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Bakgrund: Palliativ vård innebär att patienter med svår sjukdom symtomlindras istället för att botas. Inom 

denna vård uppstår ofta existentiella frågor, därav är det väsentligt att belysa hur dialoger kring 

existentiella frågor upplevs av sjuksköterskor för att utvidga kunskapen om detta område. Existentiella 

frågor kan vara personligt relaterade till döden och människans existens. Syfte: Syftet var att beskriva 

sjuksköterskors upplevelse av att bemöta patienters existentiella frågor inom palliativ vård. Metod: 

Studiens design är en kvalitativ allmän litteraturöversikt. Sökning efter artiklar genomfördes i tre 

databaser, utvalda artiklar blev granskade med hjälp utav en granskningsmall från Högskolan Kristianstad 

för kvalitativa studier och slutligen analyserades artiklarna i en femstegsprocess som följde Fribergs 

analysprocess. Resultat: Resultatet som beskriver sjuksköterskors upplevelse av att bemöta existentiella 

frågor bygger på nio kvalitativa artiklar där slutligen två huvudkategorier skapades; Upplevelser av 

samtalens betydelse och Upplevelser av känslofyllda samtal, med tillhörande respektive två 

underkategorier. Diskussion: Metodens styrkor och svagheter diskuteras utifrån Shentons kvalitativa 

trovärdighetsbegrepp. Ur resultatet definierades tre huvudfynd; kommunikation, att som sjuksköterska bli 

personligt berörd och sjuksköterskans professionella roll. Fynden diskuteras utifrån etiska aspekter och 

ur ett samhällsperspektiv, samt med utgångsläge från Aaron Antonovskys salutogena teori känslan av 

sammanhang (KASAM). 
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Inledning 
Existentiella frågor är inget människor ofta tänker på eller bearbetar till vardags, däremot 

kan dessa frågor uppstå vid olika sorters livshändelser där vardagen blir påverkad 

(Arlebrink, 2012). Existentiella frågor kan exempelvis uppkomma inom palliativ vård 

eftersom en individs liv är hotat vilket kan leda till att de existentiella frågorna framträder 

påtagligt (Bengtsson & Lundström, 2015). Cirka 10 % av alla dödsfall i Sverige sker på 

specialiserade palliativa enheter, hospice eller inom den palliativa hemsjukvården 

(Lindqvist & Rasmussen, 2014; Palliativ vård, u.å). En del inom palliativ omvårdnad som 

ofta upplevs utmanande är samtalet kring sorgen och döden (Lindqvist & Rasmussen, 

2014). Människors bristande sätt att bemöta döden ses enligt Olsson, Geels och Kide 

(2008) vara ett stort socialt problem i Sverige. Döden har länge varit ett problematiskt 

samtalsämne, redan på 70-talet beskrev Elwing (1972) att döden är något som det helst 

inte talas om. Fortfarande på 2000-talet beskriver Arlebrink (2012) att döden är en 

situation som en del individer har svårt att hantera. Detta har lett till att människor 

generellt inte har kunskapen om att möta döden och att även sjuksköterskor kan känna en 

stor osäkerhet i bemötandet av döende patienter. 

Bakgrund 
Begreppet palliativ vård innebär enligt Sandman & Woods (2003) att symtomlindra 

patienter med en svår sjukdom då bot inte längre är möjligt. Palliativ vård, såsom den 

vård som bedrivs på palliativa sjukhusavdelningar, hospice och hemsjukvård, är 

framförallt utformad för cancersjukdomar samt långt framskridna neurologiska 

sjukdomar. Den palliativa vården innefattar också lindrande av psykiska, sociala och 

existentiella symtom såsom ångest och nedstämdhet, samt att erbjuda samtal angående 

existentiella frågor (Palliativ vård, u.å). Grunden i den palliativa vården är centrerad kring 

patientens livssammanhang där skillnader såsom patientens ålder och sociala liv kan 

förekomma (Jakobsson, Andersson, & Öhlén, 2014). Detta beskriver även Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) som personcentrerad vård då hela individen synliggörs och 

där vården fokuserar på människan bakom sjukdomen. En god palliativ omvårdnad menar 
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Kaasa (2001) är en kombination av behandling, vård och omsorg. Även Socialstyrelsen 

(2013) förklarar att den palliativa vården, oberoende patienters diagnos eller ålder, ska 

vara byggd på symtomlindring, ett arbetsteam med många olika kompetenser samt 

relation och kommunikation. Således bör sjuksköterskor vara medvetna om att patienter 

som vårdas inom palliativ vård har ett omfattande omvårdnadsbehov på grund av svår 

sjukdom. 	
 	
Hytten (2001) belyser att var patienten befinner sig i livet kan ha en central roll vid svår 

sjukdom. Existentiella frågor och funderingar om livet och döden behöver inte alltid vara 

negativa, men vid svår sjukdom kan dessa frågor vara mer utmanande. Ett samtal kring 

existentiella frågor kan underlätta och skingra dessa tankar (Falkmer & Kaasa, 2001). För 

en person i medelåldern kan de existentiella frågorna angå vad som blev av dennes liv, 

för en äldre person, som är över pensionsåldern, kan de existentiella frågorna istället angå 

om personen behövs i livet och kan således känna sorg över sådant som inte gjorts eller 

hunnits med i livet (Bengtsson & Lundström, 2015). En person under 50 år som vårdas 

palliativt känner oftast en större påfrestning gällande att förlora ett framtida liv samt en 

svårare acceptans av att döden är nära förestående. Däremot ses döden ofta likt en naturlig 

händelse bland äldre människor som är cirka 80 år (Olsson, Geels och Kide, 2008). Yngre 

patienter kan ha fler och mer omfattande existentiella frågor men behovet av existentiella 

samtal behövs i alla åldrar för bearbetning av dessa frågor. 	
 	
Det ska inte ske någon förväxling mellan definitionen existentiell och ordet andlighet, det 

andliga eller heliga har oftast en religiös innebörd vilket dock inte behöver ligga till grund 

för det existentiella (Arlebrink, 2012). Det existentiella är svårdefinierat eftersom det kan 

ha många olika betydelser och det handlar om frågor med en djupare innebörd. 

