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Bakgrund: I tidigare omvårdnadsforskning studerades människan enbart utifrån 
en biologisk/medicinsk utgångspunkt. Numera ses hon på som bestående av såväl 
kropp, själ samt ande. Människans andliga/existentiella behov har i allt större 
utsträckning uppmärksammats. Att patienter får även dessa behov tillfredsställda 
har visat sig positivt för hälsa, tillfrisknande och psykiskt välbefinnande. 
Sjuksköterskor är positiva till denna aspekt av omvårdnaden, men osäkra på vad 
detta innebär.  Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Av 
intresse har därför varit att undersöka vad dessa kvinnor har för livsfrågor, för att 
kunna bemöta dessa och ge en så holistisk omvårdnad som möjligt. Syfte: Att 
undersöka vilka andliga/existentiella frågor kvinnor med bröstcancer ställde sig, 
och hur dessa bearbetades. Upplevde de att sjuksköterskan stöttade dem i deras 
livsfrågor? 
Metod: Uppsatsen är en litteraturstudie över 10 vetenskapliga artiklar, vilka 
tolkats med hjälp av analysfrågor. Resultat: Kvinnornas livsfrågor handlade bland 
annat om en högre makt, sjukdom och livsvärderingar, samt livsfrågor om att 
finna en mening i det som sker. Dessa bearbetades genom exempelvis böner till 
Gud och en tillit till att Gud var med dem, samt genom att försöka tänka positiva 
tankar. Livsfrågorna bearbetades även i relation till vänner och familj, samt också 
genom att de själva sträckte sig ut till andra kvinnor drabbade av bröstcancer. När 
kvinnorna omprioterade sina livsvärderingar skedde också en bearbetning av dessa 
frågor. Kvinnorna upplevde ofta att de blev förhindrade att uttrycka sina känslor, 
av sjuksköterskan, vilket efterlämnade en falsk fasad. Kvinnorna fann oftare stöd i 
sin sjukdom av familj och vänner, men önskade gärna att sjuksköterskan var mer 
inviterande till andliga/existentiella samtal. Diskussion:  Det var av intresse att 
fokusera mer på andliga/eistentiella  frågor i grundutbildningen för 
sjuksköterskor, samt vid fortbildningsdagar för personalen vid olika 
vårdinrättningar. Sjuksköterskan borde använda VIPS- sökordet 
”andligt/kulturellt” oftare i sin dokumentation. Bristen på goda lokaler samt brist 
på kontinuitet bland sjuksköterskorna upplevdes som ett hinder av patienterna till 
att framföra andliga/existentiella frågeställningar. Nyckelord:  Andliga behov, 
existentiella behov, andlig omvårdnad, existentiell omvårdnad, bröstcancer. 
Keywords:  Spiritual needs, existential needs, spiritual care, existential care, 
breastcancer. 
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1111 InledningInledningInledningInledning    

 

I mitt arbete som sjuksköterska, såväl vid medicinska, kirugiska och geriatriska 

vårdavdelningar har jag så gott som dagligen varit i kontakt med svårt sjuka och 

döende patienter. Jag har länge funderat över hur jag och mina kollegor bäst 

närmar oss dessa patienter. Att förhålla sig till patienten som en rent medicinsk 

”utmaning”, kan kanske verka som det tryggaste och mest kontrollerbara 

förhållningssättet. Då utför jag diverse praktiska åtgärder utan att vara alltför 

personligt engagerad. Detta förhållningssätt är knappast speciellt tillfredsställande, 

vare sig för patienten eller mig själv. 

 

Eftersom vi som sjuksköterskor däremot bör förhålla oss till våra patienter utifrån 

en helhetssyn, skulle jag vilja veta hur jag bäst gör detta, för att ge en så god 

omvårdnad som möjligt. I såväl svensk som internationell vårdforskning är 

patientens andliga/existentiella behov ett område som fått allt större 

uppmärksamhet genom åren. Jag tror inte jag är ensam om att tycka att detta med 

att uppmärksamma patientens andliga/existentiella behov kan låta lite oklart. Är 

detta verkligen något som ingår i min uppgift som sjuksköterska kan jag fundera 

över. Jag har själv en del frågor och funderingar kring vad detta innebär, och 

tycker att det vore intressant att i min uppsats försöka tydliggöra detta område, 

speciellt utifrån patientens perspektiv. Vilka andliga/existentiella frågor har 

egentligen patienten och hur bearbetas de? Kan jag på något sätt stödja patienten i 

de frågorna?  

 

En patientgrupp som fått stor uppmärksamhet på senare år är kvinnor med 

bröstcancer. Eftersom bröstcancer är den vanligaste cancerformen för kvinnor att 

drabbas av, samt en patientgrupp som jag som sjuksköterska också ofta kan 

förväntas träffa, skulle jag tycka att det vore meningsfullt att fokusera min uppsats 

på just denna grupp av patienter. 
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2222 BakgrundBakgrundBakgrundBakgrund    

 
 
2.12.12.12.1 Intresset fIntresset fIntresset fIntresset föööör andliga frågor r andliga frågor r andliga frågor r andliga frågor öööökarkarkarkar    

 

I dagens vårdutbildningar och i såväl internationell som svensk litteratur och 

omvårdnadsforskning är det vanligt att omnämna människan utifrån en 

mångdimensionerad människosyn (Lundmark M., 2005). Så har det dock inte 

alltid varit. I tidig forskning har människan studerats enbart utifrån en 

biologisk/medicinsk utgångspunkt, ibland på bekostnad av andra dimensioner  

Barbosa da Silva 1989). 

 

Under 1990-talet har litteratur för sjuksköterskor alltmer uppmärksammat 

andliga/existentiella aspekter inom vården. (Gould J., Wilson S., & Grassau P. 

2008). Mellan åren 1993 och 2002 har det skett en ökning av antalet publicerade 

artiklar vilka berör ämnet andlighet och hälsa, med 600% (a.a.). Det ökade 

intresset kan ses såväl i undervisning och öppna föreläsningar, som i den ökade 

mängd forskningsrapporter som berör detta ämne (Lundmark 2005). 

Forskningen har varit av såväl kvantitativ som kvalitativ art. Det mesta av 

forskning inom detta område har bedrivits i USA och England. I Sverige och 

övriga Skandinavien har det på senare år forskats alltmer  i ämnet, men 

fortfarande har relativt få avhandlingar producerats rörande andlig/existentiell 

omvårdnad (a.a.). Det kan vara svårt att helt översätta amerikanska studiers 

resultat till våra svenska förhållanden eftersom Sverige är ett relativt mer 

sekulariserat samhälle än USA (Gustafsson 1994). 

 

Enligt Sivonen (2000) har flera internationellt erkända vårdteoretiker så som 

exempelvis Rogers, King, Orem och Orlando, i sina vårdteoretiska modeller helt 

utelämnat den andliga aspekten hos människan. En av de få ”äldre” vårdteoretiker 

som nämner denna aspekt är dock Hendersson. I vårdteoretisk litteratur tas 

dessutom ibland människans andliga dimension upp i ett kapitel eller i en artikel 

separat från det övriga materialet och inte som en integrerad del (a.a.). 
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I svensk vårdutbildning fokuseras det på termen ”holistisk vård” (Strang S., Strang 

P., & Ternestedt B-M., 2002). Det finns ingen allmänt accepterad definition av 

denna term, men den förstås allmänt som en respons på individens psykiska, 

fysiska, sociala och andliga behov (a.a.). Hälso- och sjukvårdspersonal bör alltså se 

på patienten utifrån en helhetssyn på människan. Det överensstämmer väl med 

Socialstyrelsens allmänna råd beträffande omvårdnad för svensk hälso-  och 

sjukvård där det sägs att: 

 

Omvårdnadsåtgärder i vid mening innebär att berörd personal i samverkan med patienten och 
när så är lämpligt även patientens närstående formulerar och tydliggör mål för fysisk, psykisk, 
social och andlig hälsa. Omvårdnadsåtgärder spänner över ett brett fält från högteknologiska 
insatser till stöd i existentiella kriser ( S0SFS 1993:17 ). 

 

Forskning antyder att patientens andliga/existentiella uppfattning kan påverka 

patientens hälsa och livskvalitet (Kissane & Clarke 2001, Kallenberg & Larsson 

2004). Andlig/existentiell stress kan leda till bland annat depression och döds-

ångest. Sådan stress kan framkallas hos en patient som inte får utlopp för sina 

andliga/existentiella behov eller funderingar. Kan hälso- och sjukvårdspesonal 

identifiera dessa behov och vidtaga åtgärder för att möta dessa, kan de lindra 

patientens andliga stress och vederbörande kan få en bättre livskvalitet 

(a.a.). 

  
2.22.22.22.2 Andlig Andlig Andlig Andlig ---- Exist Exist Exist Existentiellentiellentiellentiell    

 

De flesta forskningsrapporter och avhandlingar rörande livsmening et.c., inleds 

vanligen med att författaren prövar sig på en definition av begrepp som  

”spiritual/andlig”, ”spiritual needs/andliga behov”, eller ”existentiella behov”. 

Detta för att tydliggöra begreppen och göra området mer begripligt 

(Grant E., Murray A. S., Kendall M., Boyd K., Tilley S., & Ryan D. 2004, 

Westman B., Bergenmar M., & Andersson L. 2006,Tanyi 2002). I en del 

forskningsrapporter belyser även författaren andra forskares definitioner  av dessa 

centrala begrepp (Strang S. et al.2002, Leeuwen van R., Tiesinga J. Lucas, & 

Jochemsen H.2006). 
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Trots ansatser till att utforma definitioner över dessa begrepp verkar de flesta 

forskare mena att det är svårt att göra en adekvat avgränsning av vad som ska falla 

inom respektive utanför definitionens omfång (Strang S.et al. 2002). Skall patienter 

sedan svara på frågan om de har ett andligt/existentiellt behov eller inte, utifrån 

en definiering av vad detta är, kanske de svarar att de inte har detta beroende på 

hur definieringen lyder. Med en vidare definiering av begreppet skulle kanske fler 

patienter svara att de faktiskt har ett andligt/existentiellt  behov (a.a.). 

 

WHO:s -World Health Organizations definition av hur palliativ vård bör ske står 

det att vårdgivaren skall tillgodose patientens andliga behov (WHO1990). 

I Sverige talar den svenska Socialstyrelsen däremot om att vårdgivaren ska lindra 

symtom av existentiell art (SOSFS 1993:17). 

 

Denna språkliga skillnad uppmärksammas i Krook (2007). Författaren hävdar att 

det inom ämnet vårdvetenskap och medicin inte verkar finnas någon klarhet i 

skillnaden mellan termer som existentiella frågor och andliga behov. Hon vidhåller 

att det ej är gjord någon grundlig precisering av dessa termer, och att den 

forskning som är gjord i Sverige vad gäller patienters andliga och existentiella 

behov har varit för snävt inriktat. I Sverige, har man inom palliativ vårdforskning 

ibland utgått utifrån de frågor som härstammar från existentialismen som 

filosofisk idéhistoria, med teman som: döden, friheten, ensamheten, 

meningslösheten, ansvaret, skulden och ödet, när man talar om existentiella 

frågor. Krook menar att det kan bli problem om existentiella frågor snävas in till 

att enbart gälla frågor som är centrala inom den filosofiska inriktningen 

existensialism (a.a.). När termen existentiella behov eller existentiella frågor 

används i vårdvetenskaplig forskning utan att tangera existentialismen, syftar 

termen vanligtvis på specifika teman. Dessa teman är  exempelvis: religion, 

andlighet, meningsfullhet, grundläggande livsvärderingar, förståelse, bemästring av 

sjukdomssituation  samt även grundläggande livsvärderingar (Stifoss-Hansen & 

Kallenberg 1996).  Andra teman är: behov av relationer, behov av att avsluta 
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affärer, behov av delaktighet och kontroll samt behov av att se positivt på livet 

(Hermann C.P 2001). 

