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Sammanfattning 

Bakgrund: Existentiella frågor som rör meningen med livet, friheten (att göra sina val i livet), 

existentiell isolering och döden kan bli aktuella när en människa möter en krissituation i livet nära 

döden. Exempel på när sådana krissituationer kan uppstå är när patienter befinner sig i livets slutskede 

inom palliativ vård. Sjuksköterskor kommer att möta patienter med dödliga sjukdomar och 

samtalsämnen som rör existentiella frågor kan då bli aktuella. Detta i sin tur ställer krav på 

sjuksköterskor att kunna möta patienternas behov av att samtala om dessa frågor. Hur sjuksköterskor 

förhåller sig i samtalssituationer till sina patienter är av betydelse för välbefinnandet eller frånvaron av 

den hos de döende människorna.  

  

Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att samtala med patienter i palliativ vård om 

existentiella frågor. 

 

Metod: En litteraturöversikt baserad på tio originalartiklar inom vårdvetenskap. Systematiska 

databassökningar har genomförts. Den teoretiska utgångspunkten som användes var Joycee Travelbees 

vårdteori om mellanmänskliga relationer och kommunikation. 

 

Resultat: Fyra teman utvecklades och dessa var: Sjuksköterskors färdigheter och erfarenheter av 

samtal med tre underteman som sjuksköterskors uppfattning av existentiella frågor, aktivt lyssnande 

och timing. Det andra temat behandlade de existentiella samtalens innehåll. Temat berör samtal om liv 

och död men även vardagliga samtal med koppling till existentiella frågor, summeringen av livet och 

de livsval som gjorts. Det tredje temat beskrev sjuksköterskors sårbarhet och belyser hur 

sjuksköterskorna påverkas av samtalen med patienterna. Det fjärde temat handlar om faktorer som 

påverkar de existentiella samtalen med tre underteman tidsbrist, miljöns betydelse och betydelsen av 

stöd från kollegor.  

 

Diskussion: Att möta patienters behov av existentiella samtal kräver färdigheter i att lyssna och att 

samtala. Sjuksköterskan måste också väga in patienters vilja och önskan att samtala om dessa ämnen 

för det krävdes också av sjuksköterskan en förmåga att förstå och tolka behovet hos patienten vilket 

kunde vara ledtrådar om andligt eller existentiellt lidande. Travelbee visar på att det finns ett 

ömsesidigt skapande i den mellanmänskliga relationen men att sjuksköterskan har ett ansvar för att 

etablera och underhålla relationen dem emellan. I samtalet är det aktiva lyssnandet en viktig färdighet 

vilket bereder möjligheter till personcentrerad förståelse av patienters erfarenheter och ståndpunkter. 

Timing handlade om en förmåga att vid rätt tillfälle tillvarata de stunder som patienten ville samtala. 

 



 
 

 
 

 

Nyckelord: Existentiella frågor, samtal, sjuksköterskors erfarenheter och palliativ vård.  

Abstract 

Background: Existential issues concerning the meaning of life, freedom (to make choices in 

life), existential isolation, and death can be encountered when a person faces a crisis in life 

close to death. An example of when such a crisis might occur is when patients are in the final 

stages of life in palliative care. Nurses will encounter patients with fatal diseases and topics 

related to existential questions can then be discussed. This in turn requires nurses to meet the 

patient´s needs to discuss these issues. How nurses relate to these situations as well as their 

attitudes are important when considering the well-being or lack or well-being when a patient 

is dying. 

Aim: To highlight nurses' experiences of talking with patients in palliative care about 

existential issues. 

Method: A systematic literature review was carried out including ten original articles in 

health care sciences. Joycee Travelbee´s care theory of interpersonal relationships and 

communication was used as the theoretical frame work. 

Result: Four main themes were developed these were: Nurses' knowledge and skills of 

conversation with the sub- themes of perception of existential questions, active listening and 

timing. The second theme dealt with the existential content of the conversations. The theme 

concern issues on life and death, but also everyday conversations related to existential issues, 

the summation of life and choices made in life. The third theme described the nurses' 

vulnerability which highlights how nurses are influenced in dialogue with the patients. The 

fourth theme is about factors that affect existential conversations with three sub-themes: lack 

of time, importance of the environment and support from the colleagues. 

Discussion: To meet patient needs of existential conversations requires nursing skills in 

listening and talking. The nurse must also take into account patients' willingness to talk about 

these topics, which required the nurse´s ability to understand and interpret the needs of the 

patient, which could be clues to spiritual or existential suffering. Travelbee show that there is 

a mutual establishment of the interpersonal relationship, but the nurse is responsible for 

establishing and maintaining the relationship between them. In the conversation active 

listening is an important skill which prepares opportunities for a more person-centered 

understanding of the patients' experiences. Timing is about the ability to capture the right 



 
 

 
 

 

moments when the patients want to talk. 

Key words:  Existential issues, conversations, nurse perception or experience and palliative 

care. 
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Inledning 

När livet närmar sig slutet blir frågor som rör liv, mening, existentiell isolering, den 

begränsade friheten och död aktuella. Vi har sett under vår verksamhetsförlagda utbildning att 

patienter har en vilja att prata om existentiella frågor när de drabbas av allvarlig sjukdom. 

Frågor som ”vad är meningen med mitt liv?” och ”vad händer vid döden?” kan uppkomma 

som en del av de existentiella funderingar som patienter kan ha. Existentiella frågor är 

känsliga ämnen att ta upp för sjuksköterskor men är också viktiga för patienter som närmar 

sig livets slut att samtala om utifrån sina upplevelser. Med denna bakgrund vill vi undersöka 

sjuksköterskors erfarenhet av att samtala om existentiella frågor med patienter i palliativ vård.   

 

Bakgrund 

Palliativ vård 

Dame Cicely Saunders grundade hospicerörelsen och den palliativa vården år 1967 i S:t 

Christopher´s hospice i London. Hennes grundtanke var att sprida en helhetssyn i vården av 

döende patienter (Eckerdal, 2012). Saunders införde begreppet ”total pain” som beskriver den 

döende patientens smärta; dvs. fysiska, psykiska, sociala och andliga/existentiella smärtor. 

Hon hävdade att alla aspekter av smärtor måste tas i beaktande för att ge en optimal vård 

(Ternestedt & Andersed, 2013).  

 Enligt WHO definieras palliativ vård som en förhållningsätt att förbättra patientens och 

den närståendes livskvalitet i samband med obotlig sjukdom: genom att förebygga och lindra 

lidande, tidigt upptäckt, bedömning, behandling av smärta samt andra fysiska, psykosociala 

och andliga problem (WHO, 2014). Den palliativa vården kan delas i två faser: den tidiga 

fasen och sena fasen (Socialstyrelsen, 2013). Den tidiga fasen är en inledande fas som kan i 

vissa fall börjar när en patient får en obotlig sjukdom. Målet med den tidiga fasen är att 

förlänga patientens överlevnad, och ge en behandlingsinsats som är lämplig för patienten samt 

att genomföra en insats som kan förbättra patientens livskvalité. Den sena fasen är en 

avslutande fas som oftast kan vara en kort period. Målet med behandlingen är att lindra 

patientens lidande och främja livskvaliteten. Övergången mellan den tidiga fasen och den 

sena fasen sker när det konstateras att den livsförlängande behandlingen inte längre har någon 

nytta för patienten. Och dessutom när insatserna orsakar allvarliga biverkningar som 

försämrar patientens lidande ytterligare.  
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 Den palliativa vårdens förhållning grundar sig på en helhetssyn där den döende 

människans behov präglas av värdighet och att ge så god livskvalitet som möjligt till livets 

slut oavsett ålder och diagnos (Socialstyrelsen, 2013). Den palliativa vården bygger på fyra 

hörnstenar och är grunden för vården, Den första hörnstenen handlar om att lindra smärta och 

andra plågsamma symtom (Strang, 2012). Smärtans karaktär kan vara av fysisk, psykisk, 

social och existentiella. I det palliativa vårdandet ligger det ett stort värde i att lindra fysiska 

symtom eftersom en fungerande symtomkontroll minskar smärta, illamående och andra 

plågsamma symtom vilket ger patienten en bättre kontroll över sitt liv (Strang, 2012). Detta 

ger också bättre förutsättning för god livskvalitet och dödsångesten relaterad till den tidigare 

smärtan kan minskas. En symtomfri patient kan bättre hantera sin vardag och 

förutsättningarna för ett existentiellt samtal blir bättre.  

  Närståendestöd är den andra hörnstenen som handlar om att stödja familjen att hantera sin 

situation under patientens sista tid i livet och även efter dödsfallet. Ett organiserad stöd till 

närstående under patientens sjukdomstid skall erbjudas såsom praktiskt stöd. Det är också 

viktigt att erbjuda stöd i form av samtal eller personlig möte efter patientens dödsfall. 

Anledning till att ge stöd till närstående är för att de ska kunna känna sig trygga vilket också 

kan gagna patienten och att minska risken att de sliter ut sig och blir sjuka själva (Strang, 

2012).  

 Den tredje hörnstenen handlar om ett teambaserat förhållningssätt för att möta patientens 

och familjens behov samt tillgodose behovet av stödjande och rådgivande samtal. Hela 

teamets resurser behövs för att gemensamt kunna utföra god omvårdnad. Med detta menas att 

det gemensamma samarbetet mellan teamet och deras resurser användes för att på bästa sätt 

tillgodose både patientens och närståendes behov. Teamet kan bestå av sjuksköterskor, läkare, 

sjukhuskyrkans personal samt den paramedicinska personalen (Strang, 2012).  

 Den fjärde hörnstenen är kommunikation och relation med både patient och närstående.  

