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Sammanfattning   
Bakgrund: Den palliativa vården blir aktuell när det inte längre finns någon bot utan det enda som 

kvarstår är symtomlindring. Fokus handlar om att lindra lidande för patienterna, vare sig det är fysiskt, 

psykologiskt, socialt eller andligt. Det är vanligt förekommande att existentiella frågor uppstår i detta 

skede. Dessa frågor kan innefatta livet, personens existens och död. Många gånger kan dessa frågor 

vara svåra att hantera för sjuksköterskor. Syfte: Var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet kring det 

existentiella samtalet med patienten vid palliativ vård. Metod: Studiens design är en kvalitativ 

litteraturstudie. Artiklar söktes i två databaser. En granskningsmall från Högskolan Kristianstad användes 

för att granska artiklarnas kvalitet. Artiklarna analyserades enligt Fribergs analysprocess. Resultat: 

Beskriver sjuksköterskors erfarenhet kring existentiella samtal och bygger på 10 kvalitativa artiklar, där 

två huvudkategorier skapades; kommunikationens betydelse i mötet och kompetensens betydelse vid 

samtal med patienter, dessa hade sedan fyra underkategorier. Diskussion: Utifrån Shentons kvalitativa 

trovärdighetsbegrepp har styrkor och svagheter diskuterats. De centrala fynden; Kommunikationens 

betydelse, hur tid, mod, ansvar påverkar sjuksköterskans erfarenhet kring existentiella samtal. Fynden 

diskuterades utifrån etiken, samhällsperspektivet utifrån McCormack & McCance, personcentrerade 

vårdteori.  
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Inledning 

Att våga samtala om döden är något som skrämmer många trots att döden är en viktig del 

av livet och kommer drabba oss alla förr eller senare. Vid livets slutskede kan det 

förekomma svåra samtal mellan sjuksköterska och patient. Tankar om livet och döden är 

inte helt ovanliga. Existentiella frågor uppkommer i samband med oväntade 

livshändelser. Att våga prata om döden och existentiella frågor borde många gånger vara 

en självklarhet. Det är därför viktigt att ta reda på vad sjuksköterskorna känner när 

samtalen med patienterna kommer in på de existentiella frågorna. Tar sjuksköterskorna 

avstånd från patienterna eller vågar de möta frågorna? 

Bakgrund 

Enligt världsorganisation (WHO) definieras begreppet palliativ vård som ett sätt att 

förhålla sig i omhändertagandet när det inte längre finns någon möjlighet att bota eller 

förlänga patientens liv. Fokus läggs på att lindra lidandet så tidigt som möjligt för 

patienter (WHO, 2002). Strang (2012) beskriver att ordet palliativ härstammar från det 

latinska ordet pallium som innebär mantel. Ordet valdes med en symbolisk innebörd 

genom att “linda in patienten i en mantel av omsorger” (Strang, 2012, sid.15). Inom 

palliativ vård eftersträvar sjuksköterskan att tillgodose patientens fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella behov. Strang (2012) beskriver vidare hur dessa behov kan 

tillgodoses genom att ta hänsyn till de fyra ovanstående dimensioner eftersom de går in i 

varandra och påverkar människan som helhet. Den palliativa vården utgår från fyra 

hörnstenar: symtomlindra, kommunikation och relation, teamarbete samt närståendestöd. 

Detta för att på bästa möjliga sätt göra en bedömning och behandla uppkommande 

problem. I kombination med en god samverkan mellan olika professioner såsom 

sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och kuratorer har dessa en viktig roll för den 

palliativa vården. Dock får man inte glömma att vården kring den palliativa patienten kan 

se olika ut beroende på personens individuella vårdbehov (Strang, 2012). 

Ett samtal är ett utbyte av ord mellan två och flera personer (Bengtsson & Lundström, 

2015). Samtal kan ha olika syften beroende på om man vill ge eller få information. Ett 

samtal är ett bra redskap för sjuksköterskan för att bättre kunna förstå patientens behov 
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eller funderingar. Syftet för sjuksköterskan i ett samtal är att vara närvarande och lyssna 

aktivt på patienten (Bengtsson & Landström, 2015). Strang (2012) beskriver samtalet 

som en språklig kommunikation. Ordet kommunikation betyder något som man delar 

med någon och fungerar som ett utbyte av meddelande mellan två och flera deltagare 

(Sundler, Hjertberg, Keri, & Holmström, 2019). Förutom den verbala kommunikationen 

förekommer den ickeverbala kommunikationen, där kroppsspråket, ordval, mimik och 

röstläge kan ha betydelse. Kommunikation är även ett sätt att bygga relationer mellan 

sjuksköterskan och patienten vilket är viktigt då en etablerad relation kan leda till samtal 

om existentiella frågor (Strang, 2012). Existentiella frågor uppkommer ofta när själva 

existensen är hotad, det vill säga att patientens liv börjar närma sig sitt slut, men kan 

förekomma annars också. Vid livets slut kan frågorna handla om döden, livsfrågor och 

det personliga värdet (Bengtsson & Lundström 2015). Frågor om just döden är ofta 

förekommande vid palliativ vård (Arlebrink, 2012). Dessa frågor skapar ofta ångest hos 

personer som befinner sig vid livets slut. Bengtsson och Lundström (2015) betonar vikten 

av att aldrig lämna en ångestfylld patient ensam, eftersom ångest även kan skapa andra 

kroppsliga symtom såsom andnöd och panikkänslor. I rollen som sjuksköterska ingår att 

arbeta nära patienten, genom att ge utrymme för att ta upp frågor om existentiella tankar 

är sjuksköterskan automatisk en samtalspartner om existentiella frågor.  

Sjuksköterskan har en ledarroll inom omvårdnadsarbetet då hen har huvudansvaret för 

omvårdnaden. Sjuksköterskan fungerar även som en mellanlänk mellan olika parter i 

teamarbetet vid behov av kompletterande kompetens exempelvis smärta. Omvårdnaden 

är ett brett begrepp som innefattar både den patientnära helhetssynen samt kunskap inom 

evidensbaserad vård (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017a). Svensk 

sjuksköterskeförening (2017b) beskriver hur viktigt det är att all omvårdnad som 

sjuksköterskan utför är evidensbaserad, vilket betyder att det är forskning och beprövad 

erfarenhet som ligger bakom arbetet som sjuksköterskan utför. Omvårdnad kan ha en stor 

betydelse för patientens hälsa. Det är sjuksköterskans uppgift att se till att patienten får 

de omvårdnadsåtgärderna som är bäst för patienten. Genom att sätta patientens behov av 

vård framför sjukdomen kan sjuksköterskan ge en god personcentrerad vård (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2016). 
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Personcentrerad vård innefattar fyra huvudkomponenter; förutsättningar för 

personcentrerad vård, vårdandets sammanhang, personcentrerade processer och 

personcentrerade resultat. Modellen gör det möjligt att lyckas med en personcentrerad 

vård. I personcentrerad vård ses personen framför sjukdomen (McCormack & McCance, 

