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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare forskning visar att andligt stöd är viktigt, men att sjuksköterskor inte 

alltid uppmärksammar det i sitt arbete. Detta kan bero på tidsbrist eller brist på kunskap och 

utbildning inom det. 

Syfte: Att belysa andlighet och andligt stöd för anhöriga till personer som vårdas vid 

palliativ vård. 

Metod: Metoden som användes var en kvalitativ litteraturstudie. Analysmetoden som 

användes var ett beskrivande syntes. Det användes tio vårdvetenskapliga artiklar som 

datamaterial. 

Resultat: I resultatet framstod två teman varav fem subteman identifierades. Första temat 

var: Att låta tron ta plats där identifierades två subteman: Att ha tro som en trygghet och att 

utöva bön och religiösa ritualer. Det andra temat var: Betydelsen av att bli mött i sin tro 

utifrån detta tema identifierades tre subteman: Att sträva efter att få andligt stöd, att få stöd 

av en sjuksköterska och att få stöd av en präst eller en andlig person. 

Slutsats: Slutsatsen som drogs var att andligt stöd är viktigt för anhöriga och att den kan fås 

i två olika former, av individen själv eller med hjälp av en präst eller sjuksköterska. Det kan 

framstå en implikation att sjuksköterskor lägger mycket fokus på andligt stöd för anhöriga 

men att patienters andliga behov glöms bort.  

 

 

Nyckelord: Andliga behov, andlighet, närstående, religion, vård i livets slutskede  

 

 

  



ABSTRACT 

Background: Previous research showed that spiritual support is important, yet nurses do 

not pay much attention to this practice. This may be because of the lack of time, knowledge 

and training within it.  

Aims: To illustrate the importance of spirituality and spiritual support for relatives to people 

who are cared for in palliative care. 

Methods: The method that was used was a qualitative literature study. The analysis that was 

used was a descriptive synthesis. There were ten care science articles used as data material. 

Results: In the results there were two themes and five sub themes identified. The first 

theme was: To allow their faith to take place where of two subthemes were identified: To 

have faith as a feeling of safety and to practice prayer and religious rituals. The second 

theme was: The importance of being met in their faith. From this theme three sub themes 

were identified: To strive for spiritual support, to get support from a nurse and to get 

support from a priest or a spiritual person. 

Conclusions: The conclusion that could be drawn was that spiritual support is important to 

relatives and could be given in two different forms. It could either be given by the individual 

himself, or by a professional. There may arise an implication that nurses pay more attention 

to the spiritual support for relatives but forget about the patient’s spiritual needs. 
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1 INLEDNING   

Intresseområdet som valdes att skrivas om är: Anhörigas upplevelser av andligt stöd i 

palliativ vård. Inspirationen för det området som valdes kom från en broschyr som heter 

”Värdegrund för omvårdnad” och är skriven av Svensk Sjuksköterskeförening (2016). Ett av 

de centrala värden för omvårdnaden som nämns är “Upplevelsen av hopp. Hopp är 

grundläggande för mänskligheten. Att bibehålla hoppet även i svåra situationer kan vara 

underlättande och bli som en källa för glädje. Hoppet är som en livshållning och förtröstan 

inför den kommande framtiden. Därför kan det vara viktigt för patienter och anhöriga att 

sjuksköterskan kan lindra lidandet inte bara genom det fysiska vårdandet men även genom 

att stödja patienter och anhörigas hopp till framtiden oavsett hur svår situationen är.  

Ett av de äldsta sätt att uppleva hopp och förtröstan är tron på Gud. Det finns en mängd 

artiklar att läsa om hur svårt sjuka patienter i livets slutskede får en upplevelse av tröst och 

hopp genom att be eller prata med Gud eller en präst. Däremot talas det inte lika mycket om 

hur de närstående till patienten det vill säga patienternas anhöriga upplever att få det andliga 

stödet som kan vara värdefull för dem. Därför ska detta examensarbete ta fokus inom det 

området.  

2 BAKGRUND 

Under detta avsnitt beskrivs först de centrala begreppen för detta examensarbetet. Den 

tidigare forskningen som vidare beskrivs är studier som tagit upp olika upplevelser utifrån tre 

olika perspektiv. Vidare finns en kort beskrivning av sjuksköterskans ansvarsområde. 

Därefter följer en beskrivning av ett vårdvetenskapligt perspektiv som kan tillämpas i 

sjuksköterskans arbete vid palliativ vård. Slutligen beskrivs en problemformulering. 

2.1 Centrala begrepp 

Nedan definieras de centrala begreppen som kommer användas i examensarbetet. Dessa är 

andlighet, andligt stöd och palliativ vård.  

2.1.1 Andlighet 

Ordet andlighet kommer från det latinska ordet spiritus som betyder andetag. Andlighet 

innebär allt som ger mening med livet, lidande och död. Det kan ge en känsla av 

sammanhang med andra personer och saker i världen. Anden beskrivs som ”Den vitala 

principen eller animerade kraften som tros vara inom levande varelser” (Fletcher, 2004, s. 
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547). Känsla av sammanhang upplevs då individen känner att livet är begripligt, hanterbart 

och meningsfullt (Langius-Eklöf, 2014). Andlighet kan ge en slags medvetenhet om en 

människas inre och en koppling till en högre makt eller något större syfte än en själv. En 

högre makt kan vara en Gud, men behöver nödvändigtvis inte vara det (Fletcher 2004). En 

typ av andlighet är religion, vilket innebär tron om att den finns en Gud. Det finns olika 

religioner som kan delas in i olika folkgrupper. Andlighet kan förstås som en persons inre liv 

(Puchalski, 2012). Om en person saknar en slags andlighet förekommer ibland känslor av 

tomhet och förtvivlan vid olika svåra situationer. Men genom att acceptera någon slags 

andlighet i sitt liv kan människor befrias från ångest och förtvivlan. Andlighet har beskrivits 

som en nödvändig aspekt av att vara mänsklig (Fletcher, 2004). En starkt religiös tro kan ha 

en god verkan på både fysisk och psykisk hälsa (Murray, Kendall, Boyd, Worth & Benton 

2004). Utmaningarna i andlighet vid livshotande sjukdomar kan framkalla ett behov av att 

leta efter mening och kan leda till andlig stress. När patienter vårdas palliativt ifrågasätter de 

ofta existentiella frågor, såsom ”varför mig?”. De upplever ofta känslor som rädsla över 

dödlighet och är oroliga för vad som ska hända när de dör (Stoter, 1995). Många människor 

som väljer att inte delta i formella religiösa ritualer uttalar ändå någon slags medvetenhet om 

en spirituell dimension i deras liv. Människor har tillgång till en stor variation av olika 

religioner och trossystem, särskilt i länder som är integrerade med en etnisk mångfald i 

befolkningen (Murray et al., 2004). 

2.1.2 Andligt stöd 

Andligt stöd är något som beskrivs som intuitivt, interpersonellt, osjälviskt och förenat. Detta 

är en typ av vård som är beroende av sjuksköterskans medvetenhet av livets transcendenta 

dimension som reflekterar sig på patientens uppfattning av verkligheten. Sjuksköterskans 

uppgift inom andligt stöd vid palliativ vård är att stötta patienterna till att försonas, finna 

hopp och finna ro i sig själva och gentemot andra. Det innebär också en mottaglighet för 

andliga trossystem, skapande av nya relationer, intag av andlighet i vårdplaner och känslan 

av närvaro hos sjuksköterskan (Ronaldson, Hayes, Aggar, Green, & Carey, 2017). Det finns 

olika former av andligt stöd, såsom att prata med en präst eller andliga rådgivare samt 

tillbedjan och att utöva sin religion. Det framkommer fördelar med andligt stöd som 

förbättrad livskvalitet, minskad aggression, höjd andligt välbefinnande och minskad 

depression och ångest (Rochmawati et al., 2017). 

2.1.3 Palliativ vård  

Palliativ vård definieras som vård som syftar till att lindra lidande och förbättra livskvalité 

hos patienter som lider av progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Den ska främja de fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella behoven hos patienter och den ska även stödja dess 

anhöriga (Socialstyrelsen, 2018). Inom palliativ vård finns en tidig fas som kan dröja en 

längre tid och en sen fas som ofta går väldigt fort. Den vård som ges vid den sena fasen kallas 

vård i livets slutskede och den vården ges när patienten är som svårast sjuk och nära döden. 

Målet med vården som ges här är att nå bästa möjliga livskvalité, främja välbefinnande och 

framkalla god symtomlindring för den sjuke under den korta tiden som finns kvar (Thulesius, 

2019). Vid palliativ vård ses döendet som är naturlig process, den palliativa vården har som 

uppgift att uppnå optimal livskvalité vid livets slutskede utan att påverka döendeprocessen 

genom att skjuta upp eller påskynda döden (Socialstyrelsen, 2018). Ett annat syfte med 

palliativ vård är att upprätthålla en helhet hos patienter och anhöriga och på samma gång 
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integrera den fysiska, psykologiska och spirituella vården för dem. Därför är andlighet och 

religion väsentliga aspekter (Rochmawati, Wiechula & Cameron, 2017).  

2.2 Tidigare forskning 

Under detta avsnitt beskrivs upplevelsen av vad andligt stöd kan ha för betydelse utifrån ett 

patientperspektiv och ett sjuksköterskeperspektiv.  

2.2.1 Andligt stöd ur ett patientperspektiv 

Patienter som fick sina andliga behov tillgodosedda upplevde högre livskvalité och 

psykologiskt välbefinnande. Patienterna fick känslan av frid och mening med livet även i de 

svåraste stunderna i deras liv. Det bidrog till en utökad livslängd eller överlevnad hos 

patienter som var svårt sjuka (Wook Shin, 2017). Patienter upplevde sig vara mer lugna och 

mindre oroliga inför den kommande död, deras tro på Guds plan och vilja gjorde det lättare 

att acceptera döden. De litade på och lät Gud ta kontroll över deras situation. Tro och hopp 

var viktigt för patienterna för att den gav dem styrka att sträva för sin överlevnad. Tron 

bidrog till känslan av tröst och ro och att det nästkommande livet blir bättre. Bön var det 

viktigaste sättet för patienter att utöva sin tro och stärka sin relation till Gud (Branch, Torke 

& Brown-Haithco 2006). Patienter upplevde att religiösa ritualer och ceremonier samt bön 

och återförening med Gud tillsammans med en präst som givande för att skapa ett arv, 

underlätta kommunikation med sina familjer och acceptera sin kommande död (Chang et al., 

2011). Det upplevdes positivt av patienter när sjuksköterskan tog hänsyn till deras andliga 

bakgrund och bortsåg från sin egen, det upplevdes som ett gott andligt stöd från 

sjuksköterskan. Ett sätt som patienter upplevde positivt i sjuksköterskans arbete var genom 

att anpassa språket och använda samma andliga ord som patienterna. Exempelvis att 

använda ordet “Gud” ifall patienterna använde ordet “Gud”. Patienter ansåg kommunikation 

som en viktig aspekt från sjuksköterskan vid det palliativa vårdandet. När sjuksköterskan 

visade empati upplevdes det av patienterna som en viktig aspekt i kommunikationen och 

andligt stöd. Patienterna uttryckte även att det var viktigt att sjuksköterskan försökte ta reda 

på deras andliga behov och önskemål genom att fråga eller försöka läsa av dem (Noome et al., 

2017). 