En god kommunikation och relation mellan sjuksköterskan, patienten och närstående är en 

förutsättning för att den palliativa vården skall fungera (Strang, 2012). I en studie av Malloy, 

Virani, Kelly och Munevar (2010) menar de att den goda kommunikativa färdigheten hos 

sjuksköterskor är en förutsättning för att kunna möta och stödja patienten i livets slutskede. 

Författarna menar att en klinisk bedömning, observationen av fysiska symtom, psykosociala 

problem, svårt lidande och andlig oro hos patienter är knutet till kommunikationen. Det 

främsta ansvaret för en god kommunikation ligger hos sjuksköterskan. En effektiv 

kommunikationsfärdighet hos sjuksköterskor är grunden för att ge en god palliativ vård 

(Malloy et al., 2010). 



 
 3 (34) 

 

Existentiella frågor  

Existentiella frågor kan bli aktuella när en människa hamnar i en krissituation Dessa frågor 

handlar om meningen med livet, frihet, existentiell ensamhet och döden. Existentiella frågor 

kan även ha koppling till religion och andlighet. Många människor söker svar på sina 

existentiella frågor via religion, medan andra söker svar på andra sätt. Andlighet handlar om 

människans sökande efter mening på vitt skilda sätt såsom sökandet efter en personlig gud, 

naturen eller dess kretslopp (Strang & Strang, 2012; Sand & Strang, 2013). Krook (2007) 

beskriver andlighet i sin avhandling som ett brett begrepp som beskriver människans innersta 

relation till andra, sig själv, gud eller högre makter. En människa som praktiserar andlighet 

behöver inte kopplas till att människan är religiös. Religion definieras som en tro på en eller 

flera gudar alternativt övernaturliga fenomen vilka grundar sig på varierande föreställningar. I 

religionen söker den religiösa människan efter mening eller svar genom sin tro på en gud eller 

gudar (Sand & Strang, 2013).   

 

Sjuksköterskan i palliativ vård 

Sand och Strang (2013) menar att den vanligaste förekommande existentiella krisen i den 

palliativa vården är när sjuksköterskor möter döende patienter. Det ställer stora krav på 

sjuksköterskor att möta patienternas behov av att samtala om existentiella frågor. Wadensten, 

Condén, Wahlund och Murray (2007) undersökte i sin studie hur sjuksköterskor samtalade 

om döden med äldre patienter. Resultatet i studien visade att vissa sjuksköterskor kände sig 

osäkra på hur de skulle bete sig eller svara när äldre patienter i palliativ vård började prata om 

döden. Sjuksköterskorna uppgav också att de inte alltid reflekterade över sina egna attityder 

kring döden. Henoch och Danielson (2009) visade i sin litteraturöversikt att det fanns 

kunskapsluckor bland sjuksköterskor och övrig vårdpersonal i hur de kan bemöta patienternas 

existentiella frågor samt hur det kan stödjas på daglig basis i praktiken. Sand och Strang 

(2013) menar att personalen i den palliativa vården är medvetna om behov av existentiella 

samtal hos patienterna men att de inte vet hur de ska initiera ett samtal, de blir oroliga och 

samtalsämnet väcker starka känslor kring döden och samtalet kan sedan inte fullföljas. 

 Sjuksköterskor i den palliativa vården kommer att möta existentiella frågor som är 

relaterade till döden. Upplevelsen av att vara döende kan vara skrämmande och känslan går 

inte att dela fullt ut med någon annan. Vid livets slutskede är man ensam om att möta döden 

oavsett om det finns människor omkring. Sjuksköterskornas viktigaste uppgift i det skedet är 

att inte överge patienten, vara närvarande, att lyssna, samt att samtala och bekräfta patientens 
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upplevelse oavsett om patienter möter döden på egen hand för att ge en god vård (Sand, 2012; 

Sand & Strang, 2006; Sand & Strang, 2013). 

 I studien av Bushinski och Cummings (2007) beskrevs två kommunikationsstrategier som 

sjuksköterskan kunde använda sig av för att kommunicera med en döende patient och 

närstående. Det var att ställa inledande frågor och att målmedvetet kunna kommunicera öppet, 

samt att visa att det är normalt att tala om döden och döendet. I studien påpekas det att en god 

relation mellan sjuksköterskan och patienten har betydelse för hur sjuksköterskan ska kunna 

lära känna patienten och kunna tolka dolda budskap i samtalet. Vidare beskrivs faktorer som 

främjar mötet med den döende patienten som att sjuksköterskan i samtalet upprepar 

nyckelord, förklarar och omformulerar läkarens information till patienten. 

  I en studie av De Araujúo, Da Silva och Francisco (2004) beskrev sjuksköterskorna att 

betydelsen av att ha en helhetsyn där man ser patientens fysiska, känslomässiga och andliga 

behov vid livets slut. Ibland när mediciner inte hjälper kan andlig vägledning och tröst ges i 

syfte att kunna ge en god vård för patienten.  

 Samtal mellan sjuksköterskor och patienten i livets slutskede kan handla om vardagliga 

ting, sjukdom, döende eller döden (Wihlborg, 1996). Sjuksköterskorna i studien påpekade att 

samtalsämnet kan vända riktning, det kan exempelvis börja som ett vardagligt samtal och som 

senare övergår till samtal om döendet och döden.  En annan aspekt i studien var vikten av 

relationen mellan sjuksköterskan och patienten. Den är en förutsättning för att kunna lära 

känna varandra och för att sjuksköterskan ska kunna tolka patientens signaler och bygga upp 

ett förtroende. Dessutom underlättar det att båda parterna kommer närmare varandra i 

samtalet som i sin tur bidrar till en öppenhet i dialogen. 

 Friedrichsen (2013) belyser betydelsen av att tänka till och försöka att se ur patientens 

perspektiv eftersom patienten inte alltid ställer krav på god kommunikation. En god 

kommunikation mellan sjuksköterska och patienter behövs i det palliativa vårdandet där 

fysiska, psykiska och andliga problem ska behandlas (Wist & Kaasa, 2001). Det finns ett 

behov där patienter som befinner sig nära döden vill försona sig med sin situation och få 

möjlighet att släppa fram sin oro och sina bekymmer. Milberg (2012) menar att ha någon att 

samtala med ofta är betydelsefullt för patienten. Denne får sätta ord på sina rädslor och 

sorgebekymmer vilket kan lätta en tung börda hos patienten. Att sjuksköterskan ger tid och 

bygger upp förtroendet för personen i livets slutskede för att kunna föra förtroliga samtal 

beskrivs betyda mycket för patientens välbefinnande.  Falkmer och Kaasa (2001) förklarar att 

en sjuksköterska som är tillåtande och ger möjlighet för patienter som befinner sig i livets 
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slutskede att samtala om sin  situation, kan minska nedstämdhet hos patienter i livets 

slutskede.  

 

 Patientperspektiv 

Saeteren, Lindström och Nåden (2009) beskriver i sin studie patientperspektivet om lidandet 

och upplevelsen av allvarlig cancersjukdom hos femton norska patienter. Deras lidande 

beskrevs genom en rad erfarenheter som kroppsaversion, osäkerhet och rädsla inför framtiden, 

ångest, förtvivlan och ensamhet. Patienterna upplevde sig ensamma i sitt lidande eftersom 

samtal om existens och död varken förekom med sjuksköterskor eller nära anhöriga. Sand 

(2008) visade i sin avhandling att patienter som befann sig i sen palliativ fas utryckte att när 

de inte blev lyssnade till och ignorerade av sjuksköterskor kunde detta leda till en känsla av 

hopplöshet och ensamhet. Patienter som befinner sig nära döden och ser tillbaka på sitt liv 

finns det en potentiell risk att existentiell smärta uppstår (Strang, 2012). Patienten upplever då 

skuldkänslor, hopplöshet, meningslöshet och rädsla inför döden. Detta kan visa sig som 

ångest, trötthet, oro i form av fysisk smärta. I sådana fall behöver patienter någon att samtala 

med för att ventilera sin upplevelse. 

 I en studie av Shah et al. (2008) undersöktes vad som var mest oroande för patienter på en 

palliativ avdelning. Antalet deltagande i studien var 226 patienter från Rochester Medical 

Center i delstaten New York, USA.  I resultatet visades att 58 % patienterna hade besvär av 

existentiell och social ångest som omfattar hopplöshet, meningslöshet och oro över att lämna 

familjen samt ångesten om döendet och död. 

 Sand och Strang (2013) menar att en människa reagerar som en helhet; exempelvis kan 

fysisk smärta till leda till en psykisk smärta som oro och nedstämdhet vilket i sin tur ger 

upphov till begränsningar i det sociala livet. Allt detta kan påminna patienten om sin egen 

förestående död. 

 Det finns en risk att patienten blir förbisedd då patienter enligt Clover, Browne, McErlain 

och Vandenberg (2004) inte alltid har aktiva strategier för att kommunicera med personalen. 

Patienter kunde vara tysta, och tolerera mycket av sämre beteenden hos vårdpersonal genom 

trivialisering eller förminskning av ett problem. Den sviktande hälsan hos patienterna kunde 

också vara ett skäl till att inte engagera sig aktivt i diskussion med sjuksköterskor. 
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Problemformulering 

Att som sjuksköterska samtala om existentiella frågor med döende patienter kan vara svårt då 

det berör dennes utsatta situation. Om samtalet om existentiella frågor uteblir kan detta leda 

till vårdlidande för patienten. Forskning visar att sjuksköterskan är medveten om dessa behov 

men  vet inte alltid hur de ska initiera samtalet med patienterna, vilket kan få konsekvenser att 

de blir oroliga. Dessutom kan samtalsämnet i sig väcka starka känslor kring döden hos 

sjuksköterskan vilket får till följd att samtalet sedan inte kan fullföljas. Därför behöver ämnet 

existentiella frågor och därtill hörande samtal  studeras och belysas utifrån sjuksköterskors 

erfarenhet av samtal med patienter i palliativ vård.  