Existentiell handlar om det som rör människans existens (Existentiell, u.å). Begreppet 

existentiella frågor beskriver Almerud Österberg (2014) är de frågor som berör den 

mänskliga existensen, det är personliga frågor och funderingar i relation till döden och 

personens egen existens. Symtom såsom ångest och oro kan visas när patienter bär på 

existentiella frågor. Existentiell ångest grundas i ovissheten om vad som kommer ske och 

varför just den individen har drabbats (Bengtsson & Lundström, 2015). En grundläggande 
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fråga inom det existentiella ses vara frågan om meningen med livet (Arlebrink, 2012). 

Detta ligger i linje med hur Stifoss-Hanssen (2001) beskriver de existentiella frågorna, 

det kan vara om livet har någon mening, vad livet har haft för mening eller en undran 

över hur livet ska levas med vetskapen om att personen snart ska dö. Detta styrks genom 

två olika studier där sjuksköterskor berättar att patienter tyngdes av skuldkänslor och 

funderingar om sjukdomen patienterna drabbats av kunde vara ett straff för något som 

skett tidigare i livet samt om vad som kommer ske vid dödstillfället, det beskrevs även 

att patienternas existentiella frågor rörde döden och livet (Browall, Henoch, Melin-

Johansson, Strang, & Danielson, 2014; Strang, Henoch, Danielson, Browall, & Melin-

Johansson, 2014). Sjuksköterskor bör fundera över att ett svar inte alltid behöver ges när 

existentiella frågor ställs. Tystnaden är inte att frukta då svar saknas på existentiella frågor 

(Keall, Clayton, & Butow, 2014). Människan är någon gång under livstiden i behov av 

att bearbeta frågorna kring döden och livets mening, att drabbas av en svår sjukdom kan 

göra att individen får en annorlunda syn på livet där det som tidigare upplevts viktigt inte 

längre är av samma vikt (Arlebrink, 2012). Om en individ trots sjukdom kan känna en 

meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet i samband med att existentiella frågor 

uppkommer kan detta kopplas till salutogenes-teorin KASAM.	
 	
KASAM betyder känsla av sammanhang och är en teori med ett salutogent perspektiv 

skapad av Aaron Antonovsky. Ett salutogent perspektiv är motsatsen till ett patogent 

synsätt. Det salutogena perspektivet innebär att det undersöks varför en individ har hälsa 

och hur människor hanterar svåra kriser utifrån tre komponenter: begriplighet, 

meningsfullhet och hanterbarhet (Antonovsky, 2005). Begriplighet handlar om hur en 

individ förstår en situation som personen befinner sig i, det kan vara händelser relaterat 

till omgivningen eller personen själv. Hanterbarheten innebär hur individen hanterar 

situationen eller händelsen. Den komponent som anses viktigast är meningsfullheten, om 

en individ känner motivation och mening i händelser. Personer med förmågan att bearbeta 

svåra situationer i livet med dessa tre komponenter anses ha ett högt KASAM och om det 

är tvärtemot sägs personen har ett lågt KASAM. Sjuksköterskor med förståelse för 

KASAM kan uppleva det mer naturligt att bemöta patienters existentiella frågor inom 

palliativ vård då dessa situationer då kan upplevas som begripliga, hanterbara och 
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meningsfulla, men även att sjuksköterskor kan utvecklas både personligt som 

professionellt. Följaktligen är det av stor vikt att fokusera på att undersöka en patients 

friskfaktorer och inte enbart riskfaktorerna för att skapa en salutogen omvårdnad 

(Antonovsky, 2005). Personer med ett lågt KASAM har säkerligen ett större 

omvårdnadsbehov och detta bör sjuksköterskan ha kunskap om.	
 	
Att arbeta som klinisk sjuksköterska innefattar att ha kunskapen om att ge en god 

omvårdnad till patienter i livets slutskede samt deras närstående (Lindqvist & Rasmussen, 

2014). Svensk sjuksköterskeförening (2017b) förklarar att kompetensbeskrivningen för 

en legitimerad sjuksköterska skapades av Socialstyrelsen för att framställa 

rekommendationer, exempelvis kompetens och yrkeskunnande. I 

kompetensbeskrivningen framgår det att sjuksköterskan har omvårdnad som specialitet 

samt även är ledaren för omvårdnadsarbetet, vilket gäller den fysiska, psykosociala, 

kulturella och andliga omvårdnaden. Sjuksköterskan står för att omvårdnaden har 

grunden i en vetenskaplig och patientnära vård och ska eftersträva en god relation byggd 

på förtroende och trygghet med patient och närstående. Legitimationen innefattar även 

att sjuksköterskan bär på kunskap när det gäller problem och behov vid exempelvis 

cirkulation, sömn, aktivitet, psykosociala, andliga och kulturella element (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). Kolf (2001) förklarar det problematiska i att samtala med 

patienter om döden första gången men att det efter första samtalet kan kännas mer 

naturligt att prata om det med andra patienter. För att kunna bemöta patienters 

existentiella frågor är det väsentligt att sjuksköterskan har funderat på betydelsen av dessa 

frågor utifrån det egna livsperspektivet (Bengtsson & Lundström, 2015). Om de 

existentiella samtalen inte blivit framlyfta innan en individ dör kan sjuksköterskor känna 

en förtvivlan om att inte ha vetskap om patientens önskningar och bekymmer (Browall, 

Henoch, Melin-Johansson, Strang, & Danielson, 2014). Eftersom legitimerade 

sjuksköterskor ska ge en god och patientnära vård inom fysiska tillika psykiska behov är 

det av stor vikt att utbilda sjuksköterskor i bemötandet av patienter nära döden.	
 	
Eftersom varje möte är unikt är det genom utbildning inte möjligt att ge kunskap om hur 

varje enskild situation blir vid mötet med den döende och dess närstående. Däremot kan 
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kunskap om patienters upplevelser läras ut där syftet är att sjuksköterskan får lärdom om 

hur bemötande av dessa patienter och närstående bör ske på ett individuellt sätt (Elwing, 

1972). Grunden handlar då om att lära ut kunskap så sjuksköterskor vågar kommunicera 

med patienterna. Olsson, Geels och Kide (2008) förklarar att på de flesta 

grundutbildningarna inom vård i Sverige ingår ingenting om problem och hinder kring 

döden. Detta har även lyfts i studier där sjuksköterskor begärde mer utbildning och tid till 

fundering innan bemötandet av existentiella frågor (Strang, Henoch, Danielson, Browall, 

& Melin-Johansson, 2014). Sverige är idag ett mångkulturellt land vilket gör att det inte 

enbart ställs krav på att sjuksköterskor ska ha kunskap om det existentiella, det ställer 

även krav på att ha en bred existentiell kunskap inom olika religioner och kulturer. Frågan 

om meningen med livet är väldigt individuell men den kan även ha olika innebörder och 

betydelser beroende på vilken religion och kultur patienten är född inom (Arlebrink, 

2012). Sjuksköterskor bör således ha kunskap och en beredskap på att bemöta alla 

patienters existentiella frågor.	
	
