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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Patienter och anhöriga vill ha själsligt stöd från sjuksköterskor när patienter 

vårdas i livet slut. Sjuksköterskans stöd kan visas genom samtal, tydlig kommunikation, 

empati, förståelsen att utföra religiösa ritualer och viljan att finnas till för patienten och dess 

anhöriga. Problemformulering: Tidigare forskning visar också att patienter och anhöriga 

är i behov av själsligt stöd från sjuksköterskorna. Sjuksköterskans erfarenheter av att ge 

själslig omvårdnad bör undersökas för att skapa ytterligare kunskaper inom ämnet. Syfte: 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge själslig omvårdnad till patienter 

vid livets slut. Metod: En allmän litteraturöversikt utfördes. Sju kvalitativa och tre 

kvantitativa artiklar granskades. Artiklarna söktes fram i databaserna Cinahl+ och PubMed. 

Resultat: Majoriteten av sjuksköterskorna var eniga om att utbildning inom själslig 

omvårdnad var nödvändig för att utveckla kunskapen om omvårdnad vid livets slut. Exempel 

på brister som sjuksköterskorna kunde se inom den själsliga omvårdnaden var brist på 

kunskap, brist på vilja, rädsla och tidsbrist. Sjuksköterskorna ansåg att själsligt stöd var 

viktigt för både patient och anhöriga. Slutsats: Ytterligare forskning inom området krävs för 

att bredda sjuksköterskors kunskap om själslig omvårdnad vid livets slut.  

Vidareutbildningsinsatser inom ämnet bör utvecklas och implementeras i omvårdnaden.   

Nyckelord: Allmän litteraturöversikt, palliativ vård, sjuksköterskans perspektiv, själ, stöd.   



 

ABSTRACT  

Background: Patients and their relatives want to receive more soul support when patients 

receive end of life care. Nurses support can be shown through conversation, clear 

communication, empathy, understanding religious rituals and the will to be there for the 

patients and their relatives. Problem: Previous research shows that patients and their 

relatives need soul support from nurses. Nurses experiences of giving soul support needs to 

be examined to create further knowledge. Purpose: The purpose is to describe nurses’ 

experiences of giving soul support to patients with end of life care. Method: A general 

literature review was performed. Seven qualitative and three quantitative articles were 

reviewed. The articles were searched in Cinahl+ and PubMed. Result: Most of the nurses 

agreed that further education in soul care was needed to evolve knowledge about end of life 

care. Examples of shortcomings that the nurses could see in soul care was lack of knowledge, 

lack of will, fear, and lack of time. The nurses feel that soul care is important for both the 

patient and their relatives. Conclusion: Further research is needed to broaden the 

knowledge of soul support in end of life care for nurses. Further education in the subject 

should be developed and implemented in the care.  

Keywords: General literature review, nurse’s perspective, palliative care, soul, support.  
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1 INLEDNING  

Kontakt med patienter i livets slut och deras anhöriga uppstod via yrkeserfarenheter inom 

olika vårdenheter och genom Verksamhetsförlags utbildning under vår utbildning på 

sjuksköterskeprogrammet på Mälardalens Högskola. Vid möte med patienter med palliativ 

omvårdnad uppmärksammades det att patienter kan känna oro inför döden. Frågor kring 

hur stöd till patienter och dess anhöriga skulle se ut skapades. Landstinget Sörmland 

efterfrågade forskning kring anhörigas upplevelser av själsligt stöd till patienter med palliativ 

vård. Inspiration togs från denna efterfråga då vård vid livets slut troligtvis kan vara en 

känslig situation för alla inblandade. Inriktningen på detta examensarbete kommer att vara 

sjuksköterskans erfarenheter av att ge själslig omvårdnad till patienter i livets slut, dels för 

att skapa en bild av sjuksköterskans befintliga kunskap, dels för att utveckla sjuksköterskan 

inom själslig omvårdnad vid livets slut. Själslig omvårdnad kan ses dels ur ett religiöst, dels 

ur ett icke-religiöst perspektiv. Detta examensarbete kommer att beskriva båda dessa 

perspektiv eftersom alla patienter är unika och har individuella behov. Detta examensarbete 

är en allmän litteraturöversikt enligt Fribergs metod genomförs och Katie Erikssons 

vårdteori genomsyrar arbetet. Förväntningarna för detta examensarbete är att beskriva 

sjuksköterskans erfarenheter av själslig omvårdnad vid livets slut. Genom att visa vilken 

kunskap som behövs kan förhoppningsvis ny kunskap bildas och ge sjuksköterskan en 

trygghet i att utföra själslig omvårdnad vid livets slut.   

2 BAKGRUND  

I bakgrunden presenteras en definition av begreppet omvårdnad. Palliativ vård, själslig 

omvårdnad, sjuksköterskans ansvar, teoretiskt perspektiv, tidigare forskning och 

problemformulering redovisas även.  

2.1 Definition av begreppet omvårdnad  

Svensk sjuksköterskeförening (2017) lyfter fram att omvårdnad är sjuksköterskans specifika 

kunskapsområde. Begreppet innefattar både den vetenskap som sjuksköterskor använder sig 

av och den patientnära vården som sjuksköterskan utför. Omvårdnaden används för att 

bibehålla eller främja hälsa, hantera hälsohinder och uppnå bästa möjliga livskvalitet till 

livets slut. Lindqvist och Rasmussen (2014) förklarar att omvårdnad vid livets slut inte är 

kurativ (botande) då sjukdomsförloppet inte går att förhindra. Omvårdnaden fokuserar på 

att lindra lidande och främja livskvalitet.  
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2.2 Palliativ vård  

Nationella rådet för palliativ vård (u.å) och World health organisation (WHO, u.å) förklarar 

att palliativ vård är den vård som en person får när den har en obotlig livshotande sjukdom. 

Vården ska lindra smärta och göra den sista tiden i livet så bra och aktiv som möjligt. Det 

handlar inte bara om att lindra den fysiska smärtan utan även den psykiska smärtan. 

Palliativ vård kan även vara att få samtalsterapi, hjälp i hemmet eller att hålla efter sin basala 

hygien. Anhöriga kan också behöva stöd vid palliativ vård (Nationella rådet för palliativ vård, 

u.å & WHO, u.å). Detta stärks av Socialstyrelsen (2013) som skriver att den palliativa vården 

byggs upp av de fyra hörnstenarna symtomlindring, multiprofessionellt samarbete, 

kommunikation och relation, samt stöd till närstående. Dessa hörnstenar är framtagna 

utifrån WHO:s definition av palliativ vård. Genom dessa hörnstenar ska patientens integritet 

och värdighet bevaras. Kommunikationen i vårdteamet ska vara god men även 

kommunikationen mellan vårdteamet och patienten och de anhöriga. De anhöriga ska även 

erbjudas att delta i vårdandet av patienten och erbjudas stöd under vårdtiden och efter 

patientens död poängterar Socialstyrelsen (2013).  

Jakobson, Andersson, och Öhlén (2014) förklarar att palliativ vård innebär att ge 

helhetsvård. En helhetsvård innebär att lindra lidande för patienten fysiskt, psykiskt, socialt 

och existentiellt. Det kan vara svårt att urskilja när den botande vården övergår i palliativ 

vård. Behandlingar, undersökningar och insatser kan fortsätta även fast vården är palliativ. 

Den palliativa vården liknar omvårdnad på flera sätt, exempelvis genom betydelsefulla 

relationer, respekt för alla inblandade och målet är alltid att lindra lidande. Jakobson et al. 

(2014) betonar även att anhöriga ingår i den palliativa vården och även de ska få stöd.  

Socialstyrelsen (2013) har definierat att det finns två faser i den palliativa vården. Den tidiga 

fasen kan vara lång och går ut på att bevara de livsuppehållande insatserna för att främja 

livskvaliteten för patienten. Den sena fasens kan vara kortare och syftet är att lindra lidande 

och även där främja en hög livskvalitet för patient och anhöriga. Övergången mellan dessa 

faser kan vara otydlig och överlappa varandra beskriver Socialstyrelsen (2013). Enligt Statens 

offentliga utredning (SOU2001:6) är vård vid livets slut en sen fas i palliativ vård som 

innebär att patientens liv är nära ett slut. Döendet ses som en process som alltid är 

tidsbegränsad, men tidsbegränsningen kan variera från timmar till dagar. Vård vid livets slut 

innebär att den döende patienten samt patientens anhöriga får en aktiv helhetsvård fram till 

döden nämner Statens offentliga utredning (SOU2001:6). I detta examensarbete nämns både 

palliativ vård och vård vid livets slut, examensarbetet är vårdvetenskapligt och därför är 

fokus på omvårdnad i den palliativa vården.  

2.3 Själslig omvårdnad  

Malm (2012) förklarar att människans tankar och känslor är själens fönster som speglar 

människans inre balans och visar vem personen är. När kropp, själ och ande inte är i 

harmoni kan ett lidande uppstå förklarar Malm (2012). Detta lidande innebär att själslig 

påfrestning kan visa sig i fysiska besvär men även tvärt om, fysisk ohälsa kan ge själsliga 
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uttryck som oro, ångest och rädsla. Alla uttryck från själen är bra då det visar att själen lever, 

dock kan personen uppleva dem som positiva eller negativa. För att skydda sig själv kan 

människan ibland stänga inne sina känslor, då lindras lidandet men människan kan då inte 

leva fullt ut och uttrycka sig (Malm, 2012). Malm (2012) påpekar att i en patient-vårdare 

relation är det viktigt att patientens känslor och tankar ska kunna bekräftas. Vårdaren bör 

möta patienten med ödmjukhet och lyhördhet samt lyssna till patientens berättelse. Det är 

viktigt att patienten känner sig trygg med vårdaren och vågar öppna sitt själsliga fönster. 

Genom detta sker själslig- och andlig vård och därför är det även viktigt att detta stöd finns 

för att lindra lidande enligt Malm (2012). Det finns olika vårdaktiviteter som kan balansera 

kropp och själ förtydligar Malm (2012) exempelvis, meditation, mindfulness och 

avslappningsövningar.  

2.4 Sjuksköterskans ansvar  

Svensk sjuksköterskeförening (2017) fastställer att sjuksköterskan ska identifiera och 

möjliggöra kompetensutveckling hos kollegor. När sjuksköterskan tagit del av 

kunskapsutveckling kan verksamheten utvecklas skriver Fransson Sellgren (2014). Kunskap 

kan utvecklas via praktiska moment och benämns då som reell kunskap men även via 

teoretiska moment vilket benämns formell kunskap (Socialstyrelsen, 1997). När 

sjuksköterskan är akademiskt utbildad har patienten större chans att få den vård som 

patienten är i behov av eftersom sjuksköterskan blir bättre på att lyssna och bilda relationer 

vid högre utbildning (Arman, 2015).   

Svensk sjuksköterskeförening (2017) belyser att sjuksköterskan ska kunna använda 

subjektiva upplevelser och objektiva data för att bedöma patienters hälsa. Ekebergh och 

Dahlberg (2015) och Arman och Rehnsfeldt (2015) påtalar att patienter inte alltid kan 

uttrycka sig verbalt. Sjuksköterskan måste då ta reda på patientens hälsotillstånd genom att 

exempelvis se till patientens mimik, andning, ansiktsfärg och gester (Ekebergh & Dahlberg, 

2015). Ord kan inte alltid förklara vad en människa verkligen känner eller vad människan 

varit med om, därför används metaforer och liknelser (Arman & Rehnsfeldt, 2015)  

Patienten ska få fullständig information om sitt hälsotillstånd, vad det finns för 

behandlingsåtgärder att tillgå samt vilka metoder som används för åtgärderna (Patientlagen, 

SFS2014:821). I denna information ska det ingå vilka risker och eventuella biverkningar som 

kan uppkomma vid behandling. Informationen ska anpassa efter patientens individuella 

behov för att bli förståelig. Statens offentliga utredning (SOU2013:44) bekräftar detta genom 

att skriva att patienten har rätt till information oavsett kommunikationsväg. I Patientlagen 

(SFS2014:821) står det att patienten ska vara med vid utformning och genomförande av 

hälso- och sjukvården i största möjliga utsträckning. Lindberg (2015) hävdar att 

sjuksköterskan behöver både vårdvetenskaplig kunskap och mod för att kunna värna om 

patientens självbestämmande vid utförandet av vården.  
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2.5 Tidigare forskning   

Nedan presenteras tidigare forskning inom omvårdnad vid livets slut. Först presenteras den 

ur ett patientperspektiv och sedan ur ett anhörigperspektiv.  