Patienter upplevde att deras tro på Gud stärkte dem i att hantera och acceptera sin 

kommande död, det var genom sin relation till Gud. Patienterna upplevde att Gud eller en 

högre makt gav dem styrka och kraft som var starkare än någon medicinsk behandling. 

Många patienter som hade en tro trodde även på liv efter döden och det ansågs vara 

tröstande, medan patienter utan någon tro alls trodde att livet bara tog slut helt vid döden. 

Dessa patienter trodde också att genom att tro på livet efter döden skulle det vara lättare att 

hantera den kommande döden och de kunde se fram emot det kommande livet efter döden. 

Patienter förväntade sig inte att sjuksköterskor skulle prata om existentiella frågor eller 

andlighet med dem. Men om sjuksköterskor skulle initiera det skulle det ändå uppskattas av 

patienter. En god relation mellan sjuksköterskan och patienten var särskilt viktig enligt 

patienterna när det gällde att prata om existentiella frågor och andlighet.  (Rohde, Kersten, 

Vistad & Mesel, 2016) 
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2.2.2 Andligt stöd ur ett sjuksköterskeperspektiv 

Det undersöktes huruvida sjuksköterskor var bekväma med att ställa specifika frågor 

angående andlighet i sin profession. De flesta sjuksköterskorna uppgav att de inte kände sig 

helt bekväma i att ställa frågor om andlighet. Det var drygt hälften av sjuksköterskorna som 

hade fått någon form av instruktion eller utbildning inom andligt stöd och knappt hälften av 

dem hade inte fått någon alls. Utbildningen kunde beskrivas av sjuksköterskorna som 

föreläsningar, seminarier, presentationer på arbetet, personlig forskning eller annat. 

Sjuksköterskorna som hade fått någon slags instruktion eller utbildning inom andligt stöd 

var mer bekväma med att använda sig av andligt stöd i sitt arbete (Johnston Taylor, 2013). I 

en annan studie menade många av sjuksköterskor att de önskade att få en utbildning som 

kunde hjälpa dem att få ökad kunskap om det andliga stödet och andlighet. Sjuksköterskorna 

antog att en sådan utbildning skulle kunna hjälpa dem att överkomma hinder som de 

påträffar vid vårdande inom palliativ vård. Många av sjuksköterskorna föreslog att ha en 

anställd expert inom andligt stöd på avdelningen för att tillgodose patienter och anhörigas 

behov av andligt stöd (Yingting et al.,2017). 

Sjuksköterskor som arbetade på en intensivvårdsavdelning intervjuades angående sina 

upplevelser av att ge andligt stöd. De uttalade sig vara kunniga för att se och tillgodose 

behovet av andligt stöd exempelvis behovet av samtal om religion, ångest eller depression. 

Enligt sjuksköterskorna har patienter och anhöriga ett behov av andligt stöd men de får inte 

alltid detta behov tillgodosett. Trots sin kompetens för att kunna känna igen de andliga 

behoven hos patienter och deras anhöriga erbjöd sjuksköterskorna på denna avdelning sällan 

andligt stöd. Detta kunde vara på grund av antingen tidsbrist eller okunskap om hur de 

kunde ge det andliga stödet. Dessa sjuksköterskor upplevdes inte alltid vara medvetna om 

patienter eller anhörigas andliga behov eller hur de kunde tillgodose dem (Noome et al., 

2017). 

Det upplevdes av sjuksköterskorna att det fanns en del hinder vid givandet av andligt stöd. 

Ett av dessa hinder var brist på förståelse av den andliga dimensionen. Med detta menas att 

en stor andel av sjuksköterskorna uppgav att mer förberedelse i att ge andligt stöd skulle 

förbättra tillämpandet av det. Det var viktigt för sjuksköterskorna att vara självmedvetna på 

en andlig nivå. Detta betyder att sjuksköterskorna som såg sig själva som andliga varelser, 

kunde vara bekväma i sig själva och kunde ställa andliga frågor utan att känna sig obekväma. 

Likaså kunde en sjuksköterska som inte hade något slags andligt intresse eller någon religion 

ofta känna att det inte fanns något behov av att fråga patienter om deras andlighet. Ett annat 

hinder vid givandet av andligt stöd var tidsbristen. Det innebar att sjuksköterskorna inte hade 

tiden till att ge andligt stöd. Men sjuksköterskorna hade som förslag att det andliga stödet 

skulle kunna kombineras med andra vårdtjänster, som exempelvis att hjälpa patienten med 

matning och samtidigt ställa frågor eller prata om andlighet med patienten. Sjuksköterskorna 

hade även som förslag att ta kontakt med sjukhusets präst och anordna ett möte mellan 

patienten och prästen så patienten kan få andligt stöd med hjälp av denne istället 

(MacKinlay, 2008). Sjuksköterskor uttryckte vikten av vårdrelationen. Vid en god 

vårdrelation synliggörs patientens andliga behov och patienten och anhöriga får lättare att 

prata med sjuksköterskan. När patienten visar att den har andliga behov kan sjuksköterskan 

ställa frågor om detta och få mer information. För att det ska bli en ömsesidig förståelse 

behöver patienten känna att vårdaren bryr sig om och bekräftar den unika patienten. Det 

uttrycktes också hur viktigt det är att bidra till känslan av hopp, stöd och tröst för att 

tillgodose patienters andliga behov och att detta kan göras med hjälp av en god relation 

(Carlén & Nilsson, 2008).   
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2.3 Sjuksköterskans ansvarsområde 

En legitimerad sjuksköterska ska ha kompetens att både utföra omvårdnadsuppgifter och 

även att skapa förtroendefulla relationer med patienter och anhöriga. Sjuksköterskan ska 

arbeta mot välbefinnande och livskvalitet för patienter och anhöriga fram till döden. 

Omvårdnadsarbetet ska grundas i både vetenskapen och i en humanistisk människosyn. 

Omvårdnaden ska vara riktad mot patientens och anhörigas grundläggande behov som 

innefattar bland annat den fysiska och den andliga dimensionen. Sjuksköterskan ska se 

patienten och anhöriga utifrån ett helhetsperspektiv, som innefattar både den fysiska delen 

och även andliga faktorer. Sjuksköterskan ska utföra personcentrerad vård för patienten och 

anhöriga, det innebär att deras värdighet och integritet bevaras. Det ingår även att patienten 

och anhöriga blir sedda och förstådda som unika individer med personliga behov, resurser, 

värderingar och önskemål (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

2.4 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Den teori som passade bäst in på studiens syfte var “Teorin om mänsklig omsorg” av Jean 

Watson (2005). Teorin valdes för examensarbetet för att den innefattar en hel del om 

andlighet och andligt stöd. Dessutom tillämpas den även främst vid palliativ vård (Watson, 

2005). Denna teori är en filosofisk teori med en vetenskaplig grund (Watson, 2008b). 

Människan beskrivs som en andlig varelse i grunden som förkroppsligats. Människan har tre 

dimensioner alltså kropp, sinne och själ/ande. Det är det själsligt/andliga som används för 

att beskriva människans inre substans (Watson, 2005).  

I teorin utvecklades något som kallas caritasprocesser, dessa förklaras genom 

omvårdnadsfaktorer som fokuserar på vad sjuksköterskan kan göra för att utföra god 

vårdande. Caritasprocesserna används genom exempelvis meditation att träna upp sin 

förmåga att vara medvetet närvarande (Watson, 2012a). Det finns tio stycken 

caritasprocesser som handlar om att använda omvårdnad på bland annat kärleksfulla, 

närvarande, andliga och kreativa sätt (Watson, 2008a). I detta examensarbete lyftes fyra av 

dem, som passade bäst in för examensarbetets syfte, se 2.4.1 Caritasprocesser. 

2.4.1 Caritasprocesser 

Den tredje caritasprocessen handlar om att utveckla sitt eget andliga liv och transpersonella 

själv, att kunna gå utöver sig själv. Omvårdnadsfaktorn i denna process är att utveckla 

känslighet gentemot sig själv och andra (Watson, 2008a). Denna process fokuserar på 

människans inre liv. Den handlar om att lyssna på de signalerna inom oss och utveckla sin 

andlighet för att kunna vara osjälvisk och tänka på andra före sig själv. Det blir svårt att vara 

känslig mot andra människor om personen själv inte kan vara känslig och reflekterande mot 

sig själv och sitt inre liv. Det innebär att lösningen finns inom oss och inte utanför oss. 

Genom att lyssna på signaler och vara uppmärksam på sina tankar och känslor oavsett om de 

är goda eller jobbiga kan det skapas en känslighet mot sig själv och andra. Det kan hjälpa att 

utveckla goda relationer till andra, som kan vara hjälpsamma och tillitsfulla. Genom att 

utveckla sin andlighet kan sjuksköterskan se patienten som en person och inte bara som en 

patient med besvär och symtom (Watson, 2008b). 
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I den åttonde caritasprocessen ses sjuksköterskan som en del av miljön där patienten eller 

den anhörige befinner sig. Genom att sjuksköterskan har en positiv inställning kan hon 

påverka patientens eller anhörigas energifält på ett positivt sätt. Då kan patienten och den 

anhörige känna sig tillfreds och harmonisk. Det kan också bidra till att patienten och 

anhöriga känner sig trygg i den miljö som de befinner sig i. Det kan medföra att en bra och 

tröstande relation skapas mellan patienten och sjuksköterskan (Watson, 2008b, 2010).  

 

Den nionde caritasprocessen handlar om att sjuksköterskan ska respektera individers 

personliga behov. Att sjuksköterskan på ett respektfullt sätt kan tillgodose människans både 

basala och andliga/existentiella behov (Watson, 2005). Människans andliga/existentiella 

behov inte är mindre viktiga än dess fysiska behov för människans överlevnad. Om dessa 

behov inte tillgodoses kan människan förlora hoppet och det kan vara hotande för 

människans hälsa (Watson,2008b).   

 

Den tionde caritasprocessen lyfter vikten att vara öppen för andlighet och mirakel. Mirakel 

kan både handla om att återfinna känslan av hopp och även känslan av meningsfullhet 

(Watson, 2008b). Mirakel kan vara något som hjälper människor att uppleva en meningsfull 

tillvaro, acceptera sin situation, försonas med andra människor och undkomma känslan av 

dödsångest (Watson,2005, 2008b). 

