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___________________________________________________________________________ 

BAKGRUND : Omvårdnad skall bedrivas holistiskt enligt International code of etics (ICN) 
trots detta bedrivs den till viss del naturvetenskapligt med fokus på den medicinska delen, 
som i sig är viktig. Tydliga riktlinjer för andlig omvårdnad saknas och forskningen är 
begränsad. SYFTE: Syftet med denna studie var att utifrån aktuell omvårdnadsforskning 
beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskors bemötande av frågor med existentiellt 
innehåll. METOD : Systematiskt litteraturstudie där sju artiklar och en avhandling ingick 
vilka var etiskt granskade. RESULTAT : Fyra kategorier identifierades, adekvat 
kompetens, tillåtande vårdmiljö, holistisk människosyn och reduktionistisk människosyn. 
Existentiellt, andligt behov har inte en självklar plats i omvårdnad och detta kan relateras 
till utbildning saknas samt utbildningsansvariga och vårdorganisationens förmåga att 
strukturera detta. Sjuksköterskor som har längre tids erfarenhet av att bemöta patienters 
andliga behov utför andlig omvårdnad holistiskt och kan utföra detta utan kliniska och 
vetenskapliga riktlinjer.  SLUTSATS: För att sjuksköterskan skall kunna utveckla sin 
förmåga att bemöta andligt behov krävs utbildning både före och under yrkeskarriär.  En 
sjuksköterska behöver också stöd från och samarbete med andra yrkeskategorier som präst, 
psykolog och/eller socionom.  
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BACKGROUND : Spiritual nursing should be a natural part of nursing due to holistic 
guidelines in accordance with the International code of ethics (ICN) for nurses, but that 
isn’t the case. Nurses tend to focus on the patients biological needs, which also is 
important. There are no current official guidelines for spiritual nursing and there is lack of 
scientific studies in this subject. AIM : The objective of this study was based on current 
studies, to describe factors that influence nurses’ respond to questions with spiritual 
content from patients. METHOD : A systematic review, based on seven scientific articles 
and one academic dissertation. RESULTS: Four categories were identified; adequate 
competence, a supportive healthcare environment and holistic outlook on people and 
reductionistic outlook on people. Patients’ spiritual needs are not always met, because of 
the nurses’ lack of education in the subject and support from the healthcare organization. 
Nurses, who have longer time experiences in responding to patients spiritual needs, are 
able to support patients in a holistic way without clinical and scientific guidance. 
CONCLUSION : It is important that the nurses’ needs for education in spiritual care are 
met, both before and during their career, so they can respond to patients’ spiritual needs 
and be able to provide holistic care. To maintain spiritual care the nurses also need support 
from the healthcare organization and other professions such as priest, psychologist and 
social worker.  
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Inledning 

Våren 2010 på ett sjukhus i Västra Götaland frågade en patient mig om jag trodde på liv 
efter döden. Frågan kom lite oväntat men jag fann mig snabbt och samtalade med patienten 
om liv, död och liv efter döden. När samtalet var över uppstod ett lugn och förnöjsamhet 
hos patienten. Frågan ledde till vidare funderingar kring sjuksköterskans bemötande och 
hanterande av patientens frågor av existentiell karaktär.   
 
Det är inte ovanligt att en sjuksköterska ställs inför existentiella frågor som denna, även 
om det inte är helt självklart att sjuksköterskor reflekterar kring dessa patientsamtal i det 
dagliga arbetet på en vårdavdelning. Patienter har, inte sällan i sin sjukdom ett behov av att 
få stöd av sjuksköterskan i sitt sökande efter mening och sammanhang i livet (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Detta sökande har att göra med den övergripande upplevelsen av hälsa 
(a.a.). Patientens behov av andlig omvårdnad beskrivs av Eriksson (2001) att när 
biologiska processer inte längre är självklara kan andlighet vara en väg till hälsa. Watson 
(1993) menar att omvårdnad innefattar en andlig dimension.  Sjuksköterskan skall kunna 
tillgodose specifikt vårdbehov som andlighet (Socialstyrelsen, 2005). Å andra sidan kan ett 
naturvetenskapligt förhållande till omvårdnad innebära att patienters andliga behov inte 
blir tillgodosedda (Dahlberg & Segesten, 2010). Ross (2006) menar att det är dags att 
andlig omvårdnad systematiseras och koordineras, för att få en rättmätig plats i omvårdnad. 
Genom att beskriva faktorer kan studien bidra till en grund för sjuksköterskor att utveckla 
och förstå andlig omvårdnad. 

Bakgrund 

Subjektivt och objektivt perspektiv 
Både omvårdnadsarbetet och utbildningen för sjuksköterskor har starkt tidigare influeras 
av ett naturvetenskapligt perspektiv på vården med fokus på sjukdom, snarare än hälsa. 
Dahlberg och Segesten (2010) menar att starten för vårdvetenskapen som en vetenskap för 
vårdande kan dateras till högskolereformen 1977. Högskolereformens syfte (Vård 77-
utredningen som kom under 1970-talet), var att stärka det humanvetenskapliga 
perspektivet i vårdutbildning och i vårdandet. Idag har lärosäten tolkat innebörden av 
vårdvetenskapen olika. En del ligger nära det naturvetenskapliga och medicinska 
perspektivet på vårdande. Andra ligger nära det samhällsvetenskapliga och humaniora 
(a.a.). Dahlberg och Segesten (2010) konstaterar att öppenhet och följsamhet för vad 
patienten försöker kommunicera och vad situationen innebär för dem, är viktigt i vårdande 
möten, inte minst i möten där existentiella frågor är aktuella. Trots detta finns 
förhållningssätt och arbetsmodeller för vårdande som grundas i ett medicinskt perspektiv 
kvar, vilket skapar en spänning mellan dessa olika perspektiv på vårdandet som ett 
objektivt och ett subjektivt vårdande (a.a.). Objektiv perspektiv på vårdande står med andra 
ord, i motsats till det vårdande som utgår från patientens perspektiv, eller ett vårdande som 
är anpassat till subjektet. Med objektivt perspektiv på vårdande baseras omvårdnad på 
naturvetenskaplig och medicinsk grund och som innebär att sjuksköterskan ser patientens 
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behov antingen som biologiska, psykologiska, sociala eller kulturella behov (a.a.). Watson 
(1993) menar att ett sådant synsätt reducerar patienten till isolerbara delar. Vårdandet 
anpassat till subjektet har en humanistisk grund där patienten inte reduceras till delar, utan 
hennes hela livsvärld och perspektiv ses som en helhet (Dahlberg & Segesten 2010). Det 
vill säga, hon är mer än summan av delarna (Watson 1993). Att se patienten som en helhet, 
innebär att i omvårdnaden beakta patientens olika omvårdnadsbehov, även de existentiella 
och de andliga behoven (a.a.).  
 

Omvårdnadsteoretisk koppling till andlig omvårdnad 
Andlig omvårdnad kan kopplas till de behov som har sin grund i den existentiella 
dimensionen i sökandet efter mening i livet och som Eriksson (2001) grundar i sitt 
antagande om människan som väsen. Författaren menar att ”Människan är i grunden en 
religiös människa men alla människor har inte bejakat denna dimension”(a.a.s.15). Den 
andliga dimensionen har en religiös del men andlighet behöver inte vara religiös. Watson 
(1993) anger att, när en människa mognar och utvecklas blir världen som tillhör själ och 
ande mer betydelsefull.  
 
Sartre (2002) utgår från ett ateistiskt existentialistiskt perspektiv, att det inte finns en Gud 
som definierar en mänsklig natur, utan människan är ett väsen som existerar. Först, är hon, 
sedan, blir  hon definierad, och blir vad hon själv gör sig till (a.a.). 
 
Eriksson (2001) utvecklar sambandet mellan hälsa och tro. För att möta hela människan i 
vårdandet behöver sjuksköterskan ta in den religiösa dimensionen och också någon form 
av relation till Gud. Författaren menar att sökandet efter den yttersta meningen med livet 
hänger samman med det religiösa. När de biologiska processerna inte längre är självklara 
som det centrala för hälsa, kan religion ses som en väg till hälsa (Eriksson 1989). 
Sjuksköterskans förhållningssätt enligt Watson (1993) är att patienten är en människa som 
har en själ, denna själ ska mötas med respekt. Mötet mellan sjuksköterskan och patienten 
är ett möte ”ande till ande”, ”kropp till kropp” och ”själ till själ”. Ett möte som är av 
holistiskt perspektiv sträcker sig längre än det traditionellt naturvetenskapliga och 
medicinska perspektivet (a.a.). 
 