 

Enligt Stifoss-Hanssen & Kallenberg (1996) kan begreppet ”spirituality” 

(andlighet) leda till missförstånd i våra sekulära skandinaviska länder. Andlighet i 

Sverige och i våra grannländer betraktas ofta synonymt med en troende, hängiven 

kristen. Andlighet och religion kopplas därför ihop med varandra. Stifoss-Hanssen 

& Kallenberg (1996) menar att användandet av ordet existentiell är bättre än ordet 

andlig. Det är ett bredare begrepp som innefattar mer än bara religiösa 

frågeställningar (a.a.). Detta begrepp börjar också vinna terräng inom den 

skandinaviska forskningen (Westman B. et al. 2006).  

 
 
Användandet av termen andligt/existentiellt i denna uppsats 
  

Majoriteten av denna uppsats granskade artiklar, härstammar från länder utanför 

Skandinavien. Som tidigare nämnts är det vanligare att där använda termer som 

andligt, andliga behov och andlig omvårdnad, istället för existentiellt, existentiella 

behov och existentiell omvårdnad. I en granskning av de artiklar som kommer 

från länder utanför Skandinavien ges termerna andligt, andliga behov och så 

vidare  en vidare betydelse. Betydelsen av orden inkluderar inte enbart religiösa 

begrepp , utan även begrepp  som exempelvis; livet, döden, att hitta en mening 

med livet och sjukdomen, relationer till sig själv, andra och Gud/högre makt samt 

omvärderingar av vad som är viktigt i livet. Likartade begrepp  återkommer i de 

artiklar som är hämtade från Skandinavien i denna uppsats, men där nämns de så 

som tillhörande existentiella frågor och behov. Då samma begrepp  återkommer i 

såväl de artiklar som härstammar från Skandinavien som de som härstammar från 

länder utanför Skandinavien, drar författaren till denna uppsats slutsatsen att 

termerna andligt och existentiellt är så pass lika i sin betydelse att de går att 

använda synonymt.  
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För att underlätta läsning och utformning av  uppsatsen har därför författaren valt 

att förtydliga vilken terminologi som respektive forskare använder sig av (ex. 

andligt eller existentiellt), i de fall det terminologiska ordvalet har betydelse.  I 

övriga fall kommer författaren att använda  termen ”andligt/existentiellt”, och då 

ur ett vidare perspektiv, omfattandes detsamma som Stifoss-Hanssen (1996) 

lägger i detta begrepp (Se sida 5). Termen ”andligt/existentiellt” kommer att väljas 

utan att i resultatet ta ställning till vilken term av dessa båda termer som eventuellt 

vore den mest korrekta.  

 
 
2.32.32.32.3 Andlig/existentiell omvårdnad ur sjuksköterskanAndlig/existentiell omvårdnad ur sjuksköterskanAndlig/existentiell omvårdnad ur sjuksköterskanAndlig/existentiell omvårdnad ur sjuksköterskans perspektivs perspektivs perspektivs perspektiv    

 

Att sjuksköterskor i USA och England är positiva till att inkludera 

andlig/existentiell omvårdnad i omvårdnaden av sina patienter visar flertalet 

internationella studier (Narayanasamy & Owens 2000, Ross 1994). Svensk 

vårdpersonal är också de positiva till att inkludera andlig/existentiell omvårdnad i 

det holistiska vårdtänkandet (Strang S. et al. 2002). Studien av Strang S. et al. (2002) 

är enligt Lundmark (2005) den enda studie  i Sverige som fokuserat på 

andlig/existentiell omvårdnad utifrån sjuksköterskans perspektiv. Strang S. et al. 

(2002) belyste bland annat att ca 87% av vårdpersonalen ansåg att andliga behov 

hos patienten var viktiga och såg det som en uppgift för sjuksköterskan att möta. 

Däremot menade bara 42% att det gjordes i praktiken. Detta , menar författarna 

kan tolkas som en brist på andlig/existentiell omvårdnad i svensk sjukvård. Denna 

studie visade också på att även om sjuksköterskan ville inkludera andlig/ 

existentiell omvårdnad i sitt arbete med patienten så saknade vederbörande 

kunskap för att göra detta. Det fanns en stor grad av osäkerhet hos sjuksköterskan 

vad gällde själva utförandet av en sådan omvårdnad (a.a.). 

 

Hur sjuksköterskan ger andlig/existentiell omvårdnad finns studerat i flera 

internationella studier. Narayansami och Owens (2001) belyser att sjuksköterskor 

som engagerar sig personligt i sina patienter lättare än andra fångar upp 

”ledtrådar” hos sina patienter. Dessa ledtrådar kan exempelvis vara; rädsla för 
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döden, sökande efter mening med det som sker, tankar på Gud, lidande och så 

vidare. I förtroliga samtal om dessa teman, upplevde sedan sjuksköterskan att hon 

gav patienten omvårdnad av andlig/existentiell karaktär. Hon såg att patienten 

därefter verkade mer fridfull, lugn och tacksam. Detta var med på att stödja 

patienten i dennes helande, eller till en fridfull död (a.a.). 

 
 
2.42.42.42.4 Andliga/existentiella behov ur patientens perspektivAndliga/existentiella behov ur patientens perspektivAndliga/existentiella behov ur patientens perspektivAndliga/existentiella behov ur patientens perspektiv    

 

Taylor E.J. (2003) visar  i en studie att  patienter önskar att deras sjuksköterska ska 

”få vara sjuksköterska”, (Taylor E.J., 2003, s 587) och att deras 

andliga/existentiella behov istället blir mötta av familj, vänner och eventuellt  

präst (a.a.). Liknande resultat visar Astrow A., Wexler A., Texeria K., Kai He M., 

& Sulmasy D. (2007) i sin artikel, där majoriteten av patienterna fick sina 

andliga/existentiella behov mötta, även de företrädesvis av vänner och anhöriga. 

Några patienter i Taylors studie (2003) hade invändningar mot att sjuksköterskan 

skulle föra ämnet andliga/existentiella behov på tal, då de upplevde det som att då 

fanns det risk att de skulle börja tro att de närmade sig döden och att 

sjuksköterskan visste något som inte de själva hade fått information om. Andra 

önskade dock att sjuksköterskan skulle invitera till andliga/existentiella samtal, 

och att de skulle utöva andlig/existentiell omvårdnad. Det vanligaste svaret på 

frågan hur sjuksköterskan kunde bemöta patientens andliga/existentiella behov 

var att visa  vänlighet och respekt. Författaren konkluderar sin studie med att 

bland annat säga: ”I bland är omvårdnads-handlingar plus vänlighet lika med 

andlig omvårdnad.” (Taylor E., 2003, s 589) 

 

Arton procent av patienterna i Astrow et al. (2007) upplevde däremot  att deras 

andliga/existentiella behov inte alls blev tillgodosedda . De  patienterna upplevde 

även att kvaliteten på vården var dålig. De patienterna var inte alls lika nöjda med 

den vård de fick som de patienter vilka fick sina andliga/existentiella behov 

tillgodosedda upplevde. En intressant aspekt är även att de som inte upplevde att 

deras andliga/existentiella behov blev tillgodosedda hade ungefär 2.9 gånger så 
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mycket rapporterade andliga/existentiella behov, som de vilka upplevde att deras 

andliga/existentiella behov blev tillgodosedda. (a.a.). En majoritet av patienterna i 

ytterligare en undersökning (Grant E. Murray S., Kendall M., Boyd K., Tilley S., & 

Ryan D. 2004) upplevde att deras andliga/existentiella behov påverkade deras 

välbefinnande. De associerade sin oro, ångest och sömnlöshet till en brist i det att 

få sina andliga/existentiella behov mötta. Detta ledde till att de till slut sökte hjälp 

hos vårdpersonalen. De patienter vilka upplevde att de blev bekräftade och 

uppskattade av vårdpersonalen hade däremot större möjligheter att engagera sina 

personliga resurser för att möta dessa behov. Studien visade att patienternas 

andliga/existentiella stress ökade kraven på deras vårdpersonal att möta dessa 

behov (a.a.). 

 

Levine et al. (2002) visar att kvinnor med svåra fysiska symtom från sin 

bröstcancer oftare upplevde en lägre nivå av vad författarna till studien kallar  

”andligt/existentiellt välbefinnande”. I detta begrepp lägger de områden så som 

bland annat; mening och syfte, harmoni och fred samt närhet till Gud eller en 

högre makt. Kvinnor vilka däremot upplevde ett större mått av 

andligt/existentiellt välbefinnande, uppvisade en större grad av funktionellt 

välbefinnande. Studien redovisade också att kvinnor vilka upplevde ett andligt/ 

existentiellt välbefinnande också uppvisade mindre grad av psykologisk stress. Det 

innebar att de bland annat hade mindre ångest, depression, ilska och mindre 

känsla av hopplöshet. Det är allmänt ansett att andlighet/existentialitet och ett 

ökat intresse för andliga/existentiella frågor i samband med en svår sjukdom, kan 

vara ett sätt att undvika sanningen, ett slags försvar mot sjukdomen. Levine et al.   

(2002) visar att så inte är fallet. I denna studie är det väckta intresset för 

andlighet/existentialitet ett sätt att aktivt motarbeta sjukdomen, snarare än att 

undvika den (a.a.).  

 

Oavsett om de olika forskningsstudierna belyser andliga/existentiella frågor 

utifrån sjuksköterskans eller patientens perspektiv, är forskarna överrens om att 

det finns en grupp patienter som är i extra behov av uppmärksamhet när det gäller 
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andliga/existentiella frågor och eventuella behov (Krook 2007). Denna grupp är 

de svårt sjuka, oftast med en obotlig cancerdiagnos över sitt liv, samt de döende 

patienterna. Dessa har kanske inte funderat över exempelvis livets mening och 

döendet tidigare, men nu i en utsatt situation när allt förändras runt omkring dem, 

kan dessa frågor väckas till liv. Dessa meningsfrågor tolkas därefter i relation till 

den sjukes personliga livsåskådning (a.a.). 

 

En del forskare menar att kvinnor med bröstcancer verkar uppvisa en större oro 

inför döden, än patienter med andra typer av allvarliga sjukdomar. (Ferrel B., 

Grant M., Funk B., Otis-Green S. & Garcia N. 1998). Detta kan eventuellt bero 

på att bröstcancer blivit mycket uppmärksammat de senaste åren. Media har på 

olika sätt bevakat information om denna sjukdom. De flesta kvinnor som får 

diagnosen bröstcancer har en nära vän eller anhörig som dött i sjukdomen. Det 

skapar en extra stor stress hos kvinnan (a.a.). 

 
 

3333 ProblemformuleringProblemformuleringProblemformuleringProblemformulering    

 

 I flera studier talar patienter om att de önskar att sjuksköterskan inviterar till 

andliga/existentiella samtal, och också att de delvis förväntar att han eller hon gör 

detta. Att detta är av betydelse för patientens välbefinnande och fortsatta 

förbättring av hälsosituationen, eller till hjälp för att få en fridfull död är också 

diskuterat. Sjuksköterskor i såväl Sverige som i andra länder är positiva till att 

utföra en sådan holistisk vård. Forskning pekar däremot på att det råder stor brist 

i förståelsen av vad detta är för något, vilket kan leda till att patienten inte får en 

holistisk vård. Begrepp som andlig eller existentiell omvårdnad kan upplevas 

oklara. Trots att vi som sjuksköterskor har ett dokumentationsverktyg i VIPS, där 

ett speciellt sökord (andlig/kulturell) finns upprättat, så används inte detta särskilt 

ofta. 