2.5 Problemformulering 

Tidigare forskning lyfter vikten av andligt stöd som främjade för livskvalité, välbefinnande, 

frid och acceptans för patientens kommande död. Att vara anhörig innebär också en svår tid 

när någon närstående ligger inför döden, så de andliga behoven är också viktiga för dem.  

Tidigare forskning visar att en tro och hopp inger både patienter och anhöriga styrka. Trots 

detta uppmärksammas inte de andliga behoven hos patienter och anhöriga av sjuksköterskor.  

Tidigare forskningen beskrev att sjuksköterskor upplevde tidsbrist och okunskap om andligt 

stöd samt osäkerhet i att ge andligt stöd och de önskade utbildning om andligt stöd. Vissa 

sjuksköterskor som hade kunskap och kände sig kunniga valde ändå att inte ge det. På så sätt 

uppmärksammades inte patienter och anhörigas andliga behov. Sjuksköterskans 

ansvarsområde inkluderar att se människan som en helhet, med fysiska och andliga behov 

och omvårdnadsarbetet ska planeras utifrån patienters och anhörigas värderingar, önskemål 

och behov. Där ingår den andliga dimensionen. Anhöriga är en viktig del och kan vara en 

resurs i vården kring patienten. Dessutom visar forskning även att patienter och anhöriga 

behöver stöd inom palliativ vård. Det är därför viktigt att sjuksköterskan inte bortser från 

anhörigas behov och i och med att andlighet är en viktig del således inte heller de behoven. 

Detta examensarbete kommer därför belysa vikten av andlighet och andligt stöd som kan ges 

till anhöriga inom palliativ vård. På så vis kan sjuksköterskor bygga upp sin kunskap om 

givandet av andligt stöd, samt förstå vikten av den andliga dimensionen utifrån 

helhetsperspektivet. 
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3 SYFTE 

Syftet med studien är att belysa vikten av andlighet och andligt stöd för anhöriga till personer 

som vårdas inom palliativ vård. 

4 METOD 

Metoden som valdes att användas för examensarbetet var en kvalitativ litteraturstudie. En 

kvalitativ litteraturstudie innebär enligt Friberg (2012) att bearbetat material såsom artiklar 

ska användas. Tillämpandet av kvalitativa studier kan underlätta förståelsen av patienters 

upplevelser och erfarenheter och därmed påvisa hur deras förväntningar och behov kan 

tillgodoses. Desto fler kvalitativa studier som används vid arbetet desto större kunskapsvärde 

som sammanställs och därmed höjs kunskap inom ämnet som fördjupas i arbetet. Det 

kvalitativa forskning som görs är viktigt för att få nya kunskaper som i sin tur kan tillämpas i 

praktiken. Vid kvalitativa studier används bland annat evidensbaserat forskningsresultat som 

kan vara vägledande för vårdarbetet i praktiken. Genom att sammanställa forskningsresultat 

kan det leda till nya resultat och dessa blir säkra och stabila i praktiken (Friberg, 2012). 

Utifrån detta har det i examensarbetet valt att skriva om anhörigas upplevelser för att samla 

kunskap om deras upplevelser och erfarenheter, samt att belysa hur deras eventuella behov 

och förväntningar kan tillgodoses. Eftersom en kvalitativ studie kan användas för att beskriva 

upplevelser valdes Fribergs metod, en kvalitativ litteraturstudie att tillämpas i detta 

examensarbete. Forskningsfrågan i examensarbetet valdes först och har därmed legat till 

grund för val av metod. 

4.1 Datainsamling och urval 

Vid sökningen av artiklar användes databasen CINAHL plus och PubMed. För att kunna få 

mer specifika resultat på sökningen användes funktionen ”avancerad sökning”. För att kunna 

begränsa resultatet på sökningen och minimera antal träffar samt bara få kliniskt granskade 

vårdvetenskapliga artiklar valdes alternativet ”Peer Reviewed” på alla sökningarna. Det var 

viktigt att artiklarna var Peer Reviewed eftersom detta kunde säkerställa att artiklarna var 

granskade av forskare inom området innan de publicerats. Det användes också ”research 

article” samt ”limit your results” i de första tre sökningarna. Cinahl-heading termer användes 

för sökningen för att underlätta sökprocessen. MeSH-termer användes vid sökningarna i 

PubMed. Inklusionskriterierna för artiklarna som valdes var att de skulle vara Peer 

Reviewed, att de skulle finnas i fulltext, att de skulle ha en IMRAD- struktur och att de skulle 

vara kvalitativa. Det viktigaste inklusionskriteriet var att det skulle finnas ett tydligt resultat 

och syfte i artiklarna och att dessa svarade på syftet för examensarbetet. Tio artiklar valdes 

för resultatet. De valda artiklarna som användes handlade om anhörigas upplevelser av 

andligt stöd vid palliativ vård. Utifrån detta sorterades det bort artiklar som endast handlade 

om patient, sjuksköterskan eller annan persons upplevelser dessa var exklusionskriterier. 

Examensarbetet var uppbyggt på kvalitativa forskningsartiklar, undantagsvis mixed-method 
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där den kvalitativa delen kunde separeras från den kvantitativa delen och användas. Därför 

exkluderas artiklar som hade någon annan slags forskningsmetod. Vissa artiklar valdes bort 

eftersom det saknades tillgång till dem. Artiklar som kom fram vid sökningen och var skrivna 

på ett annat språk än svenska eller engelska exkluderas också vid sökningen. De artiklarna 

som valdes var blandade med olika inriktningar på åldersgrupper. Detta beror på att palliativ 

vård förekommer både inom geriatrik- och demensavdelningar/boenden, 

intensivvårdsavdelningar och avdelningar för pediatrik samt neonatala. Examensarbetet tog 

med studier inom pediatrik för att anhöriga kan både vara partners, barn och syskon till 

någon som vårdas palliativt, men kan också vara föräldrar till barn som vårdas palliativt (se 

bilaga C). 

Vid artikelsökningen användes databaserna Cinahl Plus och PubMed (se Bilaga A). De åtta 

första sökningarna gjordes i databasen Cinahl Plus och de tre sista sökningarna gjordes i 

PubMed. Sökord som valdes för den första sökningen som gjordes var palliative care, AND, 

spiritual needs, AND, spiritual care, AND, family members. Vid denna sökningen uppkom 

44 träffar och då lästes sju abstract av dem. Av dem valdes två artiklar. För den andra 

sökningen användes följande sökord: spiritual needs, AND, meaning of life, AND, end of life. 

Med denna sökningen blev det 29 träffar där lästes fyra abstract, och av dessa valdes två 

stycken att användas i resultatet för examensarbetet. Vid den tredje sökningen användes 

följande sökord:family perceptions, AND,  spiritual care, AND, end of life care. Denna 

sökning gav 63 resultat. Det lästes sju abstract och av dessa valdes en artikel till resultatet. 

Sökord som valdes för den fjärde var: palliative care, AND, spiritual care, AND, spiritual 

needs, AND, spirituality, AND, spiritual support”.  Vid denna sökningen uppkom 79 träffar, 

tio abstract lästes och en artikel valdes. Vid den femte sökningen användes följande 

sökord:end of life, AND, spiritual needs, AND, family, AND, meaning of life. Vid denna 

sökningen uppkom 43 träffar, där 13 abstract lästes och en artikel valdes för examensarbetets 

resultat. För sökningen nummer sex använts följande sökord: spirituality, AND, pediatric, 

AND, cancer. Vid denna sökningen uppkom 33 träffar då lästes fem abstract och det var en 

artikel av dessa som valdes för examensarbetet. Vid sökningen nummer sju användes 

följande sökord: family members, AND, spirituality, AND, end of life, AND, family 

experience. Vid denna sökningen uppkom 43 träffar där sex stycken abstract lästes och en 

artikel valdes för att tas med i examensarbetets resultat. För sökningen nummer åtta 

användes följande sökord: spirituality, AND, spiritual care, AND, palliative care, AND, 

family caregivers. Vid sökningen gav 72 sökträffar där nio abstract lästes och en artikel 

valdes för examensarbetet. Vid den nionde sökningen användes sökorden: Spirituality AND 

spiritual care AND palliative care AND family members AND family experience AND end of 

life care AND spiritual care. Här kom det fram sju träffar, där en abstract lästes. Det var 

ingen artikel som valdes till examensarbetet. Vid den tionde sökningen användes sökorden: 

Spiritual care AND spiritual support AND spiritual needs AND palliative care AND nursing 

AND end of life care AND family experience AND relatives experience. Här kom det åtta 

träffar och två abstract lästes, det valdes ingen artikel. Vid den 11: e sökningen användes 

sökorden: Spiritual needs AND spiritual care AND nursing AND family members experience 

AND palliative care AND end of life. Här kom det fram 14 artiklar varav två abstract lästes 

och ingen artikel valdes till examensarbetets resultat. 

Kvalitetsgranskningen som gjordes var en modell enligt Friberg (2012). Vid 

kvalitetsgranskningen bör kvalitetskrav ställas på de artiklarna som ska användas. Detta är 

nödvändigt för att tydliggöra vad analysen byggts upp på. Genom en noggrann granskning 

kan det framkomma lämplig information om olika synpunkter som kan vara viktiga att ha 
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observerats. Efter granskningen underlättas förståelsen av artiklarnas innehåll. Därefter kan 

det lättare ses om artiklarna passar till studiens syfte och om de når upp till god kvalitet. Alla 

valda artiklar för resultatet i detta examensarbete kvalitetsgranskades för nio punkter. 

Modellen som användes hade nio frågor om artiklarnas innehåll, genom dessa frågor stärktes 

artiklarnas kvalitet och trovärdighet. Det var Ja eller Nej frågor, som exempelvis handlade 

om ifall artiklarna hade ett tydligt beskrivet syfte, resultat, metod och problemformulering. 

För varje svar ”Ja” fick artikeln 1 poäng och för varje svar ”Nej” fick artikeln 0 poäng. Vid 

artikelgranskningen ansågs det att artiklarna hade en tydligt beskriven problemformulering, 

syfte och metod som passade till att uppnå examensarbetes syfte. Det fanns en tydlig 

beskrivning i alla artiklar om vilka som varit deltagare i dem. I vissa av studierna togs det 

både upp anhörigas och patienternas upplevelser av andligt stöd vid vård i livets slut skede. 

Men det gick att tydligt urskilja vad som var anhörigas upplevelser och sådan information 

togs med i examensarbetet. Resultatet i alla artiklar som var med i examensarbetet svarade 

på deras eget syfte vilket betyder att studierna följde en röd tråd och hade en 

sammanhängande text. Resultatet av studierna som valdes framfördes på ett tydligt sätt 

vilket medförde att artiklarna ansågs vara lämpliga för detta examensarbete. Vissa av 

artiklarna som användes i examensarbetet hade en diskussion kring metoden och resultatet. 