2006). I personcentrerad vård utgår sjuksköterskorna hela tiden utifrån patientens 

upplevelser och behov. Personcentrerad vård innebär att respektera, aktivt lyssna och 

bekräfta patientens upplevelser och tolkningar av hens hälsa och ohälsa. Dessutom 

innebär personcentrerad vård att ge patienten möjligheter att göra val som känns rätt för 

patienten i relation till sin sjukdom och hälsa. Att tillsammans med patienten komma fram 

till vad som känns bäst för patienten är viktigt (McCormack & McCance, 2006). Centralt 

fokus ligger på att vara närvarande och visa engagemang då detta återspeglas på 

kvaliteten av relationen mellan sjuksköterska och patienten. Sjuksköterskor bör vara 

medvetna om sina egna värderingar vilket har ett nära samband med självkännedom. Att 

ha självkännedom som sjuksköterska innebär att vara klar över vem hen är som person 

och vem hen är i sin yrkesroll. Det är viktigt att vara klar över om det är patientens eller 

sjuksköterskans värderingar som kommer fram i samtalet (McCormack & McCance, 

2006). Sjuksköterskan bör dock vara medveten om att det kan förekomma en risk av att 

själv bli förlamad av sorg och lidandet som kan påverka hens egen handlingskraft och 

tankesätt (Schuster, 2006).  

Vid palliativ vård är det extra viktigt att ha kunskap kring förhållningssätt och vård av 

patienter vid livets slut för att ta hänsyn till de sociala, fysiska och psykiska behoven. Vid 

livets slutskede väcks många känslor och existentiella funderingar för patienter. För 

sjuksköterskan gäller det att fånga upp dessa behov genom att lyssna aktivt och prata med 

patienten om dessa frågor och uppkommande problem. Dock får ej sjuksköterskan 

glömma att varje individ har egna behov och funderingar samt olika strategier för att klara 

av situationen. Det kan vara ett problem för många sjuksköterskor då de kan ha bristande 

kunskap och erfarenhet för att kunna hantera dessa behov. Undersökningen kan hjälpa till 

och öka sjuksköterskors kännedom om hur det är att möta existentiella samtal med 

patienter i palliativ vård samt hur man kan på ett bra sätt möta dessa existentiella frågor.  
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Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet kring det existentiella samtalet med 

patienten vid palliativ vård. 

Metod 

Design 

En allmän litteraturstudie som bygger på kvalitativ forskning har genomförts. Kvalitativ 

forskning valdes för att få en djupare förståelse av upplevelser. En litteraturstudie görs då 

ett tydligt syfte är formulerat och problemformulering finns, dessa ligger till grund för att 

kunna utöka sitt kunskapsområde kring ämnet (Segersten, 2017). Syftet var att beskriva 

sjuksköterskors erfarenhet av existentiella samtal vid palliativ vård. Studien bygger på 

kvalitativa artiklar för att få en djupare förståelse för upplevelserna i samtalen mellan 

patienten och sjuksköterskan. Analyserna kommer att göras induktivt då det är innehållet 

i artiklarna som ska analyseras och formuleras så korrekt som möjligt. Priebe och 

Landström (2017) antyder att induktiv design används då man vill få fram upplevelsen så 

korrekt som möjligt utan författarnas egna värderingar. 

Sökvägar och Urval 

Artiklarna söktes fram i de akademiska databaserna PubMed och Cinahl Complete. 

PubMed är inriktad på medicin och omvårdnad medan Cinahl Complete endast är 

inriktade på omvårdnad. Dessa användes för att få relevanta träffar till valt syfte. 

Databaserna innehåller artiklar som är kvalitetsgranskade och grupperade i olika områden 

exempelvis omvårdnad (Östlundh, 2017). En pilotsökning i databasen PubMed gjordes 

innan studien började för att se om det fanns tillräckligt med kvalitativt material till valt 

syfte. När det visade sig finnas tillräckligt med material till valt ämne kunde studien börja. 

Författarna utgick från syftet och tog sedan ut nyckelbegreppen sjuksköterska, upplevelse, 

existentiella samtal och palliativ vård, sedan skapades olika sökblock med olika 

synonymer och en sökning i Cinahl Complete och PubMed gjordes. Begreppen översattes 
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till engelska med hjälp av ämnesordlistan svensk MeSH (se bilaga 1 & 2). Booleska 

operatorer AND och OR användes. De är till för att öka sökningen och öka träffsäkerheten 

(Karlsson, 2017). Finns det minst två synonymer i ett sökblock används OR mellan varje 

ord. Trunkeringar och frassökning användes också. Trunkering användes för att få flera 

olika böjningar av sökordet och bidra till ett större antal träffar av artiklar i databasen 

(Österlundh, 2017). Frassökning används då två ord binds samman exempelvis 

”palliative care”, citationstecken ska vara både före och efter orden (Karlsson, 2017). 

Slutligen slogs sökblocken samman med AND och avgränsades med fulltext format, 

peer-reviewed, engelska och senaste 10 år. Det som skiljer databaserna åt är att PubMed 

inte använder trunkering eller frassökning i de fyra sökblocken jämfört med Cinahl 

Complete då tekniken inte går att använda i PubMed. Olika böjningar till synonymerna 

användes istället för att inte förlora relevanta sökträffar. Det gick inte att avgränsa med 

peer-reviewed i PubMed. 

Urvalet i studien var sjuksköterskors erfarenhet av existentiella samtal. För att få ett 

underlag som svarar på syftet valdes de artiklar som beskrev fenomenet (Henricson & 

Billhult, 2017). Studiens inklusionskriterier var att sjuksköterskor måste ha någon form 

av erfarenhet av ett samtal kring existentiella frågor (Björk, 2010). Exklusionskriterier 

var att de artiklar som innehöll patientens perspektiv av samtalet valdes bort. 

Granskning och Analys 

Titlar och abstrakt på artiklarna lästes för att se om de var relevanta för studien, om 

relevans fanns i både titel och abstraktet lästes hela artikeln. På så sätt underlättades 

arbetet och det blev mer strukturerat vid sökningen. Artiklar som inte svarade på syftet 

valdes bort. Artiklarna granskades gemensamt av författarna med en granskningsmall för 

kvalitativa artiklar som erhölls av Kristianstads Högskola (Blomqvist, Orrung Wallin & 

Beck, 2016). Av de 14 artiklar som granskades bedömdes 10 vara av acceptabel kvalité. 

När artiklarna hade funnits startade analysprocessen och den gjordes av båda författarna. 

Alla utvalda artiklar är kritiskt granskade och sammanställda i artikelöversikter. När 

artiklarna var lästa gjordes en mindre sammanfattning utifrån varje enskild artikel som 

fästes på artikelns framsida för att snabbt se vad artikeln handlade om. Artiklarnas resultat 

lästes flera gånger för att inte viktig information skulle falla bort. Det gjordes först enskilt 
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av varje författare för att plocka ut den text som svarade på syftet, därefter genomfördes 

en jämförelse bland alla artiklar för att se om fynden skiljde sig åt. När genomgången var 

gjord översattes textbitarna till svenska av båda författarna för att inte en misstolkning av 

översättningen skulle kunna ske. Alla bitar som översattes kodades för att undvika en 

förväxling mellan artiklarna. Av de relevanta fakta som funnits användes likheter och 

skillnader för att sorteras till olika kategorier samt underkategorier. De relevanta fakta 

som funnits användes för att hitta nyckelord som kom att bilda rubriker samt 

underrubriker. Friberg (2017) menar att i analysarbetet ses resultatet i sin helhet varpå 

den sönderdelas och senare sätts samman på nytt igen och skapar en ny helhet. 