 

Det är tidigare nämnt att det speciellt är de allvarligt sjuka och ibland döende 

patienterna som oftare än andra börjar fundera på frågor av andlig/existentiell 
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karaktär. Att kvinnor med bröstcancer verkar uppleva en större ångest och rädsla 

förknippat med sin sjukdom än andra kvinnor med andra allvarliga sjukdomar är 

känt. Detta kan eventuellt bero på den massmediala uppmärksamheten 

bröstcancer har fått de senaste åren. Det är därför av intresse att undersöka vad 

just dessa kvinnor har för andliga/existentiella frågor och hur dessa 

bearbetas.Upplever de att sjuksköterskan stödjer dem i dessa livsfrågor? 

 

4444 SyfteSyfteSyfteSyfte    

 
Att undersöka vilka andliga/existentiella frågor kvinnor med bröstcancer ställer 

sig, och hur dessa bearbetas. Upplever de att sjuksköterskan stödjer dem i deras 

livsfrågor? 

 

    

    

5555 Teoretisk utgångspunktTeoretisk utgångspunktTeoretisk utgångspunktTeoretisk utgångspunkt    

 
Den teoretiska referensramen vilken är vald i denna uppsats är Joyce Travelbees 

teori om mellanmänskliga aspekter (Travelbee 2003). Teorin kom som en reaktion 

på den avhumanisering som hon menade hade skett i den amerikanska vård-

sektorn efter Andra världskriget. Travelbee menade att landet behövde en 

”humanistisk revolution”, där den enskilde individen stod i centrum. Hon 

presenterar en teori om omvårdnad som en interaktionsprocess med fokus på 

utveckling av relationer mellan patient och sjuksköterska (a.a.). 

 

5.15.15.15.1 OmvårdnadOmvårdnadOmvårdnadOmvårdnad    

 
Omvårdnad uppfattas som en mellanmänsklig process, en erfarenhet eller en serie 

händelser vilka inträffar mellan sjuksköterskan och den sjuke individen, familjen 

eller samhället (Travelbee 2003). Det är sjuksköterskan som ska hjälpa individen 

att bli medvetandegjord om hur sjukdom, funktionssvikt och lidande kan 
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förebyggas. Sjuksköterskan ska också handla så att högsta möjliga nivå av hälsa 

kan upprätthållas (a.a.). 

 

5.25.25.25.2 Relationen mellan sjuksköRelationen mellan sjuksköRelationen mellan sjuksköRelationen mellan sjuksköterska terska terska terska och poch poch poch patientatientatientatient    

 
Den viktigaste beståndsdelen i omvårdnaden är en varm mellanmänsklig relation 

mellan sjuksköterskan och patienten (Travelbee 2003). Denna relation ska vara 

präglad av ett ömsesidigt förtroende. Travelbee återkommer ofta till uttrycket 

”människa till människa förhållande”. Ett sådant förhållande uppstår först när 

sjuksköterskan och den sjuke uppfattar varandra, inte som sjuksköterska och 

patient, men som människor. Detta förhållande kräver att fasaden som kan finnas 

mellan sjuksköterska och patient överskrids, innan man kan nå in till varandra 

som individer. Människa till människa förhållandet är medlet som gör det möjligt 

att uppfylla sjukvårdens mål och syfte att förebygga eller mästra sjukdom eller 

finna en mening i den. All kontakt sjuksköterskan har med patienten kan vara ett 

steg på vägen mot ett människa till människa-förhållande. Detta gäller särskilt om 

han eller hon i varje möte med sin patient, medvetet går in för att lära känna 

patienten, och att se hans eller hennes behov samt ta till vara dessa. Uttrycket  

”människa till människa-förhållande”, använder Travelbee synonymt med 

”ömsesidig förståelse och kontakt” (Travelbee 2003). 

 

Grundtanken i teorien om människa till människa – förhållandet är att detta 

förhållande upprättas först när sjuksköterskan och den sjuke gått igenom fyra 

faser. 

 

  

Dessa faser är följande; 

1 Det inledande mötet 

2 Framväxt av identiteter 

3 Empati 

4 Sympati och medkänsla 
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När dessa faser har gåtts igenom, nås målet, nämligen ett upprättande av ett 

människa till människa förhållande och en upplevelse av ömsesidig förståelse och 

kontakt (Travelbee 2003). Detta är ett överordnat mål (a.a.), men endel litteratur  

( Jahren Kristoffersen, Nortvedt, & Skaug, 2006) omtalar detta mål även som en 

femte fas i Travelbees teori (a.a.). Författaren till denna uppsats har dock omnänt 

Travelbees faser som fyra stycken, så som de också beskrivs av henne. 

 

Att gå igenom dessa faser kan ta olika lång tid. Det kan även hända att man går 

igenom flera faser för att sedan stanna upp och gå tillbaka till en tidigare fas. Det 

är sjuksköterskans uppgift att se till att processen fortskrider (Travelbee 2003). 

De olika faserna beskrivs kortfattat nedan. 

 

5.35.35.35.3 Det inledande mötetDet inledande mötetDet inledande mötetDet inledande mötet    

 

Efter att sjuksköterska och patient observerat varandra i sitt första möte, drar de 

slutsatser om vem den andre är som person (Travelbee 2003). Positiva eller 

negativa känslor väcks. I det inledande mötet ser oftast den sjuke på 

sjuksköterskan som just sjuksköterska och inte som en individ. Sjuksköterskan ser 

vanligen på patienten som patient och inte heller som en individ. Stereotypa 

föreställningar om varandra härskar. Dessa föreställningar existerar helt tills de 

ändras och fördrivs genom att patient och sjuksköterska lär känna varandra som 

individer och människor. Travelbee fasthåller. ”Det är bara människor som kan 

bygga upp förhållande till varandra, inte kategorier eller etiketter”. 

( s.188 ). När inte sjuksköterskan är intresserad av patienten som individ är det 

inte möjligt att upprätta ett människa till människa förhållande, och relationen blir 

avhumaniserad, ytlig, och interaktionen mellan sjuksköterska och patient blir 

mekanisk (a.a.). 

 

 

5.45.45.45.4 Framväxt av identiteterFramväxt av identiteterFramväxt av identiteterFramväxt av identiteter    
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I denna fasen börjar den andre ses som en mänsklig individ, och ett närmande till 

den andre påbörjas (Travelbee 2003). Interaktionen mellan sjuksköterskan och 

patienten sker dock fortfarande mot bakgrund hur den andre inverkar på en själv 

personligen. Det sker en tillknytning mellan de två individerna, samtidigt som en 

åtskillnadsprocess påbörjas. Med detta menas att två unika och individuella 

identiteter växer fram. Sjuksköterskan börjar att se hur den sjuke som individ 

känner, tänker och uppfattar situationen. Patienten börjar också att se 

sjuksköterskan som en unik individ (a.a.). 

 

5.55.55.55.5 EmpatifasenEmpatifasenEmpatifasenEmpatifasen    

 

Att ha empati för någon, betyder att en person har förmågan att leva sig in i eller 

ta del i och förstå den andres psykiska tillstånd (Travelbee 2003). En sjuksköterska 

skulle exempelvis kunna uppleva närhet, men utan att gå upp i patienten som 

person. Detta är en medveten process där sjuksköterskan till slut kan förutse 

patientens handlingar. När empatin  har uppstått mellan exempelvis 

sjuksköterskan och patienten, finns den där för alltid och förhållandet mellan de 

båda individerna kan aldrig bli detsamma igen, som det var innan empatin 

uppstod (a.a.). 

 

Det är nödvändigt med en viss tillit till varandra för att det ska kunna uppstå 

empati (Travelbee 2003). Det är lättare att känna empati för någon som är lik man 

själv och har liknande bakgrund.Ytterligare en förutsättning för att känna empati, 

är önskan om att förstå den andre. Finns det empati hos sjuksköterskan gentemot 

patienten, har hon oftast lättare att kunna förstå och förutsäga patientens 

handlingar och reaktioner.   När ömsesidig förståelse och kontakt uppstått, är det 

för att det först funnits empati i relationen. Det är möjligt att känna empati för 

någon som sjuksköterskan inte har positiva känslor för. Förmågan att förstå och 

förutsäga den andres handlingar hänger inte ihop med huruvida man tycker om 

personen i fråga eller inte. Den viktigaste faktoren, för att kunna känna empati är 

den likhet i bakgrund som finns mellan sjuksköterskan och patienten (a.a.).  
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5.65.65.65.6    Sympati och medkSympati och medkSympati och medkSympati och medkäääänslanslanslansla    

 

I denna fas finns ett grundläggande behov eller önskan om att lindra lidande 

(Travelbee 2003). Denna fas går djupare än empatifasen, då sjuksköterskan inte 

bara på ett objetivt sätt kan förstå sin patients situation, men också har en önskan 

om att hjälpa henne eller honom. Sjuksköterskan tar del av patientens känslor och 

upplever medlidande och en önskan om att hjälpa patienten. I denna fas suppleras 

empatin också med en värme och omsorg som går djupare än i empatifasen. 

Värmen i sympati och medkänsla blir ofta verbalt kommunicerat, men kan även 

vara non-verbal. Ömhet och medlidande kan uttryckas i ansiktsuttryck, eller i en 

rörelse eller i sättet som sjuksköterskan utför sin hjälp på. I Travelbees teori 

uppvisar sjuksköterskan sympati och medkänsla då hon eller han visar omtanke 

och bekymring för en patient samtidigt som sjuksköterskan också känner en 

intensiv längtan till att avhjälpa patienten.När sjuksköterskan enbart känner 

empati för sin patient förstår hon eller han vad patienten går igenom, men har 

ingen omedelbar önskan om att hjälpa patienten. Enligt Travelbee är det absolut 

nödvändigtatt sjuksköterskan känner sympati och medkänsla för sin patient. 

Travelbee anser att det finns en överdriven rädsla bland sjuksköterskor och i 

sjuksköterskeutbildningar, där man är rädd för att få sympati för sina patienter. 

Ordet sympati, menar Travelbee, har blivet missbrukat, och har betytt detsamma 

som att överidentifiera sis så pass mycket med sin patient att sjuksköterskan gråter 

när patienten gråter och blir deprimerad när patienten blir det. Detta är enligt 

travelbee inte sympati, utan en bristande förmåga att komma sig vidare efter det 

inledande mötet. Den professionella sjuksköterskan involverar sig i sin patient 

utan att det går ut över hennes skicklighet som sjuksköterska. Att vara involverad 

gör det lättare att hjälpa patienten. 

 

Närvaro eller frånvaro av sympati och medkänsla från sjuksköterska till patient, 

påverkar patienten, inte bara fysiskt men även psykiskt. Det kan ha betydelse för 

patientens förmåga att mobilisera till kamp mot sjukdom och död. Sjuksköterskor 
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som inte involverar sig i sina patienter uppträder opersonligt och mekaniskt. 

Sjuksköterskan har inte möjlighet till tillfredsställande kontakt med den sjuke om 

hon eller han inte involverar sig och patienten fråntas det stöd han eller hon 

behöver i en sjukdomssituation (a.a.). 

    

    

5.75.75.75.7 LiLiLiLidande och meningdande och meningdande och meningdande och mening    

 

Lidande ses på som en känsla, vilken varierar allt ifrån ett enkelt, kortvarigt fysiskt, 

psykiskt eller andligt obehag till extrem ångest och vånda (Travelbee 2003). 