Detta medförde till djupare kunskap och mer information inom ämnet och även hög kvalitét. 

Vid granskningen fick en artikel 7 poäng och resten av artiklarna fick 8–9 poäng (Bilaga B). 

Det ansågs därför att alla artiklarna hade hög kvalitét och var lämpliga för examensarbetet. 

4.2 Dataanalys och genomförande 

Analysmetoden som användes i examensarbetet var en beskrivande syntes enligt Evans 

(2002). Vid en beskrivande syntes analyseras resultat från andra studier och forskning och 

det görs i fyra olika steg. Vid det första steget ska det väljas artiklar som passar in för att 

svara på studiens syfte. Det är viktigt här att artiklarna kvalitetsgranskas vid det första steget. 

Sedan ska artiklarna läsas noggrant och flera gånger för att få en god uppfattning av dem, 

detta görs i andra steget. Efter det hittas nyckelfynd i texterna, det innebär vissa meningar 

eller stycken i texten som är centrala och viktiga i artiklarna för dess syfte. Vid steg tre ska 

dessa nyckelfynd delas upp i olika huvudteman, då paras de nyckelfynden som har samma 

betydelse ihop och de hamnar i olika grupper som sedan får en varsin rubrik. Från 

huvudteman identifieras sedan subteman som underlättar förståelsen av fenomenet. I det 

fjärde och sista steget beskrivs fenomenet. Det innebär att först skapa en beskrivning, då ska 

varje tema hänvisas till originalkällan för att säkerställa exaktheten i beskrivningen. Slutligen 

skrivs resultatet och alla teman och subteman beskrivs där de stöds utav exempel från dess 

originalkällor. Efter kvalitetsgranskningen bestämdes det att använda tio vårdvetenskapliga 

artiklar som passade in och svarade på examensarbetets syfte därmed utfördes första steget 

av analysen. Då skrevs dessa artiklarna ut och numrerades med siffror från 1-10. I det andra 

steget lästes artiklarna noggrant ett antal gånger med störst fokus på artiklarnas resultat. 

Vidare i det tredje steget av analysen letades stycken och citat som ansågs svara på 

examensarbetets syfte och dessa ströks under med en understrykningspenna. Det var viktigt 

att hela tiden hålla examensarbetets syfte i åtanke vid sökandet efter nyckelfynd. Till slut 

hittades 115 nyckelfynd som ansågs vara lämpliga i relation till syftet. I det fjärde och sista 

steget renskrevs nyckelfynden in i ett Word-dokument i originalspråk med en tabell där det 

fördes in artikelnumret samt nyckelfynd till tillhörande artikel. Vidare jämfördes nyckelfynd 

där likheter och skillnader hittades mellan dem. Det som var gemensamt för de olika 
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nyckelfynden bidrog till att det framkom två huvudteman. Sedan analyserades de olika 

nyckelfynden i varje huvudtema för liknande innehåll, vidare parades de gemensamma ihop, 

vilket bidrog till att subteman skapades. Det slutgiltiga resulterade i två respektive tre 

subteman för varje huvudtema (Tabell 1) (Evans, 2002). 

Tabell 1 exempel över analysprocess 

Nyckelfynd Subtema Tema 

The expressions of spirituality ranged from discussions 

about God, to prayers, singing, Bible reading, and the simple 

presence of a Pastor, spiritual leader, or friend (Bernard, 

Maddalena, Njiwaji & Darrell, 2014). 

 

 

 

 

Att utöva bön 

och religiösa 

ritualer 

 

 

 

 

Att låta 

tron ta 

plats 

Moreover, they thought that belief in life after death, 

spiritual talk, and rituals, prayers and hymns, and religious 

traditions are useful tools for achieving a sense of peace 

(Sadeghi et al., 2016). 

 

  

 

4.3 Etiska överväganden 

Vid genomförandet av studien följdes allmänna accepterade normer enligt CODEX (2018). 

Detta innebär att resultatet av analysen i detta examensarbete skrevs objektivt utifrån de 

datamaterial som användes för att skriva detta examensarbete. Alla artiklar som användes i 

detta examensarbete var Peer-Reviewed och hade vårdvetenskapligt innehåll som baserades 

på reell forskning. All data som användes i arbetet hänvisades till referenser och 

originalkällor. Vid slutet av arbetet finns rubriken “Referenser” där alla originalkällor 

återfinns. För att kunna skriva referenser så tydligt som möjligt användes APA-style utifrån 

American Psychological Association (2019) för referenshanteringen i detta examensarbete. 

Artiklarnas innehåll har inte förvrängts på något sätt, det användes lexikon för att översätta 

engelska artiklar till svenska men detta har inte påverkat examensarbetets innehåll. För att 

undvika misstolkning vid översättning från engelska till det svenska språket lästes materialet 

om flera gånger. Materialet som togs från de vetenskapliga artiklarna och användes i detta 

examensarbete var skriven om med egna ord. Detta utan att materialets innehåll misstolkats 

eller förändrats. I texten nämndes författarnas efternamn och året då artiklarna blivit 

publicerade enligt APA-style (American Psycological Association, 2019). 
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5 RESULTAT 

Under detta avsnitt presenteras två teman och fem subteman som tagits fram utifrån de 

nyckelfynd som hittats vid artikelanalysen. De teman som tas upp under detta avsnitt är att 

låta tron ta plats och betydelsen av att bli mött i sin tro. Varje tema är en rubrik för varsin 

del av resultatavsnittet. Utifrån dessa teman belyses examensarbetets resultat under fem 

stycken subteman (Tabell 2). Under varje tema beskrivs vilka subteman som tas upp med en 

kort inledande text om vad som tas upp under varje subtema. 

 

Tabell 2. Teman och subteman. 

Tema Subtema 

1. Att låta tron ta plats 

 

 

Att ha tron som en trygghet 

Att utöva bön och religiösa ritualer 

 

2. Betydelsen av att bli mött i sin tro 

Att sträva efter att få andligt stöd  

Att få stöd av en sjuksköterska 

Att få stöd av en präst eller en andlig person 

 

 

5.1 Att låta tron ta plats 

Anhörigas tro på Gud lade grunden för detta tema. Under detta tema belyses det hur 

anhöriga fick stöd på olika sätt av sig själva genom sin andlighet. Det första subtemat fick 

därför rubriken att ha en tron som en trygghet och det andra subtemat fick rubriken att 

utöva bön och religiösa ritualer.  

5.1.1 Att ha en tron som en trygghet 

Andlighet spelade en stor roll för anhöriga som stöd vid palliativ vård (Bernard, Maddalena, 

Njiwaji & Darrell, 2014). Anhöriga upplevde att sin andlighet och tro hjälpte dem att hantera 

den svåra situationen de befann sig i (Bernard et al.,2014; Nicholas et al., 2017). De uttryckte 

att de kunde känna en viss hopplöshet vid vissa tillfällen, men det som alltid gav dem hopp 

var tron på att det finns en Gud. Det var deras tro som gav dem stöd (Nicholas et al., 2017). 

Anhöriga upplevde känslor av rädsla, svaghet och sorg och många ifrågasatte hur de hade 

hanterat en sådan situation utan sin andlighet. Andlighet och religion hjälpte dessa anhöriga 

att få en positiv inställning mot döden. Detta var på grund av deras tro på livet efter döden, 

att deras lidande anhörig skulle hamna i en bättre plats efter sin död (Bernard et al., 2014; 
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Sadeghi et al., 2016). Tron på Gud och på livet efter döden hjälpte anhöriga att uppnå 

känslan av frid trots den svåra situationen som de befann sig i. De trodde också att efter 

deras egna död skulle de hamna på samma ställe som deras avlidne anhörig och då skulle de 

alla vara tillsammans igen (Sadeghi et al., 2016). Ett annat sätt för anhöriga att hantera 

situationen var genom tron på att deras lidande anhörige snart skulle befrias från den 

smärtan den befann sig i. Döden uppfattades inte längre av dem som någonting negativt eller 

någonting som kommer ta deras anhörig ifrån dem, utan döden blev en form av hopp istället 

(Bernard et al., 2014). 

Tron på Guds vilja kunde underlätta för anhöriga att klara den svåra stunden i deras liv 

(Sadeghi et al., 2016; Nicholas et al., 2017). En anhörig nämnde att endast denna tro hjälpte 

honom att klara av situationen och gav hopp om en bättre framtid (Nicholas et al., 2017). 

Genom att lita på Guds vilja kunde anhöriga lättare acceptera det som hände med deras 

lidande barn. De trodde att Gud är skapare för liv och död och att en dag gav Gud deras barn 

till dem och nu kommer Gud att ta deras barn ifrån dem. Ett annat sätt att lättare acceptera 

situationen var genom att tro på att deras barns död var ett test från Gud och de skulle klara 

testet. Därför var det lättare för dem att acceptera att deras barn snart dö skulle. En anhörig 

uttryckte att den alltid skulle acceptera Guds vilja även om Gud skulle ta deras barn ifrån 

dem (Sadeghi et al.,2016). 

Andlighet upplevdes som något betydelsefullt för anhöriga även om det inte var en kyrklig 

andlighet (Bernard et al., 2014). Andlighet kunde vara som en källa för dem för att finna tröst 

och mening. Vid de pressade och plågsamma omständigheterna hade andlighetens roll en 

lugnande och tröstande effekt hos dem. Andlighet kunde även hjälpa dem att utveckla en 

förmåga att övervinna hinder och svårigheter och den hade även en roll som 

meningsgivande. Den kunde nämligen ge en känsla av mening i ett större sammanhang. 

Hopp och tröst var något som andlighet bidrog till hos anhöriga. Detta hopp samt deras tro 

hjälpte dem att finna styrka för att öppna en väg att ta sig ifrån lidandet som drabbade deras 

familj (Rocha et al., 2018; Nicholas et al., 2017).  

5.1.2 Att utöva bön och religiösa ritualer  

De flesta av anhöriga nämnde att under den svåra tiden då deras familjemedlemmar 

vårdades palliativt uppskattades religion och bön mycket av dem. Att utöva religiösa ritualer 

som exempelvis att gå till kyrkan eller att be kunde bidra till bland annat en känsla av 

mening. På det viset kunde anhöriga få stöd av sig själva, genom att utöva sin religion (Slape 

2014; Egan et al., 2017; Kisorio och Langley 2016). Religiösa ritualer och kyrkan spelade en 

stor roll i anhörigas andliga behov. En av dessa anhöriga beskrev så här: “I go to church a lot. 

I pray for strength” (Rocha et al., 2018, s. 2638). Vid förfrågan uttryckte vissa anhöriga att de 

inte hade några andliga behov. Dock var det några som ville engagera sig i nya tankar och 

övningar (Slape, 2014). 