Sjuksköterskan i den andliga omvårdnaden skall utgå från att se patienten som expert på 
sig själv och att sjuksköterskan tillför sin yrkesexpertis i detta vårdande (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Patientens egen förmåga till hälsa ska också tas till vara i den andliga 
omvårdnaden. Eriksson (1989) beskriver detta som, att frigöra den hälsopotential som 
finns inom människan. Trots sjukdom kan människan uppleva hälsa, där möjligheter till 
hälsa ligger inom människan själv och, där nya vägar till hälsa kan skapas och olika sätt att 
handla för att uppnå hälsa (a.a.). Detta synsätt på andlig omvårdnad är sprunget ur det 
naturliga vårdandet, ett teoretiskt antagande, att det är naturligt mänskligt att vårda sin 
medmänniska Hälsa föder hälsa genom att ta vara på patientens inre krafter till hälsa samt 
genom att bevara hennes hopp (a.a.). I detta antagande ligger också patientens fria val och 
hennes värdighet som människa, antaganden som är grundpelare i en caritativ etiskt vård. 
Caritativ vård innebär att villkorslös kärlek och patientens värdighet kan förverkligas i och 
med detta vårdfundament. Caritativ etisk vård innebär också att vårdandet är att ha ett 
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djupt engagemang i och tjäna vårdtagaren (Eriksson, 1989). Sjuksköterskan bör således 
enligt denna tolkning ha en inre drivkraft att utveckla vård i cariativ riktning (a.a.). 
Raatikainen (1997) menar att den sjuksköterska som upplever sitt yrke som ett kall 
beskriver sig själv ha god kunskap bland annat i andlighet, i jämförelse med sjuksköterskor 
som inte upplever ett kall i yrkesrollen.  

Några begreppsliga klargöranden 
I denna studie omfattas andlig omvårdnad av vissa begrepp, dessa beskrivs här och dess 
innebörd, detta för att tydliggöra den fortsatta texten. Innebörden av en holistisk syn på 
människan, är att hon inte kan reduceras till isolerbara delar, utan ingår i ett 
livssammanhang (Dahlberg, 1997). I detta hör att olika aspekter i människans existens 
beaktas som helheter, till exempel som psykologiska, sociologiska, medicinska och därmed 
skapas en helhetssyn eller en holistisk syn på människan (a.a.). I den holistiska synen ingår 
också aspekter av existentiell karaktär. Med existentiell menas det som rör människans 
existens eller det som är avgörande för hennes existens (Nationalencyklopedin, 2010).  
Watson (1993) beskriver själ som en personlig essens, ande, inre själv, högre medvetande 
som förmår att överskrida jaget.  

Tidigare studier om andlig omvårdnad 
Leathard och Cook (2009) menar att holistisk omvårdnad kräver att sjuksköterskan ser 
patienten som biologisk, psykisk, andlig och social. Andlig omvårdnad ska utvecklas 
genom teoretisk och praktisk visdom, phronesis (a.a.). Ross (1993) framhåller att riktlinjer 
för klinisk praxis saknas i andlig omvårdnad. Ändå kunde sjuksköterskan enligt den 
refererade studien, uppmärksamma andliga behov och utvärdera denna (a.a.). Studier som 
visar hur andlig omvårdnad kan utföras är få, enligt Ross (2006) som i nämnda studie 
presenterar att från år 1983 till oktober år 2005 fanns endast totalt 14 studier. Dessa 
beskrev sjuksköterskans medvetenhet om, och bemötande av, patienters andliga behov.  
I en studie av Leatherd och Cook (2009) framkommer att om sjuksköterskor skall kunna 
utföra holistisk omvårdnad där patentens andliga behov tillgodoses, är det av vikt att de har 
någon form av ramverk att stödja sig på.  Ramverk kan skapas genom att 
sjuksköterskestudenten får praktiskt träna i att bemöta patienters andliga behov och 
komplettera medicinska studier med teologi som är inriktat på existentiella frågor. Genom 
detta ramverk skapas en modell för handlande och genom detta kan också kvalitet skapas i 
andlig omvårdnad (a.a.) Ross (1993) menar att den personliga karaktären hos 
sjuksköterskan är den största faktorn som bidrar till att andlig omvårdnad utförs.  Den 
personliga karaktären hos sjuksköterskan kan utvecklas genom utbildning. Lundmark 
(2005a) framhåller att sjuksköterskor anser att utbildning i andlig omvårdnad är viktig och 
att de önskar utbildning i ämnet.  Sjuksköterskor som fått utbildning i andlig omvårdnad 
upplevde att de var bättre rustade än de som inte fått (a.a.). 
 
Orsaker till att sjuksköterskor undviker andliga frågor kan vara att de upplever de inte får 
tala om andlighet och detta kan orsaka lidande hos patienten (Wiklund, 2008). Att undvika 
andliga frågor kan bero på var sjuksköterskan arbetar (Swift, Calcutawalla & Elliot, 2007). 
Författarna poängterar att sjuksköterskor som arbetar på avdelningar där patienter vistas en 
längre tid och har mer komplext omvårdnadsbehov, dokumenterar och utför andlig 
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omvårdnad tre gånger mer, än sjuksköterskor på avdelningar där patienter har kortare 
vistelse som inom exempelvis kirurgi. Att det inte utförs dokumentering i andlig 
omvårdnad kan bero på enligt Dahlberg och Segesten (2010) att det som berättas i 
förtroende ska inte dokumenteras. 
 
I en studie av Carlén och Nilsson (2008) framkommer att beredskap för bemötande och att 
handla i andlig omvårdnad får sjuksköterskan genom att, tid till reflektion ges i det dagliga 
arbetet. Detta för att kunna upptäcka patienters andliga behov. Författarna menar att 
sjuksköterskor bör fråga patienterna, om de har övertygelse eller en tro som behöver 
beaktas. Genom detta kan sjuksköterskan få den kunskap som behövs om patienten. Swift, 
Calcutawalla och Elliot (2007) poängterar att en minoritet av sjuksköterskor upplever att 
tidsbrist är orsak till att andlig omvårdnad inte utförs.  
 
Ormsby och Harrington (2003) betonar att anhöriga är en viktig del i andlig omvårdnad. 
Australienska fältsjuksköterskor tar på sig rollen som anhörig och ger andligt stöd om 
patientens familj uteblir. Författarna menar att när sjuksköterskan inte tillgodoser andlig 
omvårdnad, kan återhämtningstiden och återkomsten i fält för patienten förlängas (a.a.). 
 
McSherry och Ross (2002) beskriver att i de samhällen där sekularisering sker, bildas en 
mångfacetterad bild av vad andlig omvårdnad är samt att andlighet speglas utifrån både 
filosofi och religion. Det saknas även ett ramverk eller modell i på hur andlig omvårdnad 
bör utföras (a.a.). Nursing Interventions Classification (NIC) är ett kodsystem med 32 olika 
kodade omvårdnadsåtgärder, som används av amerikanska sjuksköterskor i andlig 
omvårdnad, där bland annat bön ofta förekommer (Cavendish et al., 2003). 

Ross (2006) poängterar att det är dags att andlig omvårdnad koordineras och 
systematiseras av forskare för att andlig omvårdnad ska få en rättmätig plats. 
Narayanasamy (2006) har skapat modeller för andlig omvårdnad. Och dessa är: ”The 
ACCESS model” (Assessment, Communication, Cultural negotiation and compromise, 
Establisching respect and rapport, Sensitivity, Safety) och ”The ASSET model” (Actioning 
Spirituality and Spiritual care Education and Traning in nursing), vilka presenteras nedan i 
figur 1 och 2. The ACCESS model” skapades på grund av att ett gemensamt perspektiv på 
transkulturell tillhörighet och andlig omvårdnad saknades. ”The ASSET model” skapades 
som en utbildningsmodell för andlig omvårdnad, eftersom författaren menade att detta 
saknades i sjuksköterskeutbildning (a.a.). 
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Struktur/innehåll Process Resultat 

Självmedvetenhet Experimentellt lärande relaterat till: Värderingar 
klargörs, utforskande av personliga värderingar, 
fördomar, tro, uppfattningar och känslor 
 

Värderingar klargjorda; 
känslighet och tolerans 

Andlighet Holism; kroppslig, psykiskt andlig omvårdnad. 
Perspektiv på andlighet; från klassisk syn till 
postmodern syn, inkludering av new age och 
österländsk andlighet.  
Breda aspekter av andlighet – horisontal 
dimension av andlighet, humanism och 
sekularisering 
 

Kunskapsmässig praktiserare 
i andlig omvårdnad 

Andlig dimension av 
omvårdnad 

Tillgång: använda andlig riktlinje. 
Planera och implementera: med hänsyn till 
patientens individualitet, privathet och sfär. 
Lyssna till det inre och använda den inre 
terapeutiska kraften, ge näring till det inre; 
kontakt med och närvaro, stödja, medkänsla och 
villkorslös kärlek, vara en kompanjon i lidandet, 
bygga tillitsfull relation 

Kompetens i att värdera 
andlig omvårdnads behov. 
Planera behovs prövad andlig 
omvårdnad. Vara kompetent i 
konsultation. Positiv 
sjuksköterske - patient 
relation 

 Utvärdering Kompetens att göra 
bedömning om effektiviteten 
av den andliga dimensionens 
omvårdnad, höja kvalitet i 
omvårdnad; - andlig 
integritet; läkande och 
lindring av andlig smärta  

Figur 1. Presentation av The ACCESS- model efter förlaga av Narayanasamy (2006 s.841) 

 

Transkulturell omvårdnad 

Bedömning Fokus på kulturella aspekter i patientens livsstil, tro 
om hälsa och hälsoutövande 

Kommunikation Vara medveten om variationer i verbala och icke 
verbala svar 

Kulturellt samarbete och kompromiss Bli medveten om aspekter i patientens kulturella arv 
och om patientens åsikter och förklara deras problem 

Upprätta respekt och dokumentera En terapeutisk relation som baseras på genuin 
respekt för patientens kulturella tro och värderingar 
är nödvändig 

Känslighet Känslighet för olika kulturella grupper. 
Säkerhet Möjliggör så att patienten får upplevd kulturell 

trygghet  
Figur 2. Presentation av The ASSET- model efter förlaga av Narayanasamy (2006 s.841) 
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Regelverk för andlig omvårdnad 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska anger att sjuksköterskan skall ha 
förmåga att tillvarata det friska hos patienten och att kunna tillgodose specifika vårdbehov 
som andlighet samt att kunna kommunicera, lyhört, empatiskt och respektfullt 
(Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan skall också arbeta utifrån en humanistisk 
människosyn där helhetssyn och öppenhet för olika värderingar och trosuppfattningar (a.a.) 
Humanistisk människosyn innefattar att sjuksköterskan sätter patienten i centrum och ser 
denna/denne som säregen, unik och odelbar samt tar hänsyn till patientens tro (ICN, 2005).  
Att bemöta andliga behov ingår i humanistisk omvårdnad och det innebär att andliga behov 
skall bemötas och bearbetas av sjuksköterskan. Sjuksköterskan skall utföra sitt yrke så att 
respekt för individens trosuppfattning, värderingar, sedvänjor tillgodoses (a.a.). 
 