Lidande förklaras som en erfarenhet vilken ger patienten insikt om vad det 

betyder att känna fysisk, emotionell eller andlig smärta (a.a.). Inom den palliativa 

vården definieras andlig smärta som; ”de plågsamma känslor och tankar som 

berör existentiella frågor och religiösa föreställningar.” (Beck-Friis B.,Strang P. 

(red.), 2005, s 188) Förr eller senare kommer alla att möta lidande, kanske i form 

av sjukdom eller död. En person kan även uppleva ett lidande om han eller hon 

känner sig avskuren från andra. Personen kan känna det som att han eller hon står 

utanför livet och att ingen bryr sig om denne och att denne inte själv har någon att 

bry sig om. Att bara bry sig om sig själv, och kanske sakna förmåga att ta kontakt 

med andra kan också upplevas som ett lidande (a.a.). 

 

Det är sjuksköterskans uppgift att hjälpa patient och anhöriga att inte bara mästra 

sjukdom och lidande, men även att hitta en mening i dessa erfarenheter 

(Travelbee 2003). Detta ger patienten en möjlighet till växt och utveckling. De 

flesta reaktioner på lidande och sjukdom faller in under kategorierna; ”varför jag?” 

-reaktionen och ”varför inte jag?” –reaktionen (a.a.). 

 

Sjuksköterskan ska hjälpa den sjuke att finna mening i de regler den sjuke måste 

följa för att bevara hälsan och hålla symptom på sjukdomen under kontroll, samt 

att acceptera sjukdomen och leva ett fullt och rikt liv till trots för de begränsningar 

sjukdomen för med sig (Travelbee 2003). Det krävs en speciell människosyn av 
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sjuksköterskan. Den går ut på att varje människa har värdighet och egenvärde i 

kraft av att vara människa. Oavsett hur ”oproduktiv” och ”onyttig” en människa 

är – är han inte fråntagen sitt människovärde (a.a.). 

 

    

6666 MetodMetodMetodMetod    

 

6.16.16.16.1    UrvalUrvalUrvalUrval        

 

Jag har valt att göra en litteraturstudie inom uppsatsens område. Detta stämmer 

väl överrens med högskolans rekommendationer. En litteraturstudie har till 

uppgift att sammanställa och belysa den existerande kunskap vilken finns inom ett 

valt område (Backman 1998). Det sker genom insamlandet  av tidigare 

publicerade vetenskapliga artiklar, avhandlingar och litteratur som berör det 

aktuella ämnet (Björklund & Paulsson 2003). En av styrkorna med att göra en 

litteraturstudie är att det under en ganska kort tid går att få fram mycket 

information över det berörda ämnet. Den valda litteraturen kan också hjälpa till 

att bygga upp en teoretisk referensram (a.a.). 

 

Artiklarna är alla vetenskapliga, vilket innebär att de är granskade av ett 

vetenskapligt sammanhang och följer en vedertagen uppställning med abstrakt, 

bakgrund, syfte, metod, resultat och diskussion, samt har en utförlig referenslista. 

 

De artiklar vilka använts i analysen är av kvalitativ  art. Detta för att författaren 

önskat att de enskilda kvinnornas erfarenheter i största möjliga grad ska få komma 

fram på ett levande sätt. 

 

Sökandet av material till uppsatsen har skett genom sökning i databaserna; Pub 

Med och CINAHL. De sökord vilka använts är; patients, spiritual needs, 

spirituality, existential needs, spiritual care, existential care, nursing, andliga behov, 

andlig omvårdnad, andligt bemötande, existentiella behov, existentiell omvårdnad 
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och breastcancer i olika kombinationer. Totalt gav det ett resultat på cirka 500 

träffar. Det har även hittats flera artiklar till uppsatsen genom att läsa 

referenslistor hos utvalda artiklar. De artiklar valdes bort vilka hade en alltför snäv 

inriktning på en bestämd patientgrupp utöver bröstcancerpatienter. Artiklar som 

inriktade sig på läkarens eller annan vårdpersonals erfarenhet av andligt 

bemötande valdes även de bort. Likaså valdes artiklar bort vilka studerade en 

bestämd etnisk eller religiös minoritetgrupps andliga/existentiella behov. Artiklar 

äldre än från 1998 exkluderades från insamlandet av material. I urvalet av 

artiklarna lästes först titlarna och därefter abstrakten hos de artiklar vilka hade en 

titel vilken stämde överrens med syftet till uppsatsen. Antalet artiklar vilka hade en 

titel som verkade stämma överrens med syftet var cirka 30 stycken. Efter 

genomläsning av dessa artiklars abstrakt återstod 10 artiklar. Dessa 10 artiklar 

ingår i uppsatsens analys. 

En översikt över dessa artiklar finns i bilaga 1. 

 

6.26.26.26.2 Analys och genomförandeAnalys och genomförandeAnalys och genomförandeAnalys och genomförande    

 

I det första skedet ses den utvalda texten som en helhet (Friberg 2006). 

Analysförfarandet kan ses som en rörelse där man först bekantar sig med texten, 

vilket i denna uppsats gjordes genom att först läsa de utvalda artiklarna två gånger. 

På detta sätt skapades en övergripande bild av helheten. I detta skede skedde 

ingen analys av texten, utan förhållningssättet till materialet präglades som sig bör 

av en öppenhet och en nyfikenhet (a.a.). 

 

Nästa skede utgjordes av den egentliga analysen. En innehållsanalys utfördes, för 

att inte uppsatsen enbart skulle mynna ut i en uppräkning av artiklar, utan ge en 

fördjupad förståelse ur ett vårdperspektiv. En systematisk genomgång av texten 

skedde med hjälp av analysfrågor. Analysfrågorna framkom naturligt efter läsning 

av materialet.  Dessa frågor utgjorde sedan basen för hur meningsbärande enheter 

kunde tas fram. De meningsbärande enheterna, så som exempelvis; hopp, skuld, 

oro, Gud med mera, mynnade ut i  kategorier vilka var; Livsfrågor om en högre 
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makt, Livsfrågor om mästring av sjukdom och hopp för framtiden samt 

Livsfrågor om att finna en mening i det som sker. Livsfrågor Hur sjuksköterskan 

gav stöd till patienten utgjorde också en kategori. 

 

 

De analysfrågor vilka ställdes var: 

  

Vilka andliga/existentiella frågor ställer sig kvinnor med bröstcancer? 

 

Hur bearbetas dessa andliga/existentiella frågor? 

 

Upplever kvinnorna att de får stöd i sina andligt/existentiella frågor, av 

sjuksköterskan? 

 

Vid läsning av utvalda artiklar användes en tabell med dessa frågor för att under-

lätta bearbetning och analys av texten. Exempel från denna tabell, se bilaga 2. 

 

När texten analyserades genom dessa frågor, fanns både skillnader och likheter 

mellan artiklarna. Dessa likheter fördes i resultatet samman i de kategorier vilka 

tidigare nämnts, och fick bilda rubriker i resultatdelen. 

  

 

6.36.36.36.3 Forskningsetiska Forskningsetiska Forskningsetiska Forskningsetiska öööövervvervvervverväääägandegandegandegandennnn        

 

Till god forskningssed hör fem områden med dithörande regler. Dessa är; ärlighet, 

öppenhet, ordningssamhet, hänsynsfullhet och oväld. (Gustafsson, Hermerén, 

Petersson 2006)            

 

Två områden önskas särskilt lyftas fram i denna uppsats. Dessa är; öppenhet och 

oväld. Med öppenhet menas, enligt ovanstående författare, att forskaren öppet 

bör redovisa metoder och resultat, samt eventuella kommersiella intressen och 
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bindningar. De utgångspunkter som finns för studierna ska även de granskas och 

redovisas öppet (a.a.). Eftersom detta är viktigt har jag i uppsatsen varit noga med 

att redovisa olika uppfattningar och låtit personer med olika livsuppfattningar 

komma till tals. Det är vanligt att forskare vill bevisa något åt ena eller andra 

hållet, men jag har önskat visa på en bredd inom detta område utan att snäva in 

uppsatsen i en speciell inriktning. 

 

Det andra området är oväld. Det innebär att forskaren ska vara rättvis i sin 

bedömning av annan forskning (Gustafsson et al. 2006). Eftersom jag i uppsatsen 

rör mig i ett område där flera filosofiska riktningar finns har det varit av intresse 

att vara rättvis i hanteringen av material där olika uppfattningar kommer till tals. 

 

    

7777 ResultatResultatResultatResultat    

 
Resultatet är uppdelat i de kategorier vilka urskiljdes vid inehållsanalysen av 

uppsatsen. Dessa kategorier fick bilda rubriker i resultatet och utgör svar på 

uppsatsens frågeställning; Vilka andliga/existentiella frågor ställer sig kvinnor med 

bröstcancer och hur bearbetas dessa?  

 

I resultatets rubriker används begreppet livsfrågor. Detta begrepp är inte tydligt 

definerat inom vårdforskning (Krook 2007) . Människor med olika personligheter 

kan uppleva liknande situationer på olika sätt. Deras behov ser också olika ut. För 

en person kan en fråga vara en livsfråga och för en annan inte det. Den specifika 

situationen, personens referensramar och övriga omständighetr i livet avgör detta. 

Sjukdom och närhet till döden kan väcka livsfrågor som exempelvis; Varför har 

jag drabbats? Vad har jag gjort för fel? Finns det en Gud? Vad sker efter döden? 

(a.a.). 
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Begreppet andliga/existentiella frågor är så pass synonymt med livsfrågor att det 

för att underlätta läsningen av uppsatsen är det begrepp som valts till rubrikerna i 

resultatdelen. 

 

De rubriker vilka använts är;  

Livsfrågor om en högre makt, Livsfrågor om sjukdom och livsvärderingar samt 

Livsfrågor om att finna en mening i det som sker . Under rubriken; 

Sjuksköterskans bemötande av patientens andliga/existentiella frågor, besvaras 

frågeställningen om kvinnorna upplevde att sjuksköterskan stöttade dem i deras 

andliga/existentiella frågor. 

 

 
7.17.17.17.1 Livsfrågor om en högre maktLivsfrågor om en högre maktLivsfrågor om en högre maktLivsfrågor om en högre makt    

 
Att drabbas av ett cancerbesked är för de flesta en chock. Litteraturen visar att 

kvinnor med bröstcancer ofta upplever att intresset för andliga/existentiella frågor 

vaknar i samband med att de får besked om att de har bröstcancer (Gould,Wilson,  

& Grassau, 2008). Tankar om en högre makt/Gud väcks till liv, då dessa kvinnor 

ställs inför sin egen dödlighet och kontakten med högre makt/Gud/sig själva och 

andra blir allt viktigare. Kvinnorna söker andligt stöd hos  vänner och familj, men 

även i religiösa sammanhang (a.a.). För flera av dessa kvinnor igångsätter tanken 

på den egna dödligheten en ökad medvetenhet om andlighet (Logan,Hackbusch-

Pinto, & De Grasse C, 2006). För andra blir denna erfarenhet införlivad i deras 

vanliga, aktiva andliga liv (a.a.). 