Anhöriga kunde få stöd av sig själva genom att be och prata med Gud. Trots dåliga prognoser 

från det medicinska teamet trodde anhöriga att genom bön kunde Gud hjälpa till att ändra 

den svåra situationen de befann sig i (Kisorio & Langley, 2016). Anhöriga upplevde känslan 

av hopp, lugn och frid genom att be och prata med Gud (Kisorio & Langley 2016; Nicholas et 

al., 2017; Sadeghi et al., 2016). Genom tron på mirakel och att Gud skulle hela deras sjuke 

anhörig, upplevde anhöriga känslan av hopp (Kisorio & Langley, 2016). Ett annat sätt uppnå 

känslan av hopp var genom att ha lugnande konversationer med Gud. Genom bön och dessa 
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interaktiva, lugnande konversationer upplevde de känslan av att inte vara ensamma. En 

annan anhörig beskrev så här: “I talk to God, and God listens to me. That’s why I have the 

hope (...)” (Nicholas et al., 2017, s. 329). Därmed pratade anhöriga om Gud med olika åsikter 

men de flesta av dem såg på Gud som någon som alltid kommer att lyssna på och hjälpa dem 

(Nicholas et al., 2017). 

5.2 Betydelsen av att bli mött i sin tro  

Under denna rubrik framställs information om vad andligt stöd hade för roll enligt anhöriga 

som intervjuats i de studierna som tolkats och sammanställts i examensarbetet. I detta tema 

presenteras samtliga subteman: Att sträva efter att få andligt stöd, att få stöd av en 

sjuksköterska och slutligen att få stöd av en präst eller en andlig person. 

5.2.1 Att sträva efter att få andligt stöd 

Anhöriga upplevde andligt stöd som något värdefullt men som inte alltid uppmärksammas 

eller läggs tillräckligt mycket vikt på av vårdteamet (Bernard et al., 2014; Slape 2014; Kinley 

et al., 2018; Ross & Austin 2013). De som upplevde att de inte fick någon form av andligt stöd 

upplevde sig vara stressade och pressade under den tiden deras anhörig vårdades palliativt. 

Trots att det andliga stödet uppskattades av dem och sågs som något värdefullt och viktigt 

blev det inte alltid uppmärksammat av vårdteamet (Bernard et al., 2014). Många anhöriga 

uttryckte sig vara ointresserade av andligt stöd och att engagera sig i det från början. Men 

senare uttryckte de anhöriga att deras intresse av andligt stöd väcktes. Samtidigt som detta 

intresse väcktes upplevde anhöriga att deras behov av andligt stöd uppmärksammades av 

vårdteamet. Anhöriga som fick sina andliga behov tillgodosedda upplevde detta stöd som 

något betydelsefullt. De upplevde det andliga stödet som en källa för att finna mer kraft för 

att klara den svåra situationen de befann sig i, samt hitta mening med livet. Det andliga 

stödet gav även anhöriga mer hopp och tröst (Slape, 2014). Anhöriga som fick vårda sin 

lidande anhörig upplevde sig vara isolerade och saknade stöd. Därmed önskade anhöriga att 

få möjlighet till information om vilka typer av stöd som finns att få (Ross & Austin, 2013). 

För många anhöriga var andligt stöd mer värdefullt då deras familjemedlemmar var i 

döendeprocessen. Anhöriga tyckte att andligt stöd var så pass viktigt att det borde ha funnits 

organiserat för dem på plats i vårdhemmet, men istället fick de själva ansvara för det genom 

att hämta dit en präst från sin tillhörande kyrka till vårdhemmet (Kinley et al., 2018). 

5.2.2 Att få stöd av en sjuksköterska  

Det var anhöriga som uttryckte att en bra relation och kommunikation med sjuksköterskan 

var betydelsefullt för att få sina andliga behov tillgodosedda (Rocha et al., 2018; Swinton et 

al., 2017; Kinley, 2018; Sadeghi et al., 2015). Ibland kunde en sjuksköterska närvara vid den 

avlidnes begravning, det uppskattades av anhöriga. Detta var speciellt uppskattat när 

relationen mellan patienten och personalen hade varit god och långvarig. Genom relationen 

kunde den anhörige uppleva att den fick andligt stöd som tillgodosåg dennes andliga behov. 

Denna relation var grundad på bandet som skapades mellan sjuksköterskan och den 

anhörige, det sympatiska sättet att se på den anhörige och en god kommunikation mellan 

sjuksköterskan och den anhörige. Exempel på hur andligt stöd kunde ges genom relationen 
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kunde vara ett vänskapligt eller tröstande ord eller ett leende (Rocha et al., 2018). Anhöriga 

uttalade också att vårdpersonalen hade god omvårdnad och var duktiga på att hantera 

situationen vid döendet av en boende, det upplevdes av dem som ett andligt stöd (Kinley et 

al., 2018). 

Många anhöriga med eller utan någon andlighet i sitt liv uttryckte ett behov av någon som 

kunde svara på svåra frågor, vid den förvirrande upplevelsen. Det kunde vara exempelvis 

existentiella eller andliga frågor. För de icke-religiösa kunde upplevelsen av en döende 

anhörig öppna nya tankar och uttryck för andlighet (Swinton et al., 2017). Anhöriga uttryckte 

att genom att prata med sjuksköterskan kunde de uppnå en känsla av frid och det upplevdes 

som ett andligt stöd (Sadeghi et al., 2015; Slape, 2014). En anhörig uttryckte att: “(...) I found 

someone to talk to and give me advice - I felt better after that conversation.” (Slape, 2014, s. 

224). Det var många anhöriga som uttryckte att de hade ett behov av tröst. Detta behov 

kunde uppnås genom att få empati från sjuksköterskor och det upplevdes av dem som ett 

andligt stöd (Sadeghi et al., 2015; Rocha et al., 2018; Kinley et al., 2018). När anhöriga hade 

goda relationer med sjuksköterskorna samt behandlades med respekt av dem upplevdes det 

som ett andligt stöd (Kinley et al., 2018). Anhöriga önskade att sjuksköterskorna skulle be 

tillsammans med dem. Det skulle vara det optimala andliga stödet enligt dem och skulle 

bidra till deras välbefinnande i den svåra situationen. Men anhöriga saknade denna slags 

uppmuntran och stöd från sjuksköterskor, och fick be på egen hand inom familjen eller 

tillsammans med en präst (Kisorio & Langley, 2016). 

5.2.3 Att få stöd av en präst eller en andlig person 

Anhöriga uttryckte ett andligt behov av att träffa en andlig ledare eller en präst. Det uttalades 

att de ville ha en präst som var tillgänglig i boendet där deras lidande anhörig vårdades. 

Istället fick anhöriga själva ta initiativet till att hämta en präst till hemmet för besök eftersom 

personalen inte gjorde några sådana insatser. Anhöriga berättade att de ville få regelbunden 

hjälp av en präst i den svåra situationen. Anhöriga uttalade ett behov av att tala med en 

andlig person för att uppnå en känsla av lugn och frid (Kinley et al., 2018; Sadeghi et al., 

2015). Många anhöriga önskade att få prata med en andlig person. Det upplevdes att genom 

att prata med en andlig person kunde en känsla av lugn och ro uppnås. Genom att utöva 

spirituella konversationer, bön, religiösa ritualer och traditioner tillsammans med en andlig 

person kunde anhöriga uppleva känslan av frid (Sadeghi el al., 2016). 

Anhöriga kunde uttrycka sin andlighet genom att träffa en präst eller andlig ledare och på så 

sätt få sina andliga behov tillgodosedda (Bernard et al., 2014; Kisorio & Langley 2016). Det 

uppskattades av anhöriga att de fick träffa sin präst och be tillsammans med den. Att be 

tillsammans med en präst hjälpte dem att kunna uppleva känslan av hopp och uppmuntran. 

En anhörig uttryckte: “I believe God, if he says he will make a miracle, he will make it. I did 

speak to the father of the Catholic in my church and we prayed over and over for her recovery 

and we believed that he is the answer to anything and the healer’’ (Kisorio & Langley, 2016, s. 

63). De nämnde också att när en präst var med dem och hjälpte till att be för patienten så 

upplevdes det som något tröstande.   
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6 DISKUSSION 

Under detta avsnitt diskuteras metoddiskussion, resultatdiskussion och etikdiskussion. I 

metoddiskussionen diskuteras bland annat val av metod och genomförande, samt dessa 

styrkor och svagheter. I resultatdiskussionen diskuteras den resultatet mot den tidigare 

forskningen och det vårdvetenskapliga teoretiska perspektivet, samt sjuksköterskans 

ansvarsområde. Slutligen förs en diskussion kring de etiska aspekter som tagits hänsyn till i 

examensarbetet. 

6.1 Metoddiskussion 

I examensarbetet undersöktes anhörigas upplevelser av vikten av andlighet och andligt stöd 

inom palliativ vård då deras anhöriga vårdades palliativt. Den valda metoden var en 

kvalitativ litteraturstudie enligt Friberg (2012) med en beskrivande syntes som analysmetod 

enligt Evans (2002). Vid sådan metod används bearbetat material som i detta fall 

vårdvetenskapliga artiklar. Genom denna typen av metod kan det tas fram en förståelse av 

upplevelser och erfarenheter och därmed hur deltagarnas behov kan tillgodoses. Utifrån 

detta passade denna metod för examensarbetet då examensarbetet tog fram upplevelser. 

Denna metod gjorde att datainsamlingen begränsades till specifikt material som svarade på 

examensarbetets syfte (Friberg, 2012). Giltighet enligt Polit och Beck (2016) är ett 

kvalitetskriterium för studiers slutsatser. Kriterierna visar om slutsatserna är korrekta och 

välgrundade i tillräcklig grad som är avsett. Vid kvalitetsgranskningen enligt Friberg (2012) 

undersöktes giltigheten av studierna som användes för examensarbetet. Exempelvis var det 

viktigt att studiernas resultat svarade på examensarbetets syfte och att studierna var aktuella 

i nutiden. Trovärdighet enligt Polit och Beck (2016) innebär ett kriterium för att undersöka 

tillförlitligheten i kvalitativa studier, som påvisar förtroende för uppgifterna. Det var viktigt i 

examensarbetet att studierna som användes hade hög trovärdighet för kvaliteten. Graden på 

trovärdighet mättes vid kvalitetsgranskningen enligt Friberg (2012) då artiklarna lästes 

noggrant. Det var viktigt att studierna var Peer Reviewed och hade vårdvetenskapligt 

innehåll. Samt att studierna var byggda med IMRAD-struktur gav också större trovärdighet. 

Den valda metoden underlättade sökningsprocessen av artiklar genom att smalna av antalet 

sökträffar till ett lämpligt antal för att kunna identifiera passande material som kunde svara 

på examensarbetets syfte. Vid en kvalitativ litteraturstudie ska det användas kvalitativt 

forskningsmaterial, undantagsvis mixed-method. Detta försvårade sökningen och 

minimerade antalet artiklar som kunde användas för examensarbetet. I fall det används 

mixed-method så ska den kvalitativa delen kunna urskiljas från den kvantitativa och endast 

den kvalitativa delen får tillämpas i arbetet (Friberg, 2012). 