Etiska överväganden 

Av de tio artiklarna som inkluderas i studien var åtta etiskt godkända. För att ett etiskt 

godkännande skall kunna ges ska artiklarna vara granskad av en kommitté. Normalt sett 

ska fyra etiska krav vara uppfyllda då ett godkännande ges och de kraven är frivillighet, 

informerat samtycke, konfidentialitet och nyttjandekrav (Sandman & Kjellström 2013). I 

de två artiklar där det inte framgick något godkännande gjorde författarna en bedömning 

då de förstår att informanterna har informerats på ett korrekt sätt och att data har 

behandlats rätt.  Egna etiska övervägande var att inte bli påverkade av förförståelsen utan 

vara så objektiva som möjligt. Priebe och Landström (2017) menar att en förförståelse 

utgår från personens egna tankar, idéer och erfarenheter. Det baseras oftast på vad 

personen har för erfarenhet sedan tidigare och är lätt att knyta an vid en studie. Det fanns 

en risk att feltolkning eller översättningsproblem av artiklarna kunde uppstå då de är 

skrivna på engelska. För att minska risken för detta lästes artiklarna var för sig och sedan 

gjordes en jämförelse av fynden. Alla fynd som hittades och som svarade på syftet har 

redovisats i studiens resultat (Sandman & Kjellström, 2013).  

Förförståelse  

Innan studien påbörjades skrev var och en av författarna ned sin egen förförståelse till 

valt ämne. En förförståelse skrivs ned av författarna innan studien startar för att vara 

medvetna om sina egna värderingar och inte bli påverkade av dem genom studiens gång. 

Sedan sågs likheter och skillnader som skrevs samman. Författarnas förförståelse var att 

sjuksköterskor är vana vid samtal vid livets slut men att sjuksköterskor är rädda för att 
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bemöta de existentiella frågorna som kan uppkomma. Detta grundar sig på att båda 

författarna tidigare har arbetat med patienter i palliativt skede. Uppfattningen är att inom 

den somatiska vården brister dessa kunskaper hur sjuksköterskor bemöter dessa patienter 

och hanterar existentiella samtal och inom äldrevården tror vi att det fungerar bättre och 

att kunskaperna är större. 

Resultat 

Resultatet baseras på 10 vetenskapliga artiklar. Studierna genomfördes i Sverige, Finland, 

Norge, Danmark, England, Indien, Kina och USA. Från analysen framträdde två 

kategorier som kategoriserade sjuksköterskors erfarenhet utifrån det existentiella 

samtalet med patienten vid palliativ vård. De framtagna huvudkategorierna är; 

kommunikationens betydelse i mötet med patienter och kompetensens betydelse vid 

samtal med patienter. De två underkategorier under huvudkategorin Kompetensen 

betydelse vid samtal med patienter går in i varandra och pilen symboliserar att det inte är 

helt lätt att särskilja dessa två underkategorier.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Kategorier som beskriver sjuksköterskors erfarenhet av det existentiella 

samtalet inom palliativ vård.   
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Kommunikationens betydelse i mötet med patienter 

Kommunikation spelar en avgörande roll i mötet mellan sjuksköterska och patient då 

kommunikationen underlättar att göra sig förstådd och få fram sitt budskap. I ett samtal 

om existentiella frågor krävs ofta en god kommunikationsförmåga. Kategorin rymmer 

två underkategorier; Samspelet mellan sjuksköterskor och patient samt upplevelser av ord 

och tystnad. 

  

Samspelet mellan sjuksköterskor och patienter 

En vårdrelation mellan sjuksköterskan och patienten är väsentlig för att kunna föra ett 

samtal om existentiella frågor. För att bygga upp en relation krävs tillit där patienten har 

en frihet att dela med sig om sina funderingar och tankar (Hemberg & Bergdahl, 2019). 

“Sometimes I’m astonished that they choose to share their troubles and worries 

with me! Even though I am their nurse, I’m still a stranger!” (Tornøe, Danbolt, 

Kvigne, & Sørlie, 2015, p.7).  

Desto mer sjuksköterskan lär känna patienten desto lättare blir det att prata om 

existentiella frågor (Hemberg & Bergdahl, 2019; Neiman, 2019). Att ha ett bra samspel 

mellan sjuksköterska och patient är mycket lättare om båda parterna förstår varandra och 

talar samma språk och om sjuksköterskan har den kunskap som krävs inom vissa 

folkgrupper och religioner, då patienten enbart talar sitt eget språk (Neiman, 2019). 

Tilliten stärks mellan sjuksköterska och patient då sjuksköterskan kan tolka signaler från 

patienten om hen är redo att prata om existentiella frågor, även om språken skiljer sig åt 

(Hemberg & Bergdahl, 2019). Att ta sig tid för ett samtal beskriver många sjuksköterskor 

som avgörande för att kunna etablera goda relationer (White & Meeker, 2019). När tiden 

inte räcker till, kan det leda till att sjuksköterskan brister i förståelse och inte i tillräckligt 

hög grad uppmärksammar patientens lidande och behov av säkerhet och känsla av 

gemenskap. Sjuksköterskor upplevde ett stort ansvarstagande och hade goda avsikter, 

vilja att hjälpa men tiden räcker inte alltid till att göra sitt bästa (Karlsson, Kasen & 

Wäenå-Furu, 2017). Genom att vara den förtrogna till patienten ledde det till att många 

sjuksköterskor kände sig väldigt utmattade (Tornøe et al., 2015). Problem och frågor som 
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uppkom längs vägen ledde till att sjuksköterskor kände sig tvungna att reflektera över sin 

personliga och professionella ställning. En etablerad relation ledde till en gemenskap 

mellan sjuksköterska och patient som gav patienten möjlighet att hitta styrka och mening, 

samt en möjlighet för sjuksköterskan att ge en god vård (Karlsson et al., 2017).  

Att använda humor kunde vara ett sätt att stärka relationen mellan sjuksköterska och 

patient på ett naturligt sätt. Sjuksköterskorna menade att använda humor när det var 

lämpligt var ett sätt att lätta upp stämningen och förbättra relationen men humorn måste 

ske på patientens villkor (Hemberg & Bergdahl, 2019; Stang, Henoch, Danielson, 

Browall, & Melin-Johansson, 2014).  

 

Upplevelse av ord och tystnad 

Tystnad i ett samtal kan många gånger kännas obekvämt för många sjuksköterskor. 

När de existentiella frågorna uppkommer kan den känslan förvärras. Många 

sjuksköterskor känner hur de undviker patienten för att undkomma frågorna. Det 

sjuksköterskan istället bör göra är att ge patienter tid och själva bara lyssna. 