2.5.1 Patientperspektiv  

Kastbom, Milberg och Karlsson (2017) undersöker vad patienter inom den palliativa vården 

anser vara en bra död. De flesta patienter med palliativ vård ser döden som en process. Vissa 

patienter anser att det är viktigt att veta hur nära döden är, vissa vill att den ska ske fort 

medan vissa endast bryr sig om att familjen ska vara nära. Patienter kan finna det tröstande 

att döden är någonting oundvikligt för alla. Tanken om att döden skulle vara slutet på 

existensen är oroväckande och sorgligt berättar patienter för Kastbom et al. (2012). Fler 

patienter berättade för Kastbom et al. (2012) att de förberedde sig inför döden genom att 

hälsa på släktingar, avsluta pågående projekt och planera sin begravning. Patienter säger att 

de inte vill bli en börda för sina anhöriga och försöker därför att bibehålla sin självständighet 

så länge som möjligt. En god död innefattar att få vara smärtfri, ha en god livskvalitet, vara 

omgiven av nära och kära samt känna medvetenhet uttrycker patienter (Pierson, Curtis & 

Patrick, 2002). Genom att vara medveten om sin sjukdom och de behandlingar som finns att 

tillgå förklarar patienter att de känner att de har kontroll över sin situation. Patienter kan 

önska att dödshjälp ska vara ett alternativ när de ligger inför döden, möjligheten till 

dödshjälp som en chans att själva kunna kontrollera sin död. En präst kan närvara som stöd 

inför döden, även patienter som inte aktivt utövar någon tro kan vilja träffa en präst innan de 

dog (Pierson et al., 2002).  

Patienter i Kristiansen, Irshad, Worth, Bhopal, Lawton och Sheikh (2014) anser att hoppet 

har en viktig betydelse och att hoppet kan speglas i både religiösa övertygelser och i kliniska 

möten. Hoppet som patienterna känner kan ses som en dynamisk process som förändras i 

takt med patientens tillstånd. Patienter känner hopp om förlängt liv, botemedel mot 

sjukdom, möjligheten att uppfylla sociala förmågor, att leva ett värdigt liv och att få dö 

(Kristiansen et al., 2014). När behandlingar misslyckas eller sjukdomen utvecklas kan 

patienterna vara tvungna att omformulera sitt hopp (Kristiansen et al., 2014). Patienter kan 

känna hopp och glädje när de får besök av sina anhöriga men de kan även känna sig som en 

börda (Kristiansen et al., 2014). Manliga patienter känner sig sorgsna när de inte längre kan 

försörja sin familj på grund utav sin sjukdomsutveckling (Kristiansen et al., 2014). Patienter i 

Chochinov et al. (2009) tycker att det är jobbigt att inte kunna utföra vanliga rutiner eller 

känna sig som sig själva när de vårdas palliativt. Patienter upplever även fysiska besvär som 

någonting jobbigt. Patienterna uppger att de är oroliga inför döden och några av orsakerna är 

att de känner att de inte har kontroll, känner sig deprimerade, samt känslor av skam eller att 

livet inte längre har någon mening (Chochinov et al., 2009). I Boston, Bruce och Schreiber 

(2011) berättar patienter att de känner sig ensamma när de inte kan dela sina tankar med 

någon. Enligt patienter kan känslan av ensamhet resultera i ett existentiellt lidande som i sin 

tur resulterar i en känsla av meningslöshet (Boston et al., 2011). Genom samvaro, exempelvis 

vid samtal med vårdpersonal känner patienten en minskad ensamhet. Patienter i Boston et 

al. (2011) kan känna ångest inför döden men när de accepterat döden och känner sig tillfreds 

med den kan ångesten avta. I Heyland et al. (2010) anser patienter att känslan av att vara 
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tillfreds, att få känslomässigt stöd och att vårdpersonalen ser hela patienten och även 

behandlar psykologiska problem är områden som behöver förbättras inom den palliativa 

omvårdnaden. Även information kring det aktuella hälsotillståndet, information kring målet 

med den palliativa omvårdnaden samt information om den teknologi som läkare använder 

sig av kan bli bättre enligt patienter i Heyland et.al (2010).  

I Prince-Paul (2008) uttrycker patienter sina tankar kring relationer. Det framkom sex 

teman med relationer. Relationer med familj, vänner och kollegor; betydelse av relationer 

med Gud eller en högre makt; förlust och vinster av rollfunktion; kärlek; tacksamhet; och 

lektioner om att leva. Alla patienter hade behov av att vara omgiven av sina anhöriga och 

delta i sociala aktiviteter då detta gav patienten en anledning till att fortsätta leva. Patienter i 

Prince-Paul (2008) kände att dödsbeskedet gav dem anledning till att lösa konflikter inom 

relationer och därför kan patienter och dess anhörigas relationer stärkas. Patienterna 

berättar även att gud och bönen fick en central roll i deras liv efter att de insjuknat. Genom 

relationen till gud kan patienter känna en närvaro som mänskliga relationer inte kan ge dem. 

Patienter känner att deras sociala roll förändrades när de vårdas vid livets slut, de hamnar i 

en beroendeställning som förändrar deras förhållanden till andra människor (Prince-Paul, 

2008). Patienter använder kärlek för att beskriva sina relationer, kärleken uttrycks verbalt 

men även genom tröst, förtroende och viljan att hjälpa andra. Varje dag beskrivs som en 

välsignelse av patienter och varje dag måste levas fullt ut eftersom det kan vara deras sista 

dag. Samtliga patienter beskriver sin tacksamhet till livet och till sina mänskliga och religiösa 

relationer (Prince-Paul, 2008).  

2.5.2 Anhörigperspektiv  

Konflikter mellan anhörig och vårdpersonal är vanligt förekommande inom den palliativa 

vården enligt anhöriga (François, Lobb, Barclay och Forbat, 2017). De anhöriga uppger 

kommunikation som en stor orsak till konflikt, men även frågor gällande behandling och 

närings- och vätskeintag. Konflikter grundas i anhörigas och vårdpersonalens 

meningsskiljaktigheter kring vad som är en god omvårdnad i det palliativa skedet uttrycker 

anhöriga. Anhöriga i François et al. (2017) förklarar att de ser systemiska problem inom 

vården vilket leder till personalbrist och felhantering i vården.   

Anhöriga uttrycker att det är viktigt att patienten får sina fysiska behov tillgodosedda men 

även de psykiska och själsliga (Gonella, Basso, De Marinis, Campagna & Di Giulio, 2019). 

Dock anser de anhöriga att den själsliga vården inte tillgodoses lika mycket som de fysiska, 

och att personal behöver mer utbildning i palliativ vård. Anhöriga vill hela tiden hållas 

informerade om vilken vård patienten får, de vill även känna en kontinuitet med 

vårdpersonal och kunna ha en dialog angående patientens behandling och smärtlindring 

(Gonella et al., 2019). De anhöriga anser att det är viktigare att patienten smärtlindras än 

undviker ett beroende eftersom patienten ändå kommer dö. De anhöriga värdesätter en god 

kommunikation med vårdpersonalen och uppskattar när de också får omvårdnad i form av 

exempelvis fika när de hälsar på patienten. Anhöriga uttrycker att övergången till palliativ 

vård kan vara jobbigt för dem också men att de gärna vill bli uppdaterade om patientens 

hälsotillstånd på ett sätt som de förstår (Gonella et al., (2019).   
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Anhöriga i Teno, Casey, Welch och Edgman-Levitan (2001) tycker att beaktande av 

patientens önskemål är en aspekt som ingår i palliativ vård. Patientens önskemål kan bestå 

av fysiska och psykiska bekvämligheter, hjälp att komma till ro, hjälp att utföra vardagliga 

rutiner och hjälp med beslutsfattande kring medicinsk behandling. Avlastning och utbildning 

till anhöriga samt stöttning till familjen efter patientens bortgång är också aspekter som 

anhöriga anser hör ihop med god palliativ vård (Teno et al., 2001). Anhöriga i Boston et al. 

(2011) kan känna sig utsatta när de inte kan diskutera sina tankar med någon. Genom en god 

kommunikation med vårdpersonal och stöd av vårdpersonal vid svåra beslut berättar 

anhöriga att den känsliga situationen underlättas (Teno et al., (2001).   

2.6 Teoretiskt perspektiv  

En del av Erikssons (2018) teori är den mångdimensionella hälsan som syftar till att hälsa 

kan upplevas på flera dimensioner. Med det menas att upplevelsen av hälsa är synonym med 

att känna upplevelse av helhet i dimensionerna kropp, själ och ande. Den kroppsliga 

dimensionen beskrivs som fysisk friskhet. Den själsliga dimensionen är mer fokuserad på 

harmoni i livet samt i relationen till andra människor. Den tredje dimensionen Eriksson 

(2018) nämner är den andliga dimensionen där människan kan finna djupare värden i livet. 

Eriksson (2015) berättar att själen sammankopplas allt mer med det psykiska och är starkt 

synonymt med anden. Själen skulle kunna separeras i två delar, en psykisk och en andlig.  

Vem som helst kan vara en själavårdare så länge den lyssnar, samtalar och vägleder. Eriksson 

(2015) betonar att all själavård har syftet att hjälpa människan att bli hel. För att kunna 

utföra en god själavård bör vårdaren vara medveten om sin egen själ och vad den innehåller 

för att kunna stötta en annan människa. Alla vårdare bör vara beredda på att ge själavård i 

alla vårdhandlingar de utför men bör även vara medvetna om egna begränsningar och bör 

överlämna den djupare själavården till specialistutbildade vårdare skriver Eriksson (2015).  

Enligt Eriksson (2018) är hälsan dynamisk vilket innebär att den ibland blir obalanserad och 

ohälsa uppstår. Detta kan i sin tur leda till hälsoproblem och ytterligare behov och begär. 

Eriksson (1995) förklarar att dessa dimensioner även speglas i den ontologiska 

hälsomodellen. Hälsomodellen byggs på tre nivåer som benämns görande-, varande- och 

vardandenivån. Hälsans kriterier på görandenivån består av mätbara, objektiva och yttre 

faktorer. Varandenivån beskrivs som människans strävan mot att uppnå hälsa medan 

vardandenivån hela tiden förändras i takt med att livet förändras. Eriksson (1995) betonar att 

hälsa är ständigt föränderligt och att hälsa och lidande kan finnas samtidigt, genom detta 

utvecklas människan. Eriksson (2018) skriver att det finns olika kulturer och världar som 

omger patienten i en vårdsituation. Den yttre världen beskrivs som miljön runt patienten. 

Eriksson (2018) förklarar att mellanvärlden är där relationer befinner sig, det kan vara 

relationer med andra patienter men även sjuksköterskor och anhöriga. Mellanvärlden är den 

värld där vårdkulturen visar sig och det är här tillit kan byggas mellan sjuksköterskor, 

patienterna och de anhöriga. För att sjuksköterskor ska kunna ge helhetsomvårdnad behöver 

de släppas in i patientens inre värld där den har sina mest privata tankar, exempelvis de om 

livet och döden förklarar Eriksson (2018).  
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2.7 Problemformulering  

Tidigare forskning visar att omvårdnad vid livets slut kan vara en känslig situation för 

patienter och anhöriga. Omvårdnad vid livets slut är den sena fasen inom palliativ vård. 

