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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: När patienter vårdas i sen palliativ fas är existentiellt lidande något som kan 

drabba patienterna oavsett om de vårdas på vårdavdelningar, genom hemsjukvård eller på 

specialiserad palliativ vårdavdelning. Detta kan innebära att de behöver få stöd och lindring i 

sitt existentiella lidande av vårdpersonalen då existentiella behov ska bli mötta för att dessa 

patienter ska erhålla en god livskvalitet. Syfte: Att beskriva vårdpersonals erfarenheter av att 

vårda patienter med existentiellt lidande i sen palliativ fas. Metod: Kvalitativ litteraturstudie 

med beskrivande syntes. Resultat: Efter analysen framkom två teman och sex subteman. 

Temat Meningsfullt vårdande inkluderar Att få patienterna att öppna upp genom 

förtroendefulla relationer och Att hitta sätt att stödja patienterna. Temat Utmaningar i 

vårdandet inkluderar Att finna en balans i sin professionella roll, Att identifiera existentiellt 

lidande, Att hantera svåra samtal och Att begränsas av yttre förutsättningar. Slutsats: 

Vårdpersonalen använder enkla medel i omvårdnaden såsom att enbart dela tystanden vilket 

ger ett meningsfullt vårdande men möjligheterna att identifiera och lindra patienternas 

existentiella lidande hämmas av tidsbrist och patienternas mentala och fysiska hälsa. Även 

vårdpersonalens egen dödsrädsla och tron att deras kunskaper brister eller att samtal om 

döden ökar lidandet minskar möjligheterna för att lindra existentiellt lidande.  

 

Nyckelord: ansvar, döden, hopp, mellanmänsklighet, meningsfullhet, vårdande 

  



ABSTRACT 

Background: Existential suffering can afflict patients in late palliative phase, regardless 

whether they are cared for in a ward, receive home healthcare or in a specialized palliative 

care unite. This may mean that health professionals need to support the patients and provide 

relief in their existential suffering since meeting their existential needs is important in order 

for the patients to receive a good quality of life. Aim: To describe health professionals' 

experiences of caring for patients with existential suffering in late palliative phase. Method: 

A qualitative approach, through a literature study with a descriptive synthesis. Results: 

After the analysis two themes and six subthemes emerged. The theme Meaningful caring 

includes Getting the patients to open up through trustful relationships and Finding ways to 

support the patients. The theme Challenges in caring includes Finding a work-life balance, 

Identifying existential suffering, Managing difficult conversations and Being limited by 

external conditions. Conclusion: Nursing actions such as solely sharing the silence 

resulting in meaningful caring are often used but time restraints and the patients’ overall 

health conditions limits the possibilities to identify and ease their existential suffering. 

Additionally, health professionals' death anxiety and experienced knowledge gaps or beliefs 

that death conversations increase suffering limits the possibilities to ease existential 

suffering.  

 

Keywords: caring, death, hope, human-to-human relationship, meaningfulness, 

responsibility 
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1 INLEDNING 

I det dagliga livet förs sällan samtal om döden men när människor drabbas av obotlig 

sjukdom kan tankar om livets mening uppkomma vilket kan leda till existentiellt lidande. 

Under palliativ vårds sista fas kan existentiella samtal vara betydelsefulla för patienterna och 

centralt att behärska och hinna med för vårdpersonalen eftersom god omvårdnad är i fokus 

under denna tid. Palliativ vård ges på sjukhusavdelningar där även patienter vårdas kurativt, 

på specialiserad palliativ vårdavdelning och även i hemmiljö. Detta innebär att även 

allmänsjuksköterskorna vårdar dessa patienter som när de befinner sig i den sena palliativa 

fasen där enbart lindrande behandling ges kan vara i behov av kontinuerlig lindring av 

existentiellt lidande. Existentiell vård kan skilja sig från övrig vård och påverkas av både inre 

och yttre resurser. Sjuksköterskestudenter kan få möjlighet att närvara vid vård av patienter 

som vårdas i sen palliativ fas under sin verksamhetsförlagda utbildning men gör i så fall detta 

tillsammans med en handledare medan de som legitimerade sjuksköterskor ska vårda 

självständigt. Som blivande sjuksköterskor ansågs vikten av att få kunskap om vårdpersonals 

erfarenheter av existentiell vård i sen palliativ fas väsentligt för att kunna ge patienterna en 

god vård även när de vårdas i sen palliativ fas. Området valdes för att författarna till detta 

examensarbete har kommit i kontakt med palliativ vård, både som anhöriga, 

sjuksköterskestudenter och som undersköterskor och fått höra svårbesvarade frågor som 

“varför drabbas jag?”. ”Palliativ omvårdnad – sjuksköterskans ansvar” var ett uppdrag från 

Kullbergska sjukhuset och enheten Specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) för Mälardalens 

högskolas sjuksköterskestudenter att fördjupa sig inom i examensarbetet.  

2 BAKGRUND  

I bakgrunden presenteras Centrala begrepp, Existentiellt lidande, Synen på döden, Palliativ 

vård, Styrdokument och riktlinjer, Tidigare forskning samt Vårdvetenskapligt perspektiv 

och avslutningsvis presenteras examensarbetets Problemformulering.  

2.1 Centrala begrepp 

Nedan presenterar begreppen existentiell, anhörig samt vårdpersonal vilka återkommer i 

detta examensarbete med syfte att förtydliga innebörden av dessa begrepp i examensarbetet. 
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2.1.1 Existentiell 

Begreppet existentiell berör meningen med livet och den roll som människan har ur ett 

filosofiskt eller religiöst synsätt. När människans tillvaro inte ses ha någon mening, vilket kan 

bero på att denne inte kan förstå sin situation, kan detta ge upphov till en existentiell kris och 

frågor av existentiell natur (Egidius, 2019a).   

2.1.2 Anhörig 

Begreppet anhörig innefattar personer som ingår i familjen eller tillhör den närmaste 

släktkretsen (Socialstyrelsen, 2019). I examensarbetet används begreppet anhörig för 

personer som har ovannämnda relation till patienterna.  

2.1.3 Vårdpersonal 

Begreppet vårdpersonal utgörs av sjuksköterskor, undersköterskor samt läkare (Egidius, 

2019b). I detta examensarbete utgör sjuksköterskor och undersköterskor vårdpersonal.  

2.2 Existentiellt lidande 

Lidande orsakas av en förlust eller hotet om förlust av något som har betydelse för 

människans upplevelse av att vara hel. Existentiellt lidande kan orsakas av det som hotar att 

bryta ned människors psyke, förstöra det sociala livet eller ödelägga det som ger livet mening. 

Onödigt fysiskt lidande går ofta att åtgärda såsom smärta men lidande som livsvillkor 

innebär människors relation till opåverkbara existentiella utmaningar; att dö ofrivilligt vilket 

inte alltid kan lindras (Sand & Strang, 2013).  

Existentiell ensamhet beror på att människor känner sig ensamma trots goda relationer. 

Människor måste möta döden ensamma vilket kan vara det som mest tydliggör existentiell 

ensamhet men som kan lindras såsom när anhöriga spenderar tid hos en döende person 

(Sand, 2012). Ofta beskrivs existentiell smärta som existentiellt lidande vilket kan finnas utan 

samband med fysisk smärta eller förvärra fysisk smärta och dessutom kan fysisk smärta ge 

existentiell ångest. Existentiellt lidande relaterat till fysisk smärta kan vara en komplicerad 

smärta och existentiellt lidande kan även vara enda funna orsak till fysisk smärta (Strang & 

Strang, 2012).  

2.3 Synen på döden 

Döden kan ses som något som är långt bort eftersom medicinska framsteg inneburit att 

antalet unga som dör minskar. Människor funderar normalt inte kring döden i det dagliga 

livet och även patienterna som vårdas palliativt kan föredra att inte prata om döden 

(Hanratty & Higginson, 1997). Tankegångar kring när det bästa tillfället att dö på finns, dock 

kan döden ske plötsligt vilket gör den icke-märkbar. När människor får besked om dödlig 
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sjukdom kan det finnas tid att förbereda en god död. Döden kan anses som god när den sker 

efter att människor har fått drömmar uppfyllda och njutit av detta och därför kan döden 

anses ond för exempelvis yngre människor som kan ha drömmar som de inte ännu har fått 

uppfyllda, men om inga drömmar har funnits ses döden varken som god eller ond. Döden 

kan även ses som god då ett framtida dåligt liv inte behöver levas (Sandman, 2005). Idag när 

tiden från dödsdom till död kan vara lång kan situationen bli svårhanterlig. Dödsdomen kan 

ge människor insikt i att de upphör att existera efter döden och oro över att glömmas bort. 

Döende människor kan också även vilja vara till nytta för att känna en mening i lidandet och 

kan därför behöva stöd för att känna meningsfullhet (Strang, 2012). 

2.4 Palliativ vård 

Den största andelen patienter med vårdbehov i sen palliativ fas är vuxna (94 procent) där 69 

procent är äldre än 60 år och resterande är 15–59 år. Enbart sex procent är barn yngre än 15 

år. Icke-smittsamma sjukdomar anges som dödsorsak hos 90 procent av patienterna som 

vårdas palliativt (Worldwide Palliative Care Alliance [WPCA], 2014). Dessa sjukdomar delas 

in i fyra typer; hjärt-kärlsjukdomar, cancer, KOL och astma samt diabetes mellitus (Svensk 

MeSH, 2019). Dessutom ingår andra kroniska tillstånd som HIV/AIDS och tuberkulos där 

medicinsk behandling inte har gett effekt i sjukdomsgrupper med palliativt vårdbehov utöver 

de fyra ovannämnda icke-smittsamma sjukdomarna. Behovet av palliativ vård kommer 

troligtvis fortsättningsvis vara stort eftersom befolkningen lever längre och vissa typer av 

cancer och kroniska sjukdomar inte ännu är botbara (WPCA, 2014). Patienterna som erhåller 

palliativ vård får olika behandling utifrån vilken fas de är i och därför brukar palliativ vård 

delas in två faser. I den inledande fasen, som kan vara lång, erbjuds patienterna behandling 

som avser att förlänga livet. I den sena fasen, som ofta är kort är målet inte att förlänga livet 

utan enbart att lindra patienternas lidande (Socialstyrelsen, 2013). Palliativ vård i sen fas 

brukar begränsas till patienternas sista levnadsår (WPCA, 2014).  

Innan den sena fasen inleds sker oftast ett brytpunktssamtal där patienterna och anhöriga får 

information om att vårdens riktning har förändrats. Det kan ske när behandlingen som ges 

inte är botande utan enbart lindrande. Flera brytpunktssamtal kan därmed ske och det sista 

sker vanligen när patienterna förväntas att dö inom den närmaste tiden. Patienterna har 

också rätt att avstå från brytpunktssamtal (Benkel, Molander & Wijk, 2016). Patienterna i sen 

palliativ fas ska vårdas med målet att ge bästa möjliga livskvalitet genom tvärprofessionell 

palliativ vård på lika villkor, med helhetssyn och oberoende av var i landet vården ges vilket 

utgår från de fyra hörnstenarna för palliativ vård; (1) Symtomkontroll genom smärtlindring 

med en holistisk människosyn med fysisk, psykisk, social och existentiell syn. (2) 

Tvärprofessionellt teamsamarbete för helhetsvård. (3) God livskvalitet genom god 

kommunikation samt relation mellan vårdare, patienter och teamet. (4) Stöd och deltagande 

i vården till patienternas anhöriga (SOU, 2001:6).  
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2.4.1 Grundregler för en god död 

Nationella rådet för palliativ vård (NRPV) (2019) återger elva grundregler för en god död som 

framtogs av British Geratrics Society (2004, rev. 2006): 

 (1) Patienterna ska veta vad de kan vänta under döendet och få veta när döden är nära. (2) 

De ska ha kontroll över det som sker och (3) inte förlora sin värdighet och integritet. (4) 

Patienterna ska känna kontroll över smärta och övriga symtom samt (5) få göra egna val över 

vart döendet ska ske. (6) Existentiella och religiösa behov ska bli mötta hos patienterna som 

också ska (7) ha rätt till palliativ vård och även sådan på andra ställen än på sjukhus. (8) På 

slutet ska patienterna ha kontroll över de som närvarar och de ska (9) kunna få sina 

önskningar tillgodosedda genom uppsatta riktlinjer och (10) få tid för farväl och inte heller 

(11) behöva få livet förlängt utan mening.  