Sjuksköterskor bör ge patienten tid att reflektera i ett samtal, oftast kommer 

patienten med svar på sina egna frågor (O´Brien, Kinloch, Groves, & Jack 2018). 

Kroppsspråk kunde avslöja om sjuksköterskor kunde hantera ordlös 

kommunikation eller om de inte hade tålamod eller tid att stanna. 

We had a patient who was difficult to get close to. One morning, we began 

helping him and we were silent the whole time. This wordless 

communication was so cool. It was something that happened to him and to 

us. He had his feet massaged and washed and after that he opened up. 

Something had been released but it was totally wordless. He found calmness 

here (Strang et al., 2014, p. 5).  

Sjuksköterskor beskriver hur kroppsspråket har en stor betydande roll vid ett samtal. Hur 

sjuksköterskan kan göra sig förstådd genom kroppsspråket kunde vissa gånger underlätta 

i ett samtal (Neiman, 2019). Att signalera till patienten att sjuksköterskan är obekväm vid 
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existentiella frågor kan minska tilliten till sjuksköterskan (Hemberg & Bergdahl, 2019; 

Strang et al., 2014; Tornøe et al., 2015). Vissa sjuksköterskor förklarade att orsakerna till 

bristen på samtal med patienter inte var tid eller personalbrist utan en fråga om 

prioritering. Att ha begränsat med tid kan vara ett sätt att dölja behovet av att samtala 

med patienten. Sjuksköterskor vet att djupa existentiella frågor uppkommer och att det är 

tungt att hen ibland inte kan ge ett bra svar till patienten. Rutiner och kunskap om 

existentiella frågor var otillräckliga (Strang et al., 2014). När utrymme gavs till patienten 

kunde hen oftast sätta ord på sina egna tankar och känslor. (Strang et al., 2014). 

 

Kompetensens betydelse vid samtal med patienter 

Vid samtal om existentiella frågor upplevde sjuksköterskor att deras kunskap utifrån 

utbildning ibland inte räckte till och känslomässiga utmaningar påverkade 

sjuksköterskan. Denna kategori rymmer två underkategorier; Existentiella och 

känslomässiga utmaningar och otillräcklig kompetens vid existentiella samtal. Dessa två 

underkategorier vidrör varandra och är svåra att särskilja då de symboliserar samma 

problemområde.  

 

Existentiella och känslomässiga utmaningar 

Existentiella och känslomässiga utmaningar avser att beskriva de existentiella frågorna 

påverkar sjuksköterskan och utmanar hen i sitt dagliga arbete. I samband med bemötande 

av existentiella frågor kunde många tankar och känslor väckas för sjuksköterskan. 

Osäkerhet, rädsla och otillräcklighet var några av känslor som kunde uppkomma för 

många sjuksköterskor när de berördes vid existentiella frågor (Chan, Fong, Wong, Tse., 

Lau, & Chan, 2015).  

Sjuksköterskorna beskrev hur viktigt det var att vara modig och lyssna på patienter eller 

bara hålla handen vilket kunde innebära att patienten öppnade för svåra frågor. 

Sjuksköterskor behöver inte alltid kunna ge svar när svåra existentiella frågor 

uppkommer, utan ibland krävs det enbart att våga lyssna (Hemberg & Bergdahl, 2019). 
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Genom att pendla mellan ansvarstagande och skuldkänslor i relation till patienten 

upplevde många sjuksköterskor en svår balansgång i existentiella frågor. Med ansvar 

växte skuldkänslor av att inte alltid kunna lätta patientens lidande samt maktlösheten när 

patienter gick bort (Karlsson et al., 2017). Sjuksköterskor upplevde att de prövades på en 

personlig och professionell nivå i samband med existentiella frågor (Chan et al., 2015). 

De existentiella utmaningar som väcktes vid liv under arbetets gång ledde till att många 

sjuksköterskor kände sig tvungna att reflektera över sina egna ställningstagande kring liv, 

lidande och döden (Chan et al., 2015; Karlsson et al., 2017). Att bevittna lidandet av 

patienter och framförallt se yngre människor dö, fick många sjuksköterskor att känna sig 

sårbara, framför allt när de själva kunde identifiera sig med patienten.  De emotionella 

utmaningar som sjuksköterskor mötte ledde ofta till en emotionell dränering (Tornøe et 

al., 2015). I ett arbete med patienter vid livets slut ökade en medvetenhet hos 

sjuksköterskor hur snabbt livet kunde vända och då ställdes de ofta inför existentiella och 

känslomässiga utmaningar (Chan et al., 2015; Karlsson et al., 2017). 

At core, we would crumble if we were completely emotionally tied to that patient. 

It is hard because sometimes you go home and you are literally shaking because 

you’re exhausted, you’re hungry, your emotions are flying high because of what 

went on in the unit (White & Meeker, 2019, p. 393).  

 

Otillräcklig kompetens vid existentiella samtal 

Vid bemötande av existentiella frågor upplevde sjuksköterskor att de hade bristande 

kunskap och en studie visade att ett behov fanns av vidareutbildning i hantering av 

existentiella frågor (White & Meeker, 2019). Sjuksköterskor kände att de behövde mer 

utbildning i att bemöta existentiella frågor för att hantera intensiva känslor från patienten 

och även kunna möta sina egna känslor (Pinto et al., 2019). 

“I feel end of life care is more than wound care. It's about dealing with patients’ 

emotions, especially negative emotions such as anger, resentment, guilt, hostility. 

We need training in managing these” (Pinto et al., 2019, p.430). 
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Även utbildning kring religion och deras ritualer kring död och döende behövdes (Pinto 

et al., 2019). O´Brien et al. (2018) beskriver även de hur utbildning är viktig för att kunna 

möta patienter kring deras andliga och religiösa problem som anses ingå i det 

existentiella. Sjuksköterskorna upplever att de lättare kan respektera patienten om de har 

kunskap om det andliga och religiösa. Ett sätt för sjuksköterskor att få mer kunskap är att 

fråga patienten eller anhöriga hur deras ritualer går till, om de behöver hjälp med något 

eller om sjuksköterskan kan göra något för att underlätta för patienten. Genom sökning 

av artiklar relaterat till den kunskap sjuksköterskan fått med sig från patienten kan de 

styrka den nyinsatta kunskapen (Neiman, 2019).  Sjuksköterskan är den person som är 

närmast patienten vid omvårdnad. Att inneha rätt kunskap och kompetens är en 

självklarhet men som allmänsjuksköterska i palliativ vård upplevde många 

sjuksköterskor inte att de hade rätt kompetens för att bemöta existentiella frågor (Thorn 

& Uhrenfeldt, 2017). Kompetensen sågs inte som evidensbaserad utan närmare som 

erfarenhetsbaserad (Thorn & Uhrenfeldt, 2017). 

Erfarna sjuksköterskor inom palliativ vård betraktades som kunniga ledare som 

nyutbildade och oerfarna sjuksköterskor tryggt kunde luta sig mot (White & Meeker, 

2019).  Att kunna ta del av varandras kunskap och samverka med andra i team vid 

situationer när sjuksköterskan kände sig osäker, uttryckte många sjuksköterskor var 

viktigt (Strang et al., 2014).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

I denna sektion diskuterades styrkor och svagheter utifrån de fyra kvalitativa 

trovärdighetsbegreppen: tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. 