 

Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att samtala med patienter i palliativ vård 

om existentiella frågor.  

 

Teoretisk referensram – Travelbee´s omvårdnadsteori 

Författarna har valt Travelbees omvårdnadsteori som fokuserar på mellanmänskliga relationer 

som referensram. Omvårdnad är en process som bygger på relationen mellan sjuksköterska 

och patient (Travelbee, 1971).  Travelbee avstår från begreppet patient och nämner individ 

istället, Travelbee menar att ordet patient blir en generalisering i vården och hindrar att se den 

enskilde patientens behov. Ordet patient används istället för individ i litteraturstudien för 

enhetlighetens skull. Enligt Travelbee´s definition av omvårdnad så beskrivs den 

mellanmänskliga relationen i en vårdsituation som en interaktion mellan sjuksköterskan och 

patienten i syfte att hjälpa denne att förebygga eller hantera upplevelsen av sjukdom och 

lidande samt att hjälpa patienten och familjen att hitta en mening i upplevelserna. Den 

mellanmänskliga relationen skapas ömsesidigt både av sjuksköterskan och av patienten, 

däremot har sjuksköterskan ett ansvar för att etablera och upprätthålla relationen för att kunna 

möta patientens behov.  

 Kommunikation är ett verktyg för att sjuksköterskan ska kunna möta patientens behov 

(Travelbee, 1971, refererad i Kirkevold, 2000). Kommunikationens syfte inom omvårdnaden 

är att lära känna patienten, identifiera och tillgodose dennes behov. Sjuksköterskan 

kommunicerar verbalt med patienten för att förmedla information, motivera, diskutera, lära 

känna och göra patienten delaktig i omvårdnaden (Travelbee, 1971). Men även via icke-
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verbal kommunikation överförs information mellan sjuksköterskan och patienten. Detta sker 

exempelvis genom att sjuksköterskan observerar patienten och se hur denne reagerar genom 

kroppsuttryck så inhämtas information om patientens tillstånd och därefter anpassas vården 

för patienten. 

 Travelbee (1971) menar att då sjuksköterskan konfronteras med sårbarheten hos patienten 

så kommer hon också att möta sin egen sårbarhet på ett sätt som inte kan bortses ifrån. Det 

sätt som sjuksköterskan hanterar situationen avgör hur hon uppfattar, svarar an och vårdar den 

döende patienten. De känslomässigt olösta konfrontationerna utgör sårbarheten hos 

sjuksköterskan vilket kan leda till oförmåga att relatera till individen som hon vårdar med 

avståndstagande som exempelvis likgiltighet eller förnekelse av den andres känslor. 

  

Konsensusbegreppet vårdande  

Konsensusbegreppet vårdande används i litteraturöversikten. Vårdande handlar om att stärka 

patientens livskraft och välbefinnande trots sjukdom. Det vill säga genom att se hela 

patientens livssituation kan dennes kvarvarande förmåga stödjas och bevaras. Därmed kan 

vårdaren bidra med att skapa möjlighet till känsla av sammanhang och mening för patienten 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Dahlberg (2013) menar att vid vård i livets slutskede inriktas 

vårdandet på patientens livskvalitet när det inte finns hopp om bot längre.  

 För att ett vårdande ska leda till patientens välbefinnande måste det utgå från patientens 

livsvärld och behov (Dahlberg & Segesten, 2010). Patientens perspektiv är en viktig vägvisare 

som sjuksköterskan med hjälp av sin kunskap ska kunna hjälpa patienten. Det krävs att 

sjuksköterskan skall vara öppen för patientens berättelse och visa viljan att vårda för att kunna 

möta patientens livsväld.  Sjuksköterskan gör detta genom att mobilisera all sin kunskap och 

använder sina sinnen för att se, lyssna på patienten, tänka efter och vara medkännande för att i 

bästa möjliga mån utifrån givna förutsättningar försöka förstå hur patienten upplever sin 

situation. Det kan då skapa givna omständigheter för ett vårdande möte.  I det vårdande mötet 

är det viktigt att sjuksköterskan formar förutsättningar för en inbjudande och berörande 

atmosfär som gynnar patienten. Några exempel på det är att sjuksköterskan är närvarande, har 

ögonkontakt, är lyhörd och visar respekt och intresse inför patientens berättelse. Detta kan då 

leda till att patienten känner sig bekräftad och sedd. 
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Metod 

En litteraturöversikt tillämpades vilket innebar att skapa en översikt över ett begränsat område 

som publicerats. Materialet bearbetades och analyserades som sedan ledde till ett tematiskt 

beskrivande och sammanställning över kunskapsområdet (Friberg, 2012). Författarna har 

använt tio vetenskapliga artiklar med kvalitativa studier under denna litteraturöversikt.   

 

Datainsamling och Urval 

Databaserna CINAHL Complete och PsychINFO, Medline with full text, Web of Science, 

och Pubmed användes för att finna vårdvetenskapliga artiklar. Sökningarna finns 

dokumenterade i sökmatris (Se bilaga 1). Sökorden användes i samtliga databaser: Existential 

issue, Nurse Perception or experience, Palliative care, Nurse, Existential, existential 

conversation och existential question.  

 De avgränsningar som gjordes i denna litteraturöversikt var att artiklar som inte belyste 

sjuksköterskans perspektiv exkluderades. Däremot inkluderades sjuksköterskor samt patienter 

som befann sig i den palliativa vården. 

 Ämnesorden kombinerades med Boolesk operator där man lägger till ”AND” och/eller 

”OR” detta för att se till att det blir ett meningssamband mellan de utvalda sökorden (se bilaga 

1), (Östlundh, 2012). Peer reviewed användes i sökförfarandet för att enbart söka artiklar som 

publicerades i en vetenskaplig tidskrift (Östlundh, 2012). Vidare gjordes sökavgränsningar 

med Abstract available, Språk (Engelska) och Tidsintervall (2002-2016). Artikeln av Strang, 

Strang och Ternestedt (2001) hittades genom manuell sökning utifrån referenslistan i studien 

av Browall, Melin-Johansson, Strang, Danielson och Henoch (2010). Författarna sökte 

artikeln i olika databaser men återfann den endast i databasen Medline with full text, detta 

gjordes för att säkerställa artikelns vetenskaplighet.  

 Sammanfattningen till artiklarna lästes för att hitta artiklar som stämde överens med vårt 

syfte (se bilaga 2) och därefter lästes artiklarna i sin helhet för att kontrollera att de artiklar 

som var intressanta i en första granskning också höll för en grundligare läsning i sin helhet.  

Författarna har valt också artiklar endast på Engelska för att säkerställa kvaliteten och undvika 

missförstånd.  

 

Analys 

Analysen av de tio artiklarna genomfördes med genomläsning av artiklarna enskilt för att få 

en helhetsbild enligt Friberg (2012). Därefter vidtog diskussion om artiklarnas likheter och 
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skillnader framförallt i resultatdelen. En översikt skapades för att kunna göra jämförelser 

artiklarna emellan och meningsbärande enheter kunde identifieras i texten vilka utgjorde 

”kärnan” i textens innehåll. De meningsbärande enheterna skrevs ned för varje artikel i en 

översikt i stora drag för att utgöra ett diskussionsunderlag. De meningsbärande enheterna 

kategoriserades utifrån innehåll och sorterades sedan till de underteman som vi skapade och 

som vi ansåg vara relevanta för vår litteraturöversikt. Därefter vidtog arbetet med att forma 

övergripande mer abstrakta teman.    

Forskningsetiska överväganden 

Artiklarna som valdes till examensarbetet skulle ha påvisat att de har tillstånd från en etisk 

kommitté och att de gjort ett etisk övervägande (Wallengren & Henricsson, 2012). Författarna 

genomförde översättningen av texten kontextuellt från engelska till svenska det vill säga att vi 

utgick från det sammanhang som texten tar sin ansats i. Utifrån dessa förutsättningar 

genomfördes en översättning som står i rimlig överrensstämmelse med originaltextens 

mening.  Författarna hade en förförståelse utifrån vår tidigare erfarenhet i verksamhetsförlagd 

utbildning att sjuksköterskor hade svårigheter att föra svåra samtal om exempelvis döendet 

och döden med patienter. Författarna är medvetna om att förförståelsen kan påverka 

tolkningen av resultatet. Författarna är också medvetna om att resultatartiklarna som användes 

var redan tolkade av artikelförfattarna och när vi använder resultatet till vårt arbete blir det 

tolkat igen av oss. 

Resultat 

Resultatet presenteras i fyra teman varav det första temat är sjuksköterskors färdigheter och 

erfarenheter av samtal med tre underteman: sjuksköterskors uppfattning om existentiella 

frågor, aktivt lyssnande och timing. Det andra temat behandlar vad de existentiella samtalen 

handlade om. Det tredje temat är sjuksköterskors sårbarhet. Det fjärde temat handlar om 

faktorer som påverkar de existentiella samtalen med tre underteman tidsbrist, miljö och stöd 

från kollegor. 

Sjuksköterskors färdigheter och erfarenheter av samtal 

Följande tre underteman handlar om sjuksköterskors uppfattning om existentiella frågor, 

aktivt lyssnande och timing. 
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Sjuksköterskors uppfattning om existentiella frågor 

I studien av Strang, Strang och Ternestedt (2001) uppgav några av sjuksköterskorna i studien 

att de inte tidigare hade reflekterat kring begreppen existentiella och andliga frågor och kunde 

därför inte sätta ord på eller förklara existentiella och/eller andliga behov. Man föreslog att det 

kunde innebära att ge god råd, hjälpa patienterna med praktiska saker, låta patienterna prata 

till punkt och ge möjlighet att samtala med präst eller kurator. I flera studier beskrev 

sjuksköterskor att de hade en generell medvetenhet om behovet av existentiellt samtalsstöd 

för patienter i palliativ vård. Dock hade en del sjuksköterskor en diffus uppfattning om 

innehållet i det existentiella samtalsstödet. (Strang et al., 2001; Udo, Melin-Johansson, 

Henoch, Axelsson & Danielsson, 2014). 