Palliativ vård innebär att den kurerande vården upphör, den palliativa vården fokuserar 

främst på smärtlindring för att lindra patientens fysiska lidande den sista tiden i livet. 

Palliativ omvårdnad fokuserar främst på att lindra den själsliga smärtan. Människan kan 

förstås utifrån dimensionerna kropp, själ och ande. Dimensionerna är dynamiska och 

lidande uppstår när de är i obalans. Patienter och anhöriga anser att den själsliga 

omvårdnaden är av betydelse och att den behövs i större uträckning. Själslig omvårdnad 

främjar hälsa och kan lindra lidande. Patienterna upplever att deras livskvalitet ökar när 

sjuksköterskor ger dem själslig omvårdnad. Anhöriga tycker att patienterna bör erbjudas mer 

själslig omvårdnad, men anser även att de själva behöver själslig omvårdnad i sorgearbetet. 

Genom att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av själslig omvårdnad vid livets slut kan 

förståelse för hur sjuksköterskor upplever själslig omvårdnad, vilken kunskap de besitter 

samt vilken kunskap de är i behov av bildas.  

3 SYFTE  

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge själslig omvårdnad till patienter 

vid livets slut.  

4 METOD  

Utifrån examensarbetets syfte att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge själslig 

omvårdnad till patienter vid livets slut, har en allmän litteraturöversikt utifrån Fribergs 

metod valts. Friberg (2012) förklarar att metoden allmän litteraturöversikt kan användas när 

målet är att skapa en överblick över ett specifikt område. Litteraturöversikt innebär att en 

sammanfattning av befintlig forskning inom ett område görs för att en kritisk granskning ska 

kunna genomföras. I detta examensarbete användes både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar. Friberg (2012) skriver att en allmän litteraturöversikt lämpar sig för studier som 

hänvisar till både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Vidare skriver Friberg (2012) att 

litteraturöversikten skapar ett strukturerat arbetssätt och skapar underlag för kritisk 

granskning av specifika kunskapsområden. Polit och Beck (2016) skriver att systematiska 

litteraturöversikter minskar risken för felaktiga och vilseledande slutsatser då 

granskningsprocessen och urvalet är opartiskt.  
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4.1 Datainsamling och urval  

Artiklarna har sökts i databaserna CINAHL Plus och PubMed. Artikelsökningen utfördes 

genom att manuellt använda relevanta sökord utifrån syftet. Svensk MeSH användes för att 

hitta medicinska termer på engelska. Ord som framkom via MeSH sökningen var exempelvis 

palliative care och nurse's role. Via google translate översattes icke-medicinska termer för att 

en korrekt översättning skulle ske. En Boolesk söklogik enligt Östlundh (2012) användes. De 

sökorden som användes i olika kombinationer var palliative care OR end of life care AND 

staff experience AND patient experience, palliative care OR end of life AND nursing AND 

spiritual care, Palliative care OR end of life AND spiritual care AND nurses role, palliative 

care OR end of life AND nursing AND spiritual care, Palliative care OR end of life AND 

spiritual care AND nurses role, Spirituality in nursing AND end of life care, palliative care OR 

end of life care AND spiritual care AND nurses experience, health-care providers AND 

palliative care AND spiritual care. Inklusionskriterierna för detta arbete var att artiklarna ska 

vara peer reviewed, finnas tillgänglig i fulltext, skrivna på engelska och skrivna tidigast år 

2009 och vara vårdvetenskapliga. Artiklarna skulle handla om omvårdnad i livets slut och 

deltagarna skulle vara sjuksköterskor. Sökord och sökresultat presenteras i bilaga A. Inga 

geografiska avgränsningar används. Ett exklusionskriterie som används var att artiklar med 

deltagare som var under 18 år exkluderades. Ett annat exklusionskriterie var att artiklarna 

inte skulle vara skrivna på ett annat språk än engelska, detta för att öka förståelsen för 

artikeln.  

Friberg (2012) skriver att vid en allmän litteraturöversikt bör artiklars abstrakt läsas för att 

en helhetsbild ska skapas, detta kallar Friberg (2012) för helikopterperspektiv. När artiklarna 

söktes lästes rubrikerna först, om rubrikerna verkade relevanta lästes även abstraktet. 

Abstraktet är en sammanfattning av artikelns innehåll och genom att läsa abstraktet görs en 

undersökning för att se om artikelns syfte och innehåll är relevant skriver Friberg (2012). Om 

abstraktet ansågs relevant granskades artikeln i sin helhet. Artikeln genomgick därefter en 

kvalitetsgranskning som visade om kvaliteten på artikeln var god nog för examensarbetet.  

Kvalitetsgranskningen som utfördes inspirerades av Statens beredning för medicinsk och 

social utvärdering [SBU] (2014), mallen anpassades efter detta examensarbete. I 

granskningen ingick elva frågor som granskade både kvalitativa och kvantitativa artiklar, 

dessa frågor besvarades med ja eller nej. Detta examensarbete innehåller tio granskade 

artiklar och de behövde svara ja på minst sju av kriterierna för att godkännas och vara med i 

examensarbetet. Artiklar med 1-6 poäng i kvalitetsgranskningen bedömdes ha låg kvalitet 

och sorterades därför bort. Artiklar med 7-9 poäng bedömdes ha en medelkvalitet och kunde 

användas i examensarbetet. Artiklar med 10-11 poäng ansågs hålla en hög kvalitet. Efter 

granskningen godkändes alla artiklarna som fick medel eller hög poäng.  

Kvalitetsgranskningen redovisas i bilaga B och en sammanställning av artiklarna presenteras 

i bilaga C.  
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4.2 Analys  

Enligt Friberg (2012) sker en systematisk litteraturöversiktsanalys i tre steg. Det första steget 

som Friberg (2012) nämner är att upprepade gånger läsa texterna som ska analyseras för att 

läsaren kan skapa sig en helhetsbild av studierna. I enlighet med Friberg (2012) lästes 

artiklarna till detta examensarbete upprepade gånger, sedan sammanfattades artiklarna i en 

tabell som presenteras i bilaga C. Nästa steg enligt Friberg (2012) är att hitta likheter och 

skillnader i de analyserade texternas teoretiska utgångspunkt, syftet, metod, analys och 

resultat. Utifrån de funna likheterna och skillnaderna skapades ytterligare en tabell för att få 

en översikt av likheterna och skillnaderna. Friberg (2012) skriver att de likheter och 

skillnader som identifieras i steg två skall sorteras och kategoriseras i steg tre, likheterna och 

skillnaderna bildar teman när de kategoriseras. För att underlätta kategoriseringen i 

examensarbetet sammanställdes likheterna och skillnaderna i en tabell som färgkodades, 

detta för att öka tydligheten över vilka fynd som upptäcktes. Kategorierna sammanställdes 

sedan i olika teman och presenteras i resultatet i examensarbetet. Kvalitativa och kvantitativa 

artiklar presenteras separat i jämförelserna mellan syfte, metod och analys. I jämförelsen 

mellan de olika artiklarnas resultat presenteras de tillsammans. De kvalitativa artiklarna 

presenteras först då flest kvalitativa artiklar används. Resultatet som presenteras är en 

beskrivande sammanställning av kunskapsläget om sjuksköterskors erfarenheter av att ge 

själsligt stöd vid livets slut.  

4.3 Etiska överväganden  

Erikson (2015) belyser vikten av ett gott vetenskapligt förhållningssätt vid skrivande och 

refererande, gott vetenskapligt uppförande innebär bland annat att källorna syns tydligt både 

i den löpande texten och i referenslistan. Detta anser Erikson (2015) vara viktigt dels för att 

plagiat inte ska ske, dels för att ursprungsförfattaren ska bli uppmärksammad för sin text.  

Referenserna i detta examensarbete ska presenteras utifrån American Psychological 

Association (APA, 2019). Erikson (2015) nämner dessutom vikten av att hålla sig 

sanningsenlig och inte förvränga ursprungsförfattarens ord. Detta styrks även av Codex 

(2018a) som skriver att förvrängning av data, undanhållande av resultat och fabricering av 

resultat inte är tillåtet och kallas för oredlighet. Vetenskapsrådet (2019) skriver att 

tillförlitlighet, ansvar, ärlighet och respekt är de fyra grundprinciperna i god forskning. 

Kjellström (2017) skriver att en god forskningsetik har betydelse för allmänhetens tilltro till 

forskning och högskolestudier.   

Erikson (2015) belyser vikten av en objektiv syn på artiklarna samt försökt att lägga 

förkunskaper åt sidan under arbetet med denna text, detta är något som funnits i åtanke 

genom hela skrivprocessen. För att bibehålla andemeningen i texterna har det även 

eftersträvats en korrekt översättning av de engelska texterna till svenska. Enligt Codex 

(2018b) är det fackgranskningen [Peer Review] som gör att en forskning blir till just en 

forskning då den granskas kritiskt av det vetenskapliga samhället utifrån metodologiska, 

argumentativa och källkritiskt perspektiv. Vikten av att endast använda artiklar som 
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genomgått fackgranskningen har tagits i beaktande och därför är varje artikel som ingår i 

denna litteraturöversikt fackgranskad.  

5 RESULTAT  

Nedan kommer resultatet av denna litteraturöversikt att presenteras genom likheter och 

skillnader i artiklarnas syfte, metod, ursprungsland, kontext, och resultat. De tre teman som 

uppkom i analysen var brister, sjuksköterskan som stöd och utveckling.  

5.1 Likheter och skillnader i artiklarnas syfte  

Examensarbetets samtliga kvalitativa- och kvantitativa artiklar handlade om själslig 

omvårdnad till patienter vid livets slut. De kvalitativa artiklarna Abudari, Hazeim och Ginete 

(2016), Carroll (2001), Keall, Cleyton och Butow (2014), Tornøe, Danbolt, Kvigne och Sørlie 

(2014), Tornøe, Danbolt, Kvigne och Sørlie (2015) nämnde själslig omvårdnad ordagrant i 

sina syften medan Ferrell, Otis-Green, Baird och Garcia (2014) och Wright née Blackwell, 

Lowton, Robert, Grudzen och Grocott (2017) inte gjorde det. Samtliga kvalitativa artiklar 

handlade om palliativ omvårdnad, dock ägde den rum på olika platser. Tornøe et al. (2015) 

nämnde i sitt syfte att omvårdnaden utspelades på vårdhem och inom hemvården medan 

Wright née Blackwell et al. (2017) nämnde att den palliativa omvårdnaden skedde på en 

akutmottagning, övriga författare specificerade inte var omvårdnaden gavs i sitt syfte. Tornøe 

et al. (2015) och Wright née Blackwell et al. (2017) artiklar handlade om att utbilda 

sjuksköterskorna inom palliativ omvårdnad medan Abudari et al. (2016), Carroll (2001), 

Ferrell (2014), Tornøe et al. (2014) beskrev sjuksköterskornas erfarenheter och upplevelser 

av palliativ omvårdnad. Syftet med Keall (2014) studie var att fokusera på strategier, hinder 

och hjälpmedel som sjuksköterskorna kunde använda vid palliativ omvårdnad.   

En likhet som identifierades hos alla tre kvantitativa artiklarnas (Balboni et al., 2014; 

Beckstrand, Collette, Vallister & Luthy, 2012; Farahani et al., 2019) syften var att belysa 

hinder inom palliativ omvårdnad. Beckstrand et al. (2012) påvisar dock hur dessa hinder 

kunde påverka omvårdnaden till skillnad från Balboni et al. (2014) och Farahani et al. (2019) 

som visade på vilka hinder som eventuellt kunde uppstå. Balboni et al. (2014) och Farahani 

et al. (2019) undersökte olika vårdprofessioners önskningar och uppfattningar av palliativ 

vård medan Beckstrand, et al. (2012) endast fokuserade på sjuksköterskor.  