Patienter i livets slutskede bär ofta på frågor inombords istället för att uttrycka dessa i 

ord, därav är det av stor vikt att vårdpersonal inte enbart ska kunna lindra kroppsliga och 

existentiella symtom inom den palliativa vården, utan också ha modet att kunna ställa 

dessa frågor trots att kännedomen inte finns om hur de ska besvaras (Arlebrink, 2012; 

Lorentsen & Grov, 2011). Sjuksköterskor upplevde det viktigt att se signaler från 

patienter som tyder på att de vill prata om existentiella frågor (Hemberg & Bergdahl, 

under utgivning). Det är väsentligt att belysa hur sjuksköterskor upplever bemötandet av 

existentiella frågor då döende patienter finns inom många olika vårdkontexter. I 

kompetensbeskrivningen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b) ingår det att sträva efter 

att ge patienter ett så gott välbefinnande och hög livskvalité som möjligt fram till döden. 

En sammanställning av den aktuella forskning som finns ger en överblick om hur den 

kliniska sjuksköterskan upplever mötet med existentiella frågor och skapar en 

förutsättning för ökad kunskap hos kliniska sjuksköterskor med svårigheter att bemöta 

detta eller aldrig kommit i kontakt med samtalet om existentiella frågor. Detta kan i sin 

förlängning ge ökad kunskap, förståelse och mod att prata kring detta ämne med patienter 

oavsett vårdkontext och patientens livssituation. 	
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Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att bemöta patienters existentiella 

frågor inom palliativ vård.  

Metod 

Design 

Designen som valdes till denna studie var en allmän litteraturöversikt, vilket enligt 

Segesten (2017a) innebär att information söks om det valda syftet. Segesten (2017b) 

beskriver även att ett examensarbete baserat på litteratur använder text som material. 

Eftersom syftet var att beskriva hur sjuksköterskor upplevde bemötandet av existentiella 

frågor valdes kvalitativa artiklar. En kvalitativ metod bygger på att skapa en förståelse 

för hur individer upplever ett specifikt fenomen vilket sedan studeras i relation till en 

utvald patientgrupp eller vårdkontext (Segesten, 2017a). Designen på analysprocessen 

har utgått från en induktiv ansats vilket innebär att texten i det valda materialet analyseras 

(Danielson, 2017).	

Sökvägar och Urval 
Akademiska databaser innehåller en samling av forskning och vetenskap som genomgått 

kvalitetsgranskning (Östlundh, 2017). Ett examensarbete ska alltid vara kopplat till 

vetenskapliga artiklar, en vetenskaplig artikel ska ha blivit granskad och bedömd av flera 

utomstående samt med fördel vara publicerad på engelska för att nå ut till så många som 

möjligt (Segesten, 2017b). En pilotsökning i databasen Cinahl Complete genomfördes 

innan studien påbörjades för att undersöka hur många relevanta vetenskapliga artiklar det 

fanns att tillgå relaterat till primärt syfte. Pilotsökningen påvisade att det fanns studier av 

kvalitativ metod tillgänglig och därmed kunde sökningen för denna studie påbörjas. Innan 

sökningarna inleddes bestämdes inklusionskriterier vilka var att de vetenskapliga 

artiklarna skulle vara etiskt godkända och vara genomförda med kvalitativ metod. Detta 

gjorde att artiklarna som var kvantitativa och likväl de artiklar som inte berörde vuxna 

patienter exkluderades. Ett kritiskt förhållningssätt antogs vid sortering av vilka artiklar 
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som svarade på studiens syfte, detta är något som enligt Friberg (2017a) krävs för att 

minimera omfattningen på den forskning som finns. Artiklar som var peer-reviewed och 

var på engelska valdes som begränsningar. Genom användning av avgränsning sorteras 

de irrelevanta artiklarna bort och möjligheterna för vetenskapliga artiklarna ökar genom 

att välja peer-reviewed (Östlundh, 2017).	
	
Ur syftet definierades nyckelord: Sjuksköterska, Existentiella frågor, Palliativ vård och 

Upplevelser. Dessa nyckelord användes som grund i respektive sökningar i de olika 

databaserna. För att söka fram artiklar i databaser går det inte att söka med meningar, utan 

det ska vara enstaka ord och synonymer översatta till engelska (Östlundh, 2017). För att 

få korrekta översättningar av ord och synonymer till ett begrepp användes ämnesordlistan 

Svenska MeSH. Utifrån denna sökning skapades sedan fyra sökblock: 

Sjuksköterskeblocket, Palliativ vårdblocket, Upplevelseblocket och Existentiella 

frågorblocket. Dessa sökblock kom sedan att användas vid sökning i respektive databas. 

Trunkering användes efter vissa begrepp vid sökningen, utseendet för trunkering kan 

variera, i denna sökning användes “*”. Genom att använda trunkering söks ordet i alla 

dess böjningsformer (Östlundh, 2017). Frassökning användes också för att möjliggöra 

sökträff på två ord som binds tillsammans, detta gjordes genom att göra citationstecken 

innan och efter orden som ska sökas på (Karlsson, 2017), exempelvis “palliative therapy”. 

I sökningen användes OR och AND, detta är en boolesk sökteknik som används för att 

urvalet av artiklar ska vara relevant (Östlundh, 2017). Vid sökning av två synonymer 

inom ett sökblock användes operatorn OR, detta resulterar i att artiklar antingen med 

begrepp som palliativ vård eller palliativ behandling hittas. Slutligen användes AND för 

att sammansätta de fyra sökblocken. Sökresultatet tog då fram de artiklar som innefattar 

alla dessa block.	
	