Socialstyrelsen (2013) beskriver att känslor som förknippas med en god död är 

självbestämmande, integritet och värdighet. Möjlighet för patienterna att bli sedda ska finnas 

och de ska kunna ha en relation med anhöriga och vänner och hänsyn ska tas till vad de har 

värderat tidigare i livet. Behovet av smärtlindring och att bemöta existentiella frågor och 

lindra existentiellt lidande är även viktigt. 

2.5 Styrdokument och riktlinjer 

Inom palliativ vård är vårdpersonalens samtal med patienterna om vad som ska hända viktigt 

för att undvika oro och missförstånd. Andra centrala frågor är att strukturerat bedöma 

patienternas symtom samt fortbildning och handledning (Socialstyrelsen, 2013). I kommunal 

verksamhet ska äldre ges möjlighet till välbefinnande, värdighet och få samvaro med andra 

(Socialtjänstlag, SFS 2001:453, kap. Äldre människor, 4 §). Patienterna ska inom såväl 

kommunal- som landstingsvård ges goda förutsättningar för att vidmakthålla sin ställning, 

integritet, självbestämmande och delaktighet (Patientlag, SFS 2014:821, kap. 1, 1 §).  

I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska framhålls vikten av att göra 

patienterna delaktiga för att få en helhetssyn av dem genom att bedöma, diagnostisera, 

planera samt genomföra och utvärdera omvårdnaden. Vårdpersonalen ska vara lyhörda och 

kunna kommunicera med patienterna, anhöriga och medarbetare med respekt och empati. 

Om vårdpersonalen inte själva kan ge helhetsvård ska medarbetare i teamet kontaktas och 

syftet med teamet är att medlemmarna ska komplettera varandras kompetenser och att en 

dialog ska skapas för gemensamt lärande för att en god vård ska uppnås. Det är legitimerade 

sjuksköterskors ansvar att vidmakthålla omvårdnadskompetensen i teamet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017).  

I Värdegrund för omvårdnad beskrivs att vårdpersonalens lyhördhet krävs för att 

patienterna ska känna meningsfullhet i tillvaron. Känslan av meningsfullhet är individuell, 

förändras dagligen och är situationsbunden och påverkas positivt av att tillit finns till 

vårdpersonalen genom att de är öppna, engagerade och pålitliga. Patienternas integritet ska 

respekteras vilket betyder att hänsyn ska tas till patientberättelsen och patienternas 

livshistoria (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  
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2.6 Tidigare forskning 

I detta avsnitt beskrivs tidigare forskning om palliativ vård i sen fas utifrån patienternas 

perspektiv samt anhörigas perspektiv och deras syn på vårdpersonalens omvårdnad.  

2.6.1 Patienter som vårdas palliativt i sen fas 

Patienterna som vårdas palliativt i sen fas kan uppfatta sin sjukdom som resultatet av att ha 

ignorerat tidigare råd och vissa ser även ser sjukdomen som ett straff (Ross & Austin, 2015; 

Selman et al., 2018). Ibland kan patienterna först när de erbjuds tillfälle att samtala om sitt 

existentiella lidande tolka sin dödliga sjukdom som ett straff (Selman et al., 2018). På grund 

av sjukdomstillståndet beskriver vissa av patienterna att de upplever sig vara värdelösa och 

inte till någon nytta (Ross & Austin, 2015). För patienterna kan det vara viktigt att existentiell 

vård innefattar att få rådgivning, att någon lyssnar på dem och säkerhet där de befinner sig 

eftersom detta kan stödja deras förmåga att hantera sjukdomen (Selman et al., 2018). En 

känsla av hemlöshet kan också ses bland patienterna eftersom de kan ha svårigheter att veta 

var de befinner sig i tid och rum eller vad som ska ske. De kan också erfara otrygghet oavsett 

var de befinner sig om inte rätt resurser finns. Det kan därför vara viktigt för patienterna att 

miljön inger en känsla av säkerhet. Otillräcklig och motsägelsefull information anses av vissa 

av patienterna kunna leda till hemlöshetskänslor och försvåra livets sista tid (Ellingsen, 

Roxberg, Kristoffersen, Rosland & Alvsvåg, 2014).  

Patienterna kan också försöka få en förståelse under palliativ vårds sena fas men tankarna 

kan upplevas som svåra att hantera när de vill förstå sin nya verklighet som dödligt sjuka 

men enbart lyckas ett tag. Det kan bli svårhanterbart för patienterna när de känner sig som 

samma person fastän allt är förändrat och de vill inte alltid prata om existentiella frågor 

(Bruce, Petrovskaya & Boston, 2011). Det kan hända att patienterna under sen palliativ fas 

pendlar mellan känslor och vill leva som vanligt för att hantera sjukdomen eller ha kontroll 

över allt som sker och vill ha en trygghet och en fast grund (Ellingsen, Roxberg, Kristoffersen, 

Rosland & Alvsvåg, 2015; Bruce et al., 2011). Patienterna kan också pendla mellan att vilja 

leva och vilja dö. De kan uppleva att tiden går både fort, då mycket sker runtomkring och 

vilopauser krävs, och långsamt då livet begränsas. Patienterna kan pendla mellan att ha 

förståelse, göra uppror, ha insikt, uppleva sig vara säkra och pånyttfödda för att sedan erfara 

motstridande känslor (Ellingsen et al., 2015).  

Patienterna kan också anse att det är centralt att vårdpersonalen visar att de har tid att lyssna 

vid samtal om existentiella frågor för att de ska vilja samtala med vårdpersonalen (Ross & 

Austin, 2015; Yardley, Walshe & Parr, 2009). Patienterna kan också besluta sig för att de 

endast vill samtala med en viss vårdpersonal om existentiella frågor (Ross & Austin, 2015). 

De kan uppleva om och när vårdpersonalen vill delta i samtalen genom uppvisat intresse 

(Yardley et al., 2009). Patienterna kan också behöva varsam kommunikation, särskilt när 

samtal påbörjas och de kan beskriva att mänsklig kontakt och existentiellt stöd är viktigt att 

få. Vissa patienter anser även att detta bör ingå i sen fas av palliativ vård och de kan vara 

nöjda med den existentiella vård som ges när de väl får den. Vissa patienter anser att 

existentiellt stöd sällan erbjuds och anledningar uppfattas vara tidsbrist, motivationsbrist, 

nedprioritering eller intressebrist (Selman et al., 2018).  
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Vissa av patienterna vill få reda på vårdpersonalens personliga åsikter om existentiellt 

lidande och vilja ha ärliga svar även om vårdpersonalen är osäkra, och patienterna kan anse 

att vårdpersonalens frågor av existentiell natur är positivt att få. Patienterna kan värdesätta 

högt att de kan identifiera sig med vårdpersonalen och därför hellre prata med 

vårdpersonalen än med en expert, såsom sjukhuspastorer (Yardley et al., 2009). Patienterna 

kan dock anse att det är viktigt att vårdpersonalen inte tar ifrån dem deras hopp, även vid 

orimliga önskningar (Ross & Austin, 2015; Nilmanat et al., 2015). Hopp kan för patienterna 

innebära att få vara gott symtomlindrad i sen palliativ fas eller att ha en tro på räddande 

mirakelkurer. De kan också ha ett hopp om att få bekräftelse vilket kan ske när deras 

anhöriga släpper allt för att ta hand om dem (Nilmanat et al., 2015).  

2.6.2 Anhörigas syn på palliativ vård i sen fas 

Vissa anhöriga beskriver att när patienterna övergår till palliativa vårdens sena fas inser de 

inledningsvis situationens allvar, sedan uppkommer tankar hos dem kring hur situationen 

ska hanteras och till sist planerar de för den oundvikliga förlusten (Holm, Henriksson, 

Carlander, Wengström & Öhlen, 2015). Anhöriga kan också beskriva att de erfar sig ha det 

huvudsakliga ansvaret för patienternas omsorg och vård då de inte är på sjukhuset och de 

kan ha låga förväntningar att få hjälp med den dagliga omvårdnaden (Wennmann-Larsen & 

Tishelman, 2002). Anhöriga kan därför utveckla strategier för att klara av hinder som 

uppkommer och att hitta en mening i det som sker. En strategi kan vara att erfara hopp och 

förlåtelse för att hitta en väg genom lidandet (Rocha et al., 2018).  

Vissa anhöriga anser det viktigt att existentiell vård individualiseras och att ingen 

kategorisering eller sterotypning ska göras (Selman et al., 2018). Uppfattningen av hur 

anhöriga kan hantera krissituationen under patienternas sista tid anses av anhöriga kunna 

påverkas av vårdpersonalens omvårdnad (Grøthe, Biong, Grov & Grøthe, 2015). Under 

patienternas sista levnadsvecka kan anhöriga erfara att de får olika besked från 

vårdpersonalen eftersom patienterna kan bli tillfälligt förbättrade vilket innebär att det även 

kan talas om vårdplanering inför utskrivning. Anhöriga uppfattar ibland inte heller att 

patienterna försämras och erfar det svårt att få information om döden är nära från 

vårdpersonalen och ibland erfar att patienterna klarar sig längre än vårdpersonalen meddelat 

(Ek, Andershed, Sahlberg-Blom & Ternestedt, 2015).  

Anhöriga kan anse att vad vårdpersonalen gör och inte gör, hur de utför handlingar och deras 

fokus avgör om de accepteras av dem (Grøthe et al., 2015). Anhöriga kan också se existentiell 

vård som all personals ansvar och volontärer och stöd från andra anhöriga i liknande 

situation kan därför uppskattas mycket (Selman et al., 2018). Vissa anhöriga anser att 

existentiellt lidande inte alltid beaktas av vårdpersonalen då de kan få höra att symtom, 

såsom förvirring, är vanligt i sen palliativ fas men inte få någon ytterligare information (Ek et 

al., 2015). För anhöriga kan det vara viktigt att vårdpersonalen respekterar dem och denna 

respekt beskrivs av anhöriga erfaras då vårdpersonalen inte är för påträngande under 

patienternas första vårdtid under sen palliativ fas vilket innebär att de får tid att acceptera 

situationen och att samla kraft tillsammans. Genom detta förhållningssätt kan anhöriga 
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erfara att vårdpersonalen visar tålamod och respekt fastän de alltid finns tillgängliga och vara 

trygga i att vårdpersonalen ser tecken på försämring hos patienterna (Grøthe et al., 2015).  

2.7 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Vårdvetenskapligt perspektiv är Travelbees (1971) omvårdnadsteori om mellanmänskliga 

relationer. Teorin valdes eftersom den framhäver vårdpersonalens roll i den mellanmänskliga 

relationen vilket kan bidra till att lindra det existentiella lidandet för patienterna som får 

palliativ vård. Även begreppet hopp utifrån Travelbee (1971) valdes då hopp kan lindra 

lidandet och vårdpersonalens förhållningssätt till patienterna kan vara viktigt för att 

patienterna ska kunna behålla hoppet.  

2.7.1 Mellanmänskliga relationer 

Travelbees (1971) teori Mellanmänskliga relationer består av fyra faser som sedan leder till 

förbindelsefasen vilket är den mellanmänskliga relation som vårdpersonalen och patienterna 

får. I fas ett får vårdpersonalen ett första intryck av patienterna, en känsla om vilka 

patienterna är uppkommer och utlöses av verbal och icke-verbal kommunikation. Om 

individen som vårdpersonalen möter påminner om någon eller som de har en samhörighet 

med kan det första intrycket enklare bli positivt. Det kan också förändras eller modifieras 

vartefter. Oftast ser dock patienterna och vårdpersonalen enbart varandras roller i det 

inledande mötet och relaterar till stereotyper. Om vårdpersonalen misslyckas med att 

uppmärksamma sättet som de uppfattar patienterna på kan nästa fas bli svår att nå.  

Framväxande identiteter är fas två där de två parternas unikheter uppskattas och en 

förbindelse skapas. Vårdpersonalen liksom patienterna kan se varandra som unika personer 

som känner, tänker och uppfattar sina situationer. Vårdpersonalen kan misslyckas med att se 

unikheten om de tänker att de vet hur de skulle uppleva att vara i patienternas sits. Dessutom 

kan vårdpersonalen se sig själva i patienterna och ibland inte inse detta. I dessa fall kan det 

bli svårt att skapa en förbindelse. Risker finns också att individer som särskiljer sig mycket 

från övriga individer antas ha dålig kunskap och vara outbildade och deras personlighet 

ignoreras. 

Fas tre utgörs av empati när vårdpersonalen kan förstå meningen och betydelsen av tankar 

och känslor hos patienterna. Vårdpersonalen kan ha svårt att tänka och uppleva liknande 

känslor som patienterna men kan ändå ta del av deras känslotillstånd vilket utgör empatin. 

Unikheten och individualiteten hos varje person kan därmed uppfattas och uppskattas. 