5.2 Likheter och skillnader mellan artiklarnas metod  

Sju av de tio artiklarna som ingick i analysen hade kvalitativ ansats. Abudari et al (2016),  

Carroll (2001), Keall et al. ( 2014), Tornøe et al. (2014), Tornøe, et al. (2015) och Wright née 

Blackwell et al. (2017) samlade in data genom intervjuer medan Ferrell et al. (2014) använde 

öppna enkäter. Alla intervjuer spelades in och transkriberades. Abudari et al. (2016), Carroll 
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(2001), Keall et al. (2014) och Wright née Blackwell et al. (2017) använde semistrukturerade 

intervjuer. Tornøe et al. (2015) samlade in data genom intervjuer i fokusgrupper medan 

Abudari et al. (2016), Carroll (2001), Keall et al. (2014) och Wright née Blackwell et al. (2017) 

samlade in data genom enskilda intervjuer. Wright née Blackwell et al. (2017) samlade även 

in data genom observationer. Antalet deltagare i studierna varierade. Tornøe et al. (2015) 

intervjuade endast tre sjuksköterskor medan Ferrell (et al. (2014) samlade in enkäter från 

346 sjuksköterskor. Abudari et al. (2016), Carroll (2001), Tornøe et al. (2014) och Tornøe et 

al. (2015) använde fenomenologisk design. Keall et al. (2014) och Wright née Blackwell et al.  

(2017) använde en tematiskt ramanalys medan Abudari et al. (2016) använde en modifierad 

Stevick-Colaizzi-Keen-metod. Tornøe et al. (2014) och Tornøe et al. (2015) använde en 

hermeneutisk analysmetod medan Carroll (2001) använde en heuristisk analysmetod.  

De tre kvantitativa studiernas metod visade även på variationer i sina metoder. Balboni et al. 

(2014) och Farahani et al. (2019) bestod av ungefär lika många deltagare, 111 respektive 118 

deltagare, dock hade Beckstrand, Collette, Vallister och Luthy (2012) ett högre deltagarantal 

med 380 deltagare. Beckstrand et al. (2012) och Farahani et al. (2019) genomförde sina 

datainsamlingar med enkäter, Balboni et al. (2014) genomförde sin datainsamling med 

online-undersökningar. Alla tre studier analyserades med kvantitativa metoder. Farahani et 

al. (2019) använde IBM SPSS Statistics för Windows, version 20.0 som analysmetod medan 

Beckstrand et al. (2012) använde SPSS version 18.0.  

5.3 Likheter och skillnader mellan artiklarnas ursprungsland och 

kontext  

Examensarbetets tio artiklar har granskat utifrån dess ursprungsland och kontext. Abudari et 

al. (2016) artikel kom från Saudiarabien och utfördes på en vårdenhet på ett sjukhus. Balboni 

et al. (2014) artikel hade sitt ursprung i USA och utspelade sig också på en vårdenhet på ett 

sjukhus. Beckstrand et al. (2012) enkät samlades in från olika onkologisjuksköterskor runt 

om i USA. Carroll (2001) artikel kom från Storbritannien där studien utfördes på ett flertal 

palliativa vårdenheter. Farahani et al. (2019) studie omfattade olika vårdenheter och hade 

sitt ursprung i Iran. Ferrell et al. (2014) artikel hade sitt ursprung hos sjuksköterskor som 

studerar i USA, Belize, Rumänien, Indien och Filippinerna. Keall et al. (2014) artikel kom 

från Australien och utspelade sig på en palliativ vårdenhet. Tornøe et al. (2014) studie 

utfördes på en palliativ vårdenhet i Norge. Tornøe et al. (2015) studie utfördes i Norge inom 

hemsjukvården och äldrevården. Wright née Blackwell et al. (2017) utförde en studie inom 

Storbritanniens akutsjukvård.  

5.4 Likheter och skillnader mellan artiklarnas resultat  

Efter analys av valda artiklar framkom tre teman som beskrev sjuksköterskornas 

erfarenheter av att ge själslig omvårdnad till patienter i livets slut. De teman som framkom 

var brister, sjuksköterskan som stöd och utveckling. Under tema Brister beskrivs olika brister 

som sjuksköterskorna har erfarenheter av. Tema Sjuksköterskan som stöd innehåller olika 

sätt som sjuksköterskan stödjer patienter och anhöriga. Tema Utveckling beskriver hur 
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sjuksköterskorna har utvecklats eller vill utvecklas inom själslig omvårdnad till patienter i 

livets slut.  

5.4.1 Tema brister  

I samtliga tio granskade artiklar (Abudari et al., 2016; Balboni et al., 2014; Beckstrand et al.,  

2012; Carroll 2001; Farahani et al., 2019; Ferrell et al., 2014; Keall et al., 2014; Tornøe et al., 

2014; Tornøe et al., 2015; Wright née Blackwell et al., 2017) såg sjuksköterskorna brister 

inom den själsliga omvårdnaden vid livets slut. Sjuksköterskorna i Abudari et al. (2016), 

Balboni et al. (2014), Carroll (2001), Farahani et al. (2019), Ferrell et al. (2014), Keall et al. 

(2014), Tornøe et al. (2014), Tornøe (2015) och Wright née Blackwell et al. (2017) tog upp 

bristen på kunskap som ett hinder för själslig omvårdnad vid livets slut. I Ferrell et al. (2014) 

och Keall et al. (2014) uttryckte sjuksköterskorna en oro kring bristande erfarenheter av 

själslig omvårdnad vid livets slut samtidigt som sjuksköterskorna i Balboni et al. (2014), 

Carroll (2001), Farahani et al. (2019) och Wright née Blackwell et al. (2017) ansåg att den 

formella kunskapen kring själslig omvårdnad var bristande. Sjuksköterskorna i Carroll 

(2001) och Wright née Blackwell et al. (2017) ansåg att ytterligare forskning inom området 

krävdes. I Tornøe et al. (2014) och Tornøe et al. (2015) uppfattade sjuksköterskorna att deras 

kunskap om att tolka patienternas oro var bristande. Sjuksköterskorna som Tornøe et al. 

(2015) intervjuade kände därför en rädsla för att tala med patienterna om livets slut. I 

Balboni et al. (2014), Farahani et al. (2019) och Keall et al. (2014) visade sig däremot att en 

del av sjuksköterskorna uttryckte en bristande vilja till att utföra själslig omvårdnad vid livets 

slut. Sjuksköterskorna i Balboni et al. (2014) önskade ingen mer utbildning inom området då 

27 av 37 (p<0.001) av sjuksköterskorna ansåg att själslig omvårdnad är olämplig på grund av 

ojämlikheten mellan patienterna och sjuksköterskorna. Av de 37 sjuksköterskorna som 

Balboni et al. (2014) undersökte svarade 33st att de kände sig obekväma med att diskutera 

själsliga behov med patienter som hade en annan själslig åsikt än sjuksköterskorna själva (p  

0,04). Beckstrand et al. (2012) upptäckte att själslig omvårdnad var viktig enligt 

sjuksköterskorna, men en brist var att den själsliga omvårdnaden inte utfördes lika ofta som 

sjuksköterskorna önskade. Sjuksköterskorna i Keall et al. (2014) ville inte fördjupa sig i 

själsliga samtal med patienterna då de saknade erfarenheter av att ge själslig omvårdnad vid 

livets slut.   

Sjuksköterskorna i Abudari et al. (2016), Balboni et al. (2014), Beckstrand et al. (2012), 

Farahani et al. (2019), Keall et al. (2014), och Wright née Blackwell et al. (2017) erfor att 

tidsbrist var en faktor till att den själsliga omvårdnaden försummades. I Beckstrand et al. 

(2012) och Keall et al. (2014) nämnde sjuksköterskorna att tidsbristen kunde bero på att 

sjuksköterskorna hade en hög arbetsbelastning som bland annat innefattade inskrivning av 

nya patienter och att hjälpa andra kollegor i vårdteamet. I Keall et al. (2014) uppgav 

sjuksköterskorna att patienterna hjälptes utifrån allvarlighetsgraden vilken innebar att 

fysiska symtom prioriterades över själslig omvårdnad. På akutavdelningen föll de små 

grundläggande omvårdnadsbehoven ibland bort, som en klapp på axeln eller ett vänligt ord, 

då arbetsmiljön var för stressfylld berättade sjuksköterskorna i Wright née Blackwell et al.  

(2017).  
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I Abudari et al. (2016), Ferrell et al. (2014) och Tornøe et al. (2014) ansåg sjuksköterskorna 

att kulturella och religiösa aspekter kunde ses som någonting negativt. Sjuksköterskorna i 

Abudari et al. (2016) hade en bristande förståelse för de kulturella ritualerna och ansåg att de 

var fysiskt betungande vilket skapade en frustration hos dem. Sjuksköterskorna kunde se 

vikten av att låta patienterna få utföra sina kulturella traditioner men oroades över att brister 

i patienternas behandling skulle uppstå (Ferrell et al., 2014). I Carroll (2001) ansåg 

sjuksköterskorna att de måste ha förståelse om sin egen kulturella härkomst för att kunna ge 

stöd åt patienterna. Känslor av otillräcklighet och osäkerhet kunde uppkomma hos 

sjuksköterskorna när religiösa frågor ställdes (Tornøe et al., 2014). Enligt sjuksköterskorna 

kunde den kulturella språkbarriären ses som en brist som försvårade kommunikationen 

mellan sjuksköterskorna och patienterna och därmed den själsliga omvårdnaden i livets slut 

(Abudari et al., 2016). Enligt sjuksköterskorna i Keall et al. (2014) handlade de flesta 

klagomålen från patienter och anhöriga om kommunikation. En annan bristande aspekt av 

kommunikation som sjuksköterskorna nämnde var svårigheten att sätta ord på själslig 

smärta då smärta inte går att mäta. Denna svårighet gjorde det svårt för sjuksköterskorna att 

dokumentera och därmed föra vidare informationen till andra sjuksköterskor. Enligt 

sjuksköterskorna ville vissa patienter inte att det dokumenterades för de ansåg att 

konversationen var privat mellan sjuksköterskan och patienten (Keall et al., 2014)  

5.4.2 Tema sjuksköterskan som stöd  

I åtta artiklar (Abudari et al. 2016; Beckstrand et al. 2012; Carroll 2001; Farahani et al. 2019; 

Ferrell et al. 2014; Keall et al. 2014; Tornøe et al. 2014 & Tornøe et al. 2015) beskrev 

sjuksköterskorna hur de kunde påverka den själsliga omvårdnaden vid livets slut genom att 

ge sitt stöd. I Abudari et al. (2016), Beckstrand et al. (2012), Farahani et al. (2019), Ferrell et 

al. (2014), Keall et al. (2014), Tornøe et al. (2014) och Tornøe et al. (2015) tog 

sjuksköterskorna upp familjens och anhörigas roll vid själslig omvårdnad i livets slut. 

Sjuksköterskorna undervisade anhöriga i hur de borde agera kring den döende, 

sjuksköterskorna gav även de anhöriga stöd och obegränsad tid med de avlidna patienterna 

för att sörja (Beckstrand et al., 2012). I Ferrell et al. (2014) och Tornøe et al. (2014) tog 

sjuksköterskorna upp konflikter inom relationen mellan patient och anhöriga, i Tornøe et al. 

(2014) förklarade sjuksköterskorna att de kunde kliva in och stödja de inblandade i 

konflikthanteringen. Enligt sjuksköterskorna var förståelse och försoning inom relationer 

viktigt för att patienterna skulle få en fridfull död (Ferrell et al., 2014). Sjuksköterskorna i 

Farahani et al. (2019) ville inte störa familjen, vilket sjuksköterskorna ibland kände att de 

gjorde när de gav patienterna omvårdnad och stöd.  

I Carroll (2001), Ferrell et al. (2014), Keall et al. (2014), Tornøe et al. (2014) och Tornøe et al. 

(2015) tog sjuksköterskorna upp olika sätt som de kunde ge själsligt stöd i livets slut.  