 

Flertalet kvinnor i en av studierna pratar om att de har kontakt med ”något 

större”, både före, under och efter att de får sin bröstcancerdiagnos och 

behandling (Gould et al. 2008). En kvinna uttrycker sig med orden: 

Jag hittade styrkan i någonting, men jag kan inte riktigt ge det ett namn. Men det är någonting 

som är större än vad jag är. Det tar mig liksom i handen och håller mig uppe (Gould et al. 
2008, s 36) 
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Andra kvinnor använder sig av termer som: någonting bortom, mysterium, 

kärleksfull närvaro, Gud och universum för att beskriva känslan av en högre makt 

i sina liv (a.a.). En kvinna säger:              

Jag tror inte att jag köper det där med Gud och himmeln och allt, inte på ett  kyrkligt sätt, men 
jag känner verkligen att det finns någonting större  (Gould et al., 2008, s 36) 

 

Gud beskrivs som något som känns på djupet och en personlig närvaro (Gall & 

Cornblat, 2002). Relationen till Gud eller en”högre makt”, återkommer  i olika 

intervjuer med kvinnor vilka drabbas av bröstcancer, och beskrivs  med ord som: 

tillit, förbund, kärlek, tillgänglighet, ilska och rädsla (Gould et al. 2008). Gud 

upplevs som en guide, som är allvetandes, en som vakar över, vårdar, helar och 

hjälper dem (Logan et al. 2006), samt kärleksfull, stödjande, förlåtande och som 

den som förser med liv (Gall & Cornblat, 2002). 

 

Endel kvinnor i en studie beskriver hur relationen till den”högre makten” hjälper 

dem att övervinna rädsla inför döden i samband med behandling av bröstcancern 

(Gould et al. 2008), och ger dem en ökad inre styrka samt tro på sig själva (Gall & 

Cornblat 2002). Relationen till denna högre makt ger dem råd i livsbeslut, 

förminskar känslomässig stress och ökar lugnet, stöttar personlig tillväxt, ger 

mening till cancern, och leder dem till en positiv attityd av accepterande och hopp 

(a.a.).  

 

En copingstrategi (Kaasa 2001) innebär ett sätt att förhålla sig till en betungande 

situation, på ett sådant sätt att sammanhang och mening kan återupprättas (a.a.). 

Den vanligaste religiösa copingstrategin för flertalet kvinnor med bröstcancer 

beskrivs i en studie som bön, både personlig bön samt att andra ber för dem (Gall 

& Cornblat, 2002). I bönerna ber kvinnorna om inre styrka och mod att möta 

cancern och behandlingen, helande och mening. Många kvinnor i studien, 

upplever bönen som något som förminskar negativa känslor som ilska, depression 

och ångest, (a.a.). Endel kvinnor med bröstcancer finner att tankar och böner till 

Gud, snarare än att delta i olika kyrkliga aktiviteter, är med och stöttar deras 

försök till att i en diagnosticeringsfas få möjlighet att isolera sig (Logan et al., 2006) 

Under denna diagnosticeringsfas önskar kvinnorna att minska distraktioner, för 
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att få tid att reflektera över sin situation, sig själva, sina familjer, sin egen andlighet 

och sina tankar om Gud (a.a.). 

Gud uppfattas som någon som kan hela, men Gud måste inte göra det (Gall & 

Cornblat, 2002) Det är betryggande nog att veta att Gud är där och delar deras 

lidande. De flesta kvinnor upplever att deras personliga kontroll över sjukdomen, 

inte förminskas när de överlämnar kontrollen till Gud, utan snarare att kontrollen 

över deras liv är delad mellan Gud och dem. Flera kvinnor ser cancern som ett 

sätt för Gud att säga till dem att sakta ned farten och ta det lite lugnare i livet, för 

att kunna reflektera över hur de lever sina liv. Kvinnorna deklarerar att de 

upplever att de blivit bättre människor efter att de fått sin cancerdiagnos. De 

upplever sig mer omtänksamma, medkännande, förstående och accepterande av 

andra. Flera kvinnor erfar att det er ovanligt att deras tro blir ifrågasatt av cancern, 

istället blir den styrkt. Tron representerar en önskan om att fortsätta leva, utan 

fruktan och att istället att glädja sig över det liv som erbjuds (a.a.). 

 

7.27.27.27.2 Livsfrågor om  sjukdomLivsfrågor om  sjukdomLivsfrågor om  sjukdomLivsfrågor om  sjukdom och livsvärderingar och livsvärderingar och livsvärderingar och livsvärderingar    

  
 

Kvinnor med bröstcancer beskriver att de i den första tiden efter att de får sin 

diagnos, upplever en känsla av chock, rädsla (Dickerson Coward, & Kahn, 

2004;Utley R. 1999), och osäkerhet över vad som ska ske vidare (Landmark, 

Strandmark, Wahl, 2001). Livet går inte längre att förutsäga för dessa kvinnor 

(a.a.). De önskar   att vara friska och att leva så normala liv som möjligt, men  

fruktar samtidigt att cancern kommer att sprida sig (a.a.). Uttalanden som dessa 

kvinnor gör är bland annat;   

”Jag står med en fot i graven, den andra på kanten. Det är min verklighet”  

 (Landmark , Strandmark, Wahl , 2001, s 223 )  

 

Osäkerheten om vad som ska ske vidare är det som är mest smärtsamt för dessa 

kvinnor (a.a.) När framtiden verkar osäker förändras kvinnornas attityder till vad 

som är viktigt  (Landmark, et al. 2001), och livsvärderingar omprioriteras 

(Dickerson Coward, Kahn, 2004). Materiella faktorer verkar betyda mindre och 
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kraven i vardagen är inte lika viktiga längre (Landmark, et al. 2001).”Om fönstren 

inte är tvättade så spelar det ingen roll” (Landmark B., et al. 2001, s 224 ).  

 

Flera kvinnor understryker vikten av att tänka positiva tankar och att ha en tro på 

att de kommer att tillfriskna (Landmark, et al. 2001). ”Jag tror absolut på det att 

vara optimistisk och det att tro att livet går vidare” (Landmark, et al. 2001, s 224). 

 

Kvinnor med bröstcancer anger i en studie det att hålla sig i form, såväl fysiskt 

som intellektuellt är viktigt för dem under behandlingstiden (Westman, et al. 

2006). För patienter vilka sätter ett högt värde i hälsa, kommer sjukdomen som en 

fruktansvärd chock och omskakar deras livsvärderingar. Det lidande vilket 

patienterna upplever är av såväl fysisk som existentiell karaktär. En del patienter 

får skuldkänslor och känslor av bitterhet i samband med att de får sin 

cancerdiagnos. De funderar över om de har arbetat för mycket eller varför de 

drabbats av sjukdom (Westman, et al. 2006). 

 

Det kan vara lätt att tro att alla patienter vilka får diagnosen cancer genast börjar 

fundera på livets mening,( Westman, et al. 2006) men så är inte fallet (a.a.).. Istället 

anger flera patienter att det att bli gammal eller andra kriser i livet gett dem en 

anledning att fundera över livets mening (a.a.). En del kvinnor nämner att de 

redan innan de drabbats av bröstcancer känner en viss existentiell ensamhet 

(Landmark, et al. 2001). De kopplar detta ihop med att bröstcancern drabbar dem 

runt 50-års ålder och att detta är en tid som är en slags övergångstid. De har bland 

annat vuxna barn som håller på att flytta hemifrån. För dessa kvinnor var det nu 

viktigt att dels söka sig till sin tro, men också till andra människor för stöd och 

information, för att lindra deras rädsla och ensamhet (a.a.).  

    

Döden ses som ett hot för det framtida livet (Landmark, et al. 2001). En del 

kvinnor försöker att underlätta både ekonomiskt och praktiskt för sin familj i 

tillfälle att de skulle gå bort (Landmark, et al 2001;Westman, et al. 2006). Andra 

väljer att ta en dag i taget, och ser det som alltför orealistiskt att tänka på sin egen 
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död. En gemensam faktor för dessa kvinnor är att viljan att bekämpa döden 

aktiveras i deras liv (Landmark, et al. 2001). Flera kvinnor i Westman et al. 2006 

uttrycker även en sorgsenhet över att kanske inte vara delaktiga i livet längre. De 

flesta kvinnor säger att de inte är rädda för att dö, men att de inte är beredda (a.a.). 

 

7.37.37.37.3 Livsfrågor om aLivsfrågor om aLivsfrågor om aLivsfrågor om att finna en mening i det stt finna en mening i det stt finna en mening i det stt finna en mening i det som skerom skerom skerom sker        

Flera kvinnor har svårt att se en mening med att fortsätta leva efter att de får sin 

diagnos (Westman, et al. 2006), medan andra önskar att livet ska vara meningsfullt  

trots  att de är medvetna om att de kan dö av sin bröstcancer (Landmark, et al. 

2001). När sjukdomen fortskrider en tid i kvinnornas liv börjar flera av dem att se 

på sjukdomen som ett hinder på sin livsväg (Utley 1999). Ett hinder som de bara 

måste komma sig igenom. Oftast blir då kvinnorna mycket målmedvetna och en 

beslutsamhet att ”komma igenom detta” och fortsätta med livet tar ofta 

överhand.För dessa kvinnor är inte cancern nödvändigtvis något som avslutar  

livet, men något de kan leva med (a.a.). Efter att ha levt med sjukdommen en tid 

kan bröstcancersjuka kvinnor i en studie av Utley (1999) beskriva cancern som 

förvandlande. De kan se att cancern ger dem positiva erfarenheter vilka förvandlar 

deras liv (a.a.). En kvinna säger:  

Hela mitt liv förändrades därför att jag trodde att jag skulle dö. Jag tänkte att det skulle sluta 
med att jag dog av det här och att jag därför skulle göra det bästa ut av mitt liv. Jag började dra 
från goda, roliga saker istället för att tycka synd om mig själv. Jag umgicks med många fina 
människor. Jag vände mig till Gud. Nu ville jag prata med Gud, inte bara i böner, och ju mer 
jag pratade med Gud, desto mer vänskapliga blev vi. (Utley 1999, s 1522) 

 

Alla kvinnor i studien (Utley 1999) upplever en större tacksamhet för livet och 

människorna runt dem. De börjar sträcka sig ut till andra och gör mer saker för 

sig själva och andra (a.a.) Detta är i linje med resultat från bland annat Taylor  

(2000), där hon bland annat beskriver de vägar genom vilka den inre 

omvandlingen av att ge sjukdomen en mening, blir synliggjorda. En kvinna i 

denna studie uttrycker sig med orden;      

Det har gjort mig till en mycket bättre människa. Det har gjort mig medveten om människor, och 
att vara känslig för deras behov….Så, medan jag är här, kommer jag att försöka hjälpa så 
många jag kan. (Taylor 2000) 
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Flera kvinnor vilka får diagnosen bröstcancer upplever en existentiell ensamhet 

(Dickerson Coward, & Kahn 2004). Detta leder till att de söker stöd hos vänner 

och att de har behov för att samla information om sin sjukdom, och en önskan att 

hjälpa andra (Dickerson Coward, & Kahn 2004; Westman et al. 2006;Taylor 2000). 

Många av de kvinnorna önskar även att ge tillbaka något av det stöd de känner 

från omgivningen till andra vilka drabbats av bröstcancer (Gould et al. 2008). 

Detta är i linje med Coward och Kahn (2004), vilka framhåller att processen av att 

sträcka sig ut till andra, i sig själv kan leda till ett andligt helande (a.a.). Endel 

kvinnor önskar att känna sig behövda för att på så sätt bevara sin identitet 

(Dickerson Coward, & Kahn, 2004; Taylor 2000). Att återbygga sin identitet, samt 

stärka självförtroendet när det gäller att leva ett meningsfullt liv, inkluderar bland 

annat en tro på Gud, att lära utav andras erfarenheter, hitta ett sätt att behålla 

hälsan samt att hjälpa andra att upptäcka och överleva bröstcancer (a.a.). 