 Sjuksköterskorna uppgav att det var viktigt att inte leverera färdiga svar i samtal om 

existentiella frågor utan lät patienterna finna sina egna svar. (Strang et al., 2001; Houtepen & 

Hendrikx, 2003). En del sjuksköterskor betonade vikten av att det fanns ett öppet och tydligt 

förhållningssätt om existentiella frågor mellan familjemedlemmar eftersom det påverkade 

omvårdnaden samt sjuksköterskornas möten med familjen (Browall, Melin-Johansson, 

Strang, Danielson & Henoch, 2010; Browall, Henoch, Melin-Johansson, Strang & Danielson, 

2014; TornØe, Danbolt, Kvigne & Sørlie, 2015).  Sjuksköterskorna i studien av TornØe et al. 

(2015) uppmanade patienter att tala öppet om sin nära förestående död med sina anhöriga. Ett 

exempel var när en sjuksköterska erbjöd hjälp för patienten att samtala med sin son och före 

detta fru om sin situation och sin familjs framtid så upplevde patienten lättnad och minskad 

känsla av oro och bekymmer. 

 Flera sjuksköterskor beskrev vikten av att behandla varje patient som en unik person och 

med respekt för dennes integritet, vilket innebar att väga samtalsviljan hos patienten för svåra 

samtal som exempelvis existentiella frågor. Integriteten hos patienterna kunde också vara ett 

hinder för samtal om existentiella frågor, då patienten inte ville släppa in sjuksköterskorna i 

sitt privata liv (Browall et al., 2010; Boston & Mount, 2006; Houtepen & Hendrikx, 2003). 

Att kunna erbjuda hjälp och stöd i sådana situationer var det viktigt enligt en sjuksköterska i 

studien av Houtepen och Hendrikx (2003) att ge utrymme för patienten att tala och att bygga 

upp ett förtroende för patienten samt lyssna på vad denne hade att säga. I studien av Boston 

och Mount (2006) beskrevs förmågan hos sjuksköterskorna att kunna skapa öppningar till en 

dialog som möjliggör för patienten att uttrycka sina funderingar kring existentiella frågor. 

Receptiviteten eller förmågan att ”känna av” patientens vilja till samtal var en viktig faktor 

och att vårdarna själva måste själv släppa taget om eventuellt obehag som ett samtal om 

allvarligare frågor kunde medföra. Många sjuksköterskor menade att patienterna inte alltid 
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ville diskutera med varje sjuksköterska om existentiella frågor emellertid när både patienten 

och sjuksköterskan lärde känna varandra efter ett tag, kunde det bli lättare att samtala 

(Browall et al., 2010; Houtepen & Hendrikx, 2003).  

 

Aktivt lyssnande  

Många sjuksköterskor uttryckte att det är viktigt att ge tid och lyssna aktivt till patienter i 

samtal om existentiella frågor (TornØe et al., 2015; Browall et al., 2014; Keall, Clayton & 

Butow, 2014; Houtepen & Hendrikx, 2003 ). Att lyssna aktivt innebar enligt sjuksköterskorna 

att låta patienten tala fritt oavsett ämne; svåra samtal som liv och död samt att uppmuntra 

patienter att tala om sin livshistoria och inge hopp. I studien av TornØe et al. (2015) återgav 

sjuksköterskor att ge tid och att lyssna var viktiga verktyg för att lindra patienternas 

existentiella och andliga lidande.  Det aktiva lyssnandet var en viktig färdighet som 

tillämpades genom användandet av öppna frågor och  repetera de ord som patienter har sagt 

(Keall et al., 2014; Strang et al., 2014).  

   Vid existentiella samtal betonades vikten av genuin närvaro vilket kännetecknades av fokus 

på patienten, att finnas närvarande för denne och att inte överge patienten (Strang et al., 2014; 

TornØe, Danbolt, Kvigne & SØrlie, 2014). Att vara där och fokusera på patienten kan leda till 

att patienter samtalar om sina egna känslor. Sjuksköterskorna menade att de genom aktiv 

närvaro och att lyssna på patienter kunde det hjälpa dem att finna mening trots sjukdom. 

Sjuksköterskor beskrev att när de genom sin närvaro uppmärksammade patienternas behov av 

samtal om existentiella frågor kunde patienterna uttrycka sina egna känslor som exempelvis 

oro. Detta ledde också till att patienterna kände sig lättade och lugna efter samtal.  

 Några av sjuksköterskorna i studien av Keall et. al. (2014) påpekade betydelsen av att 

tillåta tystnad i samtalet med patienten, vilket kunde vara ett sätt att ge patienterna möjligheter 

att utveckla sina tankar i lugn och ro. Enligt sjuksköterskorna i studien av Strang et al. (2014) 

var det viktigt att patienterna själva fick sätta ord på sina farhågor. Att använda laddade ord i 

samtalet och att säga ”jag förstår” till patienten skulle undvikas eftersom ingen exakt förstår 

en annan persons erfarenheter (Strang et al., 2014). Det ansågs vara viktigt att 

sjuksköterskorna var med och stödde patienternas beslut och var beredd att lyssna när dessa 

var redo att prata (Keall et al., 2014). Ibland kunde patienter ”pröva” sjuksköterskors 

beredskap att lyssna och då var det viktigt att fånga upp de signaler som patienterna gav till 

sjuksköterskan (Strang et al., 2014).  
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Timing 

Timing beskrevs handla om sjuksköterskans förmåga att kunna vara uppmärksam på 

patientens känslomässiga tillstånd och energinivå för att kunna ge existentiellt och andligt 

stöd i samtal vid lämpligt tillfälle (Houtepen & Hendrikx, 2003; TornØe et al., 2014; TornØe et 

al., 2015). Sjuksköterskor ansåg det vara svårt att i förväg boka samtal om existentiella frågor 

med patienter (Browall et al., 2010). Att kunna tillvarata de stunder som patienter ville och 

behövde prata ansågs vara en nödvändig färdighet. För att kunna plocka upp ”signaler” om 

patienternas existentiella och andliga lidande krävdes en receptiv förmåga för lidandets 

uttryck för att kunna förstå när behovet av samtal föreligger (TornØe t al., 2015). 

Sjuksköterskor i studien av Strang et al., (2014) uttryckte behovet av medvetenhet om att 

patienter inte alltid är villiga att samtala. Vissa av patienterna hade ingen energi eller lust för 

samtal andra kunde visa uttryck för depression eller rent av vara arga. 

     För att initiera ett samtal om existentiella frågor med patienten krävdes det av 

sjuksköterskorna att de visar sig tillgängliga för samtal genom att vara öppna, flexibla och att 

kunna visa på förmåga att kunna skapa förtroende (Strang et al., 2014; Browall et. al., 2010; 

TornØe et al., 2014). Att vara öppen för att starta en dialog handlade enligt Browall et al. 

(2010) också om betydelsen av sjuksköterskors färmåga att genom kroppsspråk och 

ögonkontakt med patienterna att kunna bjuda in till samtal. Att inleda ett samtal om andliga 

eller existentiella frågor betraktades bland sjuksköterskorna i studien av TornØe et al. (2014) 

som påträngande och känsligt. Sjuksköterskorna utvecklade därför en rad av icke påträngande 

strategier för att uppmuntra patienterna att samtala så fritt som möjligt utifrån sina behov. 

Exempel på denna strategi var att inleda samtal om andliga eller existentiella ämnen genom 

att sjuksköterskan kunde fråga vad de tyckte om den religiösa kalender som fanns hängande 

på väggen i rummet när de ansåg att det ”rätta tillfället” infann sig. 

 Ingångar till samtal kunde ske spontant enligt sjuksköterskorna i studien av Tornoe et al. 

(2015). Exempelvis kunde detta ske under omvårdnaden då patienten öppnade sig för samtal 

om existentiella frågor. Att fokusera på de flyktiga tillfällen när patienten hade behov av 

samtal eller ville samtala ansågs därför vara en viktig färdighet. 

  

Vad handlade de existentiella samtalen om?  

Många sjuksköterskor ansåg att existentiella samtal med patienter berörde frågor om livet och 

döden, sjukdom, lidande, rädsla, förtvivlan, realistisk och orealistiskt hopp. Vidare återgav de 

att samtalen vid livets slut kunde fokusera på de val som patienten gjort under sitt liv, de 

kunde även beklaga vissa saker som de gjort och känna skuldkänslor inför begångna 
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handlingar (Browall et al., 2010; Browall et al., 2014; Strang et al., 2014). Sjuksköterskor 

beskrev att patienter kunde uttrycka frågan om skuld och straff och att tidigare begångna 

handlingar hade en koppling till deras nuvarande sjukdomstillstånd (Browall et al., 2010; 

Browall et al., 2014). Tankar om det egna ansvaret och varför saker hade hänt gjorde att 

patienter i livets slutskede förlorade riktning i sina liv och att skuldkänslor kunde dyka upp. 

Frågor som kunde komma upp var; varför drabbas jag? eller vad ont har jag gjort? vart är jag 

på väg? Sjuksköterskor beskrev också att frågor som rör meningen med livet kunde komma 

upp till samtal då patienter reflekterade över sina liv över vad de gjort eller inte gjort.   