Tillförlitlighet handlar bland annat om resultatet svarar på syftet, om utomstående 

personer har granskat arbetet och om rätt metod är vald relaterat till syftet. Verifierbarhet 

visar om analysprocessen är så tydligt beskriven att studien går att upprepa igen. 

Pålitlighet visar om författarna har beskrivit sin förförståelse. Överförbarhet visar om det 

går att överföra resultatet till en liknande kontext och andra grupper (Shenton, 2004). 

 

Tillförlitligheten höjs då urvalet av artiklar var det mest lämpliga då de bygger på 

sjuksköterskors upplevelser, dock fanns det fåtal artiklar där andra yrkeskategorier än 

sjuksköterskor medverkade i intervjuer, vilket sänker tillförlitligheten. En jämförelse med 

artiklar som endast sjuksköterskor medverkade i gjordes vilket ledde till att resultaten var 

desamma, sänks då fåtals artiklar ingick i studien (Shenton, 2004). En pilotundersökning 

genomfördes innan litteraturstudien påbörjades för att se om det fanns tillräckligt med 

material för att utföra litteraturstudien. En styrka är att citat fanns med i samtliga artiklar, 

både korta och långa, vilket gav en djupare förståelse för upplevelserna (Shenton, 2004). 

Analysprocessen i arbetet höjer tillförlitligheten ytterligare eftersom författarna gjorde 

analysen av artiklarna tillsammans, vilket möjliggjorde till att resultatdelarna formades. 

Den valda metoden utgick från all text som svarade på syftet i artiklarnas resultatdelar 

har tagits med i litteraturstudien (Shenton, 2004). En annan bidragande faktor till förhöjd 

tillförlitlighet är resultatets kategorier och underkategorier som noggrant har valts ut 

utifrån upplevelser, vilket visar på att författarna har arbetat nära texten. Författarna 

bedömer vidare att tillförlitligheten är hög då analysen är gjord utifrån Fribergs (2017) 

analysmetod. Litteraturstudien har även kritiskt granskats av studiekamrater samt 

handledare under studiens gång genom handledning, opponering, seminarier och 

individuell handledning, vilket även enligt Shenton (2004) höjer tillförlitligheten. 

Dessutom stärks tillförlitligheten genom att kategorier och underkategorier svarar på 



B
i
l
a
g
a 
1 

18 

 

syftet tillsammans med tillhörande text. Använda citat stärker litteraturstudien samt ger 

en bredare förståelse av tillhörande fynd.  

 

Verifierbarheten stärks då metoddelen anses vara tydligt beskriven. Sökschema för båda 

databaserna finns som bilaga vilket underlättar för andra författare att hitta samma artiklar 

och på så sätt komma fram till ett samma sökresultat. En annan författare skulle kunna 

göra om studien igen och få ett liknande resultat då analysprocessen är, enligt författarna, 

välskriven vilket höjer verifierbarheten. Det är inte rimligt att tro att andra författare 

kommer fram till exakt samma resultat utan de kan uppnå liknande resultat då kvalitativa 

studier bygger på tolkningar (Shenton, 2004).   

 

Båda författarna har deltagit i studiens analys vilket gör att pålitligheten stärks. 

Förförståelsen skrevs ned innan litteraturstudien började för att den inte skulle påverka 

datainsamlingen och dataanalysen. Det visade sig att författarna hade en gemensam 

förståelsen då de har arbetat i samma kontext. Det framgick även hur författarna inte låter 

förförståelsen påverka då alla fynd som framgick är redovisade i resultatet (Shenton, 

2004). Resultatet både skiljer och förenar från förförståelsen vilket är en styrka i 

litteraturstudien. Ett fynd var inte som vi hade förväntat oss. Exempel på det är att 

nyutbildade sjuksköterskor kände att de kunde få bredare kunskap kring existentiella 

frågor av andra erfarna sjuksköterskor. Även kunskap kring religion från patienter var av 

stor vikt. Då dessa fynd är tydligt redovisade ökar pålitligheten.  

 

Överförbarheten stärks då artiklarna som inkluderades i litteraturstudien var från olika 

länder. Eftersom majoriteten av artiklarna beskrev liknande upplevelser går studien att 

överföras till andra länder med olika kulturer. Shenton (2004) beskriver att det är upp till 

varje läsare att avgöra om resultatet går att överföra till en annan kontext, vilket blir lättare 

att bedöma då denna studie är välskriven. Studien har en hög abstraktionsnivå vilket 

bidrar till ökad överförbarhet då författarna har arbetat nära texten när kategorier och 

subkategorier skapades. Texten under täcks in av rubrikerna (Shenton, 2004). Känslor 

och uttryck bevarades av författarna genom redovisade citat under varje subkategori. 
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Resultatdiskussion  

 

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors erfarenhet kring det 

existentiella samtalet med patienten vid palliativ vård. Det som har framkommit i 

resultatet handlar om kommunikationens betydelse i mötet med patienter, där relationen 

och den ordlösa kommunikationen var viktiga. Resultatet visar också vilka existentiella 

och känslomässiga utmaningar som uppkom i samband med dessa möten, samt den 

otillräckliga kompetensen sjuksköterskor upplevde i samtal med existentiella frågor. 

Enligt statistiken från världsorganisationen (World Health Organization [WHO], 2018) 

finns det över 40 miljoner individer som är i behov av palliativ vård globalt. Den centrala 

fokusen inom palliativ vård ligger på att lindra lidande för patienterna, vare sig det är 

fysiskt, psykologiskt, socialt eller andligt.  

 

Sjuksköterskor behöver inte alltid ge svar på patientens frågor vid existentiella samtal, 

det räckte oftast med att finnas till hands med att visa att tid och engagemang finns, genom 

att vara närvarande. Ett fynd i studien var att sjuksköterskor måste låta tystnaden tala för 

sig själv genom att ge patienten tid och sjuksköterskan behöver bara lyssna. 

Sjuksköterskan måste samtidigt vara medveten om sitt kroppsspråk vilket hade stor 

betydelse för vad sjuksköterskan signalerade, även beröring ger trygghet åt patienten och 

samtidigt ett lugn. Forskning inom palliativ vård från Brasilien visar hur kommunikation 

kunde användas på olika sätt för att ge stöd till patienter i svåra stunder vid existentiella 

frågor (Medeiros de Brito, Pinto Costa, Geraldo da Costa, Garrido de Andrade, Oliveira 

dos Santos, & Pereira Francisco, 2014).   