 

I Taylor (2000), stöter kvinnor med bröstcancer i början av sin sjukdom på 

smärtsamma frågor så som exempelvis;  ”varför händer detta?” ,” Varför har Gud 

låtit detta ske? ”, ”Har jag gjort något fel?” etc. Därefter valde kvinnorna att se att 

alla frågor kanske inte gick att besvara. Istället för att fråga sig; ”varför jag?” 

frågade de sig ”var ska jag gå från detta?” och ”vad nu då?”. Flera kvinnor 

uttryckte ett svar på frågan ”varför jag?”, med svaret;”ja, varför inte jag?”. Några 

förändrade mörkret runt dem genom att försöka se ”den stora bilden” och placera 

sin sjukdom i ett större sammanhang. 

(Taylor 2000) 

 

 Livsväg och syfte omevalueras, eller som en kvinna uttrycker sig;  

Jag tror att cancern har först och främst fått mig att bestämma mig för vad mitt syfte var! Det har 

hjälpt mig att definiera de saker som jag känner att jag måste göra i mitt liv. (Taylor 2000, s 
786)  

 
Kvinnorna berättar hur de känner att de inte kan skjuta upp saker till 

morgondagen, utan känner att det är lika bra att saker och ting blir gjorda så snart 

som möjligt eftersom de inte vet hur lång tid de har på sig att utföra en uppgift. 

En djup och innerlig uppskattning och glädje till livet och naturen, ses även. 
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Kvinnorna upplever en inre fred. De uttryckte sig i ordalag som; ”Jag är närmare 

mitt hjärta”, (Taylor 2000, s 786 ). En annan kvinna utrycker sig som följande;  

Det förändrade mig, andligen är jag mer på rätt våglängd…Det känns som att jag är mer på 
rätt våglängd… och mer medveten om Gud och vad Han har planerat för mig.. Jag menar att 

detta verkligen är en andlig resa. (Taylor 2000, s 786) 
 

 

7.47.47.47.4 Sjuksköterskans Sjuksköterskans Sjuksköterskans Sjuksköterskans bembembembemöööötande av patientens tande av patientens tande av patientens tande av patientens aaaandliga/ndliga/ndliga/ndliga/    
existentiella frågorexistentiella frågorexistentiella frågorexistentiella frågor    

 

I Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin (2002), undersöks hur det lidande 

kvinnor med bröstcancer upplever, påverkar deras inre existens och värderingar. 

En intressant aspekt framkommer i kvinnornas berättelser, vilket Arman M. et al. 

(2002) kallar för ”det dubbla lidandet”. Ett lidande dubbleras när det blir dolt eller 

outtalat. Kvinnorna var nöjda med den vård de får för sina kroppar, men upplever 

att de blir hindrade i att uttrycka sitt lidande av såväl personal vid sjukhuset samt 

av sina anhöriga. De upplever att de inte tillåts visa känslor av ledsamhet och 

lidande, och att de enbart får vård för sina kroppsliga behov. Kvinnorna upplever 

att de lider utav kampen mellan liv och död och känslor av mening kontra 

meningslöshet, samt kampen mellan att slåss mot sjukdomen och att ge efter för 

denna. De upplever att de blir förhindrade i att uttrycka, reflektera, utveckla och 

genomleva dessa känslor. Signaler från såväl personal som anhöriga och nära 

vänner ses av kvinnorna som ett krav på att hålla tillbaka sina äkta känslor, vilket 

ökar deras lidande och efterlämnar en falsk fasad hos kvinnan. Ibland känner 

kvinnorna även att de själva hindrar sig själva från att uttrycka alltför starka 

känslor inför personal och anhöriga. Kvinnorna är upptagna av existens, livet och 

döden och upplever sig ofta övergivna i sina funderingar, vilket leder till 

besvikelse och ytterligare lidande. Kvinnorna upplever att de blir behandlade för 

sin sjukdom samtidigt som de inte blir behandlade, därför att de inte blir förstådda 

som människor. Sjuksköterskorna upplevs ha en förenklad biomedicinsk 

förhållningssätt till dem, medan kvinnorna mer såg på sig själva ur ett mer 

holistiskt perspektiv, med känslor och funderingar kring liv och död. Kvinnorna 

upplever att erfarenheten med sjukdomen och det lidande den åstadkom öppnar 
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upp för existentiella frågor om liv och mening, och skapar ett krav till kvinnan om 

att leva ett äkta liv. Att kunna visa sina äkta känslor är ett led i en 

läkningsprocessprocess för kvinnan (a.a.). 

 

Kvinnor med bröstcancer berättar i Westman et al.(2005) att de sällan pratar med 

sjuksköterskorna (eller andra vårdgivare), om existentiella frågor. De finner oftast 

stöd i sina existentiella funderingar hos sin familj och hos vänner istället. Detta är i 

linje med Dickerson Coward, & Kahn (2004) och Taylor (2000), vilka framhåller 

kvinnornas relationer med familj och vänner som den viktigaste källan till stöd i 

livsfrågor (a.a.). Patienterna upplever ändå att sjuksköterskorna stödjer dem 

(Westman B. et al. 2005), men samtalen rör sig mer om praktiska saker angående 

själva behandlingen. Samma studie visar att flera patienter önskar att prata med 

sjuksköterskan om existentiella frågor, men har inte hittat rätt anledning eller rätt 

person att prata med (a.a.). 

 

Kvinnor med bröstcancer upplever att sjuksköterskan inte inviterar till andliga/ 

existentiella samtal (Westman B. et al. 2005), något som Schneider (2007), anser är 

mycket viktigt, då det i dennes forskning framkommer att makar och barn till 

kvinnor med bröstcancer, inte alltid upplever att andlighet har en viktig roll i deras 

liv. Det framkommer däremot att kvinnorna själva ser på sin andlighet som något 

mycket viktigt. I relationen mellan patient och sjuksköterska kan en andligt stöd-

jande miljö växa fram. Denna miljö karakteriseras av en öppenhet och förståelse, 

och gör att sjuksköterskan kan hjälpa patienten till att använda sina ”andliga 

verktyg” till sin fullhet. Det är därför viktigt att sjuksköterskan är öppen för 

patientens andliga behov, oavsett om de överensstämmer med sjuksköterskans 

egen andliga uppfattning eller inte. Det är också viktigt att sjuksköterskan förstår 

att de anhöriga vilka står närmast patienten inte alltid delar patientens andliga 

uppfattning (Schneider, 2007). 

 

Bristen på kontinuitet bland vårdgivarna anges också som ett av skälen till att 

patienterna inte upplever att det är naturligt att prata om existentiella frågor och 
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behov (Westman B. et al. 2005). Det tar tid att bygga upp ett förtroende mellan 

patient och vårdgivare. Denna process av att bygga ett förtroende blir hela tiden 

avbruten (a.a.). 

 

8888 DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion    

 

8.18.18.18.1 MetoddiskussionMetoddiskussionMetoddiskussionMetoddiskussion        

 

De flesta studier som utgör underlaget för denna uppsats, har hämtat sina 

deltagare genom att annonsera i lokala tidningar, dela ut information vid 

cancerkliniker, besöka stödgrupper för kvinnor med bröstcancer med mera. Det 

som jag anser är lite speciellt är att man i annonser och dylikt, öppet har talat om 

att man vill intervjua bröstcancersjuka kvinnor om andliga/existentiella frågor.Det 

är lätt att man på så sätt får tag i enbart kvinnor som är speciellt intresserade av 

andliga/existentiella frågor. Det finns därför en uppenbar risk för att resultaten av 

dessa intervjuer blir snedvridna, då många kvinnor som anmält sig till intervjuerna 

kan ha ett särintresse för just denna typen av frågor. Detta är även något som flera 

artikelförfattare påpekar i sina artiklars diskussionsdel. 

 

De artiklar som valts ut i uppsatsens resultat, spänner över ett brett fält inom det 

andliga/existentiella området. Tre av artiklarna kan tyckas vara alltför snävt 

inriktade mot ett bestämt område. Dessa är som följer; Arman et al. (2002), med 

sin artikel om lidande, samt Taylor (2000), och hennes artikel om att tillföra en 

positiv mening till sin sjukdom. Ytterligare en något snäv artikel är den om andlig 

obalans  hos kvinnor nyligen diagnosticerade med bröstcancer (Dickerson Coward  

& Kahn (2004). Dessa artiklar upplevdes av författaren till uppsatsen, endå viktiga 

att ha med i analysen, då deras teman lätt kan appliceras på Travelbees 

mellanmänskliga relationsteori (Travelbee 2003). Det att finna en mening i 

sjukdom och lidande är en viktig del av Travelbees mellanmänskliga relationsteori. 

Detta hör även starkt ihop med de existentiella frågor vilka kvinnor som drabbats 

av bröstcancer ställer sig (a.a.). 
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En nackdel med denna uppsats är att bara tre av artiklarna härstammar från 

nordiska länder. Det är av intresse att särskilt fokusera sig på enbart artiklar från 

Norden, i och med att de nordiska länderna är mer sekulariserade än exempelvis 

USA. Det gör att man kan misstänka att resultaten inte alltid helt stämmer 

överrens med våra nordiska förhållanden. I de amerikanska artiklarna talar en stor 

del av kvinnorna om att de exempelvis går regelbundet till en kyrka, eller brukar 

be till Gud varje dag. Artiklar söktes i ganska få databaser; Pub Med och 

CINAHL. Om flera databaser hade använts är det möjligt att ytterligare artiklar 

som koncentrerade sig på nordiska förhållanden hade gått att få fram.. 

 

8.28.28.28.2 ResultatdiskussionResultatdiskussionResultatdiskussionResultatdiskussion    

 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka vilka andliga/existentiella livsfrågor 

kvinnor med bröstcancer ställer sig, samt hur dessa bearbetas. Likaså om de 

upplever att sjuksköterskan stödjer dem i dessa frågor. Syftet med studien är 

uppfyllt. Artikelgranskningen har mynnat ut i en resultatdel där livsfrågorna lyfts 

fram och där även relationen till sjuksköterskan och huruvida hon/han stödjer 

patienten i dessa frågor fått ett stort utrymme. 

 

Taylor (2003) konkluderar sin artikel med att säga: ”I bland är 

omvårdnadshandlingar plus vänlighet lika med andlig omvårdnad”. (Taylor, 2003, 

s 589). Detta uttalande visar på hur brett det går att uppfatta andlig/existentiell 

omvårdnad. Begreppet blir urvattnat och mister sin betydelse, om detta ges 

samma betydelse som att exempelvis hålla någon i handen och le. Vad menar 

Taylor när hon säger ”i bland”? När då ”i bland?  I vilka situationer menar hon? 

Menar hon att det inte är så alltid?  

 

De olika artiklarna behandlar skilda delar av hur det är att ha bröstcancer och 

fundera över sin andlighet/existentialitet. Några studerar patienter vilka nyligen 

fått sin diagnos, andra studerar kvinnor som är långtidsöverlevare av bröstcancer. 



  
30(39) 

 

 

Artiklarna spänner över ett brett fält av olika andliga/existentiella områden, som 

till exempel; att hitta en mening i sjukdomen, rädsla för döden, viljan att leva med 

mera. Även om intresseområdena är olika, så är alla författare ense om att 

andliga/existentiella frågor är ett viktigt område. Om det uppmärksammas kan 

leda till en ökad tillfredsställelse, såväl psykiskt, fysiskt som andligt. Detta stämmer 

väl överens med det som Travelbee (Travelbee  2003) anser vara sjuksköterskans 

uppgift; ”att förebygga eller mästra erfarenheter av sjukdom och lidande och om 

nödvändigt hitta en mening i dessa erfarenheterna”. (a.a.). 

 

För att sjuksköterskan ska kunna möta sin patients behov är det nödvändigt att 

hon har en respektfull och förstående attityd till patienten. Travelbees (Travelbee  

2003) mellanmänskliga relationsteori stämmer väl överrens med detta synsätt. 