 Sjuksköterskor beskrev att patienter kunde uttrycka rädsla inför döden, att det skulle göra 

ont att dö och känslan av att ingen skulle förstå dem och deras behov vid livets slut (Browall 

et al., 2010; Browall et al., 2014). Frågor riktades till sjuksköterskorna om dödsögonblicket 

om vad de kunde förväntas känna och vad som händer fysiskt. I studien av TornØe et al. 

(2015) berättade sjuksköterskor att patienter kunde uttrycka rädsla för vad som händer efter 

döden. Ibland delade sjuksköterskor deras tro om vad som händer efter döden för att ge hopp 

till patienter som hade ångest. Existentiella samtal enligt Strang et al. (2001) kunde handla om 

att tillhandahålla verktyg för patienterna att kunna hantera hotet om den nära förestående 

döden. Samtal kunde också handla om döden eller en summering av livet för att i viss mån nå 

acceptans inför sin situation. Behovet av att sammanfatta sina liv var ett återkommande ämne 

och kunde ta sig i uttryck som att beskriva sin livshistoria och sina barndomsminnen (Browall 

et al., 2014; TornØe et al., 2014).  

 Samtalet om existentiella frågor handlade inte bara om liv och död enligt sjuksköterskor i 

studien av Browall et al. (2014) utan även vikten av fokus på livet som pågår och att försöka 

ta tillvara den tid som fanns kvar. Att ta del av livet här och nu var viktigt och att samtalen 

kunde handla om vardagliga saker som måltider och fritidssysselsättningar vilket hjälpte 

patienten att avleda sin uppmärksamhet från sin sjukdom. 

 

Sjuksköterskors sårbarhet  

Sjuksköterskor beskrev att mötet med patienter i samtal om existentiella frågor väckte tankar 

om deras egen sårbarhet och dödlighet (Boston & Mount, 2006; Browall et al., 2010; Browall 

et al., 2014; Strang et al., 2014; Udo et al., 2014). Det väckte också en rädsla hos 

sjuksköterskor eftersom de inte visste hur patienter skulle reagera när samtal om existentiella 

ämnen skulle tas upp (TornØe et al., 2014). Sjuksköterskor upplevde det också mycket svårare 

att samtala med yngre döende patienter om existentiella frågor. Stressen, ångesten och rädsla 

som vissa sjuksköterskor kunde känna då samtal om existentiella frågor var aktuella gjorde att 
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det blev svårt att möta patienten i ett samtal (Browall et al., 2014; TornØe et al., 2014). Många 

sjuksköterskor kunde känna känslor av otillräcklighet och hjälplöshet att hantera existentiella 

frågor (Browall et al., 2014; Udo et al., 2014; TornØe et al., 2015). Situationer som väckte 

dessa känslor var vetskapen om att patienten snart skulle dö och att ingen bot fanns (Udo et. 

al., 2014) eller att patienter kunde fortsätta uppvisa ångest, oro och förnekelse trots 

sjuksköterskornas ansträngningar att trösta dem (Browall et al., 2014; Strang et al., 2014; 

TornØe et al., 2015). Sjuksköterskor beskrev att anhöriga och patienter ibland kunde rikta sin 

frustration och ilska på dem. Trots att verbala övergrepp förekom kunde sjuksköterskorna 

förstå att det var ett sätt att ventilera smärtan och lidandet som de genomgår men att det kunde 

vara känslomässigt utmanande för dem (TornØe et al., 2015).  

 Sårbarheten beskrevs i studien av Boston och Mount (2006) som en allt växande börda av 

sorg. Medvetenheten om den inre obearbetade smärtan av många dödsfall utan tillräckligt bra 

avslut kunde enligt deltagarna i studien leda till utbrändhet. Det stöd som fanns utarbetat för 

sjuksköterskor ansågs inte vara tillräckligt effektivt för att hantera problemen med den 

växande sorgen. Sårbarheten beskrevs också i studien av Strang et al. (2014) och Browall et 

al. (2014) som att det existentiella samtalet i sig var en tung börda och att det dränerar dem på 

energi och att det kunde utlösa ångest hos sjuksköterskorna. 

 Vissa sjuksköterskor återgav att de hade svårigheter att korrekt tolka frågorna hos döende 

patienter  (Houepen och Hendrikx, 2003). Sjuksköterskorna upplevde att patienterna inte 

alltid själva var klara över sina funderingar utan hade behov att pröva sina tankar ihop med 

andra. Kommunikationen med sjuksköterskorna kunde därför vara av mer öppen och 

obestämd karaktär jämfört med läkarnas samtal med patienterna som var mer raka.  

 

Faktorer som påverkar de existentiella samtalen 

Här behandlas tre underteman; Tidsbrist, Miljö och Stöd från kollegor. 

 

Tidsbrist 

Ett frekvent återkommande tema bland studierna var bristen på tid, det vill säga att inte hinna 

ägna tid åt exempelvis existentiella samtal (Strang et al., 2001; Browall et al., 2010; Keall et 

al., 2014; Udo et al., 2014). Sjuksköterskor uttryckte en önskan om att integrera existentiella 

samtal i vården av patienter men fann det svårt att genomföra samtal med patienter och deras 

familjer på grund av tidsbrist (Udo et al., 2014). Tidsbristen fick enligt TornØe et al. (2015) 

också följdeffekter som att sjuksköterskorna kunde tveka att inleda ett samtal om existentiella 

eller andliga frågor på grund av otillräckliga personalresurser eller risken för att bli avbruten i 



 
 15 (34) 

 

samtalet. Sjuksköterskorna kunde ibland använda tidsbristen som en ursäkt för att undvika 

utmaningen att samtala med patienterna om existentiella frågor vilket delvis även bekräftas i 

studien av Udo et al. (2014). Sjuksköterskor kunde också undvika att samtala om döden på 

grund av tidsbrist, då de blev osäkra om hur man avslutar dialogen på ett bra sätt. Bristen på 

tid och att i avskildhet kunna diskutera existentiella samtalsämnen beskrivs i studien av 

Browall et al. (2010) som ett hinder i samtalet med patienten men att sjuksköterskor försökte 

ta tillvara de tillfällen som erbjöds i avskildhet som exempelvis i duschrummet i samband 

med tvättning av patienten. 

 

Miljö 

Sjuksköterskor beskrev att miljön har betydelse för att kunna samtala om existentiella frågor 

med både patienter och anhöriga. Trygg och lugn atmosfär i rummet gav både sjuksköterskan 

och patienter möjligheter att finna ro och att de kunde samtala om existentiella frågor ostört. 

(Keall et al., 2014; TornØe et al., 2014).  Keall et al. (2014) visade exempel på att en 

sjuksköterska ibland kunde inleda samtal om fotografier som hängde på väggen i rummet hos 

patienten vilket kunde bryta tystnaden. Bristen på avskildhet eller närvaron av 

familjemedlemmar kunde också kväva meningsfulla samtal vilket kunde vara ett problem 

både i slutenvårdsenhet eller i patientens hem då maken eller makan var närvarande inför 

denne i samtalet.  

 

Stöd från kollegor 

Många sjuksköterskor uttryckte att de behövde stöd från kollegor efter svåra samtal med 

patienter om existentiella frågor (Boston & Mount, 2006; Houtepen & Hendrikx, 2003; Strang 

et al., 2014; Udo et al., 2014). Sjuksköterskorna upplevde samtalen som tyngande och ville 

diskutera med sina kollegor för att avlasta bördan och lära från kollegorna hur de skulle 

hantera de existentiella frågorna. Udo et al. (2014) visade att sjuksköterskor som diskuterade 

och reflekterade med sina kollegor om existentiella frågor bidrog till en känsla av lättnad samt 

att det ökade deras självförtroende.  

 Sjuksköterskor beskrev att de frågor som berörde existentiella samtalsämnena kunde 

upplevas som att de behövde svara an omedelbart och med intensiv uppmärksamhet. Ett 

omedelbart svar från sjuksköterskan kunde dock hindra timingen för patientens fråga. Det 

kunde vara så att tid inte fanns just då att utveckla ett meningsfullt samtal utan sjuksköterskan 

kunde be om att få återkomma vid ett senare tillfälle. Att få återkomma senare i ärendet 

beredde också sjuksköterskorna möjlighet att diskutera kollegor emellan hur samtalsämnet 



 
 16 (34) 

 

skulle hanteras (Houtepen & Hendrikx, 2003). Vidare återgav sjuksköterskorna att det stöd de 

sökte hos andra kollegor handlade om att hantera sina egna känslor och bekymmer som de 

hade upplevt i jobbet.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

I metoddiskussionen är det av väsentlig betydelse att diskutera styrkor och svagheter i arbetet 

(Henricsson, 2012). Att diskutera styrkor och svagheter ger möjlighet till reflektion och att 

betrakta arbetet på ett nytt och mer nyanserat sätt. Diskussion bereder oss också möjligheten 

att utveckla arbetet till det bättre. 

 Sökning av artiklarna gjordes med begränsning från 2002-2016 med tanke på att vi skulle 

ha både relevanta artiklar som producerades för tolv år sedan och nyare forskning kring ämnet 

om existentiella frågor. I början testade vi begränsingar av länder bara i Europa. Detta hade vi 

gjort för att artiklarna skall vara tillämpbara i svensk vård. Men begränsningen gav för få 

träffar och därför bestämde vi att vi inte skulle ha begränsningar i länder. Då gjorde vi hela 

världen i sökningen för att få fler träffar och inte missa relevanta artiklar som producerades 

utanför Europa. Vi är medvetna om att existentiella frågor kan ha olika betydelse i olika 

länder. Då lade vi mest fokus på att hitta artiklar som utförs i Europa för att vi ansåg att de 

skulle vara tillämpbara i svensk vård. Två av artiklarna genomförde utanför Europa, en i 

Australien och en i Kanada. Vi uppfattade det som en styrka i och med det mångkulturella 

samhälle vi lever i Sverige och som kan återspegla mångkulturen i vården. 