Sjuksköterskorna i Carroll (2001) och Keall et al. (2014) förklarade att tilliten mellan 

sjuksköterskorna och patienterna var grundläggande för att sjuksköterskorna skulle kunna 

stödja patienternas själsliga behov. Sjuksköterskorna lät patienterna välja när de ville prata 

och vad de ville prata om för att skydda patienternas integritet (Tornøe et al., 2014). 

Sjuksköterskorna vandrade tillsammans med patienterna, vilket innebar att 



14  

sjuksköterskorna skulle finnas som stöd i alla lägen och på patienternas alla dimensioner av 

lidande (Ferrell et al., 2014 & Keall et al., 2014). Ibland var sjuksköterskorna tvungna att 

öppna upp sig om sina egna känslor och tankar för att ge stöd och bekräfta patienterna samt 

för att bygga upp tillit (Ferrell et al., 2014). I Keall et al. (2014) uppmuntrade 

sjuksköterskorna till att använda ordet hopp för att skapa förhoppningar hos patienterna. I 

Tornøe et al. (2014) beskrev sjuksköterskorna att de borde uppmuntra patienterna till att 

leva livet fullt ut den sista tiden i livet. Sjuksköterskorna i Ferrell et al. (2014), Keall et al. 

(2014) och Tornøe et al. (2015) förklarade att den själsliga omvårdnaden vid livets slut inte 

alltid behöver vara verbal utan att tystnad ibland kunde ha en stark stödjande effekt även om 

sjuksköterskorna tyckte att den var obekväm i början. Sjuksköterskorna ansåg att de borde 

bekräfta patienterna och visa patienterna att de är viktiga (Keall et al., 2014). I Ferrell et al. 

(2014) och Keall et al. (2014) redogjorde sjuksköterskorna att patienterna ibland behövde 

förlåta sig själva för att få en fridfull död och att detta var något som sjuksköterskorna kunde 

stödja patienterna med. Ibland räckte sjuksköterskorna inte till som stöd och därför kunde 

de hänvisa till andra professioner som också kunde stödja patienten (Keall et al., 2014). I 

Ferrell et al. (2014) berättade sjuksköterskorna att exempelvis präster kunde kopplas in för 

att stödja patienterna vid religiösa behov. I Abudari et al. (2016), Ferrell et al. (2014), Keall et 

al. (2014) och Tornøe et al. (2014) nämnde sjuksköterskorna religiösa aspekter kring själslig 

omvårdnad vid livets slut och de var överens om att dessa aspekter var viktiga att tillgodose. I 

Tornøe et al. (2014) ansåg sjuksköterskorna att de var skyldiga att stödja patienterna i deras 

religion även om sjuksköterskorna inte själva hade samma tro som patienterna. 

Sjuksköterskorna nämnde att stöd för patienternas själsliga tro är viktig även om 

sjuksköterskorna själva saknar tro (Keall et al., 2014).  

Sjuksköterskorna i Carroll (2001) ansåg att de hade tillräckliga resurser för att ge patienterna 

stöd genom både fysisk- och själslig omvårdnad i livets slut samtidigt. Sjuksköterskorna i 

Tornøe et al. (2014) förklarade att patienternas lidande kunde beskrivas som en total smärta, 

det totala lidandet inkluderade emotionell, själslig, existentiell och fysisk smärta.  

Sjuksköterskorna hade svårt att skilja på den fysiska och psykiska smärtan då de kunde yttra 

sig med liknande symtom (Keall et al., 2014). I Tornøe et al. (2014) förklarade 

sjuksköterskorna att den känslomässiga ångesten ibland kunde kännas mycket värre än den 

fysiska smärtan hos patienterna. Sjuksköterskorna uppmuntrade till att kombinera de 

fysiska, sociala, själsliga och psykologiska dimensionerna med varandra för att kunna ge 

bästa möjliga stöd (Tornøe et al., 2015). Sjuksköterskornas stöd var viktigt för att öka 

patienternas livskvalitet (Abudari et al., 2016; Farahani et al., 2019 & Keall et al., 2014).  

5.4.3 Tema utveckling  

I åtta av artiklarna (Balboni et al. 2014; Farahani et al. 2019; Carroll, 2001; Ferrell et al.  

2014; Keall et al. 2014; Tornøe et al. 2014; Tornøe et al. 2015 & Wright née Blackwell et al. 

2017) uttryckte sjuksköterskorna en vilja att utveckla sin kunskap om själslig vård. 

Sjuksköterskorna (39%) i Balboni et al. (2014) berättade att de ville ge mer själslig 

omvårdnad i livets slut än de hade utbildning för. Sjuksköterskorna i Farahani et al. (2019) 

nämnde dock att majoriteten av sjuksköterskorna (83,8%) var villiga att delta i utbildningar 
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för att utvecklas och stärka sin kunskap kring själslig omvårdnad i livets slut. Trots detta 

hade 74 av de 111 sjuksköterskorna i Farahani et al. (2019) inte fått någon utbildning i själslig 

omvårdnad. I Carroll (2001) ansåg sjuksköterskorna att forskning kring utbildningsprogram 

inom själslig omvårdnad för sjuksköterskor var grundläggande. I Carroll (2001), Tornøe et al. 

(2015) och Keall et al. (2014) uppgav majoriteten av sjuksköterskorna att de hade någon 

form av vidareutbildning. Rådgivningskurser eller kurser i självmedvetenhet var kurser som 

sjuksköterskorna i Keall et al. (2014) hade tagit del av och sjuksköterskorna ansåg att deras 

kommunikationsförmåga hade utvecklats av kurserna. Sjuksköterskorna fick utbildning 

inom palliativ omvårdnad genom den palliativa vårdenheten på sjukhuset (Wright née 

Blackwell et al., 2017).   

När sjuksköterskorna fick mer erfarenheter utvecklades deras roll (Ferrell et al., 2014). 

Sjuksköterskornas erfarenheter utvecklade dem i deras yrkesutövning av att ge själslig 

omvårdnad i livets slut (Keall et al., 2014 & Tornøe et al., 2014). Den stärkta 

yrkesutvecklingen visades exempelvis genom större mod och färdigheten att vara genuin mot 

patienterna och kunna närvara till 100 procent i samtalen med patienterna (Keall et al., 

2014; Tornøe et al., 2015 & Tornøe et al., 2014). Sjuksköterskorna lärde sig genom 

utbildningen att identifiera patienternas lidande genom att lyssna aktivt och identifiera 

ansiktsuttryck och kroppsspråk (Tornøe et al., 2015). Sjuksköterskorna i Balboni et al. 

(2014), Carroll (2001), Farahani et al. (2019), Ferrell et al. (2014), Keall et al. (2014), Tornøe 

et al. (2014), Tornøe et al. (2015), Wright née Blackwell et al. (2017), berättade att utbildande 

insatser ledde till utveckling som stärkte dem i rollen att ge själsligt stöd åt patienter vid 

livets slut.  

6 DISKUSSION  

Nedan presenteras en metoddiskussion där examensarbetets metod granskas, sedan 

presenteras en diskussion kring etiska överväganden. Till sist presenteras en 

resultatdiskussion där resultatet diskuteras gentemot tidigare forskning, vårdvetenskapligt 

perspektiv och relevanta styrdokument.  

6.1 Metoddiskussion  

I detta examensarbete användes metoden allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2012) 

beskrivning. Metoden användes för att en sammanställning av studier inom området 

sjuksköterskors erfarenheter av själslig omvårdnad vid omvårdnad i livets slut skulle kunna 

genomföras. Metoden sågs som en fördel då både kvalitativa och kvantitativa artiklar kunde 

granskas, vilket var en styrka som gav ett djup och en bredd till examensarbetet. I 

examensarbetet användes två sökmotorer, Cinahl + och PubMed, dessa sökmotorer är 

välkända databaser för artiklar inom vårdvetenskapen. Vid sökning i databaserna 
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diskuterades vilka träffar som skulle ge relevanta resultat, därefter skapades en lista över 

sökord som kunde användas, dessa översattes med hjälp av Svensk MeSH och Google 

Translate för att säkerställa en korrekt översättning. En Boolesk sökning genomfördes genom 

att orden AND, OR och NOT kombinerades med sökorden. Sökorden som användes var 

“palliative care” “end of life”, “nursing”, “nurses role, “nurses experience”, “spirituality in 

nursing”, “spiritual care”, “psychosocial care”, “health-care providers”. Om en sökning fick 

ett för högt antal träffar bedömdes resultatet övermäktigt att läsa igenom och sökorden 

justerades för att få ner antalet träffar. Det höga antalet träffar kan ses som en styrka då 

mycket forskning kring ämnet existerar, men även som en svaghet då relevanta artiklar kan 

försvunnit vid när sökningarna gjordes om. Sökningarna begränsades till artiklar på 

engelska, endast de artiklar som var Peer rewied användes, deltagarna var över 18 år gamla 

och artiklarna var inte äldre än tio år. Trots denna avgränsning är en artikel från 2001 

medtagen i resultatet. Artikeln hittades vid sökningen av tidigare forskning och ansågs 

relevant då den tillförde data som inte kunde ses i de mer aktuella artiklarna. Artikelns ålder 

kan ses som en svaghet då informationen som framkommer är äldre än tio år. Bortsett från 

artikeln från 2001 är den äldsta artikeln från år 2012. En styrka med examensarbetet är att 

endast förstahandskällor har inkluderats. Polit och Beck (2016) skriver att förstahandskällor 

är att föredra då andrahandskällor kan undanhålla mycket information eller förvränga 

ursprungsförfattarens mening. Ingen geografisk avgränsning användes då artiklarnas 

ursprungsland inte påverkade syftet i examensarbetet. Sökningarnas avgränsningar gjordes i 

enlighet med Polit och Beck (2016) rekommendationer angående avgränsningar vid 

datasökningar. Artikelsökning presenteras i en sökmatris (Bilaga A).  

Mallen för kvalitetsgranskning (Bilaga B) inspirerades av SBU (2014). Kvalitetsgranskningen 

användes för att granska och poängsätta artiklarna. Poängen visade om de höll kvalitet eller 

inte. En styrka i examensarbetet är att majoriteten av artiklarna håller en hög kvalitet. Ibland 

användes Google translate för att förstå artiklarna bättre. När artikeln klarade 

kvalitetsgranskningen så översattes den och sammanfattades med egna ord i artikelmatrisen. 

Polit och Beck (2016) skriver att artiklarna ska sammanfattas med egna ord för att få med det 

som är viktigast från studien. Detta examensarbete ska kunna användas som material i 

utbildningssyfte för sjuksköterskor som jobbar med patienter i livets slutskede. 

Examensarbetet ska visa vikten av att ge själslig vård i livets slutskede och hur 

sjuksköterskan kan göra detta utifrån sina egna förutsättningar. Under arbetet satt 

författarna till detta examensarbete tillsammans och skrev för att kunna kommunicera bättre 

kring arbetet och minska risken för missförstånd. I examensarbetet har ett akademiskt språk 

använts och de facktermer som är nödvändiga förklaras i kapitlet begreppsförklaringar.  

De utvalda artiklarna presenteras i en artikelmatris (Bilaga C) där en kort sammanfattning av 

artiklarna finnes. Friberg (2012) skriver att i en artikelmatris får läsaren en sammanfattning 

av innehållet i artiklarna och kvalitetsgranskningspoäng. Genom artikelmatrisen får läsaren 

möjlighet att själv avgöra om valet av artiklar verkar rimligt med tanke på examensarbetets 

problemformulering och syfte. I detta examensarbetes artikelmatris finns rubrikerna 

författare, titel, tidskrift, publiceringsår, tidskriftens ursprungsland, syfte, metod, deltagare, 

datainsamling, analys, resultat samt kvalitetsgranskningspoäng.  
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Polit och Beck (2016) förklarar att giltighet kan ses ur ett kvantitativt och ett kvalitativt 

synsätt. Kvantitativa studiers giltighet ökar när mätinstrumenten mäter det som de är 

avsedda att mäta. Vid kvalitativa studier kan begreppet trovärdighet som består av 

dimensionerna pålitlighet och bekräftelsebarhet med fördel användas (Polit & Beck, 2016). 