Det var ett begränsat antal artiklar som svarade på examensarbetets syfte vid sökningen. Tre 

av artiklarna som användes tillämpade en mixed-method metod, vilket gjorde att materialet 

som kunde användas i examensarbetet begränsades. Detta eftersom det bara fick användas 

material från den kvalitativa delen, eftersom examensarbetet tillämpade en kvalitativ metod. 

Vissa artiklar handlade om ett bredare ämne och då kunde bara några få stycken användas 

som material för examensarbetet. Det viktigaste var att hitta artiklar som var utifrån 

anhörigas perspektiv. Där uppstod svårigheter då många artiklar vid sökningen var antingen 

från ett teologiskt perspektiv, sjuksköterskeperspektiv eller patientens perspektiv. I vissa av 

de valda artiklarna var det blandade upplevelser från olika perspektiv, där kunde det bara tas 



16 

ut material från anhörigas perspektiv om det gick att urskiljas. Detta gjorde att materialet 

som kunde användas i examensarbetet begränsades. Men flera artiklar som hittades för 

resultatet hade ett stort innehåll som svarade på syftet för examensarbetet och där mycket 

information kunde hämtas och användas för att förstärka examensarbetets resultat. Det 

användes två databaser vid artikelsökningen för att säkerställa att det inte skulle missas 

material som hade kunnat användas i examensarbetet. Vid sökningen i den andra databasen 

(PubMed) hittades inga artiklar som kunde användas i examensarbetet (se Bilaga A). Det var 

för att de artiklar som framkom i dessa sökningar var artiklar som redan hade hittats för 

examensarbetet eller olämpliga artiklar som inte svarade på examensarbetets syfte. Det 

användes tio artiklar sammanlagt och det var positivt för att kunna förstärka 

examensarbetets innehåll. Det var också positivt att alla artiklar som hittades var aktuella och 

ingen var äldre än sex år gammal. Överförbarheten enligt Polit och Beck (2016) mäter vilken 

grad kvalitativa resultat kan överföras vidare till andra sammanhang (Polit & Beck, 2016). I 

detta examensarbete framkom ett tydligt resultat som kan användas både i vidare forskning 

och i praktiken. Eftersom det fanns så lite material inom examensarbetets ämne, kan 

resultatet vara en tillgång. Den visar konkreta exempel hur anhöriga upplever vikten av 

andligt stöd och hur de vill få den, därför kan resultatet användas i praktiken och forskning 

vad gäller anhörigas upplevelser. Examensarbetet handlar om palliativ vård, och det är inom 

palliativ vård som andligt stöd kan vara mest aktuellt. Därför skulle examensarbetets resultat 

kunna överföras i vidare forskning som rör palliativ vård, men inte annan typ av vård i lika 

hög grad. 

Examensarbetet fokuserar på anhöriga till patienter som vårdas palliativt därför valdes 

artiklar där det intervjuades anhöriga till patienter som vårdats palliativ. Intervjuade 

anhöriga hade rikliga erfarenheter och upplevelser av palliativ vård och kunde ge utförliga 

beskrivningar av betydelsen av andligt stöd inom palliativ vård. Varken patienternas eller 

anhörigas kön, ålder, inkomst, utbildningsnivå eller antal barn hade någon betydelse. Andra 

kvalitativa metoder kunde också användas för detta examensarbete, som exempelvis 

intervjuer. Genom att ha intervjuer med anhöriga hade det kunnat underlätta att få tydligare 

svar på examensarbetets syfte. Intervjuer hade kunnat passat bättre för examensarbetets 

syfte, eftersom det inte hittades mycket forskning inom ämnet. Men den valda metoden 

passade bättre till den deadline och tidsbegränsning som fanns. Vid en kvalitativ metod med 

intervjuer krävs mer tid. Den valda metoden var också en fördel för träning att arbeta 

strukturerat och sammanställa relevant datamaterial. Det gav också fördelen att träna på ett 

kritiskt tänkande och att kritiskt granska ett avgränsat kunskapsområde. 

6.2 Resultatdiskussion 

Examensarbetets syfte var att belysa vikten av andlighet och andligt stöd för anhöriga till 

personer som vårdas inom palliativ vård och resultatet beskrev många olika upplevelser av 

det. I resultatet beskrevs det att andlighet och religion var viktigt för anhöriga. Anhöriga 

beskrev andlighet och sin tro som en typ av andligt stöd som de kunde utöva själva utan en 

sjuksköterska eller präst eller en andlig person. Genom att få andligt stöd av både från 

sjuksköterskan, prästen och sig själv kunde det hjälpa att uppnå bland annat känslan av tröst, 

hopp och mening med livet. Vid flera av studierna beskrev anhöriga vikten av andligt stöd 

som kan ges av en präst eller en sjuksköterska. Det kunde vara exempelvis genom utövandet 

av bön och religiösa ritualer tillsammans med en präst eller sjuksköterska. Anhöriga tyckte 
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att det var stödjande att ha en god relation och god kommunikation med sjuksköterskan och 

det bidrog till gott andligt stöd. I resultatet lyftes anhörigas perspektiv och upplevelser, men i 

den tidigare forskningen lyftes sjuksköterskor och patienters perspektiv.  

I resultatet beskrivs vikten av andlighet och tro hos anhöriga. Anhörigas andlighet gav dem 

styrka att klara av den svåra situationen som de befann sig i och hjälpte dem att finna frid 

samt mening med livet. I resultatet uttryckte anhöriga vikten av att utöva sin tro, i form av 

bön och religiösa ritualer. Genom att lita på Guds vilja upplevde anhöriga känslan av lättnad 

över sin situation och det hjälpte dem att acceptera den kommande döden för sin lidande 

anhörig. Andlighet och tron bidrog till att anhöriga hade tro på livet efter döden som gav dem 

kraft och styrka att hantera situationen. I resultatet beskrevs också att andligt stöd är viktigt 

för att nå välbefinnande och minska känslan av isolation.  Detta förstärks av Wook Shin 

(2017) som beskrev att patienterna upplevde känslan av frid och mening med livet när de fick 

sina andliga behov tillgodosedda. Detta kan också relateras till en studie av Branch et al. 

(2006) där patienter beskrev sig vara mer lugna och mindre oroliga inför kommande död 

med hjälp av deras tro på Gud och Guds vilja. Rohde et al. (2016) beskrev att patienter 

upplevde sin tro på livet efter döden som en styrka och det gav dem kraft. Patienternas tro 

bidrog till att de lättare kunde hantera den kommande döden. Dessutom menade Watson 

(2005, 2008b) att människor kan återfinna känslan av hopp och undkomma känslan av 

dödsångest, genom att vara öppen för andlighet och mirakel. Andlighet och andligt stöd sågs 

som en källa för anhöriga och patienter att finna mer kraft och hopp, utan att ha den källan 

hade det blivit svårare för dem att klara den svåra situationen de befann sig i (Wook Shin, 

2017; Branch et al, 2006). Även Rochmawati, Wiechula och Cameron (2017) menade att 

andligt stöd är viktigt för att uppnå god livskvalitet och minska känslan av depression. 

Dessutom menade Watson (2005, 2008b) tron på mirakel kan vara något som kan hjälpa 

människan att uppleva en meningsfull tillvaro och acceptera sin situation. Mirakel kan också 

bidra till att försonas med andra människor, samt undkomma känslan av ångest. 

Resultatet lyfter att anhöriga kunde få andligt stöd av sig själva, exempelvis genom att ta dit 

en präst till boendet eller sjukhuset eller genom att utöva sin andlighet eller tro. Det var 

viktigt för dem att ha en tro för att bidra till känslan av hopp och frid. Det beskrevs även att 

andlighet och andligt stöd kunde bidra till känslan av mening och något som gav hopp. Den 

visade även att andlighet kunde hjälpa att hitta mening. I resultatet beskrevs anhörigas 

upplevelser av sjuksköterskans roll vid det andliga stödet. De beskrev att de önskade att 

sjuksköterskan kunde svara på existentiella frågor om andlighet och om döden. Det framkom 

också i resultatet att anhöriga ville att sjuksköterskorna skulle be med dem och att det skulle 

bidra till deras andliga behov. Men de upplevde att sjuksköterskorna saknade denna 

förmåga. Detta förstärks i den tidigare forskningen där Cheraghi, Payne & Salsali (2005) 

beskriver andligt stöd som något som hjälper till att ge mening med livet och något som ger 

hopp. Dessutom lyfter Watson (2008b) vikten av att vara öppen för andlighet och mirakel. 

Med detta menas att människor ska tro på att mirakel kan ske, det kan bidra till att 

människan återfår känslan av hopp och meningsfullhet. MacKinlay (2008) lyfter att 

sjuksköterskorna upplevde brist på kunskap om det andliga stödet samt tidsbrist, därför blev 

det svårt för sjuksköterskor att ge det andliga stödet. Sjuksköterskor upplevde brist på 

förståelse av den andliga dimensionen och det var ett hinder i givande av andligt stöd. 

Sjuksköterskor trodde att genom att utvecklas inom andligt stöd skulle det förbättra givandet 

av det. Även Noome et al. (2017) nämnde att sjuksköterskor hade svårigheter i att beakta de 

andliga behoven hos patienter, det kunde vara på grund av tidsbrist eller okunskap. 

Sjuksköterskorna saknade också förståelse av den andliga dimensionen och att de behövde 
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mer förberedelser för att kunna ge andligt stöd. Även Johnston Taylor (2013) menade att 

sjuksköterskorna kände sig osäkra och obekväma i givandet av andligt stöd. Detta kan 

kopplas en studie där Yingting et al. (2017) menade att sjuksköterskorna ville lära sig mer om 

andligt stöd och få mer utbildning om det. I relation till det vårdvetenskapliga perspektivet 

beskrev Watson (2008b) att sjuksköterskan ska utveckla sin andlighet och för att det kan 

hjälpa sjuksköterskan att utveckla sina relationer till patienter och anhöriga. Genom att 

utveckla sin egen andlighet kan sjuksköterskan lättare identifiera de andliga behoven som 

finns hos patienter och anhöriga samt att upplevas som tillitsfull (Watson, 2008b).  