 Vår studie handlade om sjuksköterskors erfarenheter av existentiella samtal med patienter i 

palliativ vård därför valde författarna kvalitativa studier som utforskar upplevelser och 

erfarenheter, dock har vi en studie som är en mixad metod med både kvalitativ och kvantitativ 

analys.  

 De databaser vi använt fanns på Ersta Sköndal högskolas bibliotek: Cinahl complete, 

Pubmed, Medline och Web of science. Vissa ämnesordskombinationer som exempelvis 

”Nurse experience OR perception” AND ”Existential” AND” Conversation” gjorde att vi fick 

färre träffar relaterat till vårt syfte. Medan andra sökningar med exempelvis med ”Nurse” 

AND ”Existential issue” kunde vi hitta fler artiklar men vi hade svårigheter att hitta studier 

som svarade mot vårt syfte. När vi använde ”AND” mellan sökord i sökningen fick vi mindre 

antal träffar, däremot fler som var relevanta till vårt syfte. När vi använde den boleanska 

sökoperatoren ”OR”, med betydelsen motsvarande eller, mellan sökord gav det fler antal 
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träffar och att det breddade sökningen samt att det blev mer ospecifikt relaterat till vårt syfte. 

Ämnesordskombinationerna gav dessutom en stor variationsbredd med antal träffar och 

relevans beroende på vilken databas som valdes.  

 En svaghet kan vara att författarna inte har använt en trunkering i sökandet av artiklarna, 

vilket kan ha lett till att vi missat relevanta artiklar som passar vårt syfte. Vi gjorde inte detta 

för att den gav för många träffar som inte var relevant till vårt syfte. 

 I sökningsprocessen följde flera artiklar som handlade om både existentiella och andliga 

frågor. Författarna har diskuterat kring detta och kom fram till att existentiella frågor även kan 

relatera till andlighet och religion. Författarna ansåg att detta inte kunde ha negativ påverkan 

på studien. I de artiklarna var inte religion och andlighet det stora fokuset men dessa två 

begrepp förekom oftare när man diskuterade existentiella frågor. Utifrån detta fanns det vissa 

artiklar som handlade om både existentiella och andliga begrepp.    

 Fyra artiklar hade blandade perspektiv på sjuksköterskor, undersköterskor, patienternas 

och anhörigas erfarenhet. I två artiklar fanns perspektiv i studien på både sjuksköterskors och 

undersköterskors erfarenhet. Det var då svårt ibland att skilja på resultatet vem som ansåg 

vad, men författarna hade använt studie trots detta för att artikeln svarade på vårt syfte. Vi 

tyckte att innehållet var både relevant och användbart och handlade mest om sjuksköterskors 

erfarenheter. Dessutom ingav artiklarnas reliabilitet och validitet ett trovärdigt intryck.  I de 

andra två artiklarna fanns både sjuksköterskor och patienter med sina anhöriga, läkare och 

annan vårdpersonal med i studien men det var tydligt vem som återberättade vad och det var 

ingen svårighet att skilja på deltagares åsikter. Vi tycker att artiklarna trots att de innefattade 

olika perspektiv var intressanta för vårt syfte därför valde vi att behålla dem till vårt 

studieresultat. 

Vi hade flera artiklar skrivna av samma författare vilket kan vara problematiskt eftersom 

det kan påverka resultatet av vår studie. Vi valde de artiklarna ändå eftersom de författarna 

har forskat ingående kring ämnet om existentiella frågor. Författaren kan ha samma 

närmanden till sina studier och tillvägagångssätt vilket kan ge snarlika resultat i studierna. 

Trots misstankarna ovan valde vi att referera till dessa författare på grund av att de är 

framstående experter i ämnet om existentiella frågor.  

 

Resultatdiskussion 

Vårt syfte med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors erfarenhet av att samtala med 

patienter i palliativ vård om existentiella frågor. Det som framkommit av betydelse i vårt 
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resultat behandlade aktivt lyssnande, timing och närvaro samt sjuksköterskans sårbarhet. 

Resultatet diskuterades med Travelbee´s omvårdnadsteori och konsensusbegreppet vårdande. 

 Att möta patienters existentiella samtalsbehov kräver färdigheter i att lyssna och att 

samtala. I samtalssituationen påpekades vikten av det aktiva lyssnandet och att låta patienten 

tala fritt. Det är viktigt att tillämpa de verktyg som fanns tillhands nämligen; att ge tid och att 

lyssna för att lindra lidande vilket bekräftats av Edwards (2005)  som beskriver att 

sjuksköterskor måste lyssna uppmärksamt, noggrant och försöka förstå meningen bakom 

orden. Det aktiva lyssnandet bereder större möjligheter till utvecklandet av empati hos 

sjuksköterskor och en mer personcentrerad förståelse av patientens erfarenheter och 

ståndpunkter. Att ha förmågan att lyssna krävde enligt Fredriksson (1999) att lyssnaren ger 

utrymme för tystnad eftersom det är viktigt för att höra och förstå vad som sägs. Det ger också 

patienten tid och möjlighet till eftertanke. Genom att sjuksköterskan aktivt lyssnar till och 

visar respekt för patienten uppmuntras patienten att samtala om sin levda erfarenhet. 

Travelbee (1971) beskriver kommunikationstekniker som användandet av öppna frågor 

eftersom de inte blockerar kommunikationen utan uppmuntrar individen att fortsätta att tala. 

En annan teknik som författaren beskriver är den reflekterande tekniken som går ut på att 

upprepa vad individen redan sagt fast i en frågeformulering. Båda dessa tekniker beskrivs och 

används i det aktiva lyssnandet i resultatartiklarna. Det aktiva lyssnandet hjälper 

sjuksköterskan att förstå patienten. För att kunna lyssna med öppenhet krävs det enligt 

Dahlberg och Segesten (2010) att man möter den andre så förutsättningslöst som möjligt det 

vill säga att så mycket som möjligt av lyssnarens förförståelse läggs åt sidan. Det är en 

balansgång mellan att bekräfta det man redan tidigare vet och möjligheten att använda sin 

tidigare erfarenhet för att förstå något nytt som berättas. 

 Timing beskrevs i vårt resultat som en förmåga hos sjuksköterskorna att tillvarata de 

stunder då patienter ville och behövde prata. För detta behövdes en förmåga hos 

sjuksköterskorna att uppfatta signaler, verbala såväl som icke-verbala, från patienten och en 

väl avstämd förmåga att tolka och förstå behovet av samtal. Vissa patienter beskrevs inte vilja 

diskutera existentiella frågor av olika anledningar och det var då nödvändigt att respektera 

patientens önskan. Behovet av samtal kunde inträffa i vårdsituationer spontant exempelvis då 

sjuksköterskan utförde någon omvårdnad av patienten.  Travelbee (1971) menar att det är 

viktigt att sjuksköterskorna visar tillgänglighet för patienterna vilket kunde ske genom 

ögonkontakt och i kroppsspråket. Författaren beskriver också vikten av att bedöma när 

sjuksköterskan ska tala och när hon ska vara tyst det vill säga utveckla en förmåga och känsla 

för timing. Det är viktigt att sjuksköterskan är närvarande i mötet med patienten för att kunna 
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”känna av” patientens situation och tillvarata de tillfällen när patienten öppnat sig till 

existentiella samtal.  

 Fredriksson (1999) beskriver närvaro som att ” vara där” och ”vara med”. Att ”vara där” 

handlar om att sjuksköterskan är uppmärksam på patientens behov och att göra något för att 

uppnå ett mål, exempelvis stöd, uppmuntran eller tröst av obehagliga känslor. Att ”vara med” 

handlar om en mellanmänsklig relation utöver samtal som handlar om frågor och svar, 

nämligen att sjuksköterskan bjuder in sig själv till patienten och är autentiskt närvarande samt 

villig att möta patientens lidande. I denna närvaro kan patienten sätta ord på sina känslor och 

tankar vilket kunde hjälpa sjuksköterskan att förstå patienten. Detta visades även i vårt 

resultat, att sjuksköterskan vara närvarande med patienten så uppmärksammades dennes 

behov av att samtala om existentiella ämnen. Detta gav patienterna en möjlighet att uttrycka 

sina egna känslor vilket också ledde till att de kunde känna sig lättade efter samtalet.    

 Patientens behov av att samtala med sjuksköterskan vid livets slut kunde på ett eller annat 

sätt beröra frågor med existentiellt innehåll nämligen de val som patienten tidigare gjort i 

livet, känslan av existentiell isolering då döden närmar sig, meningslöshet i tillvaron och 

döden. För sjuksköterskorna kunde det vara en utmaning att ta sig an dessa frågor hos 

patienterna och bemöta dem på ett värdigt sätt. Det viktiga enligt många sjuksköterskor i de 

studier vi granskat var att lyssna på patientens berättelse, bekräfta denne och att inte försöka 

ge färdiga svar och lösningar på deras frågor. Arlebrink (2012) menar att samtalet om 

existentiella frågor inte alltid är lätt. Anledningen till detta kan vara att det inte helt enkelt 

finns svar på de frågor patienterna ställer. Exempel på en fråga kunde vara: finns det en 

mening med det som har hänt mig? De frågorna har ofta inga svar och förblir obesvarade för 

patienten. Författaren menar att det är viktig att lyssna utan att ge svar eller känna krav att 

komma med några svar.      