Empati är en medveten process men behöver inte vara fortgående; vårdpersonalen kan 

enbart ha empati någon gång.  

Fas fyra, sympati, innebär en grundläggande vilja eller behov att mildra lidande som saknas i 

empatifasen och när objektifiering och främlingskap finns kan sympatin bli svår att uppnå. 

Vårdpersonalen kan trots sympatin sakna kunskap om hur de bäst ska handla. 

Sjuksköterskorna kan också ha en djup personlig oro och intresse i patienterna och förmedlar 

därför till patienterna att de är viktiga och att de vill hjälpa dem.  
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Slutligen skapas förbindelsen vilken kan förstärkas för varje dag som interaktion sker och 

som består av tankar och känslor som överförs eller kommuniceras mellan vårdpersonalen 

och patienterna. En mellanmänsklig relation kan därefter bli resultatet där båda parter växer 

som människor eftersom relationen handlar om hur vårdpersonalen och patienterna 

uppfattar och uppträder mot varandra. Patienterna kan därför komma att bli mer spontana i 

samtal med vårdpersonalen och patienterna kan också gå framåt i förbindelsen genom att 

testa hur pålitlig vårdpersonalen är (Travelbee, 1971).   

2.7.2 Hopp 

Vårdpersonalens roll är att stödja patienterna att upprätthålla hoppet och undvika 

hopplösheten. Hopp relateras till sex olika grupper:  

Hopp kan innebära beroende av andra när patienternas inre resurser inte räcker till, dock 

kan många patienter vara rädda för att vara en börda trots hopp om hjälp. Hopp kan vara 

framtidsorienterat och patienterna kan därmed önska en förändring i nuvarande 

situationen. Hopp kan vara relaterat till val där sjuksköterskorna tillåter patienterna att göra 

sina egna val. Hopp kan vara relaterat till önskningar vilket innebär att patienterna hoppas 

trots insikten om den minimala chansen att uppnå något. Hopp kan vara relaterat till mod 

eftersom patienterna inte tillåter att en dålig situation får övertaget och hoppas trots rädslor 

och begränsningar och lite säkerhet att önskningen införlivas. Hopp kan vara nära relaterat 

till förtroende och uthållighet och därför förmedlar vårdpersonalen till patienterna att de kan 

och vill assistera dem. Deras förtroende måste förtjänas vilket är utmanande eftersom 

patienterna sällan litar på vårdpersonal som de inte känner. Hopp relaterat till uthållighet 

innebär patienternas förmåga att genom en stark vilja försöka minska sitt lidande och möta 

svåra erfarenheter (Travelbee, 1971).  

2.8 Problemformulering 

Vårdpersonalen ska i enlighet med styrdokument och riktlinjer ha ett empatiskt 

förhållningssätt mot patienterna. Vårdpersonalen ska dessutom vara lyhörda samt ta del av 

patienternas livshistoria. Detta anses vara särskilt viktigt när vårdpersonalen vårdar 

patienterna i den sena palliativa fasen vars existentiella lidande kan framträda på olika sätt. 

Detta examensarbetes valda vårdteoretiska perspektiv beskriver vikten av en mellanmänsklig 

relation mellan vårdpersonalen och patienterna. En mellanmänsklig relation är relevant 

inom palliativ vård i sen fas då patienterna enligt tidigare forskning beskriver att de kan ha 

kontinuerliga behov av att samtala med vårdpersonal som de känner förtroende för, men 

patienterna beskriver att deras existentiella lidande inte alltid uppmärksammas av 

vårdpersonalen. Tidigare forskning beskriver att det erfars viktigt av patienterna att få bevara 

sitt hopp trots att situationen som dödligt sjuk kan uppfattas som hopplös och att 

patienternas och anhörigas krav på vårdpersonalen kan vara stora vilket kan påverka 

vårdandet. Samtidigt kan det även vara ont om tid till förfogande innan patienternas tillstånd 

förvärras. Det vårdteoretiska perspektivet lyfter också fram att vårdpersonalen har ett ansvar 

att förebygga att patienterna känner hopplöshet samt patienternas beroende av 
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vårdpersonalen för att bevara hoppet. Genom att få kunskap om vårdpersonalens 

erfarenheter av att vårda patienter med existentiellt lidande i sen palliativ fas skulle kunskap 

kunna fås om faktorer som påverkar hur existentiellt lidande kan lindras. Genom denna 

kunskap skulle sjuksköterskorna i egenskap av ledare och i teamsamverkan med 

undersköterskorna kunna vidta åtgärder för att minska lidandet hos patienterna som vårdas 

palliativt i sen fas.  

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva vårdpersonals erfarenheter av att vårda patienter med existentiellt 

lidande i sen palliativ fas.   

4 METOD 

Metoden som kommer att användas för detta examensarbete är en litteraturstudie vilket 

innebär att det krävs att det redan finns litteratur som har publicerats inom valt 

problemområde som ska ha relevans för grundutbildade sjuksköterskors kompetensområde 

och valet av texter görs systematiskt och inom ett område som avgränsas och sedan följs ett 

antal steg i analysprocessen (Friberg, 2017a).  

Analysprocessen har utgått från Evans (2002) fyra steg för en systematisk litteraturstudie 

med beskrivande syntes där författarna i steg ett bestämmer analysenheten och material 

samlas in. I studiens inklusionskriterier dokumenteras utvalda studier som ska användas. De 

eftersöks i databaser och andra källor och sedan väljs studier som motsvarar 

inklusionskriterierna ut. I steg två är målet att uppnå en känsla av studiens helhet genom 

upprepade läsningar sedan samlas dess nyckelfynd in vilka listas gemensamt för alla 

studierna. Steg tre innebär att teman identifieras och likheter och skillnader redovisas. 

Teman syntetiseras och nyckelfynden grupperas för att kategoriseras vad gäller likheter och 

skillnader. Sedan skapas subteman. Fenomenet beskrivs i steg fyra och slutligen görs en 

syntes där teman och subteman beskrivs (Evans, 2002).  

Willman och Stoltz (2017) menar att syftet med denna metod är att få utökad kunskap i en 

fråga som har betydelse för kliniskt arbete. I detta examensarbete är syftet att beskriva 

vårdpersonals erfarenheter av att vårda patienter med existentiellt lidande i sen palliativ fas 

och en beskrivande syntes enligt Evans (2002) ansågs därmed lämplig då gemensamma 

teman från tidigare forskning på detta sätt kan upptäckas och därigenom kan fördjupad 

kunskap skapas. Dahlborg Lyckhage (2017) beskriver att kvalitativa artiklar ger en bild av 
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upplevelser eller erfarenheter. Examensarbetet ämnade att beskriva erfarenheter och därför 

valdes kvalitativa artiklar.  

4.1 Urval och datainsamling 

Databaserna CINAHL Plus och PubMed användes för att hitta vårdvetenskapliga artiklar och 

för att finna relevanta engelska sökord användes Svensk MeSH. Polit och Beck (2017) 

beskriver att MeSH står för Medical Subject Headings som rekommenderas av flera 

omvårdnadstidskrifter eftersom författarna genom MeSH kan identifiera nyckelord till 

artiklar. Sökord som användes och kombinerades på olika sätt var nurse, experiences, end of 

life, palliative care, palliative, terminal care, dying, existential questions, existential crisis, 

existential concerns, existential anxiety, spiritual care, communication (se Bilaga A: 

Sökmatris). 

 Östlundh (2017) skriver att sökningen kan utvidgas genom att utgå från intressanta 

ämnesord som framkommit i tidigare artiklar. Därför vidgades sökningen till att inkludera 

sökordet spiritual eftersom ordet använts i artiklar med sökordet existential. En så kallad 

Boolesk sökning gjordes där orden AND och OR användes för att finna artiklar som svarade 

på syftets nyckelord. Trunkering användes för att få fler alternativa sökord och dessutom 

användes citationstecken runt vissa begrepp såsom ”end of life care” då sökningen avsåg att 

finna träffar för detta specifika begrepp. Avgränsningar som användes var att artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska och vara högst tio år gamla. Initialt gjordes en avgränsning att 

artiklarna skulle vara publicerade för maximalt fem år tillbaka i tiden, men då detta 

resulterade i få sökträffar utökades antal år till tio år. Artiklarna skulle även vara peer 

reviewed. I CINAHL Plus markerades Peer review och den artikel som valdes från PubMed 

granskades för Peer review via Ulrichsweb (2019) där tidskriften som artikeln härstammade 

ifrån kontrollerades.  

Inklusionskriterierna var att artiklarna var kvalitativa och vårdvetenskapliga, handlade om 

vårdpersonals erfarenheter av existentiellt lidande hos patienter där även artiklar som 

innefattade vårdpersonals syn på, attityd till eller uppfattning av existentiellt lidande 

eftersöktes. Artiklarna skulle också handla om sen palliativ fas och eftersom examensarbetets 

författare ansåg att existentiellt lidande även kunde inkludera existentiella frågor, existentiell 

vård, existentiell kris och existentiell oro användes dessa sökord. Olika vårdkontexter, såsom 

hemsjukvård och akutsjukvård där vård ges i sen palliativ fas ansågs alla som intressanta och 

därför inkluderades artiklar som utgick från ett antal olika vårdkontexter där vårdpersonal 

som vårdade patienter i sen palliativ fas deltog (se Bilaga C: Artikelmatris).  

Exklusionskriterierna var att artiklarna inte hade barnperspektiv och inte utgick från 

patientperspektivet eller anhörigas perspektiv. Exklusionskriterier var också att artiklarna 

inte fokuserade på religiösa frågor och inte inkluderade deltagare som var specialistutbildade 

eller vars deltagare var övrig hälso- och sjukvårdspersonal eller sjuksköterskestudenter 

eftersom examensarbetet ämnade fokusera på omvårdnaden av patienterna utav 

omvårdnadsansvariga (sjuksköterskor och undersköterskor).  
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I urvalsprocessen granskades artiklarnas titlar i sökträffarna och abstract lästes för de titlar 

som ansågs beröra vårdpersonals erfarenheter och existentiellt lidande. När abstractet 

motsvarade inklusionskriterierna lästes artiklarna i fulltext. Tre artiklar exkluderades efter 

att ha lästs i fulltext. En artikel fokuserade på kulturella förhållningssätt till döden och inte 

på existentiellt lidande och en annan artikel handlade inte om döende patienter i sen palliativ 

fas utan enbart kritiskt sjuka. En tredje artikel som exkluderades handlade om att 

implementera ett träningsprogram vilket innebar att fokus inte var tillräckligt riktat mot 

vårdpersonalens erfarenheter av att vårda patienterna med existentiellt lidande i sen palliativ 

fas. 

 Om artiklarna ansågs kunna besvara syftet med detta examensarbete kvalitetsgranskades de 

i sin helhet där kvaliteten rankades från låg (1-4 poäng) till medelhög (5-8 poäng) till hög 

kvalitet (9-12 poäng) genom att tolv frågor besvarades. Varje fråga som besvarades med ”Ja” i 

kvalitetsgranskningen motsvarade ett poäng förutom en fråga där ”Nej” gav ett poäng (se 

Bilaga B: Kvalitetsgranskningstabell). Alla tolv artiklar uppnådde hög kvalitet och behölls 

därmed till fortsatt analys.  

4.2 Dataanalys och genomförande 

I detta examensarbete har dataanalys genomförts enligt Evans (2002) beskrivning av 

systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes i fyra steg. Steg ett beskrivs i detta 

examensarbete mer utförligt under rubrik 4.1. I slutet av steg ett numrerades 

examensarbetets artiklar inför kommande analys för att underlätta navigering bland 

artiklarna under det fortsatta analysarbetet. I Steg två lästes de tolv utvalda artiklarna flera 

gånger individuellt av författarna som sedan skrev ned alla funna nyckelfynd. Under 

processen kontrollerades också om författarna hade valt samma mening eller citat.  

När författarna hade nått konsensus resulterade detta inledningsvis i 297 stycken nyckelfynd. 

Nyckelfynden numrerades efter deras ordning i respektive artikel där artikelnummer och 

nyckelfyndsnummer separerades med kolontecken och sparades i separat dokument. Sedan 

skrevs de ut för att förenkla en överblick och klipptes isär. En ytterligare granskning gjordes 

vilken medförde att nyckelfynd exkluderades eftersom de utgjordes av citat från primärkällan 

eller inte svarade på syftet. Författarna översatte gemensamt nyckelfynden till svenska och 

när osäkerhet fanns över ordens svenska betydelse användes lexikon i tryckt format och de 

elektroniska översättningsverktygen Google translate samt bab.la. De citat som fanns i 

originalartiklarna bevarades på engelska då informanternas erfarenheter och känslor ansågs 

viktiga att citera för att inte förlora väsentlig information vid översättning.  