I resultatet lyftes vikten av en god relation och kommunikation mellan sjuksköterskan och 

den anhörige. Det beskrevs många konkreta exempel på deras andliga behov vad gäller 

relation och kommunikation med sjuksköterskan. Anhöriga beskrev blanda annat att det var 

viktigt att ha en god och långvarig relation med sjuksköterskan. När sjuksköterskan kom på 

patientens begravning och när sjuksköterskan bad tillsammans med dem upplevdes det som 

ett andligt stöd hos anhöriga. Även god kommunikation från sjuksköterskan och när 

sjuksköterskan visade empati upplevdes det som ett andligt stöd. Att ha en god relation med 

sjuksköterskan kunde i sin tur leda till upplevelsen av andligt stöd. Flera anhöriga nämnde 

även ett andligt stöd kunde vara att ha tröstande relationer med sjuksköterskor och att se att 

sjuksköterskor brydde sig om deras situation. Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2017) 

ingår det i sjuksköterskans ansvarsområde att se patienter och anhöriga med ett 

helhetsperspektiv, således att även uppmärksamma patienter och anhörigas andliga behov. I 

relation till detta menade Noome et al. (2017) att patienter uppskattade när sjuksköterskan 

kunde anpassa språket efter patienter och anhörigas spirituella bakgrund och andlighet. 

Detta kunde leda till god kommunikation samt god vård. Carlén och Nilsson (2008) menade 

att genom en god relation mellan sjuksköterskan och patienten kunde patienten skapa tillit 

för sjuksköterskan och våga prata om sina andliga behov, det underlättade för 

sjuksköterskorna i utförandet av andligt stöd. Dessutom i det vårdvetenskapliga perspektivet 

menade Watson (2008a) att sjuksköterskan ska utveckla sin andlighet och att det kan hjälpa 

sjuksköterskan att utveckla sina relationer till patienter och anhöriga. Genom att utveckla 

relationen kan sjuksköterskan se behoven som finns och vara tillitsfull. Watson (2008b, 

2010) beskrev också att relationen mellan sjuksköterskan och patienten eller anhöriga utgör 

en stor del av miljön som den befinner sig i. Watson (2008b, 2010) menade att genom att 

sjuksköterskan skapar en trygg och harmonisk miljö kan den även bidra till en god och 

tröstande relation mellan dem.  

Vidare i resultatet beskrevs anhörigas upplevelser av att få andligt stöd av en präst eller en 

andlig person, detta var viktigt för anhöriga för att kunna uppnå sina andliga behov. Det 

andliga stödet som gavs av en präst eller en andlig person kunde exempelvis vara att delta i 

böner och ritualer med anhöriga. Det kan relateras till en studie av Chang et al. (2011) där det 

lyfts att patienter uppskattade när andligt stöd gavs av en präst. Det kunde vara i form av 

religiösa ritualer, ceremonier, böner och återförening med Gud. Denna typ av stöd kunde i 

sin tur underlätta kommunikationen mellan anhöriga och den lidande patienten. Dessa 

kunde även bidra till att hjälpa patienter att acceptera sin situation. De upplevdes också vara 

en del av patienternas andliga behov och Watson (2008b) menade att människans andliga 

och existentiella behov är lika viktiga som deras fysiska behov. Genom att tillgodose dessa 

behov kan människan skapa hopp i sin situation. Svensk sjuksköterskeförening (2017) menar 

också att den andliga dimensionen ingår i helhetsperspektivet och bör därför beaktas av 

sjuksköterskan i dennes omvårdnadsarbete. 
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Resultatet av detta examensarbete visade att alla former av andligt stöd är viktiga för 

anhöriga. Sjuksköterskan bör enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) se patienters och 

anhörigas andliga behov, utifrån helhetsperspektivet. Därför är det viktigt att anhörigas 

andliga behov uppmärksammas av sjuksköterskor. Detta resultat kan användas av 

sjuksköterskor i praktisk tillämpning vid palliativ vård, exempelvis genom att sjuksköterskor 

blir medvetna om att andligt stöd i olika former kan underlätta för anhöriga inom palliativ 

vård. I resultatet förekommer konkreta exempel på hur olika typer av andligt stöd kan hjälpa 

anhöriga att hantera situationen när deras lidande anhörig vårdas palliativt. Ett exempel är 

att sjuksköterskan kan kommunicera med anhöriga och lyssna på deras andliga behov och 

därefter hitta sätt att hjälpa dem med dessa behov eller bara att lyssna och visa intresse. 

Genom att sjuksköterskan skapar en god relation med anhöriga kan det också vara ett 

lämpligt sätt att få kunskap om deras andliga behov. 

6.3 Etikdiskussion 

Codex (2018) lyfter att regler och riktlinjer ska beaktas som exempelvis att inte förvränga 

information till något annat än det som resultatet i artikeln visar. Däremot har Mälardalens 

Högskolas regler och riktlinjer gällande referenshantering använts för examensarbetet. 

Källor som användes i resultatet har refererats enligt APA-modellen (American Psycological 

Association, 2019). Vidare i referenslistan återfinns alla källor där text och information har 

hämtats ifrån för examensarbetet. Enligt Priebe och Landström (2017) ska den egna 

förförståelsen beaktas för att minimera risken av att dra egna slutsatser av resultatet. 

Artiklarna som användes i examensarbetets resultat var skrivna på engelska och vid 

översättandet av innehållet har det skrivits om med egna ord och inte förvrängts till 

misstolkningar eller felaktiga uppfattningar. Författarna till examensarbetet har därför varit 

medvetna om sina egna erfarenheter och uppfattningar och inte låtit innehållet påverkas av 

dem. Vid slutet av arbetet återfinns en referenslista. Där kan författarnas namn, år och övrig 

information om artikeln hittas. Båda författarna har arbetat inom palliativ vård men har 

lämnat sina personliga åsikter och erfarenheter utanför examensarbetet. 

7 SLUTSATS 

Resultatet av detta examensarbete visade att anhöriga tyckte att det är viktigt med andligt 

stöd i olika former när deras lidande anhörig vårdades palliativt. Andligt stöd kunde fås från 

individen själv eller från en annan person. Andligt stöd kunde finnas i form av en andlighet 

hos en individ och kunde fås genom att utöva sin andlighet eller religion. I den svåra 

situationen kunde anhörigas religion ge stöd genom tron på Guds vilja, att lita på Guds vilja 

gjorde det lättare för anhöriga att acceptera den svåra situationen de befann sig i. Genom att 

tro på livet efter döden upplevde anhöriga en känsla av hopp att de skulle träffa den lidande 

anhörige i en annan värld efter döden. Ett annat sätt att få det andliga stödet är genom att ha 

en god relation med en sjuksköterska och genom att utöva sin andlighet tillsammans med en 

sjuksköterska, en präst eller en andlig person. Sjuksköterskan skapade en god relation med 

anhöriga genom god kommunikation med dem, samt genom att visa empati och respekt. Bön 
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och utövandet av religiösa ritualer tillsammans med sjuksköterska bidrog också till en god 

relation. Andligt stöd i denna form hjälpte anhöriga att finna mer kraft och finna mening 

med livet samt att få känslan av tröst, empati och hopp. De anhöriga som tillsammans med 

en präst eller en andlig person fick utöva sin andlighet upplevde känslan av lugn och frid. Det 

var betydelsefullt för dem att få be tillsammans med en präst. Resultatet visade att även de 

anhöriga som inte hade någon religiös bakgrund visade sitt intresse för att få andligt stöd. 

Genom att ha en tro eller en andlighet kunde det hjälpa anhöriga att finna hopp om en bättre 

framtid.  

Utifrån det ovanskrivna kan anhöriga finna andligt stöd på sitt eget sätt genom sin tro eller 

andlighet. Det framkom i resultatet att detta skulle kunna stärkas genom att sjuksköterskan 

uppmärksammar de andliga behoven som finns hos anhöriga samt får utökad kunskap inom 

andligt stöd. Det är viktigt för sjuksköterskan att se helhetsperspektivet hos anhöriga, då 

uppmärksammas de andliga behoven som kan finnas hos anhöriga. Eftersom examensarbetet 

belyser vikten av andlighet och andligt stöd för anhöriga skulle en implikation kunna vara att 

sjuksköterskor fokuserar mycket på andligt stöd hos anhöriga men att patientens andliga 

behov inte uppmärksammas tillräckligt. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Utifrån den tidigare forskningen framkom det att sjuksköterskor saknar kunskap och 

säkerhet i att ge andligt stöd till patienter och anhöriga inom palliativ vård. Även i resultatet 

uttryckte anhöriga att de upplevde att sjuksköterskor inte hade kunskap om andlighet och 

andligt stöd. Ett förslag till vidare forskning kan därför vara att studera varför kunskap om 

andligt stöd inte anses vara av vikt under utbildning av sjuksköterskor.   
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a och det 

var både 

män och 

kvinnor 

Resultaten visade 

att andligt stöd 

hade en stor 

betydelse hos 

deltagarna i 

studien. Det visade 

att fler kvinnor var 

religiösa/andliga 

än män. I resultatet 

visades att det är 

viktigt för 

vårdgivare att vara 

medvetna och 

pålästa om andliga 

behov för dessa 

familjer och att ha 

med andlighet som 

en del av 

vårdplanen för 

patienter som 

vårdas vid livets 

slutskede. 

Hög, 

9/9 
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som deltog i 

studien 

 En 

tematisk 

analysmeto

d användes.  

     

4. 

Linda 

Ross, 

Jacky 

Austin 

Spirit

ual 

needs 

and 

spirit

ual 

suppo

rt 

prefer

en-ces 

of 

peopl

e with 

heart 

failur

e and 

their 

carers

: 

implic

ati-

ons 

for 

nurse

s 

mana

gers 

Journa

l of 

Nursin

g 

Manag

e-

ment, 

2015, 

Wales 

 

I Syftet var 

att 

identifiera 

andliga 

behov och 

andligt stöd 

preferenser 

av livets 

slutskede 

hjärtsvikt 

och att 

utveckla 

riktlinjer 

för andligt 

stöd lokalt. 

En 

kvalitativ 

studie byggt 

på 47 

halvstruktur

-erade 

intervjuer 

med tre 

månaders 

mellanrum i 

upp till ett 

år med 16 

hjärtsvikts-

patienters 

vårdare i 

hemmet 

(make/mak

a). 

Fokusgrupp

/samråd 

med 

intressenter

. En 

narrativ 

analysmeto

d enligt 

Murray 

användes 

och teman 

skapades. 

Resultatet visade 

att deltagarna 

kämpade med 

andliga/existentiell

a bekymmer 

samtidigt som de 

hade fysiska och 

emotionella 

utmaningar från 

sjukdomen. Dessa 

utmaningar 

kopplades med 

kärlek/tillhörighet, 

hopp, hanterande, 

mening, tro och 

framtiden. Andliga 

bekymmer kunde 

bli bättre av att ha 

någon att prata 

med, stöttande 

vårdgivare och 

personal som visar 

känslighet och bryr 

sig om patienten. 

Patienterna hade 

uppskattat ett 

hembesök med 

andligt stöd. 

Hög, 

8/9 

     

5. 