 I vårt resultat förekom att sjuksköterskorna kunde dela patienternas tro om vad som händer 

efter döden för att kunna lindra patienters ångest och rädsla inför döden.  Då kunde 

exempelvis frågor som berörde döden och en önskan om återförening med tidigare 

bortgångna släktingar tas upp. För sjuksköterskan handlade det om att förmedla hopp i syfte 

om att skapa ett meningsfullt sammanhang trots lidandet. Travelbee (1971) beskriver att syftet 

med vårdandet är att assistera patienten eller familjen att hantera erfarenheten av sjukdom och 

lidande och att finna mening i dessa upplevelser. Sjuksköterskan kan endast hjälpa dem som 

hon lyckas etablera en människa till människa relation med. Det krävs också av 

sjuksköterskan att hon behöver förstå till vilken grad patienten och anhöriga har accepterat 

sjukdomen. När en patient närmade sig döden var det viktigt för den döende att kunna finna 
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mening i livet genom tro, hopp och kärlek (Mok, Wong & Wong, 2009). För att detta skall bli 

möjligt enligt författarna av studien så krävdes bland annat att vårdpersonal inkluderat 

sjuksköterskor kunde skapa en medkännande och kärleksfull omgivning som främjar 

acceptans och hopp.  

 Vårdandet handlar om att stärka patientens livskraft och välbefinnande trots sjukdom och 

det kan ske genom vårdande möten och vårdande samtal (Dahlberg & Segesten, 2010). Det 

vårdande mötet handlar om att ta sig tid för patienterna, att lyssna och bekräfta dem så att de 

känner sig sedda och hörda. Det vårdande samtalet handlar om att vara medveten om hur man 

formulerar sig i ord inför patienten eftersom orden antingen kan skada eller stärka hälsa och 

välbefinnande. Det vårdande samtalet handlar mycket om att ta sig tid till att lyssna patientens 

berättelse, hur de ser på sin hälsa, hur behandlingen kommer att fortlöpa eller vad patienten 

ska göra för att kunna må bra. Öppenhet och följsamhet för patientens livsvärld utgör grunden 

för det vårdande samtalet och att möta och bejaka patienternas frågor utgör en del av det 

vårdande mötet.  

 Det förekom i vårt resultat att det väcker rädsla bland sjuksköterskor att samtala om 

existentiella frågor med patienter i palliativt vårdande, vilket ledde till att de inte vågade 

samtala om existentiella frågor med döende patienter. Travelbee (1971) menar att 

sjuksköterskans sårbarhet kan hindra att svara an mot den döende patientens behov vilket kan 

leda till likgiltighet inför dennes lidande. Det stöds av en studie av Deffner och Bell (2005) 

som visade att det finns samband mellan sjuksköterskors rädsla inför döden och deras 

upplevelse av att samtala med döende patienter om döden. Resultatet i studien visade att 

sjuksköterskor som har fått utbildning i kommunikation, om de var äldre eller hade erfarenhet 

kände sig tryggare i att samtala med döende patienter om döden.  

 Att finnas hos patienten och ha mod att stanna kvar i situationen och att lyssna kräver mod 

och också att sjuksköterskan utforskat sin egen sårbarhet. Att möta patienten i sitt existentiella 

lidande ansikte mot ansikte kan skapa känslor av rädsla, hjälplöshet och ångest hos 

sjuksköterskor och därför är det viktigt enligt Miller, Wagner, Britton och Gridley (1998) att 

sjuksköterskor tar sig an och utforskar sina egna ”sår” som skapar känslorna av hjälplöshet, 

rädsla och ångest. Genom att utforska sin egen sårbarhet kan vårdaren bli bättre på att hantera 

och förutse och möjligen kontrollera erfarenheterna de upplever i vårdsituationen med den 

existentiellt lidande patienten. Wihlborg (1996) menar att sjuksköterskor behöver bearbeta 

sina egna känslor kring döendet och döden och se döden som en naturlig del av livet. Detta 

för att kunna hjälpa patienten konfrontera döden och underlätta samtalet med döende 

patienterna. De Araújol et al. (2004) menar att det är viktigt att sjuksköterskor har en 
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emotionell balans för att kunna ge god vård för döende patienter, annars kan deras egna 

känslor och personliga konflikter komma emellan och påverka vårdandet för patienterna. Med 

emotionell balans menas att sjuksköterskan bör gilla sitt arbete och de ska inte var för 

personligt emotionellt engagerade i patienternas liv, detta för att det påverkar deras psykiska 

välmående.  

   

Kliniska implikationer  

I resultat framkom vikten av sjuksköterskans samtal om existentiella frågor med patienter 

vilket har stor betydelse för deras välbefinnande. Det är sjuksköterskornas ansvar att stödja 

patienter i deras existentiella frågor och om möjligt bjuda in patienter till samtal. 

  De samtalsstrategier som tillämpades såsom timing, aktivt lyssnade och vara närvarande 

upprepades i flera studier då de är viktiga egenskaper för en sjuksköterska att ha både inom 

palliativ vård och även inom allmän vårdavdelning. Författarna anser att det är viktigt med att 

sjuksköterskorna kan öva samtal om existentiella frågor på arbetsplatsen för att kunna 

utveckla samtalsstrategierna. Stöd från kollegor har också förekommit i flera studier vilket var 

till stor hjälp för flera sjuksköterskor, då samtal om existentiella frågor väckte starka känslor 

bland sjuksköterskor. Stöd från kollegor är viktigt för att det ger möjligheter för 

sjuksköterskor att kunna reflektera över sina egna känslor och lära från varandra för att sedan 

kunna våga samtala om existentiella frågor utan rädsla. Det är därför viktigt att handledning 

och reflektion i grupp på en arbetsplats sker för att öka sjuksköterskornas kunskap om 

existentiella frågor och därmed kunna hantera svåra samtal i mötet med patienter på ett 

professionellt sätt. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Existentiella frågor är vanliga inom olika vårdinrättningar, i synnerhet när patienter drabbas 

av en dödlig sjukdom. Detta ställer stora krav på sjuksköterskor när det kommer till att möta 

och samtala med patienter om existentiella frågor. Resultatet visar att det finns behov av 

kunskap bland sjuksköterskor om existentiella frågor, då det visade sig att de hade svårigheter 

att våga samtala om svåra frågor vilket också ledde till osäkerhet och rädsla. Därför är det 

viktigt att fördjupa kunskapen om existentiella frågor i livets slutskede. Man kan fråga sig hur 

man förbereder sjuksköterskor att på bästa sätt att möta och samtala om existentiella frågor i 

palliativ vård. Vidare vore det intressant att studera hur medvetna sjuksköterskor är om 

existentiella frågor och sin egen inställning till dem.  
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Slutsats  

Samtal om existentiella frågor har betydelse i palliativ vård. Patienter som befinner sig i livet 

slut kan ha många tankar och frågor som rör ensamhet, livsval som gjorts, mening kontra 

meningslöshet och död. Sjuksköterskan behöver förmåga att samtala om existentiella frågor 

med patienter och därmed tillgodose deras behov. Många sjuksköterskor i flera av studierna 

pekade på att det var av betydelse att lyssna aktivt till patienterna vilket bland annat innebar 

att de skulle få tala fritt oavsett samtalsämne som de själva valt. Det aktiva lyssnandet 

beskrevs som tillämpandet av att spegla vad patienter säger och användandet av öppna frågor. 

Dessutom framkom i resultatet att sjuksköterskorna hade svårigheter att samtala om 

existentiella frågor, då samtal om dessa frågor väckte starka känslor. Sjuksköterskorna 

upplevde samtalen som svåra och energidränerande. Tidsbrist, miljö och stöd från kollegor 

var andra faktorer som hade påverkan för sjuksköterskor att samtala om existentiella frågor. 

Tidsbrist var ett hinder för att sjuksköterskor då de uppgav att de undvek att initiera samtal 

om dessa frågor på grund av att de ansåg att de inte skulle kunna avsluta samtalet på ett 

värdigt sätt. Behovet av stöd från kollegor betonades av flera sjuksköterskor då vissa 

sjuksköterskor behövde vända sig till sina kollegor för att få hjälp.  
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Bilaga 1. Sökmatris  
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träffar 

Begränsningar Antal lästa 
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Antal lästa 
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care) AND (Nurse) 

16 2002- 2016, Abstract 
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(Existential issue) AND (Palliative 

care) 

72 2002-2016, Abstract 
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5 2 Artikel nr 8 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, 
tidskrift 

Syfte Metod 
(Urval och datainsamling, 
analys) 

Resultat 

Artikel. 1. 

Boston, H. P., 

& Mount, M.B. 

The Caregiver’s 

Perspective on Existential 

and Spiritual Distress in 

Palliative Care 

2006, Canada, 

Journal of Pain 

and Symptom 

Management 

 

Var att studera hur 

vårdgivare identifierar och 

tolkar det andliga och 

existentiella behoven hos 

patienterna. Hur vårdgivare 

upplever hämmande och 

främjande faktorer i 

tillhandhållande av andlig 

omvårdnad.   

Metod: Kvalitativ studie. 
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Analys: kvalitativ innehållsanalys 
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andliga frågor. Samt sjuksköterskans  

sårbarhet  i  palliativ vård. 

Artikel 2 

Browall, M., 

Henoch, I., 

Melin-

Johansson, C., 

Strang, S., & 

Danielson, E.  

 

Existential encounters: 

Nurses' descriptions of 

critical incidents in 

end-of-life cancer care 

2014, Sverige, 

European Journal 

of Oncology 

Nursing 

Var att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter 

av existentiella situationer 

hos patienter som drabbats 

av avancerad cancer -

sjukdom.  

 

Metod: Kvalitativ studie 

Urval: 83 sjuksköterskor från fyra 

olika enheter. 

Datainsamling: ssk ombads att 

skriva ner en händelse då de mött 

existentiella frågor inom vården. 

Analys: kvalitativ innehållsanalys 

  

I resultatet framkom betydelsen av aktivt 

lyssnande och närvaro med patienter vid 

samtal om existentiella frågor. Detta för att 

kunna tillgodose patientens behov av att 

kunna samtala om existentiella frågor. 