Inledningsvis gjordes en sökning efter vetenskapliga artiklar i databasen Cinahl Complete 

som enligt Östlundh (2017) är inriktad på omvårdnad. Se Bilaga 1 för en överskådlig 

blick över studiens ämnesord, synonymer och sökningar i Cinahl Complete. En andra 

sökning efter vetenskapliga artiklar gjordes i databasen PubMed som är inriktad på 

medicin och omvårdnad (Östlundh, 2017). Det som skiljde sökningarna åt i PubMed 
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jämfört med Cinahl Complete var att trunkering eller frassökning inte användes i de fyra 

olika sökblocken, då denna teknik inte går att använda i PubMed. Istället skrevs 

synonymerna till varje ämnesord i de fyra sökblocken ut för att minska risken för att 

förlora värdefulla sökträffar. I PubMed finns heller inte möjligheten att avgränsa till 

artiklar som är peer-rewied. Se Bilaga 2 för en överskådlig blick över studiens ämnesord, 

synonymer och sökningar i PubMed. Ytterligare sökning gjordes även i databasen 

PsycINFO som innehåller vetenskaplig kunskap om beteendevetenskap och psykologi 

(Karlsson, 2017). Genom att göra en sökning i en tredje databas utökades möjligheten att 

hitta relevanta vetenskapliga artiklar. Vid denna sökning användes återigen trunkering 

och frassökning i fyra sökblock liknande sökningen i databasen Cinahl Complete. Se 

Bilaga 3 för en överskådlig blick över studiens ämnesord, synonymer och sökningar i 

PsycINFO. Av de artiklar som slutligen blev utvalda förekom det dubbletter. Tre av fyra 

utvalda artiklar från PubMed och likaså en från PsycINFO återfanns i Cinahl Complete. 

Vid sökning i PubMed återfanns två av tre artiklar från Cinahl Complete. 	

Granskning och Analys 

De artiklar som var av intresse granskades gemensamt med hjälp av en granskningsmall 

för kvalitativa artiklar från Högskolan Kristianstad (Blomqvist, Orrung Wallin & Beck, 

2016). Av 14 artiklar som granskades bedömdes nio artiklar var av god kvalitet, fem 

exkluderades eftersom det vid den fördjupade läsningen framkom att resultatet inte 

svarade denna studies syfte. Friberg (2017a) beskriver att ett kritiskt förhållningssätt alltid 

behöver vidtas utan hänsyn till vilken granskningsmall som används. Efter avslutad 

granskning av de utvalda artiklarna startades en analysprocess som utfördes gemensamt. 

Alla de utvalda artiklarna blev kritiskt granskade och sammanställda i artikelöversikter. 

Därefter lästes artiklarna igenom flertalet gånger med speciellt inriktat fokus på 

artiklarnas resultat, detta gjordes inledningsvis enskilt där det på förhand blivit bestämt 

att det som svarade på studiens syfte skulle strykas under. Därefter genomfördes en 

jämförelse av vad som hade strukits under. Vid något tillfälle skiljde det understrukna sig 

åt, detta löstes genom motivering och förklaring till hur tanken bakom var. När 

genomgången var avslutad för varje respektive artikel lades den understrukna texten över 

på originalspråk i ett dokument som sedan blev utskrivet. Artiklarna samt texterna som 
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lades över i dokumentet numrerades upp med siffror för att minimera risken för 

förväxling av vilka texter som kommer från vilka artiklar. Därefter klipptes sedan varje 

text ut och lades på ett bord där studiens syfte var skriven på en lapp som lades överst på 

bordet. Varje lapp lästes ytterligare en gång och beskrevs på svenska på baksidan av 

respektive lapp vad texten handlade om. När samtliga lappar var klara började likheter 

och skillnader urskiljas, exempelvis handlade flertalet om kommunikation, då samlades 

alla lappar ihop både vad gällde skillnader och likheter som rörde den kategorin. Detta 

strukturerade arbetssätt fortskred och skapade 11 underkategorier. Dessa sattes sedan 

samman utifrån likheter där slutligen två huvudkategorier och fyra underkategorier 

formades. Den valda analysprocessen har gått tillväga enligt Fribergs (2017b) olika steg 

där de valda artiklarna ska läsas enskilt och sedan gemensamt för att skapa en kontext av 

artikeln, detta är steg ett. Vid det andra steget ska det som är viktigast i artiklarna lyftas 

fram. I steg tre ska det göras en översikt över det som lyfts fram i resultatet. Vidare bör 

likheter och skillnader diskuteras och sorteras till olika kategorier och teman som är steg 

fyra. Slutligen i det femte steget ska ett nytt resultat tas fram i nya kategorier som passar 

till nuvarande studies syfte (Friberg, 2017b).	

Etiska överväganden 
Det är väsentligt att göra etiska övervägande under hela studieprocessen, från val av ämne 

till studiens slut och ett etiskt övervägande kan vara att reflektera om denna studie 

kommer ge en ökad kunskap eller förbättrad vård (Sandman & Kjellström, 2013). 

Reflektioner och förhoppning kring att välja existentiella frågor som litteraturstudiens 

ämne var att detta samtalsämne ska få ringar på vattnet inom vården och således generera 

en bättre omvårdnad, då vårdpersonal kan våga bemöta patienters existentiella tankar. 

Det är enligt Kjellström (2017) risk för feltolkningar av engelskspråkiga texter, därför 

blev de valda artiklarna lästa individuellt och sedan gemensamt för att minimera riskerna 

för misstolkning. Det togs också hänsyn till att artiklarna var godkända av etiska 

kommittéer. Sandman och Kjellström (2013) beskriver att genom att välja lämplig metod 

och data, exempelvis som valet av kvalitativa artiklar i denna studie, har ett etiskt 

vetenskapligt tänk funnits för att på bästa vis besvara syftet. Andra etiska överväganden 

gjordes vid de artiklar som inte hade godkännande av etisk kommitté då hänsyn istället 
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togs till andra forskningsetiska regler såsom informerat samtycke och konfidentialitet. 

Ytterligare en forskningsetisk aspekt som togs i anspråk var att i de utvalda artiklarna har 

det inte framkommit att forskaren haft en personlig anknytning till deltagarna, detta 

övervägande har gjorts för att undvika att få ett påverkat resultat (Sandman & Kjellström, 

2013). 	

Förförståelse  

Priebe och Landström (2017) förklarar att en förförståelse är den kunskap, upplevelser 

och erfarenhet som finns om ämnet innan en studie inleds. Inför denna studie skrevs 

enskilda förförståelser ner, som visade att de var i likhet med varandra. En tydlig bild 

framkom av antagandet att människor mitt i livet som lider av svår sjukdom eller vårdas 

palliativt bär på fler existentiella frågor, oro samt ångest. Detta grundades i en gemensam 

tro om att det är mer naturligt för äldre människor att vårdas palliativt. Döden tillhör livet 

och det fanns en ömsesidig förmodan om att de existentiella frågor som uppkommer när 

en människa får en obotlig sjukdom och vårdas palliativt verkar vara något av det svåraste 

som sjuksköterska att bemöta på grund av kunskapsbrist och osäkerhet. Det fanns en 

delad uppfattning om att bristen på utbildning av bemötande av existentiella frågor leder 

till osäkerhet och därmed ett undvikande vid dessa frågor från sjuksköterskor. 	

