterat fenomen som 
underlättas av teamarbete. 

Teamarbete är en nödvändighet 
för att kunna möta patienters 
andliga behov. Sjuksköterskor 
tolkar andlighet på olika sätt 
beroende deras kulturella, 
religiösa och sociala bakgrund. 
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Artikel Syfte Metod Resultat Slutsats 

Författare:  
de Araújo, M.M.T.,  
da Silva., M.J.P., & 
Francisco, M.C.P.B. 
Titel: Nursing the dying: 
essential elements in the 
care of terminally ill 
patients 
Tidskrift: International 
Nursing Review 
Årtal: 2004, 51 
Land: Brasilien 

Studiens syfte var att 
verifiera de aspekter i 
omvårdnaden som 
sjuksköterskor anser 
vara viktiga då de 
vårdar patienter som 
inte är under 
intensivvård och där 
botande behandling ej 
är möjlig. 

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade intervjuer. 
Transkriberad text analyserades 
med verbal kommunikations-
analys. Deltagare: 14 
sjuksköterskor som alla 
arbetade på samma 
hematologavdelning på ett 
sjukhus i Sao Paulo. 

Resultatet visade att viktiga 
aspekter för sjuksköterskorna 
är: Att känna emotionell balans 
i arbetet. Att tycka om sitt 
arbete. Holistisk omvårdnad. 
Att närvara hos patienten då 
denne dör. Att visa sympati och 
empati. Att kommunicera med 
döende patienter anses viktigt 
men upplevs samtidigt som 
svårast. Resultatet tar också upp 
sjuksköterskors 
bemästrandestrategier. 

Sjuksköterskor som vårdar 
döende patienter är i behov av 
psykologiskt och emotionellt 
stöd vilket bör erbjudas av 
arbetsgivaren. Sjuksköterskor i 
palliativ vård behöver 
kontinuerlig träning och 
utbildning för att vården ska 
kunna förbättras, speciellt med 
avseende på bristande 
färdigheter i kommunikation. 

Författare:  
Evans, M.J., & Hallett, 
C.E. 
Titel: Living with dying: a 
hermeneutic 
phenomenological study of 
the work of hospice nurses 
Tidskrift: Journal of 
Clinical Nursing 
Årtal: 2007, 16  
Land: England 

Studiens syfte var att 
undersöka vad 
välbefinnande vård 
innebär för hospice- 
sjuksköterskor, hur 
denna vård bedrivs 
inom hospice och till 
sist på vilket sätt 
sjuksköterskor ger 
tröst till patienterna. 

Kvalitativ studie med 
hermeneutisk fenomenologisk 
analysmetod. Deltagare: 15 
kvinnliga 
hospicesjuksköterskor deltog. 
Analysen gjordes genom en 
trestegs process för att få fram 
meningsenheter. 

Resultatet visade att en viktig 
del i sjuksköterskans arbete är 
att ge patienten välbefinnande 
och lugn, bland annat genom att 
lindra smärta, känsla av 
ensamhet, rädsla, isolering och 
sorg. 

Sjuksköterskans perspektiv på 
"välbefinnande vård" som de 
erbjuder patienter 
uppenbarades av de uppgifter 
som presenteras i denna studie, 
vilket tolkades som att erbjuda 
ett unikt perspektiv på denna 
typ av vårdarbete. 
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Artikel Syfte Metod Resultat Slutsats 

Författare:  
Iranmanesh, S., 
Häggström, T., Axelsson, 
K., & Sävenstedt, S. 
Titel: Swedish Nurse´s 
Experiences of Caring for 
Dying People 
Tidskrift: Holistic Nursing 
Practice 
Årtal: 2009, 23(4) 
Land: Sverige 

Studien syftade till att 
förtydliga innebörden 
av sjuksköterskors 
upplevelser av att 
vårda döende personer 
i hemmet och på en 
särskild enhet på ett 
sjukhus. 

Kvalitativ studie med 
fenomenologisk hermeneutisk 
analysmetod. Ostrukturerade 
intervjuer med narrativ ansats. 
Deltagare: 8 kvinnliga 
sjuksköterskor där 4 arbetade 
på en särskild palliativ enhet på 
sjukhus och 4 inom 
sjukhusanknuten palliativ 
hemsjukvård. 

Resultatet visade att innebörden 
av att vårda döende patienter 
ses som att bjudas in i 
patientens privata sfär. Genom 
att ta del av patienters och 
familjemedlemmars berättelser 
och skapa sig en förståelse för 
deras livsvärld kan 
sjuksköterskan stötta dem i 
processen att finna mening den 
återstående tiden av livet. 