Personal i hälso- och sjukvården skall utföra sitt arbete i överrensstämmelse med vetenskap 
och beprövad erfarenhet och patienten skall visas omtanke och respekt (SFS, 2010:659, 6 
kap. 1 §). Sjuksköterskan är lagstadgad att föra patientjournal enligt Patientdatalagen, 
(SFS, 2008:355 1 §). Detta kan exempelvis utföras med den forskningsbaserade modellen 
VIPS som står för välbefinnande, integritet, prevention och säkerhet (Ehnfors, Ehrenberg 
& Thorell-Ekstrand, 2005). Modellen kan användas i omvårdnadsprocessens 
dokumentation för bland annat andlig omvårdnad. Detta genom att andligt/kulturellt utgör 
ett sökord för det existentiella. Under detta sökord finns exempelvis sökfaktorer som, 
mening och avsikt med liv, religion och existentiella frågor (a.a.). Sjuksköterskan skall 
bevara konfidentiellt patientinformation och skall överväga om denna information skall 
vidarebefordras (ICN, 2005). 

 

Problemformulering 
Omvårdnadsarbete och utbildning för sjuksköterskor har tidigare influeras av 
naturvetenskapligt perspektiv men utvecklas mot humanvetenskapligt. Sjuksköterskan ska 
arbeta utifrån ett humanistiskt perspektiv och se patienten som ett subjekt. I detta ingår att 
tillgodose patientens andliga omvårdnadsbehov, exempelvis i att bemöta existentiella eller 
så kallade andliga frågor. Frågan är hur omvårdnadsmiljön ser ut, är den anpassad så att 
existentiella frågor har en naturlig plats i omvårdnad. Utför alla sjuksköterskor andlig 
omvårdnad eller arbetar vissa sjuksköterskor utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv och 
om så är fallet vad beror det på.  

Syfte 

Syftet med denna studie var att utifrån aktuell omvårdnadsforskning beskriva faktorer som 
påverkar sjuksköterskors bemötande av frågor med existentiellt innehåll.  
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Metod 

Som metod valdes systematisk litteraturstudie beskriven av Forsberg och Wengström 
(2003) samt Holopainen (2008). Systematisk litteraturstudie innebär att systematiskt söka 
litteratur inom ett visst bestämt problemområde samt kritiskt granska och sammanställa 
litteratur i det berörda området. Detta för att skapa en samlad bild, syntes, av information 
från tidigare empiriska studier. Denna metod ansågs vara lämplig för denna studie. 
Forsberg och Wengström (2003) och Holopainen (2008) menar att systematisk 
litteraturstudie bedrivs genom att söka kunskap i data som redan är publicerad och etiskt 
bedömd. Forsberg och Wengström (2008) poängterar att det inte finns några regler för hur 
mycket datamaterial som ska ingå i en litteraturstudie. De menar vidare att forskaren bör 
innefatta all relevant forskning inom ämnet som studerats men att detta inte alltid är 
möjligt. Icke publicerade studier kan inkluderas i systematisk litteraturstudie, eftersom 
dessa kan vara av god kvalitet (Holopainen, 2008).  

Urval 
Urvalet bestod av vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats. Forsberg och 
Wengström (2008) poängterar att forskning är en färskvara.  Inklusionskriterierna var; 
studien fokuserade övergripande på sjuksköterskans perspektiv i andlig omvårdnad, 
innefattade artiklar som var publicerade mellan åren 2000-2010, skrivna på engelska eller 
svenska och beskrev europeiska förhållanden, etiskt granskade samt relevanta till studiens 
syfte. Exklusionskriterierna var amerikanska tidskrifter där bön var vanligaste åtgärd i 
andlig omvårdnad samt studier utförda utanför Europa.  

Datasamling 
Ett vanligt sätt att skapa sökordskombinationer är att utgå från ord i studiens frågeställning 
vilket rekommenderas av Forsberg och Wengsröm (2008). Sökning kan sedan göras i de 
vanligaste databaserna Medline och Cinahl vad gäller omvårdnadsforskningen. 
Vetenskapliga artiklar (se figur 3) söktes i databasen Cinahl med utökade villkor som 
bockades för innan själva sökordet användes och dessa var; peer-rewied, linked full text, 
Spiritual care, Nurses attitude och mellan åren 2000-2010. Sökning gjordes även i 
Medline, med utökade villkor som, reiwied, Academic journals, linked full text, abstract 
available, english language, Nurse’s role, Nurse’s Role psychology, Spirityality och mellan 
åren 2000-2010. Utifrån frågeställningen prövades olika sökordskombinationer som 
”nursing”, ”spiritual”, ”preparedness”, ”readiness”. Sökning på ordet nursing valdes 
eftersom det visade sig vara mer inriktat på sjuksköterskans perspektiv än när ordet care 
användes, som mer speglade vård från anhöriga. Manuell sökning gjordes i genom 
ämnesträd, medicin, hälso- och sjukvård, avhandling och e-böcker som utmynnade i en 
doktorsavhandling. Manuell sökning gjordes i Chinal efter Narayanasamy och Owens 
(2001). Fyrtiosju abstrakt lästes som var intressanta. Efter lästa abstrakt kvarstod sju 
artiklar och en avhandling som valdes med hjälp av checklistor för kvantitativa och 
kvalitativa artiklar (se bilaga B och C), baserade på Forsberg och Wengström (2008) 
modell. Varje enskild studie bedömdes utifrån dessa checklistor samt att det motsvarade 
studiens syfte.  
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Databas 

 
Sökord 

 
Sökalternativ 

 
Antal 
Träffar 

 
Lästa 
abstrakt 

 
Antal 
använda 
Artiklar 
 

LIBRIS Källerwald, 
2007, Manuell 
sökning 

ämnesträd, medicin, hälso- och 
sjukvård, avhandling, e-böcker 

1 1 1 (IV, 
Diss.) 

CINAHL Spiritual AND 
Nursing AND 
Preparedness   

peer-rewied, linked full text, 
spiritual care, nurses attitude, 
2000-2010 

      4 4 0 

CINAHL Spiritual AND 
Nursing AND 
Nurse AND 
readiness 

peer-rewied, linked full text, 
spiritual care, nurses attitude, 
2000-2010 

      2 2 0 

MEDLINE Spiritual AND 
Nursing AND 
Nurse 
Preparedness   

reiwied, Academic journals, 
linked full text, abstract 
available, english language, 
Nurse’s role, Nurse’s Role 
psychology, Spirityality, 2000-
2010. 

5 5 0 

MEDLINE Spiritual AND 
Nursing AND 
Nurse AND 
readiness 

reiwied, Academic journals, 
linked full text, abstract 
available, english language, 
Nurse’s role, Nurse’s Role 
psychology, Spirityality, 2000-
2010. 

65 8 0 

CINAHL 
 

Spiritual AND 
Nursing AND 
Nurse 

peer-rewied, linked full text, 
spiritual care, nurses attitude, 
2000-2010 

10 10 3 
(I,VI,VII) 

CINAHL Spiritual AND 
Nursing AND 
Sweden 

peer-rewied, linked full text, 
spiritual care, nurses attitude, 
2000-2010 

7 7 2 (II,III) 

MEDLINE Spiritual AND 
Nursing AND 
Nurse 

reiwied, Academic journals, 
linked full text, abstract 
available, english language, 
Nurse’s role, Nurse’s Role 
psychology, Spirityality, 2000-
2010. 

45 9 1 (V)   

CHINAL Narayanasamy 
och Owens 
(2001) Manuell 
sökning 

A critical incident study of 
nurses’ responses to the spiritual 
needs of their patients. 

1 1  
  

1 (VIII) 

 
Summa av antal sidor använda artiklar som data material: 76 

(I-VII se 
bilaga A) 

 
Figur 3. Presentation av sökväg med, databas, sökord, sökalternativ och antal träffar. 
 

Analys 
Datamaterialet analyserades utifrån Holopainen (2008) och Forsberg och Wengström 
(2008) beskrivna modell. Artiklarna lästes igenom ett flertal gånger för att få en 
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uppfattning om dess innehåll. Fokus riktades på studiernas resultat. Meningsbärande 
enheter i texten togs ut och färgmarkerades. Dessa kondenserades och översättes till 
svenska. Kondenseringen innebar att olika enheter skapades som svarade an mot denna 
studies syfte. Därefter sorterades de meningsbärande enheterna under gemensamma 
arbetsrubriker. Kategorier och underkategorier skapades vilket utgör studiens resultat. 
Resultatet kompletteras med utvalda citat under underkategori för att förtydliga texten 
ytterligare och ge läsaren större inlevelse. Studiens syfte hölls hela tiden i minnet under 
hela analysförfarandet i enlighet med Friberg (2006). 
 