I steg tre identifierades två teman och likheter och skillnader beskrevs vartefter funna 

nyckelfynd ordnades efter likheter och skillnader följt av att sex stycken subteman skapades, 

se Tabell 1 nedan för exempel på analysprocessen. Sedan granskade författarna återigen 

individuellt nyckelfynden för att avgöra om nyckelfynden ansågs tillhöra tilldelade teman och 

subteman och slutligen återstod 156 stycken nyckelfynd efter att författarna hade fört en 

diskussion tillsammans om nyckelfynden. I steg fyra gjordes en syntes där teman och 

subteman som skapats beskrevs vilket presenteras i detta examensarbete. 
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Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, teman och subteman från analysen 

4.3 Etiska överväganden 

I detta examensarbete har författarna följt forskningsetiska riktlinjer. Detta innebär enligt 

CODEX (2019) att inte förvränga forskningsprocessen genom att inte noggrant redovisa 

metoden, välja att inte inkludera eller exkludera data eller att analysera data på ett bedrägligt 

vis. I detta examensarbete styrde syftet sökprocessen och avgränsningar och val av 

inkluderad och exkluderad data gjordes utifrån syfte och inte personliga preferenser, vilket i 

slutändan annars kan leda till felaktiga slutsatser. Peer review innebär enligt CODEX (2019) 

att forskningsresultatet granskas av oberoende personer och efteråt av andra forskare, dock 

kvarstår forskarens personliga ansvar.  

I detta examensarbete kontrollerades att utvalda artiklar innehöll ett avsnitt med etiskt 

resonemang för att säkerställa att respondenter i tidigare forskning informerades om 

deltagandet och dessutom kontrolleras artiklarna under genomläsningen om det fanns etiska 

svagheter. Anledningen till denna kvalitetsgranskningsfråga var att författarna till detta 

examensarbete anser att etiska oklarheter kan finnas i en artikel trots att det finns ett etiskt 

resonemang (se Bilaga B: Kvalitetsgranskningstabell). Referenser angavs enligt American 

Psychological Associations referenssystem (APA-style) (2019) för att tydligt referera tidigare 

forskning och andra källor. En systematisk litteraturstudie innebär enligt Evans (2002) att 

 

Nyckelfynd 

 

Tema 

 

Subtema 

  

They feared for their own existence and thought about the fragility of 

life, as well as how quickly one’s life can change from a state of health 

to illness, suffering, and death. Their existential questions balanced 

between being fellow human beings and being professional caregivers. 

They sometimes did not know how their own values, fears, and 

anxieties about death influenced the quality of their caring. (Karlsson, 

Kasén, & Wärnå-Furu, 2017, s. 164) 

 

 

 

 

 

 

Utmaningar i 

vårdandet 

 

 

 

 

 

Att finna en 

balans i sin 

professionella 

roll 

 

Some discussions focused on the patients’ choices. They regretted 

certain things in life and felt guilty, while there were other things they 

had to accept as they were. Questions and assertions, such as ‘What 

have I done wrong?’ and ‘I must have been a horrible person for disease 

to strike me’, were not uncommon. (Strang, Henoch, Danielson, Browall 

& Melin-Johansson, 2014, s. 564) 

 

 

Att hantera 

svåra samtal 
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redan funna resultat redogörs för vilka syntetiseras till en ny helhet. Examensarbetets 

metodval innebar därmed att ingen egen tolkning gjordes av artiklar, vilket skulle kunna 

innebära att data analyseras felaktigt. 

5 RESULTAT 

Efter analys av tolv stycken vårdvetenskapliga artiklar framkom resultatet som utgörs av två 

teman vilka är Meningsfullt vårdande och Utmaningar i vårdandet och utifrån dessa 

framkom sex stycken subteman. För en översikt av resultatets teman med tillhörande 

subteman, se Tabell 2.  

Tabell 2: Teman och subteman 

 

Tema 

 

Subtema 

 

Meningsfullt vårdande 

 

Att få patienterna att öppna upp genom förtroendefulla relationer 

 

Att hitta sätt att stödja patienterna 

 

 

Utmaningar i vårdandet 

 

Att finna en balans i sin professionella roll 

 

Att identifiera existentiellt lidande 

 

Att hantera svåra samtal 

 

Att begränsas av yttre förutsättningar 

5.1 Meningsfullt vårdande 

Under temat Meningsfullt vårdande beskrivs hur vårdpersonalen försökte att skapa mening i 

relationerna med patienterna vilket i sin tur gav båda parter kraft och hur vårdpersonalen tog 



14 

ansvar i sitt förhållningssätt för patienternas bästa. De gav stöd anpassat efter varje patients 

behov för att kunna förbereda dem inför döden. 

5.1.1 Att få patienterna att öppna upp genom förtroendefulla relationer 

I det första mötet mellan patienterna och vårdpersonalen erfors det viktigt av flera 

vårdpersonal att försöka bygga upp ett förtroende för att tillgodose patienternas behov av 

existentiell vård (Minton, Isaacson, Varilek, Stadick & O’Connell, 2018; Smyth & Allen, 

2011). Vårdpersonalen kunde erfara att det var deras ansvar att lindra patienternas 

existentiella lidande eftersom de erfor att de fick empati med patienterna när de hade svårt 

att släppa taget om livet och de kunde anse att det var otillräckligt att enbart ge patienterna 

mediciner för att lindra deras lidande (Karlsson, Kasén & Wärnå-Furu, 2017). 

Vårdpersonalen kunde också erfara att patienternas existentiella frågor kunde komma upp 

till ytan efter att förtroende hade etablerats genom handlingar såsom deltagande vid böner 

(Tornøe, Danbolt, Kvigne & Sørlie, 2015). Det existentiella lidandet kunde av vårdpersonalen 

uppmärksammas genom närvaro och lyhördhet (Minton et al., 2018; Smyth & Allen, 2011; 

Tornøe, Danbolt, Kvigne & Sørlie, 2014; Udo, Danielson & Melin-Johansson, 2013). Om 

vårdpersonalen visade att de hade tid och medkänsla och tog det första steget kunde 

patienterna börja ställa existentiella frågor och bli lättade. Därför försökte de ge patienterna 

möjlighet att öppna upp genom att sitta ner hos dem (Keall, Clayton & Butow, 2014; Tornøe 

et al., 2015). Det erfors viktigt att visa respekt för patienternas autonomi och integritet 

eftersom detta kunde få dem att uttrycka sitt existentiella lidande och ge dem en mer fridfull 

död (Strang, Henoch, Danielson, Browall & Melin-Johansson 2014; Tornøe et al., 2015; 

Tornøe et al., 2014). För att fördjupa relationen i kommande möten kunde vårdpersonalen 

fokusera på att skapa en meningsfull relation med patienterna genom att ställa genuina 

frågor (Walker & Waterworth, 2017). Genom en förtroendefull relation med vårdpersonalen 

erfors att patienterna kunde få insikt i sitt existentiella lidande och enklare kunna hantera 

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

A community participant claimed that presence was only useful if it was meaningful. She 

considered meaningful presence to be when the nurse had thought about how she might use 

her presence; a prerequisite to this was establishing a trusting rapport with the patient and 

family. (Walker & Waterworth, 2017, s. 22) 

Det var också viktigt att arbetet erfors meningsfullt av flera ur vårdpersonalen för att de 

skulle kunna skapa en förtroendefull relation med patienterna (Strang et al., 2014). En känsla 

av meningsfullhet kunde erfaras av vårdpersonalen när de genom förtroendefulla relationer 

kunde ge patienterna ett gott avslut på livet. Detta kunde också leda till en önskan om att 

fortsätta göra gott (Johansson & Lindahl, 2012). Vårdpersonalens relationer med patienterna 

kunde ge upphov till en känsla av samhörighet med patienterna som krävde mod men kunde 

även ge kraft att vårda (Browall et al., 2014).  
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5.1.2 Att hitta sätt att stödja patienterna 

Vårdpersonalen kunde hitta meningsfulla sätt att stödja patienterna i deras existentiella 

lidande genom sin intuition eller genom att observera patienternas kroppsspråk (Keall et al., 

2014; Walker & Waterworth, 2017).  

It was important to be able to pick up on small hints from the patients, because occasionally 

the patients tested the nurses’ readiness to listen. There were patients who complained about 

practical things instead of yelling out anxiety. Sensitivity also meant that the nurse should be 

non-judgemental. (Strang et al., 2014, s. 565) 

Vårdpersonalen erfor att patienterna kunde bearbeta sina tankar genom tystnaden där fokus 

enbart var att finnas fysiskt närvarande utan att göra något mer än att bekräfta patienternas 

känslor och uppfattningar (Keall et al., 2014; Minton et al., 2018; Strang et al., 2014; Tornøe 

et al., 2014; Tornøe et al., 2015; Wittenberg, Ragan & Ferrell, 2017). Ibland kunde 

vårdpersonalen se att patienterna var för trötta för att samtala och då kunde en rogivande 

omgivning vara meningsfullt och även fysisk beröring som kunde förmedla tyst medkänsla 

och tröst (Tornøe et al., 2014). Vårdpersonalen kunde erfara vårdandet meningsfullt när de 

kunde stödja patienterna i deras existentiella lidande i olika situationer (Johansson & 

Lindahl, 2012). Oavsett sin egen religiösa tro erfors det viktigt av flera vårdpersonal att 

tillvarata patienternas egna resurser till hopp, mening och tro (Tornøe et al., 2014). De 

samordnade därför möten med exempelvis sjukhuspastorer och anhöriga (Walker & 

Waterworth, 2017). 

The nurses also talked about how important it was to help patients embrace life and make the 

most out of their final days. Encouraging the patients’ will to live as fully as possible was also 

looked upon as spiritual and existential care//…// patients could sometimes need a little push 

to help them embrace their lives and escape from a depressive spiral. (Tornøe et al., 2014, s. 4) 

Genom att vårdpersonalen deltog i handlingar som var betydelsefulla för patienterna kunde 

de erfara att de gav ett meningsfullt stöd. När vårdpersonalen gav stöd till patienterna utefter 

deras behov kunde detta öppna detta upp för patienterna att ge uttryck för sitt existentiella 

lidande (Walker & Waterworth, 2017). I vårdandet kunde det också erfaras meningsfullt att 

ge patienterna en fridfull död genom att stödja dem som hade dödsrädsla (Walker & 

Waterworth, 2017; Wittenberg et al., 2017). Att ge meningsfull vård genom att stödja varje 

enskild patient kunde beskrivas som en ära av vårdpersonalen (Minton et al., 2018). 

5.2 Utmaningar i vårdandet 

Under temat Utmaningar i vårdandet beskrivs hur vårdpersonalen kunde bli personligt 

påverkade av att vårda patienterna i sen palliativ fas då detta medförde svårhanterbara 

känslor och ibland krävde distans från patienterna. Fysisk smärta kunde dölja patienternas 

existentiella lidande vilket erfors viktigt att vara medveten om för att kunna identifiera och 

lindra det existentiella lidandet innan patienterna avled. Samtalen om existentiellt lidande 
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kunde erfaras svårhanterbara när patienterna och anhöriga hade problem att kommunicera. 

Svårigheter beskrevs också kunna vara att hinna stödja patienterna i deras existentiella 

lidande när de var nära döden och stöd från teamet saknades.  

5.2.1 Att finna en balans i sin professionella roll 

Vårdpersonalen kunde ha svårigheter att finna en balans i sin professionella roll då de kunde 

bli känslomässigt påverkade och erfara känslor av hjälplöshet och sårbarhet när de vårdade 

patienterna i sen palliativ fas (Tornøe et al., 2014; Minton et al., 2018). Detta kunde innebära 

att de stannade upp och reflekterade (Udo et al., 2013). De kunde ha skuldkänslor när 

patienternas lidande inte kunde lindras och när yngre patienter avled hade de dåligt samvete 

och kände hur orättvist livet var (Browall et al., 2014; Karlsson et al., 2017; Tornøe et al., 

2015). ”Nurses particularly described the difficulties of encountering the experiences of 

younger patients and agonizing about how unfair they, and the young patients, regard the 

whole situation” (Browall et al., 2014, s. 638). Det kunde också hända att vårdpersonalen 

erfor frustration när de vårdade yngre patienter i sen palliativ fas när de identifierade sig med 

dessa (Strang et al., 2014). De som hade barn i samma ålder som patienterna hade svårt att 

hålla ett professionellt avstånd (Browall et al., 2014). En oro kunde bland vårdpersonalen 

erfaras över hur deras egen dödsrädsla påverkade vården som de gav när de fick en insikt i 

hur snabbt livet kan förändras. Utmaningar bland viss vårdpersonal var när yngre patienter 

var i samma ålder som dem men detta gjorde också att vårdpersonalen erfor att de började 

att fokusera på det som de ansåg vara viktigast i livet (Karlsson et al., 2017; Johansson & 

Lindahl, 2012; Udo et al., 2013). Vårdpersonalen som var kristna kunde ha erfarenheten att 

det var lättare att identifiera sig med de kristna patienterna och hade på så sätt enklare att 

stödja dem (Keall et al., 2014).  