Utveckling av professionell 
vård i livets slutskede kräver 
att sjuksköterskan kan stödja 
patienten i att uppnå 
välbefinnande. Genom att lära 
känna och se varje patient som 
en unik individ kan 
sjuksköterskan möta patientens 
specifika behov genom positiv 
stimulans. 

Författare:  
Mok, E., & Chiu, P.C. 
Titel: Nurse-patient 
relationships in palliative 
care 
Tidskrift: Journal of 
Advanced Nursing 
Årtal: 2004, 48(5) 
Land: Kina 

Studiens syfte var att 
utforska aspekter av 
sjuksköterske-patient 
relationen i den 
palliativa vårdens 
kontext.   

Kvalitativ studie med 
fenomenologisk hermeneutisk 
analysmetod. Ostrukturerade 
intervjuer med öppna frågor. 
Sjuksköterskorna ombads 
berätta om upplevelsen av att 
vårda patienter med obotlig 
cancer och hur de upplevde 
relationen med sina patienter. 
Deltagare: 10 sjuksköterskor 
(10 patienter).  

Resultatet visade att 
sjuksköterskor som utvecklar 
tillitsfulla relationer har ett 
holistiskt tillvägagångssätt i 
vårdarbetet. De visar förståelse 
för patienternas lidande, sagda 
och outsagda behov, genom att 
finnas vid deras sida, stötta och 
lyssna till deras djupaste 
känslor. Genom förståelse av 
patientens livsvärld växer 
sjuksköterskan som människa 
och berikas genom relationen. 

Sjuksköterskor måste lära 
känna sina patienter för att en 
tillitsfull relation ska kunna 
utvecklas. Utan en tillitsfull 
relation blir de mål som 
sjuksköterskan och patienten 
delar svåra att uppnå. 
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Artikel Syfte Metod Resultat Slutsats 

Författare:  
Strang, S., Strang, 
P., & Ternestedt, 
B-M. 
Titel: Spiritual 
needs as defined 
by Swedish 
nursing staff 
Tidskrift: Journal 
of Clinical Nursing 
Årtal: 2002, 11 
Land: Sverige 

Studien syfte var att beskriva 
hur svenska sjuksköterskor, 
vid sex olika enheter, 
karakteriserar andliga behov i 
ett större sammanhang, både 
religiösa och existentiella 
frågor. Samt om det finns 
någon speciell grupp av 
patienter som har större behov 
av stöd i dessa frågor. 

Kvalitativ studie. En enkät 
med två öppna frågor i 
slutet användes, som var 
fokus för studien. 
Deltagare: 191 
sjuksköterskor vid 6 olika 
vårdenheter vilka 
innefattade palliativ vård 
tillfrågades, 141 svar 
inkom. 

Resultatet visade att en stor del av 
deltagarna har liten kunskap om 
andliga och existentiella definitioner.  
Deltagarna har förslag till hur andligt 
och existentiellt stöd kan ges och det 
beskrivs i tre huvudkategorier. De 
grupper som anses vara i behov av 
mest stöd är mycket sjuka patienter, 
döende patienter och invandrare som 
är aktiva i sin religion.  

Det finns en vilja att 
uppmärksamma andliga 
och existentiella behov, 
men personalen har 
fortfarande svårt att 
definiera vad sådan vård 
bör omfatta. 

Författare: 
Wallerstedt, B., & 
Andershed, B. 
Titel: Caring for 
dying patients 
outside special 
palliative care 
settings: 
experiences from a 
nursing 
perspective 
Tidskrift: 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 
Årtal: 2007, 21(1) 
Land: Sverige 

Studiens syfte var att beskriva 
sjuksköterskors erfarenheter 
från att vårda mycket sjuka 
och döende patienter utanför 
speciella palliativa enheter. 

Kvalitativ intervjustudie 
med fenomenologisk 
analysmetod. 
Deltagare: 9 sjuksköterskor 
från hemvård, kommunal 
vård och sjukhus. 

Resultatet beskriver 
sjuksköterskornas höga ambition till 
att ge patienter och anhöriga en vård 
av hög kvalitet. Trots detta upplevde 
de mer eller mindre tillfredställelse 
på grund av bristande stöd, tid, och 
resurser. De upplevde 
tillfredsställelse genom kontakt med 
patienter och anhöriga, fungerande 
kollegialt samarbete och den 
kunskap, erfarenhet och personliga 
utveckling arbetet hade gett dem. 
 

Sjuksköterskor behöver 
resurser såsom tid, 
förbättrade metoder för 
kommunikation och 
samarbete samt mer stöd. 
Studien visar på 
komplexiteten gällande 
sjuksköterskans funktion i 
palliativ vård.  
 

 