Etiska överväganden  

I denna studie har checklistor använts för att säkerställa att artiklar och avhandling har 
någon form av etiskt övervägande. Forsberg och Wengström (2008) menar att vid 
systematisk litteraturstudie skall etiska övervägande göras. Det menas med att välja studier 
där etisk kommitté gett sitt tillstånd till eller att etiska övervägande gjorts på ett noggrant 
sätt. Eftersom kunskap i det valda området, faktorer som påverkar sjuksköterskans 
bemötande i andlig omvårdnad kan inhämtas från befintlig avhandling och artiklar, så 
utförs denna studie som en systematisk litteraturstudie och inte som intervju. Vidare skall 
alla reslutat ska presenteras eftersom det är oetiskt att endast vinkla utifrån forskarens 
perspektiv (Forsberg & Wengström, 2003). Olika perspektiv presenteras som holistiskt och 
reduktionistiskt bemötande av sjuksköterskan i andlig omvårdnad. Under studiens 
arbetsgång har de etiska värderingarna och övervägandena legat till grund för studiens 
utformande, genom reflektion och värdering av arbetet.  
 
Utifrån insamlade uppgifter får inte tvingande åtgärder skapas (Vetenskapsrådet, 2010a). 
Detta innebär att denna studies resultat inte kan tvinga fram åtgärder. Ingen gömd agenda 
får finnas i relation till studien som utförs och den ska vara så objektivt utförd som möjligt 
(Vetenskapsrådet, 2010b). Vidare skall alla steg redovisas och att sammanställning görs 
utifrån det faktiska läget (a.a.). Detta innebär att denna studie utfördes på ett så objektivt 
sätt som möjligt och resultaten i denna studie baseras på en tolkning av forsknings resultat 
som etiskt granskats. De olika stegen har också noga redovisats i bifogade bilagor. Vidare 
påpekas att grundorsaken till litteraturstudien ska vara genuin där ett visst område 
undersöks för att nå kunskap (a.a.). Det genuina i denna studie står för en uppriktig avsikt 
att beskriva vilka faktorer som påverkar sjuksköterskan när omvårdnad skall utföras för att 
bemöta patienters andliga behov.  
.  
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Resultat 

Analys av datamaterialet resulterade i tre kategorier samt underkategorier vilka presenteras 
nedan i figur 4.  
 
 
 
Kategori 

 
Underkategori 

 
Kategorier 
relaterat till 
datamaterialet i 
artiklar I-VIII 

  
Adekvat kompetens 
 

  
Utbildning i andlig omvårdnad 
 
  

 
I, II, III 1, III2, IV 
V, VI1,VIII  

   
Tillåtande vårdmiljö 

 
Stöd av vårdorganisationen 
 
 
Stöd och samarbete med andra 
professioner 
 
 

 
I, II, V, VI 1, VI2, 
VII, VIII 
  
II, III 2, IV V, 
VI1, VI2, VII 
VIII  
 

  
Holistisk människosyn  
 

  
Ser hela människan 
 
  

 
I, II, III 1,III 2, IV 
V, VI2, VII VIII  
 
    

 
Reduktionistisk 
människosyn 
 
 

  
Bortser från andliga behov  
 
   

  
I, II, III 1,III 2, IV 
V,VI 1, VI2, VII 
VIII  
 

Figur 4. Översikt av de kategorier och underkategorier som framkommit ur datamaterialet. 

Adekvat kompetens  
Bemötande av patienters existentiella frågor är relaterat till att sjuksköterskan har adekvat 
kompetens i ämnet vilket förutsätter utbildning i andlig omvårdnad. 

Utbildning i andlig omvårdnad 

Sjuksköterskor saknar och önskar utbildning i andlig omvårdnad. De menar att 
kompetensen att utföra andlig omvårdnad brister (Baldacchino, 2006; Kuuppelomäki, 
2001; Lundmark, 2005; Strang et al, 2001;), vilket framgår av citatet nedan:  

/.../känslor av rädsla/osäkerhet inför att ge andlig omvårdnad är brist på 
utbildning, okunskaper om andlig omvårdnad, religion och 
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trosuppfattningar samt hur man samtalar om andliga frågor (Lundmark 
2005b. s.33). 

Vissa sjuksköterskor upplever att de utför andlig omvårdnad (Strang et al., 2001; 
Kuuppelomäki, 2001). De beskriver en ovisshet i att bemöta patienter i andlig omvårdnad 
och även i att utföra detta på fel sätt (Bailey, Moran, & Graham, 2009; Källerwald, 2007). 
Det kan också handla om sjuksköterskans egna existentiella ångest gör att denna form av 
omvårdnad är svår att hantera (Källerwald, 2007).  

Tillåtande vårdmiljö 
För att sjuksköterskan ska kunna utföra andlig omvårdnad behövs stöd från 
vårdorganisationen och andra yrkeskategorier. 

Stöd av vårdorganisationen 

Tydlig förutsättning för att kunna genomföra andlig omvårdnad är att de ansvariga i 
vårdorganisationen har förmåga att skapa ett fungerande system för detta (Baldacchino, 
2006), vilket uttrycks så här: 

To overcome these factors, the nurse recommended help from the hospital 
management and nursing education department to address these inhibiting 
factors through education, better coordination with the members of the 
inter-disciplinary team and privacy so as to enable the nurse to deliver 
effective holistic care (a.a. s.891). 

Stöd och samarbete med andra professioner 

Sjuksköterskan behöver stöd för att skapa beredskap för andlig omvårdnad. Detta kan 
skapas genom stöd från andra professioner som till exempel präst, psykolog och eller 
socionom. Genom detta kan sjuksköterskan utveckla trygghet i sin egen andlighet 
(Baldacchino, 2006). Strang et al. (2001) och Narayanasamy (2001) menar att en del i 
andlig omvårdnad är att sjuksköterskan skapar ett möte mellan patient och präst, 
därigenom skapas samarbete med annan profession.  

Sjuksköterskan samarbetar med andra team som präster i andlig omvårdnad 
(Kuuppelomäki, 2001). Teamarbete med präst är en är ett sätt att lösa problemet med att 
genomföra andlig omvårdnad (Lundmark, 2005; Baldacchino, 2006; Narayanasamy & 
Owens, 2001). Sjuksköterskan samarbetar även med socialarbetare när det gäller andlig 
omvårdnad (Baldacchino, 2006). 

Holistisk människosyn 
Sjuksköterskan ser hela människan, patientens ses som ett subjekt och genom detta kan 
andlig omvårdnad utföras. 
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Ser hela människan 

Det vanligaste sättet att bemöta andliga behov är att sjuksköterskan kommunicerar med 
patienten om mening med livet (Kuuppelomäki, 2001). Att bemöta andliga behov anser 
sjuksköterskorna vara viktigt (Kuuppelomäki, 2001; Strang et al., 2001;). Detta sker 
genom att sjuksköterskan bemöter varje patienten som unik och är närvarande i mötet 
(Strang et al., 2001).  Sjuksköterskan ser till att kontakt med präst sker på patientens 
villkor, samt att detta inte alltid behöver vara av religiös orsak (a.a.). Önskar patienten 
ensamhet respekteras detta (a.a.). Bemötandet på en praktisk nivå sker genom att hon/han 
ger hopp, håller i handen, tillbringar tid med, lyssnar, väntar in rätt tillfälle för samtal och 
tillåter patienten ha alla känslor (Narayanasamy & Owens, 2001). Holistiskt bemötande 
kan också vara att sjuksköterskan som delar samma tro som patienten kan förstärka 
denna/dennes tro och hopp (a.a.). 

Sjuksköterskans goda tankar om patienten möjliggör och skapar trygghet runt patienten. 
Detta holistiska bemötande förutsätter sjuksköterskans egen trygghet i andlighet 
(Lundmark, 2005a).  Sjuksköterskan tillgodoser patienten med lugn miljö och genom att 
sjuksköterskan frågar sig vad, varför, hur, när, var och vem i relation till andlig omvårdnad 
kan hon/han planera, implementera och värdera detta (Baldacchino, 2006).  

Sjuksköterskan hjälper patienten att acceptera sina begränsningar, hitta positiva aspekter i 
patientens situation, hon stärker hoppet, hittar mening i livet, samt stärker eventuella 
familjerelationer (Narayanasamy & Owens, 2001). Sjuksköterskan skapar en tillitsfull 
relation med patienten (Haugaard Christensen & de Sales, 2008; Källerwald, 2007: 
Narayanasamy & Owens, 2001). Detta sker genom att sjuksköterskan är öppen för det 
existentiella, då kan hon/han läsa av patientens tysta koder och sjuksköterskans egen 
personliga erfarenhet i existentiell omvårdnad bidrar till det goda patientmötet (Källerwald, 
2007), som följande citat visar: 

Existentiella frågor kan således inte upptäckas av vårdarna utan att 
patienterna ses som subjekt (a.a. s.101). 

Reduktionistisk människosyn 
Sjuksköterskan intar av olika orsaker ett objektivt perspektiv i omvårdnaden och därmed 
tillgodoses inte patientens andliga behov.  