  

Inom palliativ vård kan bristfälliga möten uppstå när kommunikationen brister vid 

existentiella samtal. Ett annat fynd som hittades i litteraturstudien var konsekvenser av 

bristande kommunikation i möten, exempelvis när sjuksköterskan och patienten inte talar 

samma språk. Ett bristfälligt möte kan uppstå genom att förståelsen för varandra brister 
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och budskapet då inte förs fram. Med andra ord finns det en risk att patientsäkerheten och 

god kvalité av vård inte kan tillgodoses. Forskning från Sverige visar hur 

sjuksköterskestudenter upplever kommunikationshinder med patienter som inte har ett 

gemensamt språk med sjuksköterskestudenterna. Detta ledde till att vården blev 

rutinmässig och opersonlig. Studenterna angav att de saknade färdigheter och förtroende 

för att ifrågasätta patienterna då de var rädda att göra misstag. Andra faktorer som kunde 

påverka kommunikationen var studenternas attityd, språk och kulturella kunskaper som 

enligt studien kunde inhämtas genom utbildning och erfarenhet (Jirwe, Gerrish & Emami, 

2009). Arbete i palliativ vård kräver en medvetenhet och kontinuerlig utbildning för att 

förbättra den egna delaktigheten för sjuksköterskor genom reflektion. Sjuksköterskor 

jobbar ständigt i känslomässiga situationer som inte går att utföra på nytt med den 

enskilda patienten. Socialstyrelsen (2016b) menar att fortbildning, handledning och 

reflektion är nyckeln till god palliativ vård och för att kunna få de kunskap som krävs 

både i samtal om existentiella frågor och andra omvårdnadsbehov. En studie från Irland 

som handlar om att undersöka vikten av kunskap och attityder inom palliativ vård, 

beskriver hur viktigt det är med utbildning och hur det kan öka medvetenheten hos 

sjuksköterskor. Sjuksköterskor får även ett mer reflekterande förhållningssätt. Studien 

visar samtidigt att en fortlöpande utbildning och erfarenhet bidrar till att sjuksköterskor 

får en bättre självkännedom (Wilson, Avalos & Dowling, 2016). 

 

För att samtala om existentiella frågor räckte det inte för sjuksköterskor att ha tid för 

samtalet, det behövdes även mod. Om tid eller mod saknades fanns en risk att patienternas 

existentiella behov inte blev tillgodosedda (Thorup, Rundqvist, Roberts & Delmer, 2011). 

Mod och engagemang krävs för att kunna tänka, känna och handla rätt i olika situationer 

som sjuksköterskor stöter på. Att finna en balans mellan feghet och övermod krävs 

erfarenhet av personliga egenskaper för att komma fram till rätt handlande i given 

situation (Sandman & Kjellström, 2013). Som nyutbildad sjuksköterska finns inte alltid 

lika starka karaktärsdrag som exempelvis mod, vid ett existentiellt samtal, för att våga 

handla rätt i liknande situation vid senare tillfälle. Genom reflektion kan modet stärkas 

då sjuksköterskorna lär sig hur de ska tänka och handla rätt i nästkommande situation 

(Sandman & Kjellström, 2013). När språkkunskaperna brister mellan sjuksköterskor och 
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patienter, då de pratar två helt skilda språk, blir det stora konsekvenser i samtalet om 

existentiella frågor. Sjuksköterskan behöver veta hur hen ska gå tillväga för att få 

kommunikationen att fungera. Först måste sjuksköterskan kunna tänka på hur hen ska gå 

tillväga. Sjuksköterskan bör känna en vilja av att hjälpa patienten på bästa sätt i denna 

situation och sist måste hen handla rätt i situationen då sjuksköterskan kan använda sig 

av tolk (Sandman & Kjellström, 2013).  Socialstyrelsen (2016a) menar att en tolk ska 

vara opartisk och ska översätta det som sägs i samtalet så korrekt som möjligt och inte 

utelämna eller ändra på något. Tolken har även tystnadsplikt vilket innebär att ingen 

information om patienten som kommer till tolkens kännedom får lämnas ut. Att ta sig an 

de existentiella frågorna kräver många gånger mod från sjuksköterskorna. Ett annat 

samhällsperspektiv till en trygg och jämlik vård är att sjuksköterskor behöver få den tid 

och resurser som krävs för att utföra sitt arbete. Socialstyrelsen (2019) eftersträvar en god 

och jämlik vård. För att uppnå det krävs resurser. Tiden och fortlöpande utbildningar är 

en viktig resurs då det möjliggör för sjuksköterskor att vara närvarande och visa 

engagemang i samtal kring existentiella frågor. Låg kompentens om existentiella frågor 

kan bli bättre med interna utbildningar då det bidrar till en bättre självsäkerhet i sin 

yrkesroll. Mer tid åt reflektion för sjuksköterskor kan bidra till bättre kompetens.  

 

Det är sjuksköterskans ansvar att se till att patienten får de omvårdnadsåtgärder som är 

bäst för patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). McCormack och McCance 

(2006) beskriver att personcentrerad vård innebär att respektera, att aktivt lyssna och 

bekräfta patientens upplevelse och tolkning av hens hälsa och ohälsa. Förutom att ge 

patienten möjlighet att göra val som känns rätt för patienten i relation till sin sjukdom och 

hälsa ligger ett fokus på att vara närvarande och visa engagemang då detta återspeglar 

kvaliteten av relationen mellan sjuksköterskan och patienten (McCormack & McCance 

2006; Schuster 2006). Att etablera en relation i personcentrerad vård, möjliggör att se 

patienten och inte sjukdomen. Det förekommer situationer då sjuksköterskans 

värderingar krockar med patientens. Schuster (2006) beskriver fyra olika sorters 

sjuksköterskor: den metodinriktade, den neutrala, den goda sjuksköterskan och den 

ömsesidigt orienterade sjuksköterskan. Den metodinriktade fokuserar på att fakta och 

metoder kan lösa allt. Vid ett existentiellt samtal hade denne sjuksköterska koncentrerat 
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sig på sjukdomen framför patientens tankar och känslor. Den neutrala sjuksköterskan 

skiljer tydligt på närhet och distans i sin roll. Sjuksköterskan skapar sig ingen emotionell 

kontakt med patienten vid existentiella samtal. Den goda sjuksköterskan har en 

föreställning om att sjuksköterskan är givare och patienten ska bara ta emot vård. 

Sjuksköterskan tycker att en god patient ska visa någon form av tacksamhet. Det liknas 

vid en belöning för sjuksköterskan. Det finns även en fjärde sjuksköterska, den 

ömsesidigt orienterade sjuksköterskan. Schuster (2006) sammanställer att ömsesidighet 

krävs för att sjuksköterskan ska kunna förstå sig själv och patienten. För detta krävs mod 

och erkännande av sin egen sårbarhet i kontakt med patienten då detta påvisas genom att 

våga vara mottagare och inte enbart givare. Genom att komma i kontakt med sina egna 

känslor kan rollerna bli ombytta. Det kan leda till att sjuksköterskan blir påverkad av sin 

egen sårbarhet. Torts Schusters fyra olika sätta att förklara hur en sjuksköterska kan vara 

så hade eventuellt en blandning av dessa fyra varit ett bra alternativ.  