Resultatet visade också hur sjuksköterskor 

påverkades av de existentiella samtalen.      

 

Artikel 3 

Browall, M., 

Melin-

Johansson, C., 

Strang, S., 

Danielson, E., 

& Henoch, I 

 

Health care staff’s 

opinions about existential 

issues among patients 

with cancer. 

2010, Sverige,  

Palliative and 

supportive care 

 

Var att undersöka 

sjuksköterskors åsikter om 

existentiella frågors 

betydelse för patienter och 

sjuksköterskornas ansvar när 

existentiella frågor tas upp 

av patienterna. 

 

Metod: kvalitativ studie. 

Urval: 23 sjuksköterskor från olika 

vårdenheter. 

Datainsamling: fyra fokusgrupper. 

Analys: kvalitativ innehållsanalys.  

Resultatet visade på betydelsen av 

existentiella frågor för patienter och vilket 

ansvar sjuksköterskor har.  I studien 

beskrevs sjuksköterskors dialog med 

patienterna om liv och död, vad mening i 

livet betyder för dem, om skuld och straff 

realterat till deras tidigare handlingar och 

närståenderelationer. Sjuksköterskor 

betonade att det är deras ansvar att samtala 

om existentiella frågor med patienter och 

att lyssna på dem.  
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Artikel 4 

Houtepen, R., 

& Hendrikx, D. 

(2003) 

Nurses and the virtues of 

dealing with existential 

questions in terminal 

palliative care. 

2003,Nertherlands 

and Belgian 

Nursing ethics. 

Var att studera vilka 

svårigheter har 

sjuksköterskor när de mötte  

döende patientenas 

existentiella frågor. 

Metod: kvalitativ studie. 

Urval: 12 sjuksköterskor deltog. 6 

från Belgien och 6 från 

Nederländerna som har haft långt 

erfarenhet från palliativ vård. 

Datainsamling: semi strukturerade 

intervjuer.  

Analys: författarna gjorde analys av 

deltagarnas svårigheter och en 

presentation från transkriberade 

materialet. Därefter resulterade till 

övergripande tema.  

Resultatet visade att sjuksköterskornas 

svårigheter att konfronterna med 

patienternas existentiella frågor, vikten av 

stöd från kollegor och olika typer av 

förmågor och brister i existentiella stöd. 

Artikel 5 

Keall, R., 

Clayton, M. J., 

& Butow, P. 

How do Australian 

palliative care nurses 

address existential and 

Spiritual concerns? 

Facilitators, barriers and 

strategies 

2014, Australia, 

Journal of 

Clinical Nursing.  

Var att undersöka främjande 

faktorer, hinder och 

strategier som australiska 

palliativvårdssjuksköterskor 

kunde identifiera.  

Metod: Kvalitativ studie. 

Urval: 20 sjuksköterskor från 

palliativ vården. 

Datainsamling: Fokusgrupper och 

semi- strukturerade intervjuer. 

Analys: Induktiv analysmetod 

användes.   

Resultatet visade faktorer som hindrar och 

främjar det existentiella och andliga 

vårdandet. Hindrande faktorer var brist på 

tid, kunskap, rädsla, tros- och kulturella 

skillnader mellan sjuksköterska och 

patienter. Främjande faktorer var en god 

kommunikationsförmåga som aktivt 

lyssnande med öppna frågor samt visade 

på betydelsen av att vara äkta och 

närvarande. 

Artikel 6 

Strang, S., 

Henoch, E., 

Dannielson, 

M., & Melin-

Johansson, C.  

 

Communication about 

existential issues with 

patients close 

to death—nurses’ 

reflections on content, 

process and meaning.  

2003, Sverige, 

Psycho-

Oncology. 

Var att beskriva 

sjuksköterskors 

reflektioner kring 

existentiella frågor i sin 

kommunikation med 

patienter nära döden. 

 

 

 

Metod: kvalitativ design. 

Randomiserad kontrollerad studie. 

Urval: 98 deltagare från tre hospice, 

sex sjukhus från onkologiska 

avdelningar och två från palliativa 

hemsjukvården. 

Datainsamling: Gruppreflektion som 

fokuserade på existentiella frågor och 

relationen till patienten i livets 

slutskede. 

I resultatet framkom att de existentiella 

samtalen innehåller frågor som rör livet, 

döden och relationer. Vid samtal om 

existentiella frågor är viktigt att 

sjuksköterskan lyssnar aktivt, ställer öppna 

frågor, att vara närvarande och bekräfta 

patienterna.  
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Analys: kvalitativ innehållsanalys. 

Artikel 7 

Strang, S., 

Strang, P., & 

Ternestedt, B-

M. 

Existential support in 

brain tumor patients 

and their spouses.  

2001, Sverige, 

Support Care 

Cancer. 

Var att beskriva 

sjuksköterskors åsikter om 

behovet av att erbjuda 

existentiellt stöd till 

patienter och hur detta 

prioriteras. Patienter som 

drabbats av hjärntumör och 

deras anhörigas åsikter om 

stöd av existentiella kriser. 

Metod: Kvalitativ studie 

Urval: 20 patienter, 

16 anhöriga och 16 sjuksköterskor 

deltog. Sjuksköterskorna arbetade 

med hjärntumörgruppen vid 

akutsjukhus, både i  neurologi och i 

onkologiavdelningar. 

Datainsamling: intervjuer. 

Analys: fenomenografisk 

analysmetod. 

Resultatet visade på sjuksköterskors 

åsikter om vikten av prioritering av 

existentiell stöd vilka delas in i fyra 

huvudgrupper: 1) religion, 2) "en diffus 

bild", 3) samtal, och 4) frågor avgörande 

betydelse. Sjuksköterskor hade i allmänhet 

en positiv attityd för existentiella frågor 

men trodde att dessa frågor var svåra att 

hantera i praktiken på grund av tidsbrist, 

brist på kunskap 

och upplevelse av rädsla. 

Artikel 8 

TornØe, .A. K., 

Danbolt, J. L., 

Kvigne,K., & 

SØrlie, V. 

The power of consoling 

presence - hospice 

nurses’ 

lived experience with 

spiritual and existential 

care for the dying.  

2014,  Norge, 

BMC Nursing. 

Var att beskriva betydelsen 

av hospicesjuksköteskors 

livserfarenheter med att 

lindra döende patienters 

andliga och existentiella 

lidande.  

Metod: kvalitativ studie  

Urval: Åtta sjuksköterskor från 

palliativvården.  

Datainsamling: intervju med öppna 

frågor.  

Analys: fenomenomenologisk och 

hermeneutisk metod. 

I resultatet framkom vikten av att trösta 

patienter genom samtal, tystnad, att vara 

närvarande samt aktivt lyssna på patienter. 

Sjuksköterskorna i studien betonade vikten 

av öppenhet om existentiella frågor och att 

vara närvarande vid samtal. Dessa 

färdigheter är viktiga aspekter i den 

existentiella och andliga vården.  

Artikel 9 

TornØe, .A. K., 

Danbolt, J. L., 

Kvigne,K., & 

SØrlie, V. 

The challenge of 

consolation: nurses’ 

experiences with spiritual 

and existential 

care for the dying-a 

phenomenological 

hermeneutical study.  

2015, Norge, 

BMC Nursing. 

Var att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter 

av andlig och existentiell 

omvårdnad för döende 

patienter i sjukhus. 

Metod: Kvalitativ med narrativa 

intervjuer. 

Urval:Sex sjuksköterskor som 

arbetade inom onkologi- och 

palliativvård. 

Datainsamling: Intervjuer  

Analys: fenomenomenologisk och 

hermeneutisk metod. 

Resultatet visade på vikten av en öppen 

dialog mellan patienter och anhöriga. 

Sjuksköterskorna uppmuntrade patienterna 

att tala öppet med sina anhöriga. Detta för 

att lindra patienternas existentiella och 

andliga lidande.  

 

Artikel 10 

Udo, C., Melin-

Johansson, C., 

Henoch, L., 

Axelsson, B., & 

Danielsson, E. 

Surgical nurses´ attitudes 

towards caring for 

patients dying of cancer – 

a pilot study of an 

educational intervention 

on existential issues 

2014, Sverige, 

European Journal 

of Cancer Care. 

Var att pilottesta en 

utbildningsintervention om 

existentiella frågor och 

beskriva sjuksköterskors 

inställning i vårdandet av 

patienter döende i cancer. 

Utbildningsinterventionens 

syfte vara att utvärdera om 

det påverkade 

sjuksköterskornas 

självförtroende i 

Metod: Randomiserad kontrollerad 

pilotstudie med kvalitativ och 

kvantitativ metod. 

Intervjuer användes för att fördjupa 

de kvantitativa data som erhölls. 

Urval: 42 sjuksköterskor deltog i 

studien. 

Datainsamling: Enkät med 59 objekt 

med sjuksköterskeperspektivet i 

fokus och likert-skala användes. 

Intervjuer med 11 sjuksköterskor i 

Resultatet visade på att 

utbildningsinterventionen 

gav ökat självförtroende hos 

sjuksköterskorna att samtala om den nära 

förestående döden  med patienterna och att 

interventionen också gav en breddad 

förståelse för existentiella frågor. De blev 

också mer medvetna hur deras egna 

känslor kunde påverka patienterna. 
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kommunikationen med 

patienterna och att utvärdera 

sjuksköterskors erfarenheter 

och reflektioner om 

existentiella frågor efter 

deltagandet i interventionen. 

interventionsgruppen. 

Analys: icke parametriska statitiska 

analyser utfördes och kvalitativ 

innehållsanalys för intervjuerna. 

 

 

 