Bortser från andliga behov  

Sjuksköterskans egen religiösa övertygelse kan vara hinder i andlig omvårdnad 
(Kuuppelomäki, 2001; Narayanasamy & Owens, 2001). Samtidigt kan andlig omvårdnad 
sakna tydlig vetenskaplig förankring, vilket i sin tur skapar förvirring hos sjuksköterskan i 
hur det är tänkt att utföras. Detta uttrycks i datamaterialet enligt följande: 

 Your own conviction is slightly in the way when you’re talking with someone who 
is a member of another church (Kuuppelomäki, 2001 s.666). /…/ there is a 
confusion over the notion of spirituality and roles related to spiritual care 
(Narayanasamy & Owens, 2001 s.454). 
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Eftersom det saknas tydliga kliniska riktlinjer för sjuksköterskan och existentiellt 
bemötande utelämnas sjuksköterskan till sig själv och egen erfarenhet (Källerwald 2007). 
Detta beskrivs som strategibrister enligt följande:  

Det finns ingen uttalad strategi för dessa möten, utan det är mer upp till 
varje vårdare att tackla patienters frågor om det existentiella, och ofta 
medför det att vårdarna relaterar till egna tankar och känslor (a.a. s.86). 

När det gäller dokumentering av andligt omvårdnad i patientjournaler menar 
sjuksköterskor att konfidentiella samtal inte skall dokumenteras (Baldacchino, 2006). Detta 
kan bero på att andlighet kan upplevas som något som bör hemlighållas (Baldacchino, 
2006; Christensen & de Sales Turner 2008). ”Yet, I object to document any of the patiens’ 
information confided to me on the patients’ hospital notes”. (Baldacchino, 2006 s.893). 
Detta betyder att den sjuksköterska som fått information och inte rapporterar vidare 
förhindrar handlingsberedskapen i andlig omvårdnad hos nästa sjuksköterska eftersom 
hon/han saknar information (a.a.).   

Krav ställs normalt på sjuksköterskan, men när dessa går utanför normala förväntningar 
skapar det en trötthet vilket gör att hon/han inte har kraft att engagera sig även i 
existentiella behov (Baldacchino, 2006; Källerwald, 2007).  

Att slussa alla patienter till andlig mässa kan anses stereotypiskt, patienterna ses som en 
massa, behandlas som objekt genom att alla behandlas lika (Kuuppelomäki, 2001; 
Narayanasamy & Owens, 2001).  

Andlighet bortrationaliseras och ersätts med medicinering istället (Lundmark, 2005b). 
Vården prioriterar medicinska åtgärder före andlig omvårdnad och patienter får inte 
kunskap om att de har rätt att få sina andliga behov mötta av sjuksköterskan (a.a). 

Sjuksköterskan fokuserar på den medicinska delen i omvårdnaden och väljer att undvika 
patientens andliga behov, genom uppvisat kroppsspråk eller tysta signaler riktade till 
patienten (Strang et al., 2001; Kuuppelomäki, 2001; Källerwald, 2007). Sjuksköterskan 
handlar i andlig omvårdnad genom att alla patienter utsätts för andlig mässa via 
televisionen varje dag. Det finns därmed ett underförstått tvång att det ska visas varje dag 
för alla (Bailey, Moran, & Graham, 2009). Sjuksköterskan vågar inte och kan inte öppna 
upp för andliga behov hos patienten (Haugaard Christensen & de Sales, 2008).  

Diskussion 

Metoddiskussion 
Efter att sökt information och genom reflektion blev valet systematisk litteraturstudie för 
att besvara studiens syfte. Denna metod har svarat an väl till syftet, då syftet med denna 
studie var att utifrån aktuell omvårdnadsforskning beskriva faktorer som påverkar 
sjuksköterskans bemötande av frågor med existentiellt innehåll. Metoden krävde 
noggranna systematiska förberedelser och systematiska urval vilket ledde fram till att 
syftes besvarades. Metoden var lämplig för att det skapade en tydlig grund för att få 
kunskap. Sökord skapades som stämde in med syftet. För att begränsa och tydliggöra syftet 
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användes utökade sökord så kallade sökkriterier (se figur 3). När aktuell forskning i ämnet 
söktes gjordes reflektionen över att det fanns få artiklar, vilket resulterade i att endast sju 
artiklar och en avhandling motsvarade krav ställda utifrån ett systematiskt perspektiv. 
Sökningar av artiklar skedde med krav som fulltext, eftersom denna systematiska 
litteraturstudie krävde mycket tid begränsades arbetet på detta sätt. Risken är att som 
Holopainen (2008) menar att artiklar av kvalitet finns, men har inte publicerats Detta 
innebär att kvalitativ data här kan ha missats. Vidare menar Holopainen att allt som 
publicerats behöver nödvändigtvis inte vara av hög kvalitet, inte heller är opublicerade av 
låg kvalitet. Doktorsavhandlingen som inkluderats har valts utifrån och validerades mot 
checklistor enligt Forsberg och Wengström (2008) och motsvarade hög kvalitet. Det ledde 
till att resultat delen i doktorsavhandlingen som motsvarat denna studies syfte inkluderats. 
Forsberg och Wengström (2008) menar att all relevant forskning ska inkluderas i 
systematisk litteraturstudie. Vidare gjordes reflektion över genus om detta hade påverkan 
på resultat. Endast en artikel av det inkluderade datamaterialet innehöll informanter där 
män var överrepresenterade som sjuksköterskor. 
 
Utvalda kvalitativa och mixade studier granskades för att kunna inkluderas i denna 
litteraturstudie. Enligt Forsberg och Wengström (2008) kan forskare använda en 
kombination av båda för att belysa olika synvinklar. Datamaterialet valdes för de svarade 
väl an mot syftet med denna studie. Övervägande europeiska studier inkluderades och 
endast två artiklar och en avhandling är svensk forskning. Antalet beror på att svensk 
forskning i detta ämne var svår att finna. Resultatet kan stärkas genom att etiska granskade 
studier valdes och checklistor användes för kvalitet vilket rekommenderas av Forsberg och 
Wengström (2008). Med dessa checklistor poängsattes varje enskild studie beroende på 
ansats (bilaga B och C). De studier som fick höga poäng inkluderades för att säkra kvalitet 
i resultatet. Detaljerad presentation av inkluderade artiklar gjordes genom att dokumentera; 
författare, titel, publiceringsår undersökningens frågeställning, design, urval och bortfall 
(bilaga D). Det är möjligt att granska processen för urvalet av artiklar utifrån studiens 
tabeller. Redovisning av antal träffar i databas presenterades, samt de manuella sökningar 
som gjordes, i figur 3.   

Forsberg och Wengström (2003) menar att forskarens egna förförståelse utgör grunden för 
tolkning av data. Min förförståelse är att jag arbetat inom vården sedan år 1996 och upplevt 
att det finns goda vetenskapliga och kliniska riktlinjer för medicinsk omvårdnad men att 
detta saknas för den existentiella omvårdnaden. Översättning av engelska texter innebar att 
den engelska texten tolkades till svenska, detta i sig kan vara en svaghet. Svaghet kan 
också relateras till att datamaterial är en färsk vara och att det kan produceras i skrivandets 
stund nya studier som förkastar mitt resultat. Beaktas bör att de goda exemplen på 
sjuksköterskans förmåga att bemöta andlig behov dokumenteras sällan av olika 
anledningar, därmed saknas dokumenterad kunskap.  

Sammanställning gjordes genom att göra insamlad data förståelig. En ram skapades enligt 
Holopainen (2008) genom att meningsenheter kondenserades till underkategorier, vilka 
utmynnade i slutliga kategorier.  Det centrala i analysen är redovisning av resultat, det ska 
vara korrekt och tydligt beskrivna i en logisk följd. Detta innebär i denna litteraturstudie att 
resultatet baserades på meningsenheter som var en första sortering av innehållet, till att 
beskriva vad som påverkar sjuksköterskans bemötande i existentiella frågor. Utifrån detta 
presenteras en kondensering av meningsenheter så kallade underkategorier och slutligen 
kategorier. Citat har använts som komplement i resultatdelen men kan uteslutas utan att 
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förståelse för resultatet minskar. Sammanställning över datamaterialet som inkluderats i 
denna studies resultat är markerade med Asterisk* i referenslistan för en tydlig överblick. 

Resultatdiskussion 
Denna studies syfte är att utifrån aktuell omvårdnadsforskning beskriva faktorer som 
påverkar sjuksköterskans bemötande av frågor med existentiellt innehåll. Analysen visar 
på att adekvat kompetens, tillåtande vårdmiljö, holistisk människosyn och reduktionistisk 
människosyn är faktorer som påverkar sjuksköterskans bemötande av patientfrågor av 
existentiellt innehåll.  
 
Resultaten tydliggör att adekvat kompetens inom andlig omvårdnad behövs för att 
sjuksköterskan skall kunna bemöta existentiella patientfrågor och behov. Lundmark 
(2005a) menar att sjuksköterskor som får utbildning i andlig omvårdnad upplever att de 
efter detta är bättre rustade till att bemöta andliga behov. Utbildning är en grund att stå på, 
ett sorts ramverk för att kunna utföra holistiskt omvårdnad där andlig omvårdnad har en 
rättmätig plats (Leathard & Cook, 2009).  