Zahra 

Fotokia

n, 

Richard 

Egan, 

Rod 

Macleod

, 

Chrystal 

Jaye, 

Rob 

McGee, 

Joanne 

The 

Spirit

ual 

belief

s, 

practi

ces 

and 

needs 

at the 

end of 

life: 

result

Palliati

ve and 

suppor

tive 

care, 

2017, 

New 

Zealan

d 

Syftet är att 

utforska 

patienter 

och 

anhörigas 

förståelse 

av 

användand

et av 

andlighet 

och andligt 

stöd vid 

olika 

En mixed-

method 

studie med 

52 

halvstruktur

-erade 

intervjuer 

och en 

undersökni

ng med 642 

anhöriga till 

patienter 

som 

Resultaten visade 

att anhöriga 

upplevde det som 

att den andliga 

stöden för anhöriga 

glömdes bort. Vissa 

anhöriga uttryckte 

mycket ilska bland 

annat mot gud för 

att de togs ifrån sig 

sina nära och kära. 

Det hittades 

resultat om att 

Hög 

8/9 



 10  

Baxter, 

Peter 

Herbiso

n, Sarah 

Wood  

s from 

a New 

Zeala

nd 

natio

nal 

hospi

ce 

study 

 

vårdhem i 

Nya 

Zeeland. 

vårdades 

vid 25 

stycken 

vårdhem i 

Nya 

Zeeland. 

Det 

användes en 

kvalitativ 

design och 

tematisk 

analysmeto

d för att 

fånga 

deltagarnas 

upplevelser 

och 

förståelser 

av andlighet 

och andligt 

stöd. Den 

kvantitativa 

delen var en 

tvärsnittsst

udie som 

visade 

information 

tagen från 

hel-

befolknings 

nivå. 

vissa anhöriga till 

de som vårdas 

palliativt hade ett 

stort behov av 

andligt stöd och 

vissa anhöriga 

kände att det var 

det var viktigt för 

dem att ta eget 

ansvar att sköta 

den andliga delen, 

detta skulle då 

skulle de hjälpa att 

känna mening med 

sin roll som 

familjeomsorgare.  

 

    

6. 

Narges 

Sadeghi, 

Marzieh 

Hasanp

our, 

Moham-

med 

Haidarz

-zadeh, 

Aliakbar 

Alamolh

-oda, 

Elisha 

Waldma

n 

Spirit

ual 

needs 

of 

family 

with 

berea

veme

nt 

and 

loss of 

an 

infant 

in the 

Neon

atal 

Intens

ive 

Journa

l of 

pain 

and 

sympto

m 

manag

e-

ment, 

2016, 

Iran 

Syftet med 

denna 

studie var 

att utforska 

andliga 

behov av 

familjer i 

Iran vid 

vård vid 

livets 

slutskede 

för deras 

barn i den 

neonetala 

intensivvår

ds-

avdelninge

n. (NICU). 

En 

kvalitativ 

forskningsst

udie gjord 

med 

ändamålsen

lig 

provtagning 

och 

halvstruktur

erade 

intervjuer 

med 24 

deltagare. 

Analysmeto

d som 

användes 

var en 

Dataanalysen 

påvisade tre 

centrala teman: 

andlig tro på en 

övernaturlig kraft, 

behovet av tröst för 

själen och den 

mänskliga 

värdigheten för den 

nyfödda. Resultatet 

av studien visade 

att det är viktigt att 

möta de andliga 

behoven hos 

anhöriga i Iranska 

familjer som har 

upplevt eller 

kommer att 

Hög, 

8/9 



 11  

care 

unit: 

a 

qualit

a-tive 

study 

kvalitativ 

metod 

enligt 

Graneheim 

och 

Lundman. 

Inklusionsk

rit-erierna 

var att 

deltagarna 

skulle ha 

upplevt 

minst en 

nyfödd död 

under de 

senaste sex 

månaderna 

i NICU. 

Miljön för 

studien var 

neonetala 

intensiven i 

en storstad i 

Iran. 

  

uppleva döden för 

n nyfödd.  

   

7. 

David B. 

Nicholas

, Maru 

Barrera, 

Leeat 

Granek, 

Norma 

Mammo

ne 

D’Agosti

no, 

Jenny 

Shaheed

, Laura 

Beaune, 

Eric 

Bouffet, 

Beverly 

Antle 

Paren

tal 

spririt

uality 

in 

life-

threat

ening 

pediat

ric 

cance

r 

Journa

l of 

psycho

lo-gical 

oncolo

gy, 

2017, 

Kanad

a 

Syftet med 

studien var 

att utforska 

andligheten 

hos 

föräldrar 

vars barn 

vårdas med 

cancer med 

låg chans 

för 

överlevnad, 

för att se 

om andligt 

stöd har 

god effekt 

vid vård vid 

livets 

slutskede 

En 

grounded-

theory 

metod, 

dataanalyse

n baserades 

på 

grounded 

theory 

metoden. 35 

föräldrar 

intervjuades

, frågor om 

föräldrarnas 

upplevelser 

av 

andligheten

s roll. 

Intervjuern

a 

transkribera

des och 

analyserade

s, därmed 

I resultatet togs 

fram visade att 

andlighet kunde ge 

ökad acceptans av 

föräldrarnas 

oförmåga att 

skydda sitt barn 

från livshotande 

sjukdom, andlighet 

kunde även ge 

vägledning och 

stöd från en 

gemenskap med 

samma tro. 

Resultatet visade 

att andligt stöd har 

god effekt och bör 

tillämpas vid 

klinisk praxis. 

Hög, 

8/9 



 12  

kodades och 

kategorisera

des och så 

identifierad

es meningar 

och enheter 

i 

intervjuerna

. Qualitative 

analysis 

software 

(NVivo 9) 

användes 

vid 

hantering 

av datan. 

 

   

8.  

Marilyn 

Swinton

, Mita 

Giacomi

ni, Feli 

Toledo, 

Trudy 

Rose, 

Tracy 

Hand-

Brecken

ridge, 

Anne 

Boyle, 

Anne 

Woods, 

France 

Clarke, 

Melissa 

Shears, 

Robert 

Sheppar

d, 

Deborah 

Cook 

Exper

iences 

and 

expre

ssi-

ons of 

spirit

uality 

at the 

end of 

life in 

the 

intens

ive 

care 

unit 

Americ

an 

journal 

of 

respira

tory 

and 

critical 

care 

medici

ne, 

2017, 

Kanad

a 

Syftet var 

att beskriva 

hur 

anhöriga 

upplevde 

och 

uttryckte 

andlighet 

under tiden 

då den 

döende 

processen. 

Kvalitativ 

studie där 

det 

reflekterade

s vården för 

70 döende 

patienter 

och datan 

samlades in 

genom 76 

halvstruktur

erade 

intervjuer 

från 

familjemedl

emmar. 

Koder 

identifierats 

och i sin tur 

nyckeltema

n 

identifierats 

i analysen.  

Resultatet visade 

att deltagarna såg 

döendet som en 

andlig händelse, 

tankar och 

erfarenheter om 

andlighet för 

anhöriga stöds 

genom att 

framkalla och 

genomföra 

önskemål. Dessa 

önskemål leder till 

goda resultat i 

personens 

välmående.   

Hög 

7/9 



 13  

  

9. 

Leah 

Kisorio, 

Gayle C. 

Langley, 

End-

of-life 

care 

in 

intens

ive 

care 

unit 

Famil

y 

experi

ences 

 

Intensi

ve and 

critical 

care 

nursin

g, 

2016, 

Sydafri

ka 

 

Syftet var 

att lyfta 

familjemed

lemmars 

upplevelser 

av vård vid 

livets 

slutskede i 

vuxen 

intensivvår

ds-

avdelning. 

En 

kvalitativ 

studie med 

en 

intervjuguid

e som 

användes 

för att få 

fram 

indivuduella

, 

halvstruktur

erade 

intervjuer 

med den 

valda 

urvalsgrupp

en. 

Intervjuern

a 

transkribera

des direkt 

efter 

intervjun 

tog plats, då 

samlades 

även data 

och 

analysen 

gjordes. 

Analysmeto

den enligt 

Tesch 

(1990) 

användes 

för att hitta 

huvudtema

n. 

Resultatet visade 

att religion och 

bönens betydelse 

under tiden 

patientens tillstånd 

var kritiskt var 

högt värderat. De 

uppskattade 

andligt stöd från 

sjuksköterskorna 

väldigt mycket, 

mer än någon 

annan typ av stöd 

de fick. Anhöriga 

hoppades att 

bönerna kunde 

förändra den 

döendes tillstånd. 

När deras religiösa 

ledare kom och bad 

för patienten fick 

anhöriga hopp och 

uppmuntran.  

Hög, 

8/9 

 

10

. 

Renata 

Carla 

Nencetti 

Pereira 

Rocha, 

Elaine 

Ramos 

Pereira, 

Rose 

Mary 

Costa 

Spirit

ual 

needs 

experi

enced 

by the 

patien

t’s 

family 

caregi

ver 

Revista 

Brasile

ira de 

Enfer

magem

, 2018, 

Brazili

en 

Denna 

studie 

syftar till 

att få en 

uppfattning 

om de 

andliga 

behoven 

hos 

patienterna

s 

En 

beskrivande 

kvalitativ 

studie med 

20 

familjevård

are av 

patienter 

inlagda hos 

en onkolog-

palliativ 

I Resultatet 

presenterades tre 

kategorier: 

”Andlighet som en 

grund för livet”, 

”Andliga behov 

sublimerade av 

anhörigvårdaren ” 

och ”Vård 

förväntas av 

sjuksköterskan”. 

Hög, 

8/9 



 14  

Rosa 

Andade 

Silva, 

Angelica 

Yolanda 

Bueno 

Bejaran

o Vale 

de 

Madeiro

s, Sueli 

Maria 

Refrand

e, Neusa 

Apareci

da 

Refrand

e 

under 

Oncol

ogy 

palliat

ive 

care 

 

 

anhörigvår

dare under 

onkologisk 

palliativ 

vårdande. 

avdelning. 

Datan 

samlades in 

genom en 

fenomenolo

gisk intervju 

och 

analyserade

s med 

metoden av 

Amadeo 

Giorgi som 

stöds i 

Merleau-

Ponty 

Phenomeno

logy of 

Perception. 

Anhörigvår

darna var 

mellan 25–

70 år gamla. 

Av dessa var 

25% makar, 

20% var 

söner eller 

döttrar, 15% 

var fruar 

och 

resterande 

var 

partners, 

systrar 

mor/far.  

Familjevårdaren 

tillägnar sig 

andlighet som en 

strategi för att 

hantera och 

uppfylla syftet och 

meningen med det 

som upplevs i 

studien. Det skulle 

gynna 

sjuksköterskan att 

fundera på 

anhörigvårdarens 

andliga behov för 

att lära dem om 

humaniseringen av 

vård och 

omfattande vård.  
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