Resultat 
Resultatet baseras på nio vetenskapliga artiklar. Studierna genomfördes i Sverige (4), 

Finland (1), Norge (1), Kanada (1) samt Australien (1) och Belgien/Nederländerna (1). 

Det sammanlagda antalet sjuksköterskor i studierna var 258 stycken i åldern 23–65 år, 

där majoriteten har varit kvinnor som blivit intervjuade individuellt eller i fokusgrupper 

och i en av studierna fick deltagarna skriva ner en erfarenhet gällande ett möte med 

existentiella frågor. Alla utvalda artiklar har varit av kvalitativ metod där sjuksköterskor 

har blivit intervjuade om upplevelsen av existentiella frågor, existentiell omvårdnad eller 

olika problem inom palliativ vård. Utifrån analysen framkom två huvudkategorier, den 

första Upplevelser av samtalens betydelse innehåller två underkategorier; Den upplevda 

kommunikativa betydelsen och Den upplevda relationella betydelsen. Den andra, 
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Upplevelser av känslofyllda samtal innehåller också två underkategorier; Sjuksköterskans 

upplevda känslor vid bemötandet och Upplevelsen av att den personliga och 

professionella balansen kan påverkas, (se Figur 1). 	
 

 
Figur 1: Kategorier som beskriver sjuksköterskors upplevelse av att bemöta existentiella frågor. 

Upplevelser av samtalens betydelse 

För att möjliggöra samtal om existentiella frågor bör någon form av relation ha skapats 

mellan patient och sjuksköterska där vägen till skapandet av denna relation framför allt 

bygger på sjuksköterskans förmåga att kommunicera. Om sjuksköterskan inte visar en 

öppenhet för kommunikation kan detta försvåra möjligheten till att skapa en relation till 

patienten. Resultatet visar att samtalet har betydelse på olika sätt och huvudkategorin 

delades upp i två underkategorier: Den upplevda kommunikativa betydelsen och Den 

upplevda relationella betydelsen.  

Den upplevda kommunikativa betydelsen   

I denna underkategori framkom det att sjuksköterskors kommunikationsförmåga var 

central, framförallt genom att vara en närvarande och god lyssnare, men även att 

tidsaspekter spelar in. 	
	
Vid god kommunikation möjliggörs samtal om existentiella frågor. En god 

kommunikationsförmåga beskrevs av många sjuksköterskor som en viktig del i att kunna 

utföra existentiell omvårdnad och för att bemöta existentiella frågor men med 

förutsättningen att det skedde när patienten ville diskutera (Hemberg & Bergdahl, under 
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utgivning; Keall, Clayton, & Butow, 2014; Strang, Henoch, Danielson, Browall, & 

Melin-Johansson, 2014; Tornøe, Danbolt, Kvigne, & Sørlie, 2015b). Samtidigt bör 

sjuksköterskor vara medvetna om att samtal eller funderingar gällande existentiella frågor 

från patienter inte uppkommer vid något speciellt tillfälle. När sjuksköterskor visade att 

tid fanns för samtal kunde de existentiella samtalen ske spontant, detta kunde vara i 

samband med att andra omvårdnadsåtgärder skulle genomföras (Strang et al., 2014; 

Tornøe et al., 2015b). Fördelar med samtal på djupare nivå är utbytet av tankar vilket 

även möjliggör kännedom för sjuksköterskor om patientens inre. Genom existentiella 

samtal skapades möjlighet för en godare omvårdnad eftersom sjuksköterskor får ta del av 

patientens inre tankar och funderingar vilket kunde leda till en minskning av existentiellt 

lidande. Dock upplevdes det enklare när patienter öppnade upp dessa samtal (Hemberg 

& Bergdahl, under utgivning; Karlsson, Kasén, & Wärnå-Furu, 2017; Tornøe et al., 

2015b). Sjuksköterskor upplevde att samtal om patientens existentiella och etiska frågor 

gjorde att patientens tankar sattes i ord och de kunde själva finna svar, likväl ska en 

medvetenhet finnas hos sjuksköterskor om att dessa samtal kan avslöja känslig 

information (Hemberg & Bergdahl, under utgivning; Keall et al., 2014; Strang et al., 

2014). 	
	
Försiktighet bör vidtas vid dessa samtal då sjuksköterskor upplevde att avstånd ska finnas 

från att säga att förståelse finns beträffande vad patienten går igenom och känner, 

eftersom individer och situationer är olika (Johansson & Lindahl, 2011; Strang et al., 

2014). Det finns flera sätt att kommunicera på, om patienter hade svårt för att uttrycka 

tankar muntligt kunde det krävas användning av kroppsspråk som ett alternativt sätt 

(Keall et al., 2014; Strang et al., 2014). Även om sjuksköterskor inom palliativ vård 

bemöter sorg, död och svåra frågor får humor och förmåga till att kunna skratta och 

glädjas tillsammans med patienten också ta plats. Det framgick att humor kunde vara ett 

verktyg att använda vid kommunikation om existentiella frågor, men det ska ske på 

patientens villkor (Hemberg & Bergdahl, under utgivning). Att kunna lyssna och vara 

närvarande är centrala aspekter vid kommunikation om existentiella frågor. Det viktigaste 

sjuksköterskor har att arbeta med är förmågan att lyssna på patientens existentiella frågor 

utan att byta ämne även om svar inte finns samt genom närvaro ge bekräftelse av det som 
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sagts blivit hört (Browall, Henoch, Melin-Johansson, Strang, & Danielson, 2014; 

Hemberg & Bergdahl, under utgivning; Houtepen & Hendrikx, 2003; Keall et al., 2014; 

Strang et al., 2014; Tornøe et al., 2015b). Alla sjuksköterskor ville inte ta del av 

existentiella samtal. Det framkom att sjuksköterskor kunde använda tidsbristen i arbetet 

som en ursäkt för att undvika kommunikation om existentiella frågor, dock ansågs den 

existentiella omvårdnaden viktig (Keall et al., 2014; Tornøe et al., 2015b). Sjuksköterskor 

ansåg det svårt att lyssna när det berörde ämnen som sorg och död eftersom känslor av 

nedstämdhet kunde uppstå hos sjuksköterskorna, samtidigt ska existentiella samtal 

undvikas om full närvaro inte kan ges. Möjligheten för samtal ska dock komma före intag 

av ångestlindrande mediciner hos patienterna (Keall et al., 2014; Strang et al., 2014). Vid 

full närvaro uppmärksammas om patienten har viljan för samtal. Det är även viktigt att 

ge patienter respekten av tid och utrymme då patienter inte vill diskutera existentiella 

frågor, en fråga bör dock alltid ställas om behov finns för diskussion (Browall et al., 2014; 

Hemberg & Bergdahl, under utgivning; Tornøe et al., 2015b).	