När sjuksköterskan beskriver osäkerhet, existentiell ångest, rädsla för att göra fel i någon 
mening när det gäller andlig omvårdnad, saknas adekvat kompetens. Om sjuksköterskan 
inte har stöd av utbildningsorgan, vårdorganisation eller från andra professioner och 
utelämnas till sig själv att lösa patientens existentiella frågor, och detta inte fungerar, blir 
förmodligen både patienten och sjuksköterskan lidande. Detta tyder på att vidareutveckling 
av stödet från vårdorganisationen och utbildningsorgan behövs, för att andlig omvårdnad 
skall bli ett naturligt inslag i omvårdnad och vården i sig bli humanistisk. Dahlgren och 
Segesten (2010) framhåller att det fortfarande finns ett medicinskt förhållningssätt till 
omvårdnad där gamla medicinska modeller ligger till grund för omvårdnad idag och att ett 
humanvetenskapligt perspektiv saknas. Orsaken till varför sjuksköterskan beskriver det 
hon/han upplever enligt ovan kan vara att hon/han saknar en humanvetenskaplig grund att 
stå på. 

Av resultaten framgår att en tillåtande vårdmiljö är en faktor som påverkar sjuksköterskans 
bemötande av patientens existentiella frågor. Samarbetet med andra yrkesprofessioner och 
samarbete och stöd från vårdorganisationen kan förbättras så att andlig omvårdnad får en 
strukturerad plats i omvårdnadsarbetet.  Detta kan göras bland annat genom att förbättra 
arbetsrutiner och anpassa lokaler, till denna form av omvårdnad, samt att alla i 
vårdorganisationen på olika nivåer samarbetar i samma riktning (Lundmark, 2005; Strang 
et al., 2001; Baldacchino, 2006; Kuuppelomäki, 2001; Narayanasamy & Owens, 2001).  

Omvårdnadsarbetet utvecklas mot ett humanvetenskapligt synsätt enligt Dahlgren och 
Segesten (2010). När resultaten påvisar den holistiska människosynen som 
sjuksköterskorna intar och bemöter patienters andliga behov utifrån, är omvårdnadsarbetet 
baserat på humanvetenskaplig grund.  

Av resultaten framkom att sjuksköterskor ser hela människan och upplever att de bemöter 
patienternas existentiella och andliga behov på ett holistiskt sätt. Dessa sjuksköterskor är 
oftast de med längre erfarenhet inom yrket och det holistiska bemötandet sker mer frekvent 
i vårdmiljöer med längre vårdtider. Deras egen inre drivkraft har utvecklat det som 
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Eriksson (1989) beskriver som Caritativ omvårdnad. Sjuksköterskor har utifrån sin egen 
erfarenhet och inre drivkraft lärt sig att utföra andlig omvårdnad på ett holistiskt sätt.  

Patientdatalagen, (SFS, 2008:355 1 §) påvisar att sjuksköterskan är lagstadgad att föra 
patientjournal. Om sjuksköterskan motsätter sig att dokumentera det som diskuteras 
konfidentiellt med patienten ska detta respekteras i enlighet med ICN’s riktlinjer. Detta kan 
ses som en holistisk människosyn genom respekten för patientens önskningar som sätts i 
första rum. 
 
Resultaten tydliggör att reduktionistisk människosyn är faktorer som påverkar 
sjuksköterskans bemötande av patientfrågor av existentiellt innehåll. Utifrån detta bortser 
sjuksköterskan från patientens andliga behov och därmed kan vårdlidande skapas. Onormal 
arbetsbörda, otydliga vetenskapliga och kliniska riktlinjer skapar en reduktionistisk 
människosyn hos sjuksköterskan och utgör hinder för andlig omvårdnad. För att tillgodose 
patientens andliga behov behövs tid för reflektion (Carlén & Nilsson, 2008). När 
sjuksköterskan inte har denna tid över till reflektion så är det svårt att bemöta patientens 
andliga behov. 
 
När vetenskapliga och kliniska riktlinjer saknas bortser sjuksköterskan från andliga behov. 
Personal i hälso- och sjukvården ska utföra sitt arbete i överrensstämmelse med vetenskap 
och beprövad erfarenhet (SFS, 2010:659, 6 kap. 1 §). Det etiska dilemmat är att inom 
andlig omvårdnad brister de vetenskapliga bevisen och några riktlinjer utifrån beprövad 
erfarenhet är svåra att finna. Vissa sjuksköterskor relaterar till detta på så sätt att andligt 
behov hos patienten inte blir bemött och vilket leder till att inte omvårdnaden är holistiskt 
och humanistisk enligt ICN’s riktlinjer. Watson (1993) betonar att patienter och 
sjuksköterska har en själ som inte kan förbises i omvårdnad. Omvårdnad ska vara holistiskt 
och humanistiskt trots att tydliga kliniska riktlinjer saknas. 

Av resultaten framgår att ett enhetligt omvårdnadsbegrepp för existentiella frågor förefaller 
inte finnas. Forskning i andlig omvårdnad använder olika begrepp som existentiell och 
holistisk vilka blandas med andlig omvårdnad, vilket kan skapa en otydlighet och 
förvirring. McSherry och Ross (2002) framhåller att dagens sekulariserade samhälle skapar 
en mångfacetterad bild av vad andlig omvårdnad är. En enhetligt internationell riktlinje för 
andlig omvårdnad saknas. Ross (2006) och Narayanasamy (2005) arbetar för att skapa 
modeller och riktlinjer i andlig omvårdnad. När vårdorganisation och utbildningsorgan inte 
har ett gemensamt tydligt homogent begrepp, kan det ge ett sken av att andlig omvårdnad 
inte prioriteras och sjuksköterskan bortser därmed från andlig omvårdnad. 
 
Leathard och Cook (2009) framhåller att om holistisk omvårdnad skall kunna utföras så 
bör sjuksköterskan kunna luta sig på någon form av ramverk. Flera sätt att stödja sig på 
och att bemöta patienter i existentiella frågor kan vara utifrån The ACCESS model (figur 1) 
och The ASSET Model (figur 2) som presenterades i bakgrunden. Dessa skulle kunna 
utvecklas till svenskt förhållande genom att prövas och utvärderas i en mindre skala. De är 
tänkta som en sorts riktlinjer för hur sjuksköterskan kan planera bemötande och åtgärder i 
andlig omvårdnad. Det amerikanska systemet NIC innehåller stark fokus på bön som 
andlig omvårdnad. Detta kanske inte är riktigt anpassat till svenskt förhållande. 
Existentiellt stöd som beskrivs i NIC, kanske sjuksköterskor som söker denna kunskap, kan 
använda sig av. 
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Konklusion och Kliniska implikationer 

För att sjuksköterskan ska bemöta patientens existentiella frågor krävs utbildningsåtgärder. 
Även att vårdorganisationer upprättar strategier för andlig omvårdnad och att detta 
implementeras i vården. Vägar till detta kan vara genom att ta till vara den beprövade 
erfarenheten som finns bland svenska erfarna sjuksköterskor, samt skapa riktlinjer delvis 
från detta och kanske från de presenterade modellerna ACCESS och ASSET samt ett 
försvenskat NIC-system i hur andlig omvårdnad kan utföras. För att utveckla sin förmåga i 
andlig omvårdnad krävs utbildning både före och under yrkeskarriär. Sjuksköterskan 
behöver också stöd från och samarbete med team, bestående av präster (kristna, 
buddistiska, eller imamer beroende på religion) samt psykolog och/eller socionom. 
Utrymmen och arbetsplanering bör vara sådana att andlig omvårdnad kan utföras. Allt 
detta samverkar för att kunna bemöta andliga, existentiella behov och kunna utföra detta 
holistiskt enligt lagar och riktlinjer, där patienten ses som subjekt och står i centrum. 
Studier ägnade åt att ta vara på den personliga erfarenheten som svenska sjuksköterskor 
har i andlig omvårdnad och sammanställa detta kan vara av högt värde, för att lägga 
grunden till svenska riktlinjer för andlig omvårdnad eller bemötande av existentiella frågor. 
Denna systematiska litteraturstudie kan bidra till ny kunskap om hur sjuksköterskan utan 
kliniska riktlinjer bemöter andliga behov hos patienten. 
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Bilaga A  

 

Nr  
 

Översikt av artiklar och en avhandling som ingår i resultatet. 

Kvali-
tet 
Låg 
Medel 
Hög 

I FÖRFATTARE, PUBLICERINGSÅR, TITEL: Bailey, M.E., Moran, S., & Graham, 
M.M. (2009) Creating a spiritual tapestry: nurses’ experiences of delivering spiritual care 
to patients in an Irish hospice. International Journal of Pallative Nursing, 15(1), 42-48.  
(6 sidor)  
SYFTE: Syfte att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av ge andligt stöd i palliativ 
omvårdnad   
METOD/URVAL: Kvalitativ.  Majoriteten uppgav svårighet i att beskriva vad andlighet 
står för på grund av det komplexa och unika innehållet. I komplexiteten ligger att 
sjuksköterskan ska kunna hitta det unika i den enskilda patienten och tolka dennes andliga 
behov. En tillitsfull sjuksköterska/patient relation är roten till att patienten ska kunna 
uttrycka sitt andliga behov.   
RESULTAT: Sjuksköterskorna menar att tillgodose andlig omvårdnad är som att skapa 
en väv av olika ingredienser. Ingredienserna är sjuksköterskans självmedvetande, empati, 
förmåga att ta in och binda in det holistiska i omvårdnad, skapa tillitsfull sammanlänkning 
mellan sjuksköterska och patient. 