I existentiella samtal krävs ömsesidighet och tankeutbyte mellan sjuksköterskan och 

patienten för att en god personcentrerad vård ska kunna ges (McCormack och McCance, 

2006). Självkännedom går under personcentrerad vård och ligger till grund för denna 

litteraturstudie. McCormack & McCance (2006) menar att självkännedom är nära kopplat 

till kunskap om det personliga jaget och antagandet för sjuksköterskor. Vilket innebär att 

sjuksköterskor först måste ha en insikt i hur hen fungerar som person innan hen kan hjälpa 

patienter. Detta kan uppnås genom en ökad medvetenhet och delaktighet genom 

reflektion över människosyn, egna värderingar och attityder. Sandman och Kjellström 

(2013) menar att ansvar är ett centralt begrepp inom omvårdnaden för sjuksköterskor. 

Grunden i ansvar är att sjuksköterskor själva ska kunna ge ett svar på sina egna handlande 

i en situation. Personligt ansvar är en förutsättning för självreflektion och en ökad 

medvetenhet till att kunna svara på det enskilda handlande. När sjuksköterskor tar ansvar 

för ett existentiellt samtal förutsätter detta att hen gör val och är då medveten om 

eventuella konsekvenser. Att våga möta patienten vid existentiella frågor inom palliativ 

vård kräver tid, ansvar, mod, engagemang och fortlöpande utbildningar. 
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Slutsats 

 

Den palliativa vården bör innefatta att som sjuksköterska se patienten som en helhet. För 

att kunna göra det krävs tid, omsorg och professionell kompetens. För patienter som 

vårdas inom palliativ vård är det vanligt förekommande att patienten får tankar och 

funderingar om sin egen existens. Meningen med livet, ensamhet, skuld, trygghet, sorg 

och förlåtelse är några exemplar på existentiella frågor som kan uppkomma. Det är viktigt 

som sjuksköterska att ha mod och våga samtala om de existentiella frågorna med 

patienten, då dessa frågor inte alltid är självklara. För att kunna göra det krävs kompetens 

och fortlöpande utbildning. En fråga som väcktes under arbetsprocessens gång var ifall 

det finns olika perspektiv kring det existentiella samtalet utifrån könet på sjuksköterskan. 

De flesta som ingick i studien var av det kvinnliga könet. Det hade varit intressant ifall 

det hade bedrivit forskningen vidare i liknande kontext för att se om det skiljer sig från 

kvinnliga till det manliga könet. För att kunna ge en god palliativ vård krävs bättre 

resurser och förutsättningar för att kunna inta en professionell roll som sjuksköterska.  
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Fokusgrupperna 

genomfördes på sjukhus 

medan de individuella 

intervjuerna 

genomfördes på valfri 

plats av deltagarna. 

Intervjuerna genomförde 

och transkriberades.  

Tematisk analys.  

Hur sjuksköterskor kunde 

hjälpa palliativa Hmong -

patienter genom att skaffa en 

bättre förståelse för den 

Hmong traditionen och 

kulturen samt språket. Och 

vilka svårigheter 

sjuksköterskorna mötte på 

iochmed att Hmong folket 

inte alltid pratade engelska.  

Tillförlitlighet höjd då 

studien svara på syftet och 

citat förekommer.  

Verifierbarhet höjs då det 

går att genomföra studien 

igen och intervjufrågorna är 

redovisade med 

Pålitlighet höjs eftersom 

forskarna transkriberade. 

Och för att inget bortfall 

förekommer. Men sänks 

eftersom förförståelse inte 

redovisas.   

Överförbarhet höjs då 

kontext och urval är 

välbeskrivet.  
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Artikelöversikt 
Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlings-

metod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

O´Brien, M.R., Kinloch, 

K., Groves, K.E., & Jack, 

B.A. 

 

Meeting patients’ spiritual 

needs during end‐of‐life 

care: A qualitative study 

of nurses’ and healthcare 

professionals’ perceptions 

of spiritual care training 

 

England, 2018 

 

 

Att utforska 

sjuksköterskor

s och 

vårdpersonalen

s uppfattningar 

om andlig vård 

och inverkan 

av andlig 

vårdutbildning 

på deras 

kliniska roller. 

Randomiserat urval. 

  

21 ingick i studien 

varav 3 var män. 

Inklusionskriterien var 

att de skulle ha arbetat 

minst 3 månader efter 

utbildning. 

Exklusionskriter; 

saknas.  

Datainsamlingen var 

digitalt inspelade 

semistrukturerade 

telefonintervjuer. 

Ett flygblad sattes upp för 

att se om intresse fans 

sedan fickdeltagarna skicka 

mejl om intresse fans för 

medverkan. Data samlades 

in från jun 2016 – jan 2017 

och intervjuerna varade ca, 

11–40 min. 

Etiskt godkänd. 

 

Tematisk analys. 

Hur sjuksköterskor tar sig 

tid för patienter med 

samtal. Och vikten av att 

låta tystnad prata för sig 

hjälp och ge utrymme för 

patienten att prata fritt.  

Tillförlitligheten ökar då 

resultatet svarar på syftet. 

Pilotstudie är gjord vilket 

stärker studien. 

Verifierbarheten stärks då 

studien går att genomföra 

igen. 

Pålitlighet stärks då två 

oberoende personer har 

granskat analysen. 

Överförbarheten ökar då 

studien går att göra i en 

liknande kontext. 

Pinto, N., Bhola, P., & 

Chandra, P. 

 

End-of-Life Care is more 

than Wound Care”: 

Health-Care Providers’ 

Perceptions of 

Psychological and 

Interpersonal needs of 

Patients with Terminal 

Cancer 

 

Indien, 2019 

 

Studien syfte 

var att utforska 

vårdpersonalen

s uppfattning 

om personliga 

behov, 

psykologiska 

behov och 

oavslutade 

affärer bland 

cancerpatienter 

vid livets slut. 

Bekvämlighetsurval 

11 st ingick i studien, 

ålder 35-55år. 

Inklusionskriter; minst 

6 månaders erfarenhet 

på palliativ enhet. 

Exklusionskriterier; 

saknas.  

Semistrukturerad 

intervjuguide. 

 

Informanterna fick ett 

skriftligt samtycke. 5 st 

intervjuades i ca. 30 – 40 

min. Gruppdiskussion 

varad ca två timmar. Allt 

spelades in och 

transkriberades. 

Etiskt godkänd 

 

Temaanalys användes. 

Tematisk? 

Vårdpersonalen beskriver 

svåra frågor som kan 

uppkomma vid livets slut 

hos cancerpatienter ex, hur 

sexlivet kommer se ut, 

varför just de kommer dö 

av sjukdomen. Personalen 

berättar även vikten av en 

god utbildning. 

Tillförlitligheten styrks då 

citat finns. Pilotintervju är 

gjord vilket stärker studien. 

Verifierbarheten stärks då 

studien går att genomföra 

igen. 

Pålitlighet stärks då två 

personer har analyserat. 

Överförbarheten stärks då 

deltagarna är välbeskrivna. 
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Artikelöversikt 
Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlings-

metod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Strang, S., Henoch, 

I., Danielson, E., 

Browall, M., & 

Melin-Johansson, C.   

  

Communication 

about existential 

issues with patients 

close to death – 

nurse’s reflections on 

content process and 

meaning. 

   

 Sverige, 2014. 