Den upplevda relationella betydelsen  

För att kunna skapa och bygga upp en relation är tillit och förtroende avgörande faktorer. 

Tillit mellan patient och sjuksköterska är viktigt för att kunna bilda relation för vidare 

diskussion om existentiella frågor och det ansågs vara sjuksköterskans ansvar att inleda 

existentiella konversationer, dock skulle tillit först etableras, vilket skapade möjlighet för 

att kunna ta del av patientens inre tankar och upplevdes som ett privilegium (Browall et 

al., 2014; Strang et al., 2014; Tornøe et al., 2015b). Det fanns en tydlig bild av att 

förtroende samt att goda relationer byggda på empati mellan patient och sjuksköterska 

möjliggjorde konversationer av djupare innebörd på ett naturligt sätt, dock kan det ta tid 

att skapa denna relation (Hemberg & Bergdahl, under utgivning; Houtepen & Hendrikx, 

2003; Keall et al., 2014). Genom relationer ökar möjligheterna för att lära känna patienten 

och därmed kunna avgöra om villighet finns för diskussion. En samskapande relation 

möjliggör att sjuksköterskan förstår om patienten inte vill diskutera existentiella frågor 

eftersom lärdom har skapats om patientens uttryck. Sjuksköterskor upplevde att inte alla 

patienter vill prata om existentiella frågor, vilket också är viktigt att ha kännedom om 

(Browall et al., 2014; Hemberg & Bergdahl, under utgivning; Strang et al., 2014). 	
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Upplevelser av känslofyllda samtal 
Upplevelser av osäkerhet, otillräcklighet och rädsla kan uppkomma från sjuksköterskors 

perspektiv i samband med bemötandet av existentiella frågor, detta kunde i sin tur beröra 

sjuksköterskan på ett personligt och professionellt plan. Denna kategori består av två 

underkategorier: Sjuksköterskors upplevda känslor vid bemötandet och upplevelsen av att 

den personliga och professionella balansen kan påverkas. 	

Sjuksköterskors upplevda känslor vid bemötandet 

Att bemöta existentiella frågor kan utlösa olika känslor hos sjuksköterskan. Många 

sjuksköterskor upplevde en osäkerhet i bemötandet när patienter uttryckte dödslängtan 

(Browall et al., 2014). Sjuksköterskor kunde uppleva känslor av maktlöshet, skuld och 

frustration vid mötet med existentiellt lidande patienter eftersom känslor av 

otillräcklighet uppkom (Karlsson et al., 2017; Vachon, Fillion, & Achille, 2012). 

Sjuksköterskor som inte kunde besvara de egenställda existentiella frågorna upplevde det 

smärtsamt att bemöta patienters existentiella frågor, detta kunde i sin tur leda till tankar 

relaterat till oro hos sjuksköterskan (Browall et al., 2014; Vachon et al., 2012). 

Existentiella samtal upplevdes som en påfrestning då detta kunde skapa ångest och ta 

energi från sjuksköterskan, framförallt om sjuksköterskans liv jämfördes med patientens 

(Johansson & Lindahl, 2011; Strang et al., 2014). Existentiella samtal kunde upplevas 

problematiskt och gjorde att sjuksköterskorna upplevde osäkerhet eftersom ovissheten 

om något bra hade åstadkommits väcktes (Browall et al., 2014). Det framgick att 

sjuksköterskor kunde känna inre tvivel och osäkerhet när känslor av otillräcklighet fanns 

och så även ett missnöje om sjuksköterskan gjort otillräckligt innan patienten avled 

(Karlsson et al., 2017; Tornøe et al., 2015b). Men svar behöver dock inte alltid finnas 

tillgängligt, eftersom sjuksköterskor inte behövde ge ett svar på de existentiella frågorna 

direkt utan kunde prata med andra kollegor för att senare återkoppla med patienten, dock 

bör dessa frågor från patienterna uppmärksammas direkt (Houtepen & Hendrikx, 2003; 

Keall et al., 2014; Strang et al., 2014). Men samtidigt beskrivs det att sjuksköterskor ska 

ha i åtanke att risk finns för att bli alltför involverad i patientens liv med risk för att bli 

känslomässigt medtagen när patienter känner ett stort förtroende, dock kunde en 
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professionell sjuksköterska skapa lärdom om hur närhet och distans ska upprätthållas 

(Johansson & Lindahl, 2011; Strang et al., 2014; Tornøe et al., 2015b).	

Upplevelsen av att den personliga och professionella balansen kan påverkas 

Sjuksköterskor upplevde att den personliga tron och filosofin om döden kunde påverka 

svaren på patienters existentiella frågor. Detta ställde krav på att sjuksköterskorna bör 

fundera över vilka svar som finns på egenställda existentiella frågor och även generellt 

över liv, lidande och döden. Sjuksköterskor i arbetet med patienter nära döden blev 

medvetna om hur snabbt livet kan vända och då skedde en balansgång mellan de 

mänskliga och professionella existentiella frågorna (Karlsson et al., 2017). En 

professionell osäkerhet och maktlöshet kunde upplevas av sjuksköterskorna. Exempelvis 

kunde det upplevas när de existentiella frågorna uppstod, men genom reflektion över 

sjuksköterskans inre tankar kunde det professionella och personliga planet utvecklas 

(Browall et al., 2014; Johansson & Lindahl, 2011). Emellanåt kan känslor 

vidarebefordras, det framkom att sjuksköterskor upplevde att patienters ångest angående 

döden kunde överföras till sjuksköterskan (Tornøe et al., 2015b). Det ansågs viktigt att 

ha någon form av strategi för att inte i för hög utsträckning påverkas emotionellt, 

exempelvis uppskattades pauser mellan samtalen för att hämta ny energi (Strang et al., 