För att vårdpersonalen skulle kunna hantera sitt dagliga arbete kunde det vara en utmaning 

att hålla ett visst avstånd och inte bli för personligt engagerad och ibland visste de inte hur de 

skulle hantera situationen för att inte själva påverkas (Johansson & Lindahl, 2012). Vissa 

påverkades så djupt att de inte kunde sluta tänka på patienterna (Browall et al., 2014). 

Vårdpersonalen kunde erfara att mod, mognad och vilja krävdes för att de skulle kunna låta 

sig beröras av patienternas känslor (Tornøe et al., 2015). Det var viktigt för flera av 

vårdpersonalen att ha realistiska förväntningar på mängden stöd som de kunde ge 

patienterna (Keall et al., 2014). Det erfors viktigt att ha hanterat sina personliga existentiella 

frågor och på så sätt finna en balans i sin professionella roll för att kunna lindra patienternas 

existentiella lidande (Walker & Waterworth, 2017). Vårdpersonal som hade lång erfarenhet 

kunde bli provocerade av patienters känslomässiga utbrott trots att de var medvetna över att 

ilskan inte var riktad mot dem (Strang et al., 2014). Ibland kunde vårdpersonalen inte hålla 

tillbaka sina känslor och de hade inre tvivel att inte räcka till (Karlsson et al., 2017). De 

tömdes även på energi när de gav av sig själva när de vårdade patienter i sen palliativ fas 

(Johansson & Lindahl, 2012). Vårdpersonal med dödsrädsla erfor att det kunde vara en 

utmaning att ha samtal om döden vilket ledde till att de ibland undvek samtalen eller valde 

att besvara patienternas existentiella frågor med medicinsk information (Tornøe et al., 2015; 

Udo et al., 2013).  
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5.2.2 Att identifiera existentiellt lidande 

Vårdpersonalen kunde erfara det utmanande i vårdandet att hinna med att identifiera 

patienternas existentiella lidande gällande sin egna död eftersom de ofta försämrades snabbt 

(Karlsson et al., 2017). Ibland identifierades inte patienternas existentiella lidande förrän 

efter deras död genom reflektion (Walker & Waterworth, 2017). Detta erfors speciellt svårt 

att hantera om de hade vårdat patienterna en längre tid innan de avled och inte hade känt till 

patienternas önskan om deras sista tid (Browall et al., 2014). Vårdpersonalen kunde erfara 

att de hade misslyckats med att ge patienterna lindring i sitt existentiella lidande trots att de 

hade identifierat att patienterna led existentiellt (Udo et al., 2013). Existentiellt lidande 

kunde anses utmanande att identifiera eftersom det kunde vara djupt nerbäddat i fysiska 

symtom (Karlsson et al., 2017; Tornøe et al., 2014; Walker & Waterworth, 2017). “… several 

kinds of issues and concerns could exacerbate patients’ spiritual and existential suffering. It 

was therefore vital to uncover these issues to provide relevant interventions” (Tornøe et al., 

2015, s. 6). Vårdpersonalen kunde erfara att de ibland gav patienterna smärtstillande och 

ångestlindrande medicin istället för att utforska om de hade ett underliggande existentiellt 

lidande eftersom det var enklare än att utreda orsaken till lidandet (Keall et al., 2014; Walker 

& Waterworth, 2017). Det fanns också en erfarenhet hos vårdpersonalen att det var viktigt att 

först lindra symtom såsom fysisk smärta som kunde vara energikrävande för att patienterna 

skulle ha ork att hantera sitt existentiella lidande (Tornøe et al., 2014).   

Vårdpersonalen kunde också behöva vårda patienter som trodde att de fått sin dödliga 

sjukdom som ett straff från Gud för tidigare synder (Tornøe et al., 2015; Browall et al., 2014). 

Det erfors då viktigt att svara att patienterna inte hade någon skuld att betala när de trodde 

att de inte dog för att Gud straffade dem (Browall et al., 2014). Även om det var svårt att tolka 

patienternas signaler var det viktigt att identifiera patienternas behov och inte heller tvinga 

på dem sin egen tro som vårdpersonal (Tornøe et al., 2014). Vårdpersonalen kunde erfara 

svårigheter när de behövde vara beredda att identifiera och samtala om existentiellt lidande 

eftersom patienterna kunde ha enbart korta stunder då de orkade förmedla detta (Karlsson et 

al., 2017). Det existentiella lidandet kunde vara särskilt utmanande eftersom det ansågs vara 

oförutsägbart och därför erfors det viktigt att integrera existentiell vård i övrig omvårdnad 

(Tornøe et al., 2014). En utmaning kunde vara att vårdpersonalen ibland tvekade att samtala 

om existentiellt lidande och inte fick insikt i om det fanns ett lidande, då de var rädda för att 

förvärra situationen och inte kunna hantera det på grund av att de inte visste vad som kunde 

komma upp till ytan (Keall et al., 2014).  

De existentiella frågorna erfors oftast uppkomma när patienterna meddelades att ingen mer 

botande behandling fanns när hemsjukvård eller hospicevård togs upp (Strang et al., 2014). 

Vissa ur vårdpersonalen erfor att patienternas existentiella lidande kunde identifieras när de 

kompenserade för förlorad kontroll över livet genom att ställa orimliga krav på 

vårdpersonalen som därför gav patienterna extra tid. Det existentiella lidandet erfors tydligt 

bland vissa ur vårdpersonalen när patienterna uttryckte funderingar över att ta sitt liv då de 

kände att ingen brydde sig om dem eller när de drog sig undan från anhöriga eller inte 

vågade invänta döden och begick självmord. Vårdpersonalen kunde också erfara det 

utmanande när patienter med småbarn kände skuld när de inte kunde spendera tid med dem 

(Browall et al., 2014). Vårdpersonalen erfor att de kunde identifiera om patienterna hade ett 
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existentiellt lidande när de frågade om livets mening. Lidandet erfors vara individuellt och 

variera i allvarlighetsgrad och intensitet (Browall et al., 2014; Walker & Waterworth, 2017). 

Vårdpersonalen tvekade ibland över hur öppet de skulle svara på patienternas frågor men 

oftast frågade patienterna själva efter ärliga svar (Browall et al., 2014).  

5.2.3 Att hantera svåra samtal 

Vårdpersonalen kunde finna det utmanande att hantera svåra samtal såsom när oroliga 

patienter trodde att ingen skulle förstå deras behov i sen palliativ fas och vårdpersonalen fick 

försöka beskriva vad som skulle ske fysiskt och känslomässigt vid döendet (Browall et al., 

2014). Det var vanligt att vårdpersonalen samtalade med patienterna om deras livsval, 

relationer, ensamhet och oro över anhöriga och svårigheter erfors när patienterna berättade 

att vänner övergivit dem på grund av deras dödliga sjukdom (Strang et al., 2014). 

Vårdpersonalen kunde ibland se att patienter och anhöriga inte kunde försonas när 

patienterna hade kort tid kvar i livet och då erfor de att de behövde vara ett stöd (Wittenberg 

et al., 2017; Strang et al., 2014; Tornøe et al., 2015). När vårdpersonalen såg att patienterna 

och anhöriga led i ensamhet, frånskilda från varandra beskrev de att behövde finnas 

tillgängliga när patienterna behövde samtala eftersom detta kunde ske spontant (Strang et 

al., 2014; Tornøe et al., 2014). Det fanns erfarenheter att patienterna och anhöriga även 

kunde bli som främlingar och lida i ensamhet när de inte kunde samtala om sorg och rädsla 

(Tornøe et al., 2014; Tornøe et al., 2015). Detta kunde leda till att vårdpersonalen enbart 

kunde stå tysta när försoning uteblev mellan patienterna och anhöriga som inte haft kontakt 

på många år då de hade för många ouppklarade frågor (Karlsson et al., 2017). 

Vårdpersonalen kunde även höra från vissa patienter att deras enda livsgnista var deras 

anhöriga och att de var rädda för att bli övergivna i sen palliativ fas. Det fanns också 

erfarenheter där vårdpersonalen kunde få höra från vissa av patienterna att de övervägde att 

begå självmord när deras anhöriga övergav dem när de på grund av dödsrädsla inte besökte 

dem. De erfor också ibland att anhöriga övertalade patienterna att kämpa trots att de ville dö 

(Browall et al., 2014).  

Självförtroende och erfarenhet erfors kunna förenkla samtal om existentiella frågor (Keall et 

al., 2014). Vårdpersonal som hade mindre erfarenhet kunde anse att det var svårt att veta hur 

de skulle vända ett svårt samtal där allt verkade hopplöst och det erfors frustrerande att 

lyssna under samtalet eftersom det var krävande att samtala om döden (Strang et al., 2014; 

Browall et al., 2014). Vårdpersonalen kunde erfara en utmaning i samtalen på grund av 

rädsla för att ta ifrån patienterna deras hopp eller att inspirera till alltför mycket hopp. De 

erfor att det kunde vara centralt att lyssna och inte säga så mycket för att hantera 

patienternas hopp eftersom vissa patienter aldrig gav upp hoppet om att de skulle överleva 

(Browall et al., 2014). 

Some nurses who found it difficult to help and support patients beyond medical care saw 

questions concerning death as being equivalent with expressing hopelessness, and 

consequently claimed that they did not want to increase patients’ feelings of hopelessness by 

discussing death with them. These nurses thought that patients had their existential crisis at 

home, not in hospital. (Udo et al., 2013, s. 573)  
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För vårdpersonalen kunde det vara en utmaning att hantera samtal när patienterna ville bli 

likadant bemötta som innan sjukdomen för att de inte ville förlora sin identitet vilket ledde 

till att de inte berättade för anhöriga att de var döende. Det erfors också kunna vara svårt för 

vårdpersonalen när vissa patienter påtalade att de enbart ville fokusera på att vara starka och 

leva fullt ut. I samtalen kunde patienterna svänga mellan att verka ha insikt i situationen och 

ge livsråd till vårdpersonalen till att förneka att de skulle dö (Browall et al., 2014). 

Vårdpersonalen erfor att anledningen till att patienterna ibland inte ville samtala om 

existentiella frågor kunde vara att de aldrig tidigare hade satt ord på dessa tankar eller 

energilöshet. Ordlös kommunikation kunde då fungera men erfors svårt av vårdpersonalen 

då deras kroppsspråk visade om de hade tålamod att stanna. Vårdpersonalen kunde erfara 

det utmanande att ha ett professionellt förhållningssätt till patienter som var otrevliga men 

de erfor att anledningen kunde vara att patienterna ville se om vårdpersonalen vågade stanna 

kvar i samtalet (Strang et al., 2014).  

5.2.4 Att begränsas av yttre förutsättningar 

Yttre förutsättningar såsom otillräckligt med tid för samvaro med patienterna erfors av flera 

av vårdpersonalen kunna begränsa möjligheterna till att lindra patienternas existentiellt 

lidande (Karlsson et al., 2017; Keall et al., 2014; Strang et al., 2014; Smyth & Allen, 2011; 

Tornøe et al., 2015; Udo et al., 2013). Vårdpersonalen kunde ha erfarenheter av att 

existentiellt lidande inte prioriterades och personalbrist kunde vara en orsak till detta (Strang 

et al., 2014; Smyth & Allen, 2011; Tornøe et al., 2015). Det kunde vara svårt att prioritera 

subjektiva behov hos patienterna som vårdades i sen palliativ fas eftersom akuta patienters 

behov var mer synliga och därför kunde få företräde (Smyth & Allen, 2011). Brist på avskild 

plats för samtal om existentiellt lidande erfors av vissa av vårdpersonalen kunna vara en 

utmaning för att kunna föra ett samtal (Keall et al., 2014; Smyth & Allen, 2011; Strang et al., 

2014). De kunde också hänvisa till annan expertis när de erfor sig ha otillräcklig kunskap om 

existentiellt lidande (Keall et al., 2014; Strang et al., 2014; Smyth & Allen, 2011; Tornøe et al., 

2014). Det erfors dock frustrerande bland vissa av vårdpersonalen när de inte kunde få hjälp 

från annan expertis dygnet runt (Walker & Waterworth, 2017). Dessutom kunde det erfaras 

att det inte fanns någon som hade det övergripande ansvaret för existentiella frågor (Udo et 

al., 2013). Dessa begränsande yttre förutsättningar medförde att vårdpersonalen erfor att 

patienterna som erhöll palliativ vård för sent ofta avled innan de och deras anhöriga var 

mentalt redo för döden (Keall et al., 2014). “Being unable to keep up with the work as they 

would like evokes ‘feelings of stress and dissatisfaction’, reflecting conflict where ideals and 

reality do not tally” (Johansson & Lindahl, 2012, s. 2039). 