En studie blir trovärdig om resultatet är giltigt och rimligt (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Enligt Polit och Beck (2016) är en studie trovärdig när syftet besvaras med den mest lämpade 

metoden. Trovärdighet eftersträvades i detta examensarbete. Polit och Beck (2016) och 

Mårtensson och Fridlund (2017) värderingar av trovärdighet har tagits i beaktande och 

därför används den lämpligaste metoden utifrån syftet. Om en studies resultat är tydligt 

formulerat och går att överföra till andra sammanhang har studien en hög överförbarhet 

enligt Mårtensson och Fridlund (2017). I utformandet av resultatet till detta examensarbete 

eftersträvades en tydlighet. Själslig omvårdnad kan appliceras inom fler delar av vården och 

därför kan detta examensarbetes resultat överföras till andra sammanhang. Genom att 

beskriva sin förförståelse och förklara hur tidigare erfarenheter har haft inverkan på 

datainsamling och dataanalys visas pålitlighet förklarar Mårtensson och Fridlund (2017). I 

detta examensarbete har förförståelsen som kan påverka arbetet negativt lagts åt sidan i 

största möjliga mån. Förförståelsen gav ett intresse att påbörja arbetet och en insikt i vilka 

artiklar som var relevanta för arbetet. Bekräftelsebarheten tilltar om analysprocessen 

förklaras tydligt och om författaren är neutral till resultatet av analysen förklarar Mårtensson 

och Fridlund (2017) och föreslår sedan att andra personer kan granska analysen och 

resultatet.   

 

 

6.2 Etikdiskussion  

Artiklarna som inkluderats i detta examensarbete har genomgått en kvalitetsgranskning där 

en av frågorna var om studien utfört ett etiskt resonemang, vilket i så fall gjorde studien 

etiskt försvarbar. Endast artiklar med ett gott etiskt uppförande fick vara en del av detta 

examensarbete. Med gott etiskt uppförande menas exempelvis att deltagarnas integritet och 

konfidentialitet bevaras. Enligt Kjällström (2017) bibehålls deltagarnas konfidentialitet 

genom transkribering av intervjuer. I detta examensarbete är artiklarnas intervjuer 

transkriberade. Enligt Polit och Beck (2016) bevaras deltagarnas integritet då de när som 

helst kan avsluta sitt deltagande i studien. Alla deltagare i de artiklar som inkluderats i detta 

examensarbete hade möjlighet att avsluta sitt deltagande genom hela studien. Alla artiklarna 

var även Peer rewied vilket innebär att de granskats av andra forskare och sedan godkänts 

som forskning innan publikation.   

Vad gällande etiken i detta examensarbete valde författarna att lägga sin egen förförståelse åt 

sidan, vara objektiva och reflektera över resultaten i de medtagna studierna. Resultaten 

användes för att bygga upp de teman som hittas i examensarbetet, författarna refererade 

noga till ursprungsförfattare för att undvika förvrängning av data, underhållande eller 

förskönande av resultat som Codex (2018a) beskriver som oredlighet. Alla källor som 

använts redovisas i löpande text och i referenslistan för att uppfylla det goda vetenskapliga 

uppförandet som Erikson (2015) beskriver. Referenshantering har skett i enlighet med 

American Psychological Association (APA, 2019).  
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6.3 Resultatdiskussion  

Under denna rubrik diskuteras examensarbetets resultatdel utifrån de likheter och skillnader 

som identifierades och de teman som bildades. Resultatet diskuteras i relation till tidigare 

forskning och vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv. 

6.3.1 Diskussion av studiernas syfte, analys, metod, ursprungsland och kontext  

I fem av de sju kvalitativa artiklarna nämns själslig omvårdnad i syftet. Två artiklar syftade 

till att utbilda sjuksköterskorna inom omvårdnad vid livets slut medan fyra artiklar syftade 

till att beskriva sjuksköterskornas erfarenheter och upplevelser av att utföra själslig 

omvårdnad. Alla de kvantitativa artiklarna syftar till att belysa hinder inom den palliativa 

omvårdnaden. Friberg (2012) skriver att orden beskriva och belysa är vanliga ordval i 

syftesformuleringar och dessa ordval förklarar hur studien kommer att formas. Artiklarnas 

syften var relevanta då de svarade på examensarbetets syfte. I endast två av de kvalitativa 

studiernas syften nämnde författarna inom vilket kontext omvårdnaden utförts, författarna 

till detta examensarbete vill inte begränsa sig till en särskild vårdenhet och involverar därför 

alla artiklar oavsett vårdkontext så länge de var relevanta och nämnde själslig omvårdnad vid 

livets slut. Av de sju kvalitativa artiklar som granskats så använde sex av artiklarna intervjuer 

för att samla data. Fyra av artiklarna använde semistrukturerade intervjuer vilket Polit och 

Beck (2016) beskriver som den intervjuform som ger mest omfattande svar och poängterar 

att ja och nej frågor bör undvikas. I en artikel intervjuades personer i fokusgrupper. Polit och 

Beck (2016) anser att intervjuer med fokusgrupper kan vara missvisande då det finns risk att 

alla som intervjuas inte kommer till tals. Polit och Beck (2016) ser även fördelar med 

fokusgrupper då det är ett effektivt sätt att samla in mycket data på kort tid.   

I två av de kvantitativa artiklarna användes datainsamlingsmetoden enkäter. Polit och Beck 

(2016) skriver att enkäter med fördel kan användas för att garantera anonymitet för 

deltagarna, sänka kostnaderna på studien samt garantera att forskaren är neutral gentemot 

deltagaren. Den tredje kvantitativa studien utfördes däremot med hjälp av  

onlineundersökningar. Polit och Beck (2016) skriver att fördelar med onlineundersökningar 

är att de dels är mer kostnadseffektiva än enkäter, dels att forskarna har större möjlighet att 

informera och instruera deltagarna i en onlineundersökning. Antal deltagare i de kvantitativa 

artiklarna var som lägst 111 personer och som högst 380 personer vilket ger en stor spridning 

av personer som i sin tur resulterar i ett stort urval av svar. Polit och Beck (2016) skriver att 

deltagarmängden bör vara tillräckligt stor för att kunna representera en hel grupp, detta för 

att öka generaliserbarheten. Av de kvalitativa studierna skilde sig deltagarmängden dock från 

endast tre deltagande sjuksköterskor upp till 346 sjuksköterskor. Artiklarna som valdes till 

detta examensarbete beskriver tydligt vilka individer som deltagit i studien, hur 

datainsamlingen genomförs samt hur resultaten analyserats. Polit och Beck (2016) skriver att 

resultaten bör analyseras med säkra mätinstrument som passas efter metoden. Två av de 

artiklar som granskades hade sitt ursprung i USA, två av artiklarna härstammade från 

Storbritannien, en artikel kom från Iran, en artikel hade sitt ursprung i Saudiarabien, två 



19  

artiklar var från Norge, en artikel var från Australien och en studie utfördes internationellt. 

Ingen geografisk avgränsning användes och därför granskades studier från olika länder.  

6.3.2 Diskussion av tema brister  

Bristen på kunskap om själslig omvårdnad vid livets slut var återkommande i resultatet, det 

innefattade brist på erfarenheter av själslig omvårdnad och brist på formell kunskap om 

själslig omvårdnad. Ekebergh och Dahlberg (2015) skriver att erfarenheter och kunskap 

bygger upp varje sjuksköterskas unika men professionella samtalsstil. Kunskapsbristen som 

många av sjuksköterskorna i resultatet nämnde resulterade i rädsla och obehag inför själsliga 

samtal tillsammans med patienterna. Eriksson (2018) förklarar att det är sjuksköterskans 

ansvar att visa patienten att sjuksköterskan finns här, sjuksköterskan lyssnar till patienten 

och vill patienten väl. Anhöriga och patienter värdesätter kommunikationen med 

sjuksköterskan för att få själsligt stöd, känna trygghet samt bibehålla känslan av kontroll 

(Boston et al., 2011); François et al., 2017; Heyland et al., 2010: Gonella et al., 2019; Teno et 

al., 2001 & Pierson et al., 2002.   

Bristande kommunikation i form av språkförbristningar eller talsvårigheter framkom i 

resultatet. Bristande kommunikation försvårade den själsliga omvårdnaden. Alla patienter 

har rätt till information oavsett kommunikationsväg, detta för att underlätta för patientens 

autonomi och självbestämmande och stärka upplevelsen av kontroll över situationen (SOU 

2013:44). En annan aspekt av bristande kommunikation som nämns i resultatet är 

svårigheten att beskriva psykisk smärta med ord. Arman och Rehnsfeldt (2015) bekräftar att 

det ofta saknas ett språk för de tankar, känslor och upplevelser som en patient eller anhörig 

kan känna i svåra tider eller vid en förlust. Patienter menar att det verbala språket kan 

uttrycka kärlek, men när det verbala språket brister kan kärlek visas genom tröst, förtroende 

och sjuksköterskans vilja att hjälpa (Prince-Paul, 2008). Ekebergh och Dahlberg (2015) 

uttrycker att det verbala språket inte alltid finns att tillgå men att samtalet ändå måste kunna 

genomföras. Kroppsspråk, ansiktsuttryck och andning är exempel på signaler som 

sjuksköterskan måste vara lyhörd till (Ekebergh & Dahlberg, 2015). Utifrån resultatet och 

tidigare forskning förstås det att kommunikation är av betydelse för alla parter. 

Sjuksköterskans ansvarar över att kommunicera på det vis patienterna och anhöriga är i 

behov av.  

I resultatet uttryckte vissa av sjuksköterskorna att tidsbrist var en anledning till att själslig 

omvårdnad inte utfördes och det visade sig även att en del av sjuksköterskorna inte ville 

utföra själslig omvårdnad, vilket går emot Eriksson (2018) teori om hur en sjuksköterska ska 

förhålla sig. En annan brist som upptäcktes i resultatet var svårigheter vid dokumentation. 

Sjuksköterskorna tyckte det var svårt att sätta ord på själsliga samtal som de haft med 

patienten och undvek därför att dokumentera dem. En del av sjuksköterskorna tyckte detta 

var frustrerande eftersom alla sjuksköterskor då inte fick samma information och kunde 

hjälpa patienten på samma sätt. En del av sjuksköterskorna berättade att patienten hade 

uttryckt en motvilja till att samtalet skulle dokumenteras då patienten ansåg att det själsliga 

samtalet skulle stanna mellan patienten och sjuksköterskan. Dokumentation är en del av 

sjuksköterskans arbete och att det handlar om patientsäkerheten (Eriksson, 2018). I 

dokumentationen ska det framgå vad patienten vill ha för omvårdnad och den ska spegla 
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vem patienten är samt hur patienten vill bli bemött. Språket som används i dokumentationen 

bör vara neutralt och utan värderingsord, detta för att inte vara kränkande mot patienten 

(Eriksson, 2018). Slutsatsen utifrån tidigare forskning och resultatet är att sjuksköterskan 

ibland måste gå emot patientens önskan angående dokumentation. Om dokumentationen 

uteblir information kring patientens själsliga omvårdnad som kan vara nödvändig för 

sjuksköterskan i tjänst. Detta kan ses som ett etiskt dilemma då patientens autonomi ställs 

mot bästa möjliga omvårdnad för patienten samt patientsäkerheten. Utifrån resultatet kan 

det förstås att själsligt mående är lika viktigt som det fysiska måendet och därför bör samma 

vikt läggas på dokumentation om själsligt mående.  