2014; Vachon et al., 2012). Känsloladdade samtal kan uppstå, därför är det av stor vikt 

att ventilera känslor (Browall et al., 2014; Houtepen & Hendrikx, 2003; Tornøe et al., 

2015b). Samtidigt ansågs det viktigt att sjuksköterskor bör ha en medvetenhet och 

acceptans om att inte kunna stilla alla patienters oro (Tornøe et al., 2015b). Vissa 

situationer upplevs mer påfrestande än andra. Detta eftersom sjuksköterskor kunde 

uppleva det problematiskt att hantera de existentiella frågorna om dessa uttrycktes från 

yngre patienter, eller vid frågor från barn vars förälder vårdas i ett palliativt skede 

(Browall et al., 2014; Karlsson et al., 2017; Strang et al., 2014). Det finns även personliga 

fördelar i arbetet med existentiella frågor. Sjuksköterskor kunde uppleva en personlig 

utveckling när existentiella frågor diskuterades med patienter samt tankar om en personlig 

förberedelse inför döden (Johansson & Lindahl, 2011; Vachon et al., 2012). Erfarenheter 

från sjuksköterskans personliga liv har stor betydelse för den professionella tryggheten. 

Sjuksköterskor kunde uppleva existentiella samtal svårare i början av yrkeslivet (Keall et 
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al., 2014; Strang et al., 2014), medan de erfarna sjuksköterskorna kunde uppleva 

kommunikation om existentiella frågor enklare på grund av att erfarenheter i livet har 

stärkt den professionella kompetensen (Tornøe et al., 2015b). Dock upplevde inte alla 

sjuksköterskor negativa känslor. Sjuksköterskorna var stolta och kände en ära av att få 

bemöta existentiella frågor eftersom patienterna gav tillit, vilket ledde till att 

sjuksköterskorna upplevde betydelsefullhet i arbetet (Strang et al., 2014; Tornøe et al., 

2015b). Vidare upplevde sjuksköterskor även känslor av heder och meningsfullhet när 

patienter ville prata om existentiella frågor (Tornøe et al., 2015b). 	

Diskussion 

Metoddiskussion 

I denna diskussion kommer metodens styrkor och svagheter att diskuteras utifrån fyra 

kvalitativa trovärdighetsbegrepp: tillförlitlighet, pålitlighet, verifierbarhet och 

överförbarhet (Shenton, 2004). Tillförlitlighet handlar om rätt metoder och 

tillvägagångssätt använts relaterat till syftet. Pålitlighet grundas i om en förförståelse är 

presenterad för att på så sätt påvisa objektivitet. Verifierbarhet handlar om studien skulle 

kunna göras om av utomstående och således få fram liknande resultat. Det sista begreppet 

överförbarhet handlar om hur resultatet kan överföras till andra kontexter. 	

Tillförlitlighet	
Studiens tillförlitlighet vid datainsamlingen stärks dels för att en pilotsökning utfördes 

innan studien påbörjades och eftersom sökning gjordes i tre databaser som alla berörde 

omvårdnad och medicin och därmed var relevanta att använda (Karlsson, 2017; Östlundh, 

2017). Eftersom det gjordes sökningar med nyckelord definierade från syftet användes 

adekvata sökord vilket också styrker tillförlitligheten. Ytterligare styrkor är att trunkering 

och frassökning har använts vid sökningen eftersom det då sker en mer precis sökning, 

emellertid upptäcktes det att trunkering kunde ha använts på flera sökord än vad som 

gjordes vilket sänker tillförlitligheten. Gemensamt för sökningarna var att de fyra 

sökblocken var desamma i de tre databaserna, detta stärker också tillförlitligheten. Det 
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gjordes en fjärde sökning i databasen Medline för att få fram fler sökträffar relaterade till 

studiens syfte vilket också stärker tillförlitligheten, detta gav dock inga relevanta träffar 

varför denna sökning inte redovisats. Däremot gjordes inga manuella sökningar på grund 

av att det var problematiskt att hitta artiklar inom databaserna vilket sänker 

datainsamlingens tillförlitlighet, men som bör genomföras i framtida studier. Det 

sökblock som berörde existentiella frågor innehåller inget ämnesord i någon av respektive 

databaserna. Det fanns inte någon översättning av begreppet existentiella frågor i Svenska 

MeSH och vid sökning av ämnesord i databaserna av detta begrepp framkom det bland 

annat “existential therapy” vilket inte alls var relaterat till studiens syfte. För att undvika 

riskerna för felträffar i artikelsökningen togs då ett gemensamt beslut om att inte använda 

ämnesord och således endast använda fritextsökningar inom detta sökblock. 

Tillförlitligheten sänks på grund av att detta gjordes men samtidigt stärks det också då 

risken för felträffar minskade. 	
	
När sökningarna var gjorda uppmärksammades det att sökträffarna inte passade till det 

först planerade syftet som var: Sjuksköterskors upplevelse av att bemöta yngre vuxnas 

existentiella frågor inom palliativ vård, då endast tre till fyra meningar i flertalet artiklar 

hittades som passade in på det syftet. Däremot framgick det i artiklarna om bemötandet 

av existentiella frågor till patienter i andra åldersgrupper. Eftersom materialet blev för 

snävt fick studiens syfte ändras till nuvarande syfte. Att studiens syfte ändrades på grund 

av tillgång på data stärker tillförlitligheten. Tillförlitligheten stärks även eftersom det 

återfanns dubbletter av de utvalda artiklarna som användes då detta påvisar hållbara 

sökningar. Valet att enbart använda kvalitativa artiklar i litteraturstudien är en styrka 

eftersom syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse. Då det användes en 

granskningsmall gjord av Högskolan Kristianstad för att kvalitetsbedöma vilka artiklar 

som skulle ingå i resultatet, stärks tillförlitlighet på grund av att mallen är utformad för 

kvalitativa artiklar (Henricson, 2017). Vidare stärks tillförlitligheten till följd av att peer-

reviewed användes som begränsning då de utvalda artiklarna blivit vetenskapligt 

granskade (Henricson, 2017). Å andra sidan sänks tillförlitligheten därför två utvalda 

artiklar som bygger resultatet inte uppfyllde inklusionskriterierna. En av artiklarna från 

sökningen i databasen PsycINFO var inte etiskt godkänd dock beskriver författarna i 
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artikeln att det inte var något krav. Det gjordes en övervägning och ett gemensamt beslut 