Enligt Travelbee bygger all god omvårdnad på den mellanmänskliga relation 

vilken bör prägla förhållandet mellan sjuksköterska och patient. Det ömsesidiga 

förtroendet är grunden för att sjuksköterskan ska kunna närma sig sin patient och 

att kunna hjälpa henne eller honom till en god hälsa, även en god andlig sådan.  

 

Att finna en mening i lidande vid sjukdom är ett centralt tema hos Travelbee  

(Travelbee 2003). Sjuksköterskans uppgift är att hjälpa patienten att hitta en 

mening i dessa erfarenheter,vilket ger patienten möjlighet till växt och utveckling 

(a.a.). Det kan appliceras på flera av de genomgångna artiklarna, bland annat 

Utleys (Utley 1999) där flera kvinnor efter att ha levt med cancer en tid kan 

beskriva den som livsförvandlande, och att den ger dem positiva erfarenheter. 

Bland annat sträckte de sig ut till andra kvinnor drabbade av bröstcancer, för att 

vara till stöd för dem. Det var med på att ge sjukdomen en mening och gjorde att 

de själva växte och utvecklades (a.a.). Taylor (2000) beskriver  hur kvinnor med 

bröstcancer förvandlar en krissituation till något meningsfullt, och flera kvinnor 

beskriver hur sjukdomen hjälpt dem att omevaluera livet och bestämma sig för 

vad som var viktigt för dem. De upplevde att de är mer på ”andlig våglängd”, och 

att de kan se en mening och positiva betydelser av sin sjukdom (a.a.). Detta är 
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också i enlighet med Travelbees teori om mellanmänskliga relationer (Travelbee  

2003), med fokus på det att finna en mening i lidandet (a.a.). 

 

Travelbee beskriver också att patienten kan uppleva lidande då denna känner sig 

avskuren från andra människor (Travelbee 2003). En slags avskurenhet är den 

som uttrycks i den svensk/finska studien ( Arman,et al. 2002), där patienten 

upplever ett ”dubbelt lidande” då denne inte ges utrymme att uttrycka sina 

andliga/existentiella frågor, inför anhöriga och sina sjuksköterskor. Patienten 

tillåts inte att vara äkta. Forskarna i studien avslutar sin artikel med att fråga sig 

om hälsopersonalen är medveten om detta lidande eller om det ses som ett hot, 

för det att det rör vid personalens egen sårbarhet ( a.a.). 

 

Kan en av orsakerna till att vissa sjuksköterskor inte vill prata med sina patienter 

om andliga/existentiella frågor vara att de är rädda för vad de ska säga? Att deras 

kunskap och erfarenhet inom detta område är för liten? Det är viktigt att 

sjuksköterskan är lyhörd för sin patients signaler om att denne har 

andliga/existentiella funderingar, och kan ta upp detta med sin patient. Det har i 

genomgångna artiklar visat sig att brist på utbildning bland sjuksköterskorna, är en 

viktig faktor som hindrar att de bemöter sin patients andliga/existentiella behov. 

Andra faktorer är tid samt brist på kontinuitet bland personalen.  Lundmark 

(2006)  hänvisar i sin artikel till en internationell studie, Ross (1994) vilken 

framhåller att graden av vidareutbildning är av stor betydelse för sjuksköterskans 

attityder till andlig/existentiell omvårdnad. Därför är det viktigt att större 

betoning på detta område läggs redan i grundutbildningen för sjuksköterskor. 

Enstaka kurser och fortbildningsdagar för personalen bör också inkludera 

utbildning inom detta område.   

 

Såväl internationell forskning som svensk vårdforskning belyser att det verkar 

finnas en brist i vårdutbildningen när det gäller undervisning om andliga/ 

existentiella  frågor och behov. Forskare konkluderar inte sällan sina studier med 
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att efterlysa ökad undervisning i denna dimension av vården. (Ross 2006;Leeuwen 

van R. et al. 2006;Strang S. et al. 2002) 

 

En orsak till att sjuksköterskorna inte i större grad pratar med sina patienter om 

andlighet/existentialitet kan vara att de inte själva har reflekterat över dessa frågor 

i sina liv. Sjuksköterskan behöver reflektera över sin egen andlighet/existentialitet, 

och sina livsvärderingar. Då kan hon/han lättare förstå och också hjälpa sina 

patienter till att utforska sin andlighet/existentialitet, för att främja en god hälsa. 

Om sjuksköterskan inte själv vill eller kan prata med sin patient om andlighet/ 

existentialitet kan hon/han fråga patienten om denne vill att kontakt med präst, 

eller motsvarande tas.  

 

Även om patienterna har livsfrågor av andlig/existentiell karaktär, är det inte alltid 

att han eller hon faktiskt förväntar sig att få ett svar på dessa frågor. Det kan vara 

nog att få diskutera frågorna, men behov av svar finns inte alltid. På 

vårdavdelningarna skulle denna aspekt av vården behöva ges ett större utrymme 

än idag. Sjuksköterskan ska vara öppen och lyhörd för patientens signaler på att 

han eller hon vill prata om andliga/existentiella frågor. Det ska vara lättare att få 

låna rum för att sitta ned med sina patienter och prata, istället för att prata i 

flerbäddssalar om dessa ämnen. Dokumentation av andliga/existentiella frågor 

och behov vilka patienten uttrycker, skakunna skrivas ned i omvårdnadsplaner 

och sökordet andligt/kulturellt i VIPS-modellen bör användas oftare för detta 

syfte. 

 

Användandet av termen andligt/existentielltAnvändandet av termen andligt/existentielltAnvändandet av termen andligt/existentielltAnvändandet av termen andligt/existentiellt    
 

I de artiklar som ingår i denna uppsats, används både termen andligt och termen 

existentiellt. Som tidigare nämnts används oftast termen existentiellt i artiklar från 

Skandinavien, och termen andligt från övriga länder. Jag har i uppsatsen valt att 

för enkelhetens skull skriva ihop dessa ord till begreppet andligt/existentiellt. 

Detta kan ha gjort att uppsatsen språkligt sätt stundtals kan upplevas lite svårläst. 

Jaganser personligen att termen existentiell vore den mest allomfattande och 
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heltäckande termen att använda, speciellt i  våra sekulära Skandinaviska länder.  

Pratar vi om en patients andliga behov är det lätt att tro att detta enbart rör sig om 

religiösa behov. Termen existentiell inkluderar inte bara religiösa företeelser utan 

även andra livsfrågor. Stifoss-Hansen & Kallenberg (1996) innefattar såväl religion 

och andlighet som meningsfullhet och grundläggande livsvärderingar  i termen 

existentiellt. De har även medförståelse och mästring av sjukdomssituation in i 

denna term. Det behövs ytterligare forskning för att klargöra dessa båda termer. 

Det bästa vore om den internationella vårdforskningen tillsammans med 

vårdforskning i Skandinavien kunde enas om att använda en och samma term. 

Det är  samma slags fenomen vi pratar om. 

    

 
8.38.38.38.3 Uppslag till nya studierUppslag till nya studierUppslag till nya studierUppslag till nya studier    

 

Det finns absolut utrymme för fler studier rörande olika patientgruppers andliga/ 

existentiella frågor och hur sjuksköterskan kan bemöta dessa. Av intresse är att se 

fler skandinaviska studier inom detta område. Eftersom de studier vilka 

härstammar från exempelvis USA, inte helt speglar de svenska förhållandena, är 

detta mycket intressant. Det är av intresse att dels studera vad sjuksköterskor 

lägger i begreppet andlig/existentiell omvårdnad, och om de upplever att de möter 

andliga/existentiella frågor och behov hos sina patienter. Det är även av intresse 

att studera vad patienter menar att de har för andliga/existentiella frågor och 

behov, samt om de upplever att dessa blir sedda och mötta av sjuksköterskan. Det 

är också av intresse att studera om sjuksköterskan anser att det tillhör deras 

yrkesroll att möta andliga/existentiella behov eller inte. 

 

Denna uppsats har fokuserat på just bröstcancersjuka kvinnor, men resultaten 

skulle eventuellt kunna appliceras på andra patientgrupper vilka genomgår 

liknande allvarliga sjukdomar. Det är av intresse att göra liknande studier vilka 

gjorts på kvinnor med bröstcancer, på patienter med andra allvarliga sjukdomar, 

och därefter jämföra resultaten med varandra. 
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Att studera vad svenska sjuksköterskestudenter tänker om andlig/existentiell 

omvårdnad och om de anser att de fått tillräcklig utbildning inom detta område 

hade också varit intressant. Även att jämföra vad nyutexaminerade sjuksköterskor 

tänker om andlig omvårdnad, och vad de tänker ett år senare hade varit 

spännande. Har deras synsätt förändrats något, efter mötet med ”riktiga” 

patienter, vilka de självständigt har ansvaret för? Detta område är inte på något 

sätt uttömt, och därför finns det utrymme för mer forskning inom detta ämne. 
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Tabell över slutligt urval av artiklar till resultat 
 
Författare Titel År, land 

och 
tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Maria 
Arman, 
Arne 
Rehnsfeldt, 
Lisbet 
Lindholm, 
Elisabeth 
Hamrin 

 
 

The face of 
suffering 
among 
women with 
breast cancer- 
Being in a 
field of forces 

2002 
Finland 
Sverige 
Cancer 
Nursing 

Att studera de  
erfarenheter 
kvinnor med 
bröstcancer samt 
deras anhöriga 
har i förhållande 
till lidande 

Kvalitativa öppna intervjuer gjordes 
med 17 kvinnor i olika stadier av sin 
cancer samt deras anhöriga. 
Kvinnorna kom från fyra olika 
vårdinstanser i Sverige och Finland.  

Olika slags lidande upplevdes. Lidandet rörde vid kvinnornas 
inre existens och värderingar. Allt i kvinnornas liv påverkades 
av detta lidande, inklusive deras syn på sig själva och andra. 
Existentiella frågor rörande liv och död samt mening med 
livet uppstod. Lidandet ökade när kvinnorna av personal eller 
anhöriga förvägrades lida, utan skulle ”hålla masken”. 
Anhöriga såg vanligen ej andliga frågor och behov som viktigt 
och det gjorde det extra viktig att vårdpersonalen var 
stödjande i dessa tankar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Författare Titel År, land 
och 
tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Doris 
Dickerson 
Coward 
och 
David L. 
Kahn 
 
 
 

Resolution of 
spiritual 
disequilibrium 
by women 
newly 
diagnosed with 
breast cancer 

2004 
USA 
Oncology 
Nursing 
Forum 

Att under en 
ettårsperiod 
studera kvinnor 
nyligen 
diagnosticerade 
med bröst-
cancer, och 
deras erfarenhet 
av andlig 
obalans. Jämföra 
dessa 
erfarenheter med 
kvinnor som 
gick eller inte 
gick i en 
stödgrupp 
baserad på 
självtranscen- 
dens teori 
 
 
 
 

Intervjuer med tio kvinnor varav 
fem deltog i en stödgrupp. 
Intevjuerna genomfördes fem 
månader efter diagnos, samt två till 
tre månader senare samt ett år 
senare. 

Kvinnorna hade en rädsla för att dö och kände sig ensamma i 
en kamp för att bevara sin självkänsla. Kort tid efter diagnos 
och genom hela studien sträckte sig de flesta deltagarna utåt 
för att stödja andra med bröstcancer samt för att få 
information om sin sjukdom. De sökte också inåt för att 
reevaluera sina livsvärderingar. Att etablera kontakten med sig 
själv, andra och Gud/högre makt var med på att minska den 
andliga obalansen och ge hopp för framtid samt finna ett 
förnyat syfte och mening med tillvaron. 
 