H 
 16p 

II FÖRFATTARE, PUBLICERINGSÅR, TITEL: Lundmark, M. (2005b). Andlig 
omvårdnad – definition av begreppet och svårigheter med att ge sådan enligt svensk 
vårdpersonal. Vård I Norden, 4, 30-36. 
 (6 sidor) 
SYFTE: Att undersöka svensk vårdpersonals förståelse av och förhållningssätt till andlig 
omvårdnad och undersöka svårigheter i att utöva andlig omvårdnad.  
METOD/URVAL: Kvantitativ 98 enkät utskick med 17 slutna frågor och två öppna 
frågor. 68 svarade där sex av tio var sjuksköterskor och fyra av tio var undersköterskor.  
Enkät lämnades ut av avdelningsföreståndare på respektive avdelning. 
RESULTAT: Andlig omvårdnad beskrivs vara att, möjliggöra för och skapa miljö för 
patienterna att ventilera existentiella frågor, utöva sin religion, att se hela människan och 
anhörig.  Svårigheter med att utföra andlig omvårdnad att personalen inte är religiös, 
rädsla och osäkerhet, bristande kunskap, erfarenheter, självkännedom. Praktiska brister 
som tid, lugn och ro, lokal, rutiner andlighet prioriteras inte. Alla patienter har inte det 
behovet.  

H 
16p 



  
 

 

Nr  
 

Översikt av artiklar och en avhandling som ingår i resultatet. 

Kvali-
tet 
Låg 
Medel 
Hög 

III FÖRFATTARE, PUBLICERINGSÅR, TITEL: Strang, S., Strang, P., & Ternestedt, B-
M. (2001). Spiritual needs as defined by Swedish nursing staff. Journal of Clinical 
Nursing, 11, 48-57. (9 sidor) 
SYFTE: Syfte att beskriva hur sjuksköterskan på sex olika avdelningar karaktäriserar 
andliga behov i ett större sammanhang och om det finns några speciella grupper av 
patienter där andliga behov kan anses viktiga. 
METOD/URVAL: Kvantitativ och kvalitativ.  
191 stycken enkäter skickades ut till sjuksköterskor efter godkännande av ansvariga 
chefer. 141 besvarades.  Enkät med två öppna frågor och sex skattningsfrågor. 102 
besvarade de öppna frågorna. 
RESULTAT: Nästan alla sjuksköterskorna upplevde att andlig omvårdnad ingick i 
holistisk vård. Hälften ansåg att holistisk vård utfördes. Majoriteten ansåg att utbildning i 
andliga frågor för sjuksköterskor skulle prioriteras högt. Mindre än hälften ansåg att 
sjusköterskorna uppmärksammade andliga behov 
SLUTSATS: Det finns en vilja hos sjuksköterskorna att ägna sig åt andliga och 
existentiella behov, men att de har svårighet att definiera vad denna vård skall innefatta. 
För att sjuksköterskan ska kunna implementera holistisk vård och uppmärksamma andliga 
behov ska vårdorganisationen stödja detta genom en enhetlig policy. Sjuksköterskan själv 
måste också våga handla holistiskt. 

H 
 
III 1  
14p 
 
III 2 
17p 

IV FÖRFATTARE, PUBLICERINGSÅR, TITEL: Källerwald, S. (2007 s. 83-100) I 
skuggan av en hotad existens – om den onödiga striden mellan biologi och existens i 
vården av patienter med malignt lymfom. (Diss.). Växjö : Växjö universitet. 
 (17 sidor) 
SYFTE: Syfte var att beskriva hur vårdare bemöter och ser på patienters existentiella 
frågor. 
METOD/URVAL: Kvalitativ  metod. 9 intervjuer varav sju var sjuksköterskor och två 
undersköterskor. Fenomenologisk intervju utfördes på sjukhus där de arbetade i annan 
lokal än själva arbetsplatsen. Ingångsfråga ställdes där ett möte skulle beskrivas när det 
upplevdes att patienten hade behov av att prata om existentiella frågor. 
RESULTAT: Vårdkultur måste erkänna det existentiella samtalet som del i omvårdnad.  
Detta gör att sjuksköterskan prioriterar existentiellt samtal. Existentiella samtal kan göra 
sjuksköterskan sårbar och osäker. Sjuksköterskan har en vilja att bemöta det existentiella 
hos patienten men osäkerheten hos sjuksköterskan skapar avståndstagande till patienten.  
Existentiella frågor hos patienten upptäcks när sjuksköterskan ser patienten som subjekt. 
Detta innebär att sjuksköterskan hämtar kunskap ur sin egna mänskliga erfarenhet för att 
kunna bemöta patientens existentiella frågor. 
SLUTSATS: Sjuksköterskor har en genuin vilja att sörja för att patienter får sina 
existentiella behov tillgodo sedda, men rådande vårdkultur förbiser att existentiella frågor 
ingår i omvårdnad vilket är ett hinder i sig. Varje enskild Sjuksköterska lämnas ut till sin 
egen person och erfarenhet utan koordination från vårdorganisationen i att bemöta 
patienters existentiella behov. 

H 
19p 
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Översikt av artiklar och en avhandling som ingår i resultatet. 
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tet 
Låg 
Medel 
Hög 

V FÖRFATTARE, PUBLICERINGSÅR TITEL: Baldacchino, D.R., (2006) Nursing 
competencies for spiritual care. Journal of Clinical Nursing. 15(7) 885-896. (11 sidor) 
SYFTE: Syfte att beskriva omvårdnads kompetens hos registrerad sjuksköterska i att 
utföra andlig omvårdnad 
METOD/URVAL: Kvalitativ  Enkät till skickades efter etiskt godkännande till 215 
sjuksköterskor på från sjukhus på Malta och Gozo, 77 svarade. Varav 45 män och 32 
kvinnor. Två slutna och fem öppna frågor. Varav 14 intervjuades av dessa 77. 
Ospecificerad plats.     
RESULTAT: Fyra huvud kompetenser i omvårdnad identifierades och associerades med 
sjuksköterskans professionella yrkesroll, personlighet, att kunna utföra och agera 
kommunicera, interagera i andlig omvårdnad. Och Organisatoriska faktorer. 
SLUTSATS: Komplexiteten i andlig omvårdnad kräver att sjuksköterskan ökar sin 
varseblivning i det unika hos varje patient och kopplingen mellan kropp och själ. 
Implementering av holistisktomvårdnad är att rekommendera inligt ICN’s etiska kod. 

H 
18p 

VI FÖRFATTARE, PUBLICERINGSÅR TITEL: Kuuppelomäki, M. (2001) Spiritual 
support for terminally ill patients. Nursing staff assessments. Journal of Clinical Nursing, 
10, 660-670.(10 sidor) 
SYFTE: Att beskriva viljan och färdigheten hos sjuksköterskan att tillgodose andlig 
omvårdnad på vårcentral för patienter med dödlig sjukdom. 
METOD/URVAL: Kvantitativ  och kvalitativ Utdelning av 456 standardiserade enkäter 
efter etiskt tillstånd med förutbestämda frågor och svar samt öppna frågor.  Frågor delades 
ut på inkluderade avdelningar av avdelningsföreståndare. 328 sjuksköterskor besvarade 
den standardiserade enkäten. 280 besvarade den öppna frågan om samarbete med präst. 
185 besvarade den öppna frågan om problem med andlig omvårdnad i relation till 
patienter med dödlig sjukdom. 
RESULTAT: Hälften av sjuksköterskorna som besvarade enkäten upplevde att de hade 
förmåga att möta den dödligt sjuke patienten och utföra andlig omvårdnad. Två tredjedelar 
uppvisade villighet att diskutera andliga frågor, en tredjedel var motvillig. Lite över 
hälften upplevde att patienterna uttryckte behov av andlig omvårdnad. Fyra femtedelar 
engagerade patienterna i andliga arrangemang på vårdenheten och i samfund. 
SLUTSATS: Hälften av sjuksköterskor upplevde att de sällan och var dåligt rustade för att 
utföra andlig omvårdnad till dödligt sjuka patienter. En tredje del av dem var motvilliga 
att utföra andlig omvårdnad. Den vanligaste formen av andlig omvårdnad var att förmedla 
andliga arrangemang på vårdenheten, och i samfund, deltagande i diskussioner om 
meningen med livet samt att bjuda in till möte med präst. 
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Nr  
 

Översikt av artiklar och en avhandling som ingår i resultatet. 