6.3.3 Diskussion av tema sjuksköterskan som stöd  

Vikten av sjuksköterskornas själsliga stöd vid omvårdnaden i livets slut var återkommande i 

resultatet. Sjuksköterskornas själsliga stöd berörde patienterna och dess anhöriga. Det är 

viktigt för patienter att veta hur långt gången deras dödliga sjukdom är (Kastbom et al., 

2017). Detta bekräftas av patienter i Pierson et al. (2002) som anser att medvetenheten om 

deras sjukdom inger känsla av kontroll. I resultatet beskrev sjuksköterskorna de anhöriga 

som en central del i patientens liv. Enligt anhöriga kan det uppstå konflikter mellan 

sjuksköterskan och anhöriga vid omvårdnad i livets slut då de kan ha olika syn på vad en god 

omvårdnad i livets slut innebär (François et al., 2017). Anhöriga ser en god omvårdnad vid 

livets slut som en omvårdnad där såväl patienters själsliga som fysiska och psykiska behov 

tillfredsställs (Gonella et al., 2019). Eriksson (2018) belyser vikten av att stärka patientens 

känsla av välbefinnande och glädje. I resultatet förklarade sjuksköterskorna att patienterna 

och dess anhöriga kunde uppleva livskvalitet som ledde till en fridfull död genom sin religion. 

Patienter i Pierson et al. (2002) berättar att de vill ha en präst närvarande vid döden även om 

de inte utövat någon religion aktivt i livet. Patienter i Prince-Paul (2008) berättar att de levt 

utan någon religiös tro hela sitt liv, men att de ändå funnit tröst i gud och bönen när de fått 

dödsbesked. I resultatet framkom det att sjuksköterskorna kunde behöva ta hjälp av andra 

professioner för att stödja patienterna, exempelvis präster eller andra religiösa ledare kunde 

då kopplas in. Det är inte ett nederlag för sjuksköterskorna utan snarare en styrka att 

sjuksköterskorna kan se sin otillräcklighet och ändå gör sitt bästa för att stödja patienten 

framkommer det i resultatet. Utifrån resultatet och tidigare forskning framkom det att 

religion kan ha en stor betydelse för patienter vid livets slut och dess anhöriga. Genom att 

sjuksköterskan och religiösa representanter samarbetar kan de religiösa behoven tillgodoses 

och därigenom ökar livskvaliteten för patienten. Tankar kring tillgodoseende av religiösa 

behov väcks, då alla religioner inte är representerade på alla vårdenheter.  

I resultatet visade det sig att själsliga samtal mellan sjuksköterskorna och patienterna kunde 

hjälpa patienten att uppnå en fridfull död. Dock så visade resultatet att de själsliga samtalen 

skulle utgå från patienterna för att bevara dess autonomi, vilket betyder att sjuksköterskorna 

bör låta patienterna välja om vad och när de vill samtala. Sjuksköterskan ska bry sig om 

patienten belyser Eriksson (2018) och förklarar vidare att det kan innebära att sitta bredvid 

och lyssna till patienten. Ekebergh och Dahlberg (2015) skriver att lyhördhet för den andres 

tankar och insikter bör finnas med i ett samtal. Ekebergh och Dahlberg (2015) skriver även 
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att ett samtal ska vara ömsesidigt och båda parterna måste ge och ta, detta bekräftas av 

resultatet som påvisade att sjuksköterskorna ska vara medvetna och öppna med sin egen tro 

för att kunna hjälpa patienterna på ett själsligt plan. Dödsbeskedet fick patienterna att vilja 

lösa konflikter och försonas med anhöriga (Prince-Paul, 2008). Sjuksköterskorna förklarade 

att försoning var viktigt för att patienten skulle få en fridfull död. Resultatet visade att de 

anhöriga och patienter bör försonas i slutskedet av livet för att underlätta sorgearbetet för 

alla inblandade. Ibland kunde sjuksköterskorna behöva stödja patienterna och de anhöriga i 

försoningsarbetet. Vissa av sjuksköterskorna kände att de ibland störde patienterna och dess 

anhöriga när de skulle utföra omvårdnad på patienterna. Patienterna prioriterar att ha 

familjen nära den sista tiden i livet (Kastbom et al., 2017). En del av sjuksköterskorna 

berättade att de gav de anhöriga obegränsad tillgång till den döde efter dennes bortgång. De 

anhöriga i Teno et al. (2001) anser att sjuksköterskan ska stötta de anhöriga i sorgeprocessen 

efter patientens bortgång.   

Sjuksköterskorna beskrev även att patienten ibland behöver försonas med sig själva och sitt 

lidande för att få en fridfull död. I resultatet framkom det att patienternas lidande kunde 

beskrivas som en total smärta som var emotionell, själslig, existentiell och fysisk. 

Patienternas sociala ställning till andra människor förändrades i och med den palliativa 

vården och de hamnade i en beroendeställning (Prince-Paul, 2008). Patienter i Chochinov et 

al. (2009) berättade att känslan av att vara meningslös och att vara en börda för andra kunde 

infinna sig, detta gjorde patienterna nedstämda. Sjuksköterskan ska inge patienter 

välbefinnande och mod (Eriksson, 2018). Resultatet visade att det ibland kunde vara svårt 

för sjuksköterskorna att skilja på den fysiska och psykiska smärtan då de ibland antog 

liknande symptom. Resultatet visade att sjuksköterskorna har insett att det är viktigt för 

patienterna att sjuksköterskorna implementerar alla dimensioner av smärta i omvårdnaden 

för att ge själsligt stöd och öka patientens livskvalitet. I resultatet framkom det att 

sjuksköterskorna uppmuntrades att använda ordet hopp när de utförde själslig omvårdnad 

till patienterna i livets slut. Även Eriksson (2018) nämner att sjuksköterskan ska ge patienten 

hopp om framtiden. Patienter vittnar om att hoppet är föränderligt genom 

sjukdomsförloppet, ena dagen kan hopp om botemedel finnas och den andra dagen finns 

hopp om en fridfull död  

(Kristiansen et al., 2014). Majoriteten av sjuksköterskorna i resultatet ville ge själsligt stöd till 

patienterna och dess anhöriga vid omvårdnad i livets slut. I bakgrunden och resultatet 

nämns hoppet som någonting positivt även om det ibland handlar om att få dö. 

Sjuksköterskan kan hamna i situationer där meningsskiljaktigheter kring hopp inträffar. En 

döende patient kan hoppas på att få dö medan anhöriga hoppas på förbättring, i ett sådant 

läge kan sjuksköterskan bekräfta varje individs hopp utan att ta ställning.  

6.3.4 Diskussion av tema utveckling  

I resultatet beskrev sjuksköterskorna att de ville ge mer själslig omvårdnad än vad de hade 

utbildning för. Eriksson (2015) anser att alla sjuksköterskor ska utföra själslig omvårdnad 

men påpekar även att självmedvetenhet är viktigt. Anhöriga anser att sjuksköterskan borde 

få mer utbildning inom palliativ vård (Gonella et al., 2019). Enligt Fransson Sellgren (2014) 
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är det verksamhetschefens ansvar att ge sjuksköterskan möjlighet att utvecklas genom 

vidareutbildningar vilket i sin tur leder till en utvecklad verksamhet. Själslig omvårdnad på 

en djup nivå bör överlämnas till sjuksköterskor med specialutbildning (Eriksson, 2015).  

Sjuksköterskorna i resultatet var villiga att delta i vidareutbildning för själslig omvårdnad.  

Sjuksköterskan blir skickligare inom relationer och samtal när de utbildas (Arman, 2015).  

Resultatet visade att vissa av sjuksköterskorna hade fått någon slags vidareutbildning, 

antingen erfarenhetsbaserad eller formell samt att dessa utbildningar hade förändrat deras 

sätt att föra själsliga samtal då utbildningen skänkte dem mer mod och färdigheter. Lindberg 

(2015) förklarar att mod innebär att sjuksköterskan är modig nog att tro på sin egen 

kompetens och sin egen kunskap. Vissa av sjuksköterskorna berättade att de lärt sig att 

identifiera patienternas lidande genom att se deras ansiktsuttryck och kroppsspråk. Anhöriga 

och patienter tyckte att den palliativa omvårdnaden skulle få en högre kvalitet om den 

själsliga omvårdnaden utvecklas (Heyland et al., 2010). Tidigare forskning och resultatet 

visar att kunskapen som sjuksköterskan tar till sig utvecklar sjuksköterskan oavsett om den 

är formell eller reell. Den reella kunskapen kan dock behöva kompletteras med formell 

kunskap då sjuksköterskan ska arbeta vårdvetenskapligt.  

7 SLUTSATS  

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge själslig 

omvårdnad till patienter vid livets slut. Genom studien kunde författarna till detta 

examensarbete konstatera att själslig omvårdnad vid omvårdnad i livets slut är en viktig 

insats som sjuksköterskorna kunde göra för patienterna. Det fanns delade meningar kring 

själslig omvårdnad vid livets slut men att majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att den 

själsliga omvårdnaden var viktig för dem själva, patienterna samt de anhöriga. Förbättringar 

kring utbildningar inom själslig omvårdnad vid livets slut efterfrågades av sjuksköterskorna 

för att stärka dem i sin profession. Utbildningarna behövde förbättras på grundnivå men 

även via vidareutbildningar uttryckte sjuksköterskorna. De sjuksköterskorna som tagit del av 

vidareutbildningar såg dem som något positivt då de kände att de växte inom rollen som 

sjuksköterska. I examensarbetet har det även framkommit att anhöriga är viktiga för 

patienterna i den själsliga omvårdnaden. Sjuksköterskorna lät de anhöriga delta i 

omvårdnaden av patienten och sjuksköterskorna tog även hänsyn till de anhöriga i deras 

sorgeprocess. Patienternas och de anhörigas traditioner och religion ska respekteras av 

sjuksköterskorna även om sjuksköterskorna inte delar samma tro. Det bör ligga i 

sjuksköterskans intresse att utföra själslig omvårdnad då själslig omvårdnad är en del av 

helhetsomvårdnaden och har betydelse för patienternas välbefinnande.  
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8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING  

Under examensarbetets gång framkom att utbildning inom själslig omvårdnad i livets slut 

saknades bland sjuksköterskorna och att attityderna till själslig omvårdnad varierade. 

Förslag på fortsatt forskning inom området är att ta fram metoder för grundläggande- och 

vidareutbildning inom själslig omvårdnad vid livets slut. Forskning kring hur metoderna kan 

implementeras i den befintliga omvårdnaden behövs även. Forskning som undersöker olika 

kulturella perspektiv på själslig omvårdnad kan vara av intresse. Vidare forskning på de 

anhörigas perspektiv av den själsliga omvårdnaden patienten erbjuds och även den själsliga 

omvårdnaden som anhöriga blir erbjudna kan bidra till förbättringar inom den själsliga 

omvårdnaden. Fortsatt forskning behövs dels för att förbättra sjuksköterskors erfarenheter 

av själslig omvårdnad, dels för att utveckla kunskap om hur den själsliga omvårdnaden 

påverkar patienters livskvalitet den sista tiden i livet. Sjuksköterskors själsliga omvårdnad till 

den döende patienten har även inverkan på de anhörigas upplevelse av omvårdnaden. 

Forskning om den själsliga omvårdnaden i andra vårdkontext kan bidra till ökad förståelse 

för den själsliga omvårdnaden betydelse.  
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BILAGA B  KVALITETSGRANSKNING  

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2014) kvalitetsgranskningsmatris 

har anpassats för att kunna appliceras på syftet för examensarbetet och innefatta både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. Artiklar med 1-6 poäng har låg kvalitet, artiklar med 7-9 

poäng har medelhög kvalitet och att artiklar med 10-11 poäng har hög kvalitet.   
  

Frågorna som ska svaras på i kvalitetsgranskningen är:  

1. Är urvalet relevant?  

2. Är kontexten tydligt beskriven?  

3. Finns relevant etiskt resonemang?  

4. Är datainsamlingen tydligt beskriven?  

5. Är datainsamlingen relevant?  

6. Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till datainsamlingen?  

7. Är analysen tydligt beskriven?  

8. Är resultatet logiskt?  

9. Är resultatet begripligt?  

10. Är resultatet tydligt beskrivet?  

11. Är resultatet överförbart till ett liknande sammanhang (kontext)?  
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BILAGA C   ARTIKELMATRIS  

A  

Författare: Abudari, G., Hazeim, H., Ginete, G.  