 

Syftet var att 

beskriva 

sjuksköterskors 

reflektioner om 

existentiella frågor i 

kommunikation 

med patienter nära 

döden. 

Randomiserat urval. 98 

st ssk från 24–64 år. 98 

% var kvinnor.102 

personer tillfrågades, 

98 ingick i studien. 

Externt bortfall: 4st.  

 

Inklusionskriterier; 

daglig kontakt med 

patienter vid livets slut.  

Exklusionskriterier; 

inte angivet.  

Gruppreflektioner. 

Data samlades in i 

Sverige 2010–2012. 

Deltagarna deltog 5 

gånger i 90 min 

sessioners med 

gruppreflektioner 

under 8 veckor som 

spelades in.  

Etiskt godkänd 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Författarna diskuterade 

analysprocessen. 

Sjuksköterskorna beskriver 

hur en god 

kommunikationsförmåga 

ligger till grund för att 

kunna bemöta de 

existentiella frågorna. 

Många påstod också hur 

viktigt det var med 

utbildning och stöttning 

från kollegorna.  

Tillförlitligheten styrks då citat 

finns och resultatet svarar på 

syftet. 

Verifierbarheten sänks då 

studien inte går att genomföra 

igen pga att frågorna är ej 

redovisade.  

Pålitlighet sänks då förförståelse 

saknas, höjs pga. lågt bortfall 

(4st). 

Överförbarheten sänks pga att 

frågorna ej framgår.    

Thorn, H., & 

Uhrenfeldt, L. 

 

Experiences of non-

specialist nurses 

caring for patients 

and their significant 

others undergoing 

transitions during 

palliative end-of-life 

cancer care: a 

systematic review. 

 

Danmark, 2017 

 

Var att ta reda på 

allmänsjukskötersk

ors upplevelser när 

de tillhandahåller 

palliativ cancervård 

i slutet av livet som 

involverar 

psykosociala och 

existentiella 

övergångar hos sina 

patienter. 

Randomiserat urval.  

Tidigare publicerade 

och opublicerade 

studier på varierande 

språk söktes, 

obegränsade av 

tiden. Elva elektroniska 

databaser och sju 

webbplatser sökte. 

Inklusions kriterier; 

allmänutbildade ssk 

systematisk översyn 

Eklusionskriterier; 

saknas 

Data samlades in 

genom papper som 

ingick i granskningen 

med hjälp av det 

standardiserade 

verktyget för utvinning 

av data från JBI-QARI. 

Etiskt godkänd. 

Handlar om 

allmänsjuksköterskans 

erfarenhet av patienter och 

anhöriga vid övergången 

till palliativ vård. Hur 

sjuksköterskan kunde 

känna sig fången och 

konfronterad vid olika 

hinder i arbetet, samt 

vilken jobbtillfredsställelse 

som hittades.   

Tillförlitligheten ökar då 

resultatet svara på syftet och 

baserad på 3 tidigare studier.  

Verifierbarheten är styrkt pga. 

att studien utgår från tidigare 

studie och går genomföra på 

nytt.  

Pålitlighet stärks då två personer 

har analyserat. 

Överförbarheten stärks då de 

bedömdes oberoende av två 

granskare med hjälp av de 

standardiserade kritiska 

utvärderingsinstrumenten 
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Artikelöversikt 
Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlings-

metod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Tornøe, K. A., 

Danbolt, L. J., Kvigne, 

K., & Sørlie, V.  

 

The challenge of 

consulation: nurses’ 

experiences with 

spiritual and existential 

care of the dying – a 

phenomenological 

hermeneutical study.  

 

Norge, 2015. 

 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelse av 

andlig och 

existentiell vård 

av döende 

patienter på ett 

allmänt sjukhus. 

Slumpmässigt urval. 6 

sjuksköterskor ingick i 

studien, var i åldern 36–

61 år gamla med 9–20 års 

omvårdnads erfarenhet.  

 

Inklusionskriterier: ett 

intresse och ha spenderat 

tid inom palliativ vård, 

samt en variation av 

erfarenhet.  

Exklusionskriterier; inte 

angivet. 

 

Narrativa Intervjuer. 

Avdelningssköterskan 

kontaktades som gav vidare 

info till personal på avd.  

Tornøe, genomförde 

intervjuerna som varade i 

cirka 1 timme. Inträffade 

på deras arbetsplats under 

arbetstid.  Insamlingen 

skedde i augusti, 2014. 

Narrativ intervju med 

öppna frågor.  

 

3 stegs analys. 

Etiskt godkännande 

framgår ej. 

Delades i 3 huvudtema och 6 

underkategori.  

 

Sjuksköterskor beskriver att 

det är utmanande att bemöta 

patienternas existentiell och 

andlig lidande. Samtidigt 

strävade de att hjälpa 

patienten med andliga och 

existentiella frågor och 

lidandet genom att vara 

närvarande.  

Tillförlitligheten är styrkt pga. 

förekommande citat vid nästan 

varje underkategori. 

Verifierbarhet ät styrkt pga. en 

välbeskriven metod. 

Pålitligheten är sänkt pga. ingen 

redovisad förförståelse samt 

ingen beskrivning på hur många 

som ingick i analysprocessen. 

Överförbarhet är styrkt pga. 

studiens kontext och urval är 

välbeskrivet.  

White, D., & Meeker, 

M, A. 

 

Guiding the Process of 

Dying: The Personal 

Impact on Nurses. 

 

USA, 2019 

 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

patientens 

övergång till 

komfortvård. 

Samt beskriva 

den personliga 

påverkan på 

sjuksköterskor 

och identifiera 

sjuksköterskas 

strategier för 

självstöd och 

kompetensutvec

kling. 

bekvämlighetsurval. 26 

sjuksköterskor ingick i 

studien, alla förutom 1 

var kvinnor och åldern på 

deltagarna var 23–54 år.  

 

Inklusionskriterier: minst 

1 års erfarenhet.  

Exklusionskriterier; inte 

angivet. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer  

Sjuksköterskor valdes 

genom sjukhusets register. 

 

Insamling skedde under 1 

h, med formulerade frågor. 

Öppna frågor tillämpades 

under 60–90 min. 3 stegs  

 

kvalitativ innehållsanalys. 

 

Etiskt godkännande 

framgår inte.  

 

Sjuksköterskor reflekterade 

över egen rädsla som nya 

sjuksköterskor, samt 

bristande förberedelse för 

denna roll och deras besvär 

när vården kändes otillräcklig 

för dem.  Sjuksköterskor tog 

på sig utmaningar genom stöd 

från kollegor, där mentorskap 

och utbildning underlättade 

som nybörjare och 

kompetensutveckling.  

Tillförlitligheten är styrkt pga. 

förekommande citat vid nästan 

varje underkategori samt 

frågorna redovisades. 

Verifierbarheten är styrkt pga. 

välbeskriven metod. 

Pålitligheten är styrkt pga.  

 

Däremot så sänks pålitligheten 

pga. ej redovisad förförståelse. 

Överförbarhet är styrkt pga. att 

studiens kontext och urval är 

välbeskrivet.  

 