Kvali-
tet 
Låg 
Medel 
Hög 

VII FÖRFATTARE, PUBLICERINGSÅR TITEL: Haugaard Christensen, K., & de Sales, T. 
(2008) Spiritual care perspectives of Danish Registered Nurses. Journal of Holistic 
Nursing 26(1), 7-14. (7 sidor) 
SYFTE: Syfte att undersöka sjuksköterskans perspektiv av andlig omvårdnad.  
METOD/URVAL: Kvalitativ.  Intervjuer av 6 sjuksköterskor. De fick fritt beskriva deras 
tankar. Förfrågan skickades ut via intern sjukhus post och placerades ut i matsalen på 
sjukhus i Holsterbro Danmark. Plats för intervju enligt överrenskommelse med informant. 
Gadamerian hermeneu.& fenemenol. 
RESULTAT: Sjuksköterskans djupa kunskap om den enskilda patienten var av vikt innan 
hon/han kunde ägna sig åt andlig omvårdnad. Att utföra andlig omvårdnad är utmanande 
och komplext. Andlighet är privat och präst ansågs vara den mest lämplige/lämpliga att 
utföra andlig omvårdnad 

 H 
 
14p 

VIII FÖRFATTARE, PUBLICERINGSÅR TITEL: Narayanasamy, A., & Owens, J. (2001) A 
critical incident stucy of nurses’ responses to the spiritual needs of their patients. Journal 
of Advanced nursing, 33(4), 446-455. (9sidor) 
SYFTE: Syfte att beskriva vad sjuksköterskan anser vara andliga behov och hur 
sjuksköterskan bemöter andliga behov. Samt ge exempel på sjuksköterskans involvering i 
andlig omvårdnad och beskriva effekten av sjuksköterskans ingripande i andlig 
omvårdnad. 
METOD/URVAL: Kvalitativ. Enkäter skickades ut till 130 sjuksköterskor 115 svarade. 
Sjuksköterskorna skull besvara följande område. Beskriva hur de uppmärksammade att en 
patient var i behov av andlig omvårdnad. Varför och hur de identifierade specifika andliga 
behov. Vad de gjorde för att hjälpa patienten andlig behov. Beskriva vilken effekt på 
patienten/familjen hade av hjälpen och beskriva hur orsaken till att åtgärd i andlig 
omvårdnad hade effekt.  
RESULTAT: Sjuksköterskans roll i andlig omvårdnad kan vara förvirrande. Kritiska 
faktorer i detta var relaterade till Personligheten, sjusköterskan bemöter andliga behov 
på ett personligt och nära plan genom att samtala om känslor och tankar. Procedurmässigt 
bemötande genom att konkretisera religiösa behov och upprätta kontakt med präst. 
Kulturellt  bemötande utgår från att skapa åtgärder som hör till patientens kultur. 
Evangelistiskt bemötande, där sjuksköterskorna hade samma religiösa bakgrund som 
patienten och agerade genom att förstärka patienten tro. 
SLUTSATS: Resultaten visar på att det finns en förvirring om andlig omvårdnad och 
sjuksköterskans roll i detta.  Bemötandet i andlig omvårdnad är osystematiskt och 
slumpartat, trots detta finns goda exempel på god klinisk praxis och att förbättringar sker. 
Denna studie erkänner att god andlig omvårdnad kan vara osystematisk, personlig och 
intuitiv. Sammanställningen visar att tillit och tro till sjuksköterska producerar en positiv 
effekt på patient och familj. Att sjuksköterskan utför andlig omvårdnad skapar ett 
välbehag hos sjuksköterskan samt att vara en viktig del i patientens omvårdnad.  
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Bilaga B  

 

Checklista för kvalitativa artiklar. 
Granskades utifrån Forsberg & Wengström (2008 s.206). Denna beskrivs nedan 

genom 19 omformulerade frågor. 
1 Vad är syftet med studien? Se Bilaga 1 
2 Vilken kvalitativ metod har använts? Se Bilaga 1  
3 Är designen av studien relevant för att 
besvara frågeställningen Ja ( )  Nej ( ) 

Alla valda artiklar Ja svar. 

4 Är urvalskriterierna för      
undersökningsgrupperna tydligt beskrivna         
Ja ( ) Nej ( ) 

Alla valda artiklar Ja svar 
 

5 Var genomfördes undersökningen?  Se Bilaga 1  
6 Urval? Se Bilaga 1 
7 Urvalsmetod? Strategiskt urval för samtliga artiklar 
8 Är undersökningsgruppen lämplig? Alla artiklar lämpliga 
9 Beskriv metoderna för datainsamlingen 
tydligt? 

Alla artiklar beskriver 
datainsamlingsmetod. 

10 Resultatbeskrivning beskrivs? Alla artiklar beskriver resultat. 
11 Är resultat trovärdiga Ja( ) Nej ( ) Alla artiklar trovärdiga resultat 
12 Är resultaten pålitliga Ja ( ) Nej ( ) Alla artiklar pålitliga resultat 
13Finns citat av original data med i 
summering? 

Artiklar I, III ,V, VII , VIII och avhandling 
IV hade citat. 

14 Återkopplas resultat till forskningsfråga? Alla artiklar syfte kopplas till resultaten 
15 Stöder insamlade data forskarens 
reslutat? 

Alla artiklar data kopplas till resultaten 

16 Har resultaten klinisk relevans? Alla artiklar resultat har klinisk relevans 
17 Diskuteras risk för felkällor? Alla artiklar diskuterar risken för felkällor. 
18 Håller jag med om slutsats enligt Bilaga 
1? 

Jag håller med om alla slutsatser 

19 Ska artikeln inkluderas? Sju artiklar och en avhandling inkluderades 
som uppfyllde kriterierna för hög kvalitet. 

Låg kvalitet innebar i denna studie att en primärartikel uppfyllde 0-7 kriterier, medelhög 
kvalitet att 7-14 kriterier uppfylldes och hög kvalitet att 15-19 kvalitetskriterier uppfylldes. 
 



  
 

 

Bilaga C  

 

Checklista för kvantitativa artiklar. 
Granskade utifrån Forsberg & Wengström (2008 s.197). Denna beskrivs nedan 

genom 16 omformulerade frågor. 
1 Vad är syftet med studien? Se Bilaga 1 
2 Är frågeställningarna tydligt beskrivna? I alla artiklar är frågeställning tydligt 

beskrivna 
3 Är designen lämplig utifrån syftet? Se Bilaga 1 
4 Är undersökningsgruppen representativ? Se Bilaga 1 
5 Var genomfördes undersökningen? Se Bilaga 1 
6 Var gruppstorlek adekvat? Alla artiklar Ja 
7 Vilka mätmetoder användes? III Kombinerad verbal och numerisk 

sjupoängsskala. 
8 Var reliabiliteten beräknad? VI Cronbach’s alpha, Mann-Whitney U-test 
9 Var validiteten diskuterad?  Alla artiklar Ja 
10 Hur stort var bortfallet? Se Bilaga 1 
11 Kan bortfallet accepteras? Alla svar ja 
12 Vilka var huvudresultaten? Se Bilaga 1 
13 Vilka slutsatser drar författaren? Se Bilaga 1 
14 Instämmer jag med slutsats? Ja ( ) Nej( ) Instämmer med alla artiklars slutsatser 
15 Kan resultaten generaliseras till annan 
population? 

Ingen av artiklarna generaliserar resultaten 
till annan population. 

16 Ska denna artikel inkluderas i 
litteraturstudien? Ja ( ) Nej ( ) 

Två artiklar inkluderades som värderades 
till hög kvalitet. 

Låg kvalitet innebar i denna studie att en primärartikel uppfyllde 0-6 kriterier, medelhög 
kvalitet att 7-12 kriterier uppfylldes och hög kvalitet att 13-16 kvalitetskriterier 
uppfylldes. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Bilaga D  

Kategori hämtats 
från följande 
artikel  

Adekvat 
kompetens 

Tillåtande 
vårdmiljö 

Holistisk 
människosyn 

Reduktionistisk 
människosyn 

I 
Bailey, ME., 
Moran, S, & 
Graham, MM. 
(2009) Creating a 
a spiritual 
tapestry: nurses’ 
experiences of 
delivering spiritual 
care to patients in 

an Irish hospice.  ) 

I I I I 

II 
Lundmark, M. 
(2005) Andlig 
omvårdnad – 
definition av 
begreppet och 
svårigheter med att 
ge sådan enligt 
svensk 
vårdpersonal.  

 

II II II II 

III 
Strang, S., Strang, 
P., & Ternestedt, 
B-M, (2001) 
Spiritual needs as 
defined by Swedish 
nursing staff.  

 

III 1 

III 2 
 

III 2 
 

III 1 

III 2  
 

III 1 

IV 
Källerwald, S. 
(2007) I skuggan 
av en hotad 
existens – om den 
onödiga striden 
mellan biologi och 
existens i vården 
av patienter med 
malignt lymfom. 

IV IV IV IV 

 



  
 

 

Kategori hämtats 
från följande 
artikel  

Adekvat 
kompetens 

Tillåtande 
vårdmiljö 

Holistisk 
människosyn  

Reduktionistiskt 
människosyn 

V 
Baldacchino, D. 
R., (2006) Nursing 
competencies for 
spiritual care.  

 

V V V V 

VI 
Kuuppelomäki  
M. (2001) 
Spiritual support 
for terminally ill 
patients. Nursing 
staff assessments.  

 

VI1 VI1 
VI2 

VI2 
 

VI1 
VI2 

VII 
Haugaard 
Christensen, K., & 
de Sales, T. (2008) 
Spiritual care 
perspectives of 
Danish Registered  

 

 VII VII VII 

VIII 
Narayanasamy A, 
& Owens J. 
(2001) A critical 
incident stucy of 
nurses’ responses 
to the spiritual 
needs of their 
patients. Journal of 
Advanced nursing 
33(4)  446-455 

(9sidor) 

VIII VIII VIII VIII 

 Artiklarna II-III och avhandling VI är svenska. Artikel mixad kvantitativ1 och kvalitativ2 är III, VI. 
Artiklar kvalitativ är I, II, III2, IV, V, VI2,VII, och VIII. Artiklar kvantitativa är III1 och VI1. Artiklar 
kvalitativ med enkät är II, III2, V, VI2,VIII. Artiklar kvalitativ intervju är I,IV,VII.  

 
 