Titel: Caring for terminally ill Muslim patients: Lived experiences of non-Muslim nurses  

Tidskrift: Cambridge University Press  

År: 2016  

Land: USA  

Syfte: Att utforska icke-muslimska sjuksköterskors upplevelser av att ta hand om 

palliativa muslimska patienter och deras familjer med fysiska, sociala, kulturella, själsliga 

och religiösa metoder.  

Metod: Kvalitativ studie med fenomenologisk design. Deltagare:Tio sjuksköterskor. 

Datainsamling: semistrukturerade intervjuer. Analys: Modifierad Stevick-ColaizziKeen-

metod. Alla intervjuer spelades in och transkriberades.  

Resultat: Studien visade att sjuksköterskor såg svårigheter vid kommunikation som en 

utmaning för omvårdandet. Vissa av sjuksköterskorna ansåg att omvårdnaden blev mer 

fysiskt krävande och mer tidskrävande när kulturella aspekter tillgodoses, trots detta ansåg 

sjuksköterskorna att patienters önskemål skulle beviljas. Sjuksköterskorna belyser vikten 

av att förstå hela patienten, exempelvis patientens behov av religiösa seder, patientens 

lidande och familjens betydelse.  

Kvalitetsgranskningspoäng: 9  

  

  B  

Författare: Balboni, M., Sullivan, A., Enzinger, A., Epstein-Peterson, Z., Tseng, Y., 

Mitchell, C., Niska, J., Zollfrank, A., VanderWeele, T., Balboni, T.  

Titel: Nurse and Physician Barriers to Spiritual Care Provision at the End of Life  

Tidskrift: Journal of Pain and Symptom management  

År: 2014  

Land: USA  

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors och läkares önskan att ge själslig omvårdnad till 

döende patienter och bedöma 11 potentiella själsliga omvårdnadsbarriärer.  

Metod: Kvantitativ studie Deltagare: 322 personer, 118 sjuksköterskor.  

Datainsamling: online-undersökning som bestod av åtta strukturerade frågor.   
Analys:Kvantitativ analysmetod  
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Resultat: Resultatet visar att 74% av de deltagande sjuksköterskorna önskar att de 

åtminstone ibland kunde ge själslig omvårdnad vid omvårdnad vid livets slut. 39% av 

sjuksköterskorna gav mindre själslig omvårdnad än vad de önskar medans 9% av 

sjuksköterskorna uppgav att de utförde mer själslig omvårdnad än vad de önskar.  

Kvalitetsgranskningspoäng: 11  

  

  C  

Författare: Beckstrand, R., Collette, J., Callister, L., Luthy, K.  

Titel: Oncology Nurses' Obstacles and Supportive Behaviors in End-of-Life Care: 

Providing Vital Family Care  

Tidskrift: Oncology Nursing Forum  

År: 2012  

Land: USA  

Syfte: Att bestämma effekterna av hinder och stödjande beteenden i omvårdnad i livets 

slutskede som det uppfattas av onkologisjuksköterskor på sjukhus.  

Metod: Kvantitativ studie. Deltagare: 380 sjuksköterskor. Datainsamling: Enkät med 

68 frågor. Analys: kvantitativ analysmetod  

Resultat: Det hinder som sjuksköterskorna rankade högst var att hantera oroliga 

anhöriga. Det hinder som kom på andra och fjärde plats hade liknande problematik, 

nummer två handlade om att anhöriga inte accepterade patientens dåliga prognos och 

nummer fyra att de var överoptimistiska om patientens dåliga prognos. Det som rankades 

som nummer tre var att sjuksköterskorna var tvungna att lämna sin patient för att 

antingen skriva in nya patienter eller för att hjälpa andra sjuksköterskor med sina 

patienter. Den högst rankade stöttande akten var att låta anhöriga spendera så mycket tid 

de ville med den avlidne patienten och även att göra det fint på rummet inför dessa 

stunder.  

Kvalitetsgranskningspoäng: 11  

  

  D  

Författare: Carroll, B.  

Titel: A phenomenological exploration of the nature of spirituality and spiritual care.  

Tidskrift: Mortality  

År: 2001  

Land: Storbritannien   
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Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av andlighet och själslig omvårdnad.  

Metod: Kvalitativ studier. Deltagare: 15 sjuksköterskor Datainsamling:  

Semistrukturerad intervjustudie. Analys: Forskaren har samlat och analyserat data med 

en anpassning av ett fenomenologiskt heuristiskt tillvägagångssätt. Genom att lyssna på 

varje intervju upprepade gånger kunde forskaren skapa sig en intim kunskap om samtliga 

deltagares upplevelser som helhet.  

Resultat: Sjuksköterskorna arbetade på hospice. Sjuksköterskorna som intervjuades hade 

ett helhetssynsätt och tillvägagångssätt. Den själsliga dimensionen av omvårdnad användes 

av sjuksköterskorna i deras omvårdnadsroll men har även applicerats på alla 

omvårdnadens dimensioner, dvs. den fysiska, sociala, religiösa och psykologiska 

dimensionen. Sjuksköterskorna sökte stöd från yrkesgrupper som socialarbetare och 

rådgivare för att uppnå helhetsomvårdnad.  

Kvalitetsgranskningspoäng: 9  

  

  E  

Författare: Farahani, A., S., Rassouli, M.,Salmani N., Mojen, L., K.,Sajjadi, 

M.,Heidarzadeh, M., Masoudifar, Z.,Khademi F.  

Titel: Evaluation of Health-Care Providers' Perception of Spiritual Care and the Obstacles 

to Its Implementation  

Tidskrift: Asia Pac J Oncol Nurs.  

År: 2019  

Land: USA  

Syfte: Att bestämma vårdgivarnas uppfattning om själslig omvårdnad och undersöka 

enskilda hinder för dess genomförande hos cancerpatienter.  

Metod: Kvantitativ studie. Deltagare: 111 sjuksköterskor Datainsamling: Enkät 

Analys: Kvantitativ analysmetod.  

Resultat: Sjuksköterskorna tycker att det är viktigt att ge själslig omvårdnad till palliativa 

patienter och tror att det ökar patientens välmående vilket ökar sjuksköterskornas 

arbetstillfredställelse. Dock önskade 75% av sjuksköterskorna att de skulle fått mer 

utbildning i själslig omvårdnad för att bättre kunna hjälpa och stötta sina patienter  

Kvalitetsgranskningspoäng: 10  

  

  F  

Författare: Ferrell, B., Otis-Green, S., Baird, P., Garcia, A.  

Titel: Nurses' Responses to Requests for Forgiveness at the End of Life  

Tidskrift: Journal of Pain and Symptom Management  
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År: 2014  

Land: USA  

Syfte: Att 1) identifiera kontexten där sjuksköterskor har upplevt att patienter har uttryckt 

ånger och en önskan om förlåtelse och 2) beskriva sjuksköterskors svar på denna önskan 

om förlåtelse.  

Metod: Kvalitativ studie. Deltagare: 346 sjuksköterskor. Datainsamling: Öppna 

enkäter. Analys: kvalitativ analysmetod.   

Resultat: Många av sjuksköterskorna i studien vittnade om att låta patienten be om 

förlåtelse eller att bara sitta där och lyssna gjorde att patienten mådde psykiskt bättre sedan 

och kände sig mer lugn. Sjuksköterskorna kände att det var viktigt att finnas där som ett 

stöd för patienten.  

Kvalitetsgranskningspoäng: 11  

  

  G  

Författare: Keall, R., Clayton, J., Butow, P.  

Titel: How do Australian palliative care nurses address existential and spiritual 

concerns? Facilitators, barriers and strategies  

Tidskrift: Journal of clinical nursing  

År: 2014  

Land: USA  

Syfte: Att undersöka de hjälpmedel, hinder och strategier som australiensiska 

sjuksköterskor inom den palliativa omvårdnaden identifierar för att tillhandahålla 

existentiell och själslig omvårdnad för patienter med livsbegränsande sjukdomar.  

Metod: Kvalitativ studie. Deltagare: 20 sjuksköterskor. Datainsamling:  

semistrukturerade intervjuer. Analys: tematisk analys.  

Resultat: Sjuksköterskorna som deltagit i studien ansåg att ett helhetssynsätt som 

innefattar själsliga, religiösa och existentiella aspekter är viktigt inom omvårdnaden. 

Sjuksköterskorna tror att utbildning inom området samt modeller för hur den själsliga 

omvårdnaden ska levereras kan höja kompetensen vid själslig omvårdnad i den palliativa 

omvårdnaden.  

Kvalitetsgranskningspoäng: 11  
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H  

Författare: Tornøe, K., Danbolt, L., Kvigne, K., Sørlie, V. 

Titel: The power of consoling presence - hospice nurses' lived experience with 

spiritual and existential care for the dying.  

Tidskrift: BMC Nursing  

År: 2014  

Land: Storbritannien  

Syfte: Att beskriva betydelsen av sjuksköterskors erfarenheter av att lindra patienter med 

palliativ omvårdnads själsliga och existentiella lidande.   

Metod: Kvalitativ studie. Deltagare: åtta sjuksköterskor. Datainsamling:  

Intervjuer. Analys: Utifrån en hermeneutisk fenomenologisk metod. Nyckelord togs ut 

från intervjuerna och kategoriseras.  

Resultat: Sjuksköterskorna beskrev att många patienter hade stor psykisk smärta och att 

denna ibland kunde vara större än den fysiska.   

Kvalitetsgranskningspoäng: 11  

  

  I  

Författare: Tornøe K., Danbolt L., Kvigne K., Sørlie V.  

Titel: A mobile hospice nurse teaching team’s experience: training care workers in spiritual 

and existential care for the dying - a qualitative study  

Tidskrift: BMC Palliative Care  

År: 2015  

Land: Storbritannien  

Syfte: Att belysa en banbrytande norsk mobil hospice-sjuksköterska-undervisningsteams 

erfarenhet av att undervisa och utbilda omvårdnadspersonal i själslig och existensiell 

omvårdnad för döende på vårdhem och i hemvård.  

Metod: Kvalitativ fenomenologisk hermeneutisk studie. Deltagare: tre sjuksköterskor. 

Datainsamling: Fokusgruppsintevjuer Analys: Lindseth & Norberg’s fenomenoligiska 

hermeneutiska metod för att analysera levande ting  



6  

  

Resultat: De sjuksköterskorna som blev utbildade berättar hur de inte längre är lika rädda 

för att ta upp själsliga ämnen när de besöker palliativa patienter och att de känner sig 

tryggare i och med utbildningen.   

Kvalitetsgranskningspoäng: 11  

  

  J  

Författare: Wright née Blackwell, R., Lowton, L., Robert, G., Grudzen, C., Grocott, P.  

Titel: Using Experience-based Co-design with older patients, their families and staff to 

improve palliative care experiences in the Emergency Department: A reflective critique on 

the process and outcomes.  

Tidskrift: International journal of nursing studies  

År: 2017  

Land: USA  

Syfte: Att kritisera genomförbarheten av denna metodik som en 

kvalitetsförbättringsintervention i komplexa vårdinrättningar och lägga grunden för det 

framtida arbetet. Att kartlägga behoven som patienter med palliativ omvårdnad på 

akutmottagningen har genom att studera patienterna, anhöriga och sjuksköterskor.  

Metod: Kvalitativ studie med erfarenhetsbaserad Co-design. Deltagare: 79 anställda 

varav 65 sjuksköterskor. Datainsamling: 150 timmars icke-deltagande observation; och 

halvstrukturerade intervjuer. Analys: tematisk ramanalys.  

Resultat: Sjuksköterskorna började reflektera över sitt omhändertagande och lade märke 

till hur stor skillnad det gjorde för patienterna när de stannade upp och pratade med dem 

en stund, vidrörde dem eller en så enkel sak som att erbjuda dricka eller något att äta.  

Kvalitetsgranskningspoäng: 9  
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