Rutiner om hur existentiell vård skulle genomföras ansågs bland vissa av vårdpersonalen 

vara otillräckliga och det var viktigt för dem att få en paus från energikrävande samtal och få 

prata med kollegor om detta (Strang et al., 2014). Trots att en stark vilja kunde finnas hos 

vårdpersonalen att försöka lindra patienternas existentiella lidande försvårades arbetet av 

stora hinder (Karlsson et al., 2017). Vårdpersonalen erfor att ett hinder kunde vara annan 

vårdpersonal som inte ville vårda patienterna med existentiellt lidande (Smyth & Allen, 2011; 

Keall et al., 2014).  
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6 DISKUSSION 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva vårdpersonals erfarenheter av att vårda 

patienter med existentiellt lidande i sen palliativ fas. Under rubriken Diskussion kommer 

först resultatets mest framträdande delar diskuteras i relation till tidigare forskning, 

styrdokument och riktlinjer och vårdvetenskapligt perspektiv som presenteras i bakgrunden. 

I metoddiskussionen kommer det att föras en diskussion kring vald metod samt utförd analys 

och kring termerna trovärdighetskriterierna tillförlitlighet, giltighet samt överförbarhet. I 

etikdiskussionen kommer de val som har gjorts att diskuteras.  

6.1 Resultatdiskussion 

Vårdpersonalen erfor både meningsfullhet och utmaningar när de vårdade patienterna med 

existentiellt lidande i sen palliativ fas. I resultatet framkom att vårdpersonalen erfor att det 

var viktigt att bygga upp en förtroendefull relation för att upptäcka det existentiella lidandet 

hos patienterna. Därefter kunde vårdpersonalen och patienterna tillsammans genom 

exempelvis samtal eller icke-verbal kommunikation utforska det existentiella lidandet. Detta 

kan relateras till Travelbees (1971) teori om mellanmänskliga relationer vilket innebär att 

vårdpersonalen ser, bemöter och hör patienternas lidande. När en förståelse uppnås för hur 

den individuella patienten upplever situationen och när vårdpersonalen får empati kan de 

även få sympati om de ser patientens unikhet men de kan ändå sakna kunskap om hur de 

bäst ska handla. Detta visade sig också i resultatet där vårdpersonalen ibland kunde förstå att 

patienterna hade ett existentiellt lidande men ändå inte lyckades lindra det. Ibland drog de 

slutsatsen att detta inte behövdes eller att de inte hade rätt kunskap att lindra detta även om 

patienterna upplevde lindring genom att någon delade lidandet i tystnad. Detta motsäger 

Socialstyrelsens (2013) riktlinjer där vikten av att patienterna ska bli sedda för att få en god 

död framhålls. Detta stöds vidare av Selman et al. (2018) som menar att patienterna erfar att 

de kan hantera sin dödliga sjukdom bättre om de får stöd i sitt existentiella lidande. Sand 

(2012) menar dessutom att när människor måste möta döden ensamma tydliggörs 

existentiell ensamhet vilket kan lindras om någon sitter hos en existentiellt ensam människa.  

Resultatet visade att vårdpersonalen erfor att det var viktigt att bekräfta att patienterna hade 

haft ett gott liv och att de erfor att patienterna ville dela sin livsberättelse. Yngre patienter 

som vårdades i sen palliativ fas och som hade barn oroade sig över att inte kunna vara hos 

sina barn längre. Dessa patienter kunde inte få se sina barns uppväxt vilket medförde att de 

inte fick sina drömmar uppfyllda vilket Sandman (2005) menar kan innebära att patienterna 

ser döden som ond. Detta kunde kräva lyhördhet hos vårdpersonalen vilket Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) beskriver är viktigt att ha i samtalet förutom att visa empati och 

respekt. Resultatet visade vidare att vårdpersonalen kände ett ansvar för patienterna 

eftersom de ville ge dem ett gott avslut på livet. Det kunde handla om att få patienterna att 

omfamna den sista tiden av livet på olika sätt. Detta kan kopplas till tidigare forskning som 

menar att patienterna kan vilja leva som vanligt eftersom de lever i en otrygg värld som 

dödligt sjuka och därför är i behov av trygghet och en fast grund (Elingsen et al., 2015; Bruce 

et al., 2011). Vårdpersonalen visade patienterna omtanke genom sina handlingar vilket kan 
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härledas till Travelbees (1971) sista fas, sympati där en grundläggande vilja eller ett behov 

finns att lindra patienternas lidande. Vikten av att vårdpersonalen har sympati stöds av 

Elingsen et al. (2014) som beskriver att patienterna förknippar situationen som de är i med 

hemlöshet och otrygghet vilket ger ett lidande under den sista tiden i livet om inte rätt 

resurser finns.  

I resultatet framkom att vårdpersonalen ansåg att det var viktigt att visa empati till 

patienterna även om de kunde vara utåtagerande eftersom de insåg patienternas svåra 

situation vilket kan relateras till Travelbees (1971) fas tre: empati. Vårdpersonalen och 

patienterna kan interagera flera gånger men vårdpersonalen kan ibland enbart ha empati 

någon gång. Senare, i förbindelsefasen där en mellanmänsklig relation har skapats kan 

patienterna återigen pröva vårdpersonalen för att se om de finns där för dem. Resultatet 

visade att det var en utmaning för vårdpersonalen att kunna balansera mellan att vara 

personlig och professionell när de vårdade patienterna med existentiellt lidande som de på 

något sätt kunde identifiera sig med. Detta kan jämföras med Travelbees (1971) teori om 

mellanmänskliga relationer som framhäver att det första intrycket i mötet mellan 

vårdpersonalen och patienterna brukar vara positivt om vårdpersonalen känner en 

samhörighet med dem eller om de påminner om någon. Om vårdpersonalen överidentifierar 

sig med patienterna kan detta hindra dem från att se patienternas unikheter.  

Resultatet framhöll att vårdpersonalen förstod att lidandet kunde vara gömt under fysisk 

smärta och risken fanns att enbart den fysiska smärtan behandlades. Fysisk smärta ansågs 

vara energikrävande och därmed försökte vårdpersonalen inledningsvis lindra denna vilket 

kan kopplas till Travelbees (1971) teori om hopp och hur hoppet hos patienterna kan 

relateras till uthållighet. Detta innebär att patienterna har en stark vilja att försöka minska 

sitt lidande och möta svåra erfarenheter och har en förmåga att vilja fortsätta försöka. Men 

då hoppet är relaterat till beroende av andra måste vårdpersonalen stödja patienterna i att 

skapa detta hopp. När de inre resurserna hos patienterna är otillräckliga relateras hopp till 

beroende och de hoppas att få hjälp från andra. Resultatet visade att vårdpersonalen stöttade 

patienterna att bevara hoppet genom att ge dem energi när de lindrade deras fysiska lidande. 

I resultatet framkom dock att vårdpersonalen erfor utmaningar att samtala om döden då de 

trodde att detta kunde ta ifrån patienterna deras hopp. Tidigare forskning bekräftar att 

patienterna finner det viktigt att vårdpersonalen inte tar ifrån dem deras hopp (Nilmanat et 

al, 2015; Ross & Austin, 2015). Detta kan också kopplas till Travelbees (1971) 

omvårdnadsteori om hopp där det framhålls att vårdpersonalen har en viktig funktion att 

stödja patienterna i att upprätthålla sitt hopp och undvika hopplöshet.  

Resultatet visade att vårdpersonalen erfor att situationen var känslig och de respekterade att 

patienterna inte alltid ville samtala om existentiella frågor. Svårigheter uppkom också att föra 

samtal när det inte fanns någon privat sfär och för att patienterna ska få en god död är det 

enligt Socialstyrelsen (2013) viktigt att vårdpersonalen fokuserar på att få patienterna att 

uppleva integritet, självbestämmande och värdighet. Detta stämmer överens med tidigare 

forskning som beskriver att patienterna inte alltid vill prata om obekväma existentiella frågor 

(Bruce et al., 2011). Patienterna vill även att de inledande samtalen är varsamma. Genom 

samtalen får patienterna stöd i att reflektera kring sitt existentiella lidande och de kan få 

bättre förmåga att hantera sin dödliga sjukdom på. Dessa tankar kan också få patienterna att 
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uppfatta sin sjukdom som ett straff för något och därmed kan också ett djupt nerbäddat 

existentiellt lidande som innan samtalet med vårdpersonalen inte uppmärksammats av 

patienterna plötsligt komma upp till ytan (Selman et al., 2018).  

I resultatet framkom utmaningar när patienterna inte ville berätta för sina anhöriga att de 

var döende och att de oftast var patienternas enda anledning till att de ville leva och 

svårigheter uppkom att skapa ett gott avslut på livet om de inte var redo för döden, 

försämrades snabbt eller om de inte hade haft kontakt med anhöriga på flera år. NRPV 

(2019) beskriver att en av grundreglerna för en god död är att patienterna ska få ha kontroll 

över vilka som ska närvara vid döendet, men detta blir enligt resultatet svårt för 

vårdpersonalen att följa. Det visade sig också i resultatet att vårdpersonalen försökte vara en 

slags moderator för anhöriga som blev som främlingar när de inte kunde samtala om döden. 

Detta stämmer överens med tidigare forskning som visar att vårdpersonalens omvårdnad och 

att de ger korrekt information kan påverka den kris som anhöriga upplever under 

patienternas sista tid i livet (Grøthe et al., 2015; Ek et al., 2015). En av de fyra hörnstenar för 

palliativ vård i sen palliativ fas är stöd och deltagande i vården till anhöriga (SOU, 2001:6) 

som ofta glöms bort vilket även bekräftas av Holm et al. (2015) och Wennmann-Larsen och 

Tishelman (2002).  

Resultatet visade att vårdpersonalen kunde tvivla på sin egen kompetens och därför ibland 

tog hjälp av annan expertis innan de ens hade försökt att lindra patienternas existentiella 

lidande. Pauser från arbetet erfors viktiga eftersom de tenderade att inte kunna sluta tänka 

på vissa patienter eller på egna existentiella frågor. Ibland användes därför tidsbrist som 

ursäkt för att inte behöva inleda energikrävande samtal om existentiellt lidande. Det var 

viktigt att inse att allt existentiellt lidande inte kan lindras och att hålla en viss distans och få 

möjlighet att samtala med kollegor. Svensk sjuksköterskeförening (2017) stödjer detta med 

att fastslå att om en vårdpersonal inte själv kan ge helhetsvård ska medarbetare i teamet 

kontaktas. Tidigare forskning visar att patienterna ändå gärna samtalat med vårdpersonalen 

även om de inte kan ge alla svar på de existentiella frågorna (Yardley et al., 2019). 

Patienterna beslutar sig också för vilken vårdpersonal som de vill samtala med genom 

intresset som förmedlas (Ross & Austin, 2015). Patienterna beskriver dock att existentiellt 

stöd sällan erbjuds på grund av nedprioriteringar, tids-, motivations- eller intressebrist 

(Selman et al., 2018; Yardley et al., 2009). Då patienterna inte kan veta när de kan erbjudas 

att få detta stöd har de inte fullständig kontroll över vad som sker vilket NRPV (2019) menar 

är en av de elva grundreglerna för en god död.  

6.2 Metoddiskussion 

Metoden som valdes till examensarbetet är en deskriptiv kvalitativ metod genom en 

systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002) beskrivning. Examensarbetet ämnade 

beskriva vårdpersonals erfarenheter och därmed ansågs denna metod mest lämplig. En 

empirisk studie valdes bort på grund av examensarbetets begränsade tid. Detta 

examensarbete avsåg heller inte att utforska en specifik vårdkontext varför en empirisk 

studie hade varit svår att genomföra. Avvägningar gjordes också om examensarbetet hade 
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kunnat utgå från patientperspektivet genom en kvalitativ innehållsanalys av memoarer och 

bloggar. En sådan studie ansågs svår då examensarbetet avsåg att studera sen palliativ fas 

som ofta innefattar mindre än ett år, och att patienter under denna tid skulle hinna skriva 

sina memoarer ansågs inte troligt. Aktuell forskning ansågs också viktig eftersom existentiell 

vård kan ha utvecklats under de senaste åren.  