   

 

Författare Titel År, land 
och 
tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Judy 
Gould, 
Sue Wilson 
och 
Pamela 
Grassau 

Reflecting on 
spirituality in 
the context of 
breast cancer 
diagnosis and 
treatment 

2008 
Kanada 
Canadian 
Oncology 
Nursing 
Journal 

Att utforska vad 
kvinnor med 
bröstcancer 
tänker om 
andlighetens 
betydelse, under 
det första året av 
deras sjukdom.  

Tjugotvå kvinnor intervjuades ca. 
ett år efter att de fått sin bröst-
cancerdiagnos. Kvinnorna kom i 
kontakt med studien genom 
informationsblad från olika 
stödgrupper i och utanför ett 
sjukhus, samt en bröstcancer-
förenings nyhetsbrev. 
 

Tre huvudteman framkom:  
 
1.Relation med en högre makt. 
2.Djupare självkännedom 
3.Andlig kontakt med andra. 
 
De flesta kvinnor fann stöd och styrka i sin erfarenhet av 
andlighet. Endel kände sig däremot isolerade eller övergivna 
av Gud. 
 
 

Elisabeth 
Johnston 
Taylor 

Transformation 
of tragedy 
among women 
surviving breast 
cancer 

2000 
USA 
Oncology 
Nursing 
Forum 

Att förklara hur 
kvinnor med 
bröstcancer kan 
tillföra en positiv 
mening till sin 
sjukdom. 

Kvalitativa intervjuer med tjugofyra 
kvinnor, vilka diagnostcerats med 
bröstcancer de senaste två åren. 
Deltagarna kom i kontakt med 
studien genom stödgrupper för 
bröstcancersjuka eller via sjuksköt-
erskor vilka arbetade i olika hälso 
och sjukvårdsmiljöer. 

En process av att omvandla den personliga tragedin till något 
meningsfullt blev identifierad. Fyra faser beskrevs: 
 
1.Att möta mörkret. 
2.Att omvandla mörkret. 
3.Att möta ljuset. 
4.Att återspegla ljuset. 
 
Att möta mörkret och därefter gå igenom de andra faserna är 
normalt och nödvändigt för att kunna omvandla tragedin till 
något meningsfullt.  
 



   

 

Författare Titel År, land 
och 
tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Björg T. 
Landmark, 
Margaretha 
Strandmark 
och 
Astrid K. 
Wahl 

Living with 
newly 
diagnosed 
breast cancer- 
The meaning 
of existential 
issues 

2001 
Norge 
Cancer 
Nursing 

Att beskriva hur 
kvinnor nyligen 
diagnosticerade 
med bröst-
cancer, upplevde 
att leva med 
sjukdomen. 

Kvalitativa intervjuer med tio 
norska kvinnor, vilka kom i kontakt 
med studien när de var inlagda vid 
en onkologisk klinik. Kvinnorna 
representerade olika demografiska 
variationer vad gäller ålder, 
civilstatus, yrke och fick även olika 
typer av cancerbehandling. 

Ett centralt tema återkom i intervjuerna: Viljan att leva. Denna 
kategori inkluderade teman som: existentiella aspekter så som 
olika nivåer av livsförväntningar, kampen mot döden, livet 
relaterat till framtiden, religiös tro och tvivel samt en ökad 
förståelse för livsvärderingar. Hälso och sjukvårdspersonal kan 
genom att öka sin förståelse för existentiella aspekter kopplade 
till viljan att leva, stödja kvinnor och deras familjer i att 
utveckla copingstrategier. 
 
 

Jo Logan, 
Rebekah 
Hackbusch-
Pinto, 
Catherine 
E. De 
Grasse 

 

Women under- 
going breast 
diagnostics: 
The lived expe- 
rience of 
spirituality 

2006 
Canada 
Oncology 
Nursing 
Forum 

Att undersöka 
de uppfatt-
ningar om 
andlighet, vilka 
kvinnor som 
nyligen genom-
gått en diagnos-
ticering av 
bröstcancer och 
fått en definitiv 
diagnos har. 

Tjugo kvinnor vilka nyligen fått 
besked att de hade bröstcancer 
tillfrågades om att vara med i 
studien. Kvalitativa intervjuer 
utfördes därefter av en sjukhus-
präst. 

Två teman framkom: 
 
1.Behov av fokuserad isolation, skapandet av en egen privat 
sfär där de kunde koncentrera sig i en stressfull situation. 
Kvinnorna utforskade där sin personliga styrka, sin andliga tro 
samt sin relation till Gud.  
 
2.Behov av att söka kontakt med andra för stöd och 
förströelse. 
 
Sjuksköterskan kan stödja kvinnornas behov av fokusering 
samt stödja familjemedlemmarna att förstå sin roll under 
diagnosticeringsperioden. 



   

 

Författare Titel År, land 
och 
tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Terry Lynn 
Gall, 
Mark W. 
Cornblat 

Breast cancer 
survivors give 
voice: A  
qualitative 
analysis of 
spiritual factors 
in long-term 
adjustment 

2002 
Kanada 
Psycho-
Oncology 

Att beskriva de 
religiösa/andliga 
faktorer som 
kvinnor med 
bröstcancer 
menade hade en 
betydande roll 
för hur de 
hanterade sin 
sjukdom. 
 
Att förstå dessa 
faktorers roll, 
speciellt i 
relation till 
livsvärderingar, 
personlig växt 
och i att skapa 
en mening i 
tillvaron. 
 
 
 

Femtiotvå kvinnor med bröstcancer 
tillfrågades om att deltaga i studien. 
Trettionio responderade positivt till 
detta. Deltagarna kom i kontakt 
med studien genom annons i lokal 
press, samt genom en bröstcancer- 
förenings nyhetsbrev.  
 
Deltagarna tillfrågades att med egna 
ord skriva ned hur religösa och 
andliga faktorer spelade in i deras 
förståelse av och hantering av 
denna sjukdom. 
 

Majoriteten av kvinnorna såg att olika andliga källor, spelade 
en positiv roll för deras svar på cancern, inklusive relation 
med Gud, religiösa copingaktiviteter (ex. bön), mening och 
socialt stöd. En kognitiv tillpassningsmodell föreslogs, vilken 
syftade till att visa hur andliga källor kunde hjälpa kvinnor 
med bröstcancer att skapa en mening i tillvaron samt uppleva 
en slags bekräftelse och personlig växt i relation till cancern. 



   

 

Författare Titel År, land 
och 
tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Margaret A. 
Schneider 

Broadening our 
perspective on 
spirituality and 
coping among 
women with 
breast 
cancer and 
their families: 
Implications 
for 
practice 

2007 
Kanada 
Indian 
Journal 
of 
Palliative 
Care 

Att beskriva 
andlighetens roll 
i relation till 
hantering av 
bröstcancer, för 
de kvinnor som 
diagnosticerats 
med bröst-
cancer, samt 
deras familjer. 
Fokus låg även 
på de förändrade 
familjeroller som 
uppstod. 
Exempelvis 
förändring av 
hushållsuppgifter 
et.c. 
 
 
 
 
 

Fem familjer (fem kvinnor, fem 
män samt sex barn) djup-
intervjuades i studien. Före 
intervjun fyllde deltagaren i ett 
frågeformulär med bakgrunds-
information. De kom i kontakt med 
studien via information från en 
nyckelperson, vilken kontaktat dem 
i samband med studien. 

Kvinnorna nämnde flera olika strategier för att hantera sin 
sjukdom, varav andlig tro var en av dem. De la stor vikt och 
betydelse vid sin tro, medan studien visar att för övriga 
familjemedlemmar var tron inte speciellt viktig. 
Kvinnorna upplevde endå att deras familj var ett stort stöd för 
dem. Männen i familjerna kände därmot inte att familjen var 
ett stöd för dem. De hämtade istället stöd hos vänner och 
arbetskollegor. Barnen upplevde däremot att familjen bidrog 
med det viktigaste stödet. Först på andra plats kom deras 
vänners stöd. Sjuksköterskans uppgift bör ligga på att stötta 
dessa kvinnor och ge dem andligt stöd, eftersom deras familj 
inte la lika stor vikt vid deras andliga behov. 
 



   

 

Författare Titel År, land 
och 
tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Rose Utley The evolving 
meaning 
of cancer for 
long- 
term survivors 
of breast 
cancer 

1999 
USA 
Oncology 
Nursing 
Forum 
 

Att beskriva de 
olika meningar 
cancern har för 
äldre kvinnor, 
vilka är 
långtidsöver- 
levare av 
bröstcancer. 
Cancerns 
mening 
definierades 
som;  hur 
kvinnorna 
genomlevde 
cancern, vilken 
typ av händelse 
det var för dem 
och hur de skulle 
karakterisera 
deras cancer-
erfarenhet. 
 
 

Intervjuer av åtta kvinnor med 
bröstcancer. De var i åldrarna 65-77 
år och hade haft sin sjukdom i 5,5-
29 år. De blev intervjuade tre 
gånger vardera. De kom i kontakt 
med studien genom personliga 
nätverk och kontakter. 

Tre meningar av cancern framkom; 
 
1.Cancer som sjukdom och död 
2.Cancer som ett hinder 
3.Cancer som omvandlande. 
 
Allteftersom kvinnorna kom igenom sin cancer, förändrades 
deras perspektiv. Meningen med cancer, rörde sig runt 
positiva, insiktsfulla erfarenheter och expansiva, förnyade 
relationer till omvärlden. 



   

 

Författare Titel År, land 
och 
tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

B. 
Westman, 
M. 
Bergenmar 
och 
L. 
Andersson 

Life, illness 
and death- 
Existential 
reflections 
of a swe-dish 
sample of 
patients who 
have 
undergone 
curative 
treatment for 
breast or 
prostatic cancer 

2006 
Sverige 
European 
Journal 
of 
Oncology 
Nursing 

Att beskriva 
cancerpatienters 
existentiella 
reflektioner, och 
hur dessa 
reflektioner blev 
mötta av 
sjukvårdspers- 
onalen.  

Tio patienter med bröst eller pros- 
tatacancer, vilka hade fullfört 
botande behandling,  intervjuades. 
 

Endel patienter hade mer existentiella reflektioner efter sin 
cancerdiagnos än tidigare. De funderade över meningen med 
livet, Gud/en högre makt, hälsa, arbete, relationer och 
sexualitet. Patienterna uttryckte ett behov av existentiellt stöd, 
men uttryckte också hinder för att ge ett sådant stöd. Hinder 
kunde vara brist på tid och kontinuitet, samt brist på kunskap, 
vilket resulterade i en oförmåga att identifiera existentiella 
frågor. Endel patienter önskade sjuksköterskans stöd i 
existentiella frågor, medans andra fick det stöd de behövde 
från sin familj och vänner. 
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Författare Maria Arman, Arne Rehnsfeldt, Lisbet Lindholm, Elisabeth Hamrin 

Titel The face of suffering among women with breast cancer – Being in a field of 

forces 

År, land och tidsskrift 2002, Finland/Sverige, ”Cancer Nursing” 

Analysfrågor Vilka andliga/existentiella frågor ställer sig kvinnor med bröstcancer? 
 
Hur bearbetas dessa andliga/existentiella frågor? 
 
Upplever kvinorna att de får stöd i sina andliga/existentiella frågor, av 
sjuksköterskan? 
 

Resultat Livsfrågor inkluderade frågor om livet och dess mening. Tankar om 
meningslöshet och frågor som : Varför händer detta mig? 
 
Svar fås i samspel med andra människor, i varma, nära relationer. 
 

Livsfrågorna upplevdes som om de blev undertryckta och inte tilläts av 
sjuksköterskorna=Dubbelt lidande 

 