Willman och Stoltz (2017) beskriver vidare att en systematisk sammanställning av tidigare 

forskning kan utföras på flera sätt. Grunden är att hitta relevanta studier genom systematisk 

sökning och ha en genomtänkt frågeställning som kan besvaras utifrån vetenskaplig 

litteratur. Detta examensarbete avsåg att beskriva vårdpersonalens erfarenheter eftersom ny 

kunskap ämnades att skapas utifrån såväl undersköterskors och sjuksköterskors erfarenheter 

för att ge insikt i hur existentiell vård erfars av vårdpersonalen. Några studier valdes bort 

efter att abstracts lästs, då de även innefattade andra yrkeskategorier som tillhör vårdteamet 

såsom kuratorer och sjukhuspastorer och vårdpersonalens erfarenheter inte kunde separeras 

från övriga professioners. Initialt begränsades artiklarna till att vara maximalt fem år gamla, 

detta gav dock ett lågt antal sökträffar. Sökningen utökades sedan till att omfatta artiklar som 

var maximalt tio år gamla. Det tycktes även som att artiklar oftare använde ordet spiritual 

istället för existential när existentiell vård avsågs. De artiklar som framkom med ordet 

spiritual fick också granskas avseende religiös inriktning då detta inte var detta 

examensarbetes inriktning, men som vissa artiklar fokuserade på. Willman och Stoltz (2017) 

beskriver att det är viktigt att hitta relevanta studier. Därmed hade möjligtvis en avgränsning 

kunnat göras för att inte sökordet spiritual skulle resultera i artiklar med religiöst fokus, då 

existentiellt lidande och existentiella frågor handlar om mer än religion. En avgränsning med 

NOT religion eller NOT religious hade kunnat göras men ansågs vid reflektion dock kunna 

innebära ett lågt antal sökträffar, särskilt från många länder som inte är lika sekulariserade 

som Sverige. Det låga antal sökträffar som sökningarna oftast genererade i, särskilt med 

sökordet existential, anses av författarna till detta examensarbete kunna bero på att 

existentiell vård endast har börjat uppmärksammas som viktig i omvårdnaden.  

Polit och Beck (2017) beskriver tre trovärdighetskriterier vilka är tillförlitlighet, giltighet och 

överförbarhet för kvalitativ forskning. För att forskningen ska äga giltighet ska forskningens 

olika steg utföras på ett sätt som ökar fyndens trovärdighet och forskarna ska också visa i 

redovisningen av resultatet att det är trovärdigt. Tillförlitligheten stärks genom att studien 

skulle kunna göras om med samma eller liknande deltagare och kontext och få samma fynd. 

Genom att författarna beskriver sin förförståelse och tidigare erfarenheter stärks också 

forskningens trovärdighet. Överförbarhet behandlar potentialen för forskningens resultat att 

kunna överföras till andra sammanhang, grupper eller situationer vilket kräver tillräckligt 

med beskrivande data för att mottagare av forskningen ska kunna avgöra detta. 

I detta examensarbete användes en systematisk litteraturstudie utifrån Evans (2002) 

beskrivning vilket innebär att kvalitativa artiklar väljs ut ur vilka nyckelfynd samlas in från 

respektive artikels resultatdel. Nyckelfynden ska besvara syftet i den forskning som utförs. 

Teman urskiljs sedan när alla nyckelfynd har samlats in (Evans, 2002). Sökprocessen har 

noggrant redovisats i sökmatriser. Nyckelfynden som framkom ur artiklarna diskuterades 

flertalet gånger under analysprocessen i detta examensarbete vilket medförde en fördjupad 

insikt om det syfte som examensarbetet ämnade besvara. Författarna granskade även 
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artiklarna samt nyckelfynden inledningsvis individuellt. Denna process upprepades ett antal 

gånger under analysprocessen och tillvägagångssättet beskrevs i examensarbetets metoddel. 

Nyckelfynd exkluderades under analysprocessen och blev till slut 156 stycken eftersom vissa 

nyckelfynd exkluderades när examensarbetets författare under analysprocessens fyra steg 

kontinuerligt reflekterade över nyckelfyndens relevans. Nyckelfynd som även utgjordes av 

sekundärcitat upptäcktes och exkluderades dessutom i det inledande analysskedet. Vissa 

nyckelfynd visade sig också vara svåra att placera under enbart ett subtema när det framkom 

att nyckelfynd återkom i två subteman. I dessa fall placerades nyckelfynden där de bäst 

passade in. Genom att detta examensarbetet utgår från en systematisk litteraturstudie har 

giltigheten kunnat stärkas eftersom forskningen har utförts i olika bestämda steg där 

resultatet tydligt har redovisats. Enligt Polit och Beck (2017) ökar trovärdigheten i fynden när 

resultatet presenteras tydligt eftersom detta visar om tolkningar är trovärdiga.  

Tillförlitligheten kan besvaras genom frågan om fynden skulle kunna bli samma om studien 

upprepades med samma eller liknande deltagare samt i samma eller liknande kontext (Polit 

& Beck, 2017). Om författarna även beskriver sin förförståelse och tidigare erfarenheter som 

kan ha påverkat insamlingen av data och dess analys kan trovärdigheten öka (Mårtensson & 

Fridlund, 2017). Inför dataanalysen kan förförståelsen diskuteras med medförfattare och 

därigenom kan förförståelsens påverkan på resultatet minskas. För att minska förförståelsens 

inverkan på dataanalysen och resultatet kan studiekamrater läsa arbetet för att säkerställa en 

analys som bygger på data vilket stärker trovärdigheten, fastän det inte går att säkerställa att 

förförståelsen slutligen har haft inverkan på dataanalys och resultat (Henricson, 2017). 

Genom att examensarbetets författare har läst alla tolv artiklar som har använts till resultatet 

individuellt flera gånger och sedan diskuterat gemensamt när nyckelfynd har valts ut minskar 

risken för att förförståelsen har påverkat resultatet. Fynden kan därmed bli samma om 

studien upprepas. Den valda analysmetoden som har varit en systematisk litteraturstudie där 

analysen har utförts enligt olika steg har hjälpt till att minska risken för att förförståelsen kan 

leda till fel slutsatser. Examensarbetet är dessutom deskriptivt och icke-tolkande vilket 

minimerar risken att egen tolkning görs. Författarna har haft förförståelsen i beaktande 

eftersom det ansågs finnas en risk att författarna på grund av förförståelsen skulle göra 

omedvetna tolkningar då en viss tidigare erfarenhet finns av palliativ vård i sen fas. 

Förförståelsen har av författarna varit viktig att beakta eftersom en medvetenhet har funnits 

att det inte går att lägga sin förförståelse helt åt sidan. För att enklare kunna hantera 

förförståelsen har åsikter från grupphandling med handledare och medstudenter som har 

läst examensarbetet, samt diskussioner mellan examensarbetets författare varit värdefulla. 

Diskussioner mellan examensarbetets författare och andra utomstående som har läst 

examensarbetets dataanalys och resultatdel har också varit viktiga förutom 

grupphandledningen då båda examensarbetets författare har en viss förförståelse om 

existentiellt lidande hos patienter. Innan examensarbetet påbörjades gjordes dessutom också 

en inläsning på området existentiellt lidande vilket kan påverka förförståelsen. I 

examensarbetets inledning har författarna beskrivit sina tidigare erfarenheter av palliativ 

vård i sen fas för att öka trovärdigheten. För att öka tillförligheten till resultatet har citat även 

återgetts på originalspråket engelska i examensarbetet.  

Det sista kriteriet är överförbarhet vilket handlar om resultatets möjlighet att överföras eller 

appliceras i andra miljöer eller grupper (Polit & Beck, 2017). Om överförbarheten ska kunna 
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bedömas innebär det ett krav på ett tydligt beskriver resultat samt att begreppen 

trovärdighet, tillförlitlighet och giltighet är väl förankrade (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Examensarbetet har utgått från studier från flera länder, deltagande vårdpersonal har tillhört 

olika åldersgrupper samt har haft olika lång erfarenhet vilket beskrivs i examensarbetets 

artikelmatris. Vidare utgörs resultatet av vårdpersonals erfarenheter från olika vårdkontexter 

såsom akutsjukvård, sjukhusavdelningar och hospice vilket ökar möjligheterna att 

examensarbetets resultat kan överföras till olika länder, olika erfarenhet och ålder hos 

vårdpersonalen samt olika vårdkontexter där patienter vårdas palliativt i sen fas. Resultatet 

har dock utgjorts av ett få antal artiklar (tolv stycken). Polit och Beck (2017) menar att en risk 

med att inte använda tillräckligt med data är att trovärdigheten kan minska. Enbart en eller 

ett par studier har samma ursprungsland vilket också kan minska överförbarheten och 

eftersom resultatet beskriver vårdpersonals erfarenheter av palliativ vård i sen fas i 

västerländsk kultur kan det anses vara svårt att överföra examensarbetets resultat till andra 

sammanhang än västerländska. Det visade sig under sökprocessen att det var svårt att hitta 

studier från andra kulturer då dessa ofta hade religiöst fokus när sökordet spiritual eller 

existential användes, vilket detta examensarbete inte hade för avsikt att undersöka genom 

ovannämnda sökord. Artiklarna kvalitetsgranskades också noggrant enligt Fribergs (2017b) 

mall för kvalitetsgranskning för att inte specialistutbildade sjuksköterskor skulle utgöra 

informanter vilket stärker resultatets trovärdighet. 

6.3 Etikdiskussion 

Detta examensarbete har skrivits i enlighet med CODEX (2019) riktlinjer som handlar om 

hur data hanteras. Metoden ska enligt CODEX (2019) redovisas noggrant och författarna ska 

inte heller analysera data på ett sätt som anses bedrägligt. I detta examensarbete har alla 

artiklar som använts varit skrivna på engelska vilket innebar att författarna använde 

ordböcker för översättning och då flera alternativa ord kan uppkomma i en översättning fick 

också valet av svensk översättning grundas i en gemensam diskussion angående vilket 

sammanhang som ordet tillhörde för att undvika misstolkning och därmed att annan 

forskning inte refereras korrekt i enlighet med APA (2019). Artiklarna har granskats för peer 

review genom Ulrichsweb (2019) då de härstammade från PubMed och de artiklar som 

valdes från CINAHL Plus avgränsades för peer review i listboxen. Peer review innebär enligt 

CODEX (2019) att andra forskare har granskat en artikel för att den sedan ska benämnas 

som vetenskaplig utifrån artikelns metod, argumentation och källkritik. Referenshantering 

har gjorts enligt APA (2019) för att tydligt redovisa primärkällan och inte förvanska 

information. Genom att tydligt referera till primärkällan ges äran till textens upphovsman 

vilket stämmer överens med CODEX (2019) riktlinjer för god forskningsetik. Samtliga valda 

artiklar har också haft ett etiskt resonemang. Examensarbetets författare avvägde i 

resultatanalysens början huruvida citat som fanns i originalartiklarna skulle tas med. Beslut 

togs att enbart citera originalstudierna då originalstudiernas informanter enbart har godkänt 

att deras citat får användas i originalstudien.   
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7 SLUTSATS 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva vårdpersonals erfarenheter av att vårda 

patienter med existentiellt lidande i sen palliativ fas. I resultatet tydliggörs att kraven som 

vårdpersonalen har på sig själva angående den existentiella vård som de ger ofta är större än 

den som patienterna har på vårdpersonalens stöd i deras existentiella lidande. Yttre faktorer 

hämmar möjligheterna att upptäcka och sedan lindra patienternas existentiella lidande i sen 

palliativ fas, såsom att de hinner avlida innan det existentiella lidande lindras eller att 

vårdpersonalen inte finns tillgängliga på grund av andra arbetsuppgifter. Inre faktorer 

hämmar såsom vårdpersonalens egen dödsrädsla och tron att samtal om döden måste 

förberedas väl då ämnet är känsligt och likställs med hopplöshet. Förmedling av hopp kan 

lindra lidandet men är svårhanterbart eftersom den sena palliativa fasen innebär svängande 

känslor hos patienterna. Vårdpersonalen undviker också ibland svåra samtal med 

patienterna om existentiellt lidande om tillfället är fel och när de tror att de endast förvärrar 

situationen vilket innebär att en mellanmänsklig relation där patienterna och vårdpersonalen 

delar tankar med varandra kan bli svår att uppnå. Vårdpersonalen behöver ofta mycket tid 

för reflektion över existentiella frågor för att de ska kunna stödja patienterna i deras 

existentiella lidande och dessutom kan existentiella frågor vara känslosamt att ständigt 

fundera kring för patienterna. Det är därför en fördel om vårdpersonalen kan påbörja ett 

samtal och ta vid en stund senare då patienterna vill ha varsamma inledande samtal och få 

reflektera enskilt. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Resultatet i detta examensarbete visar att det finns skillnader i hur vårdpersonalen förhåller 

sig till existentiellt lidande beroende på tidigare erfarenhet. Därför skulle framtida forskning 

vara intressant som rör på vilket sätt erfarenheten hos vårdpersonalen kan relateras till deras 

förhållningssätt till patienterna med existentiellt lidande och vad vårdpersonalen kan lära av 

varandra. Vad dessa skillnader beror på och vilka dessa är vore betydelsefullt att veta 

eftersom patienterna kan påverkas av den totala vård som vårdteamet ger.  
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eller tro. Strategier som sjuksköterskor angav 

var att vidareutbilda sig inom ämnet, vara 

självmedveten, säkerställa att platsen främjar 

djupa konversationer och interaktioner och 

dokumentering och/eller interdisciplinärt 

samarbete för vårdkontinuitet. 

12 
poäng, 
Hög 
kvalitet 

 

5  Minton, M. E., 

Isaacson, M. J., 

Varilek, B. M., 

Stadick, J. L., 

O’Connell, P. S.  

A willingness to go 

there: Nurses and 

spiritual care. 

Journal of Clinical 

Nursing. (2018), 

USA 

Beskriva de 
kommunikati
onsstrategie
r som 
används av 
sjukskötersk
or på 
hospice/palli
ativa 
avdelningar 
när de ger 
existentiell 
vård till 
patienter i 
sen palliativ 
fas och 
deras 
anhöriga.  
  

Studien redovisar kvalitativa resultat 

från en större, mixed method-studie 

med syfte att utforska 

sjuksköterskors bekvämlighet vad 

gäller att kommunicera med 

patienter som vårdas i sen palliativ 

fas. Tio sjuksköterskor från 

hospice/palliativ vård deltog i 

individuella intervjuer. En induktiv 

och tematisk innehållsanalys 

utfördes sedan.  

Ett huvudtema och tre subteman framkom;  
Medkänsla var huvudtemat.  

Subteman var Viljan att gå dit – att träda in i 

det okända, det vill säga patientens värld och 

fråga om existentiella tankar hos patienten; 

Vara här och nu och Kloka insikter – genom att 

ha förmågan att ha djupa konversationer med 

patienter oavsett var dessa leder och att t ex 

inse att det inte alltid finns ett svar eller en 

lösning. Detta sker ofta genom visdom, 

lyhördhet och medvetenhet. 

11 
poäng, 
Hög 
kvalitet 

 

6  Smyth, T., Allen, S. 
Nurses’ 
experiences 
assessing the 
spirituality of 
terminally ill                  
patients in acute 
clinical practice. 
International 
Journal of 

Undersöka 
och beskriva 
hur 
sjukskötersk
or och 
undersköter
skor 
definierar 
existentiella 
frågor och 
införlivar 

Kvalitativ ansats med mixed method 
i två faser. En utforskande deskriptiv 
design användes. 16 stycken 
sjuksköterskor och undersköterskor 
på en avdelning för akutsjukvård 
besvarade ett frågeformulär som 
sedan följdes upp av ostrukturerade 
fokusgruppsintervjuer. Datan 
transkriberades. Datan från 
frågeformuläret utgjorde ett ramverk 
för att märka ut specifika teman där 

Fyra teman framkom; Förståelse/definition av 
existentiellt lidande – där sjuksköterskorna 
hade svårigheter att definiera begreppet, 
Uppskattning av existentiella behov; 
Svårigheter att möta existentiella behov och 
Undervisning/studier.  

11 
poäng, 
Hög 
kvalitet 
 



 

 3 

Palliative Nursing. 
(2011), Australien 

existentiell 
vård i sitt 
kliniska 
arbete. 

sedan det transkriberade innehållet 
från fokusgruppintervjuerna 
sorterades in tills datamättnad 
nåddes vilket resulterade i fyra 
stycken slutliga teman.  

7  Strang, S., 
Henoch, I., 
Danielson, E., 
Browall, M., Melin-
Johansson, C. 
Communication 
about existential 
issues with 
patients close to 
death - nurses’ 
reflections on 
content, process 
and meaning.  
Psycho-Oncology. 
(2013), Sverige 

Beskriva hur 
sjukskötersk
or och 
undersköter
skor 
reflekterar 
kring 
existentiella 
frågor i 
samtal med 
patienter i 
sen palliativ 
fas.  
 
 

Gruppreflektioner som del av en 
större studie som fokuserade på 
specifika existentiella ämnen och 
sjuksköterskors attityder till att vårda 
döende patienter. 98 stycken 
sjuksköterskor och undersköterskor 
deltog i fem stycken 90 minuters 
sessioner. Sessionerna spelades in, 
transkriberades och analyserades i 
en kvalitativ innehållsanalys.  

Tre områden och nio teman framkom; Området 
Existentiella samtal hade teman: Livet; Döden 
och Fundera över relationer med anhöriga. 
Området Processen i existentiella samtalet 
hade teman Använda kommunikationsmetoder 
för att inleda konversationer; Vara närvarande 
och anpassningsbar/foglig; Vara lyhörd och 
bekräftande och Använda ord och tystnad.  
Området Betydelsen av existentiella samtal för 
sjuksköterskor berörde teman Erfara sig ärad 
och vara professionell; Bli betungad och Få 
nödvändiga organisatoriska förutsättningar. 
 

10 
poäng, 
Hög 
kvalitet 
 

8  Tornøe, K., 
Danbolt, L., 
Kvigne, K., Sørlie, 
V. The Challenge 
of consolation: 
nurses’ 
experiences with 
spiritual and 
existential care for 
the dying - a 
phenomenological 
hermeneutical 
study. BMC 
Nursing. (2015), 
Norge 

Beskriva 
sjukskötersk
ors 
erfarenheter 
av 
existentiell 
vård av 
patienter i 
sen palliativ 
fas som 
vårdas på 
sjukhus. 
 
 
  

Kvalitativ ansats genom individuella 
intervjuer med sex sjuksköterskor 
från en kombinerad medicin/palliativ 
avdelning. Intervjuerna bestod av 
öppna frågor men vid behov även 
slutna frågor. En innehållsanalys 
med fenomenologisk-hermeneutisk 
metod för att analysera levd 
erfarenhet hos deltagarna utfördes 
sedan.  

Tre teman och sex subteman framkom; Teman 
var Lidandets svårfångade delar; Andlig och 
existentiell vård och Förmedla tröst.  
Subteman var Upptäcka andligt/existentiellt 
lidande (för temat Lidandets svårfångade 
delar); Splittring/tvetydighet och osäkerhet; 
Underlätta försoning och kommunikation 
mellan familjemedlemmar; Avlasta patienten 
för att underlätta en fridfull död (för temat 
Andlig och existentiell vård); Känslomässiga 
utmaningar och innehåll (för temat Förmedla 
tröst).  

12 
poäng, 
Hög 
kvalitet 
 

9  Tornøe, K., 
Danbolt, L., 
Kvigne, K., Sørlie, 
V. The power of 
consoling 
presence – 
hospice nurses’ 
lived experiences 
with spiritual and 
existential care for 
the dying.  
BMC Nursing, 
(2014), Norge 

Beskriva 
betydelsen 
av hospice-
sjukskötersk
ors levda 
erfarenheter 
med att 
lindra 
döende 
patienters 
existentiella 
lidande.  

Kvalitativ studie; individuella 
intervjuer där sjuksköterskor 
ombads att berätta om sina 
erfarenheter av att ge spirituell och 
existentiell vård till döende patienter.  
Innehållsanalys utfördes med 
fenomenologisk-hermeneutisk 
metod.  

Två teman och sju subteman framkom; Teman 
var Tröst och Att lyssna in. Subteman var 
trösta genom tystnad, trösta genom 
konversation och trösta genom tro/religion 
samt Uppmärksamma existentiell och spirituell 
oro, lyssna in och öppna upp, tolka atmosfären 
i rummet, bli rörd och berörd.  

12 
poäng, 
Hög 
kvalitet 
 
 
 



 

 4 

 

10  Udo, C., 
Danielson, E., 
Melin-Johansson, 
C. Existential 
issues among 
nurses in surgical 
care - a 
hermeneutical 
study of critical 
incidents. Journal 
of Advanced          
Nursing. (2013), 
Sverige 

Fördjupa 
förståelsen 
av 
sjukskötersk
ors och 
undersköter
skors 
erfarenheter 
av 
existentiell 
vård. 
 
 

Intervjuer: skriftligen följt av fysiska 
individuella intervjuer med öppna 
frågor med tio stycken sköterskor 
inom kirurgi, varav fem stycken var 
legitimerade sjuksköterskor och fem 
stycken var undersköterskor. 
Sköterskorna presenterade 41 
stycken kritiska händelser. Initialt i 
skrift där också upplevda känslor, 
tankar och reaktioner 
presenterades. 1-2 veckor senare 
hölls individuella intervjuer med 
sjuksköterskorna då de reflekterade 
över de nedskrivna händelserna. En 
hermeneutisk innehållsanalys 
utfördes sedan.  

Tre teman framkom som identifierade vikten av 
att sjuksköterskans privata och professionella 
roll integrerades; Inre dialog för en meningsfull 
omvårdnad; Sökandet efter rätt väg i 
omvårdnaden och Hinder för att ge patienten 
annan omvårdnad utöver den medicinska.  

12 
poäng, 
Hög 
kvalitet 
 

11  Walker, H., 
Waterworth, S. 
New Zealand 
palliative care 
nurses 
experiences of 
providing spiritual 
care to patients 
with life-limiting 
illness. 
International 
Journal of 
Palliative Nursing. 
(2017), Nya 
Zeeland 

Undersöka 
sjukskötersk
or inom 
palliativ 
vårds 
erfarenheter 
av att ge 
existentiell 
vård till 
patienter i 
sen palliativ 
fas.  

Kvalitativ ansats, genom intervjuer 
med nio stycken sjuksköterskor 
mellan 39-64 år, med i genomsnitt 9 
års erfarenhet, som arbetade på 
hospice. Intervjuerna 
transkriberades och en induktiv 
innehållsanalys utfördes för att finna 
mönster. 

Tre kategorier och åtta subkategorier framkom; 
Bedömning av existentiella behov gjordes 
under kategorierna: Uppmärksammande av 
existentiell oro; Tillhandahållande av 
existentiell vård och Dokumentation av 
existentiell vård. Under Tillhandahållande av 
existentiell vård identifierades åtta 
subkategorier: Individualitet och respekt; 
Samvaro/relation (sjuksköterska-patient); 
Kärlek och medkänsla; Meningsfullhet; 
Beröring och närvaro; Kommunikation; 
Existentiella samtal med präst som erbjuds 
eller remitteras till; Förberedelse inför döden 
och Post-modern andlighet.  

10 
poäng, 
Hög 
kvalitet 
 

12  Wittenberg, E., 
Ragan, S., Ferrell, 
B. Exploring nurse 
communication 
about spirituality. 
The American 
Journal of Hospice 
& Palliative Care. 
(2017), USA 

Undersöka 
onkologisjuk
sköterskors 
erfarenheter 
av 
existentiell 
vård för att 
utveckla 
kunskapen 
om hur 
sjukskötersk
an möter 
patientens 
behov.  

Enkätform. Kvalitativ ansats där en 
undersökning bedrevs under en 
tvådagars-utbildning för 
onkologisjuksköterskor i 
kommunikation inom andlig 
omvårdnad. 57 stycken 
sjuksköterskor sammanfattade 
individuellt en existentiell 
vårdnadsupplevelse med patient 
eller anhörig till patienten. Resultatet 
transkriberades, sedan följde en 
induktiv innehållsanalys.  

Tre kategorier framkom; Initiera samtal om 
andliga frågor – oftast upplevde patienter ökad 
oro i sen palliativ fas och hade mer existentiella 
ämnen att prata om och sjuksköterskan kunde 
inleda samtalet. Bemöta existentiella ämnen – 
genom att sjuksköterskan var öppen och 
närvarande, och Dela med sig av personliga 
existentiella tankar och religiös ståndpunkt 
(sjuksköterskans syn). 
 
 

10 
poäng, 
Hög 
kvalitet 
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