togs att likväl använda artikeln eftersom författarna i studien ger en beskrivning av att det 

togs hänsyn till andra forskningsetiska övervägande såsom konfidentialitet, anonymitet 

samt skriftlig och muntlig information. Den andra artikeln kom från databasen PubMed 

och var inte heller etiskt godkänd och visades även ha viss bristande kvalitét vid 

granskning utifrån trovärdighetsbegreppen. Även om artikeln var bristande 

kvalitetsmässigt, gjordes en bedömning att resultatet var så pass trovärdigt på grund av 

att citat redovisats i resultatet vilket stärker tillförlitligheten. Därutöver stärks artikelns 

tillförlitlighet ytterligare då korrekt datainsamlingsmetod användes relaterat till artikelns 

syfte, då syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av existentiella frågor. Det 

gemensamma beslutet togs om att inte vara för kritiska och därmed riskera att förlora 

forskning som svarade bra på denna studies syfte, trots att litteraturstudiens tillförlitlighet 

sänks blev artikeln ändock utvald.	
	
Tillförlitligheten i arbetets analysprocess stärks på grund av att analysen av artiklarna 

utfördes gemensamt, detta tillvägagångssätt möjliggjorde en gemensam inblick på 

delarna som formade resultatet (Henricson, 2017). Dessutom stärks tillförlitligheten 

ytterligare genom att kategorierna svarar på syftet och likväl kategoriernas tillhörande 

text.  En annan faktor som stärker tillförlitligheten är att handledare och 

medstudenter/studentkollegor vid grupphandledning har läst och kritiskt granskat denna 

litteraturstudie flertalet gånger under arbetets gång, detta är även något som Shenton 

(2004) förespråkar. 	

Pålitlighet	
Pålitligheten stärks på grund av att analysprocessen är genomförd gemensamt. Därutöver 

stärks pålitligheten eftersom en förförståelse är redovisad vilket påvisar studiens 

objektivitet, dock finns det alltid risk för att bli påverkad vilket är en svaghet. För att 

motverka att bli påverkad av förförståelsen antogs ett kritiskt förhållningssätt eftersom 

förförståelsen blev nedskriven före datainsamlingen samt att det har funnits diskussion 

under hela studieprocessens gång för att undvika att resultatet blir färgat av förförståelsen, 

vilket stärker pålitligheten (Henricson, 2017). En positiv överraskning som stärker 
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pålitligheten var att förförståelsen blev i viss omfattning motbevisad eftersom positiva 

känslor också framkom i resultaten och även att sjuksköterskor kunde utvecklas 

personligt inom detta arbete. Fem artiklar i resultatdelen var mer framträdande än de 

resterande fyra, detta kan sänka pålitligheten dock har detta gjorts på grund av att dessa 

artiklar återkommande har tagit upp ämnen som berört litteraturstudiens syfte. De valda 

artiklarna tog även upp fynd som inte stödjer förförståelsen, vilket stärker pålitligheten. 	

Verifierbarhet	
Verifierbarheten stärks på grund av att metodavsnittet anses vara beskriven på ett 

ingående sätt samt att sökschema för respektive databas är redovisat, vilket möjliggör att 

utomstående skulle kunna göra om sökningarna och således få fram ett snarlikt sökresultat 

(Shenton, 2004). Eftersom analysprocessen enbart beskrivits i text sänks verifierbarheten, 

om en tabell eller figur valts att illustrera analysprocessen hade verifierbarheten stärkts 

och är något som är lämpligt att använda vid framtida studier. Dock kan den detaljerade 

analysprocessen ses som en styrka. Referenser till litteratur som ingått i studien redovisas 

vilket stärker verifierbarheten på grund av att utomstående kan hänvisas till litteraturen.  	

Överförbarhet	
De inkluderade artiklarna i denna litteraturstudie kommer från länder i Europa, Oceanien 

och Nordamerika, vilket möjliggör att resultatet kan generaliseras till länder inom dessa 

kontinenter men är svårare att generalisera exempelvis till länder i Asien. Detta kan bero 

på att det eventuellt inte finns en liknande vård eller syn på existentiella frågor. Eftersom 

majoriteten i artiklarna har varit kvinnliga sjuksköterskor kan detta försvåra att överföra 

resultatet till manliga sjuksköterskor. Eftersom sjuksköterskorna var i varierande åldrar 

innan pensionsåldern skulle resultatet kunna överföras till alla yrkesverksamma 

sjuksköterskor. Det har funnits ett tolkande förhållningssätt under framskridandet av 

resultatet men dock har ett textnära sätt ändå funnits för att inte förvränga valda 

artiklarnas resultat vilket innebär att en induktiv ansats använts. Eftersom detta 

förhållningssätt funnits höjs abstraktionsnivån och därmed överförbarheten (Priebe & 

Landström, 2017). Sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård samt vårdpersonal på 

andra enheter där bemötande finns av existentiella frågor kan relatera till detta resultat. 	
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Resultatdiskussion 
I denna diskussion kommer tre fynd från litteraturstudiens resultat lyftas fram och 

diskuteras utifrån andra perspektiv som berör etik, salutogenes-teori och samhälle. Det 

tydliggjordes övergripande i resultatet att sjuksköterskor ska ha förmågan att föra ett 

samtal för att bemöta existentiella frågor. Dock krävs det först att en relation ska ha byggts 

upp där tillit och förtroende mellan patient och sjuksköterska har bärande ställning. När 

denna relation har etablerats kan samtal och bemötande av existentiella frågor ske i hopp 

om att försöka möta patientens tankar och känslor. Däremot är det väsentligt att komma 

ihåg att svar inte ska tvingas fram från sjuksköterskor vid dessa samtal. När 

sjuksköterskor bemöter dessa frågor kan varierande tankar och känslor väckas vilket kan 

leda till en personlig och professionell utveckling. Negativa känslor kan upplevas, vid 

dessa tillfällen är stödet från kollegor samt förmågan att använda strategier för att hantera 

dessa känslor viktigt. Även om det kan upplevas som svårt att arbeta med existentiella 

frågor, är det väsentligt att positiva aspekter såsom betydelsefullhet och personlig 

utveckling också lyfts fram. De fynd som valts att fokusera på från litteraturstudiens 

resultat är kommunikation, att som sjuksköterska bli personligt berörd och den 

professionella rollen. Dessa valdes eftersom de genomgick resultatet som en röd tråd och 

var det som sjuksköterskor framförallt upplevde vid bemötandet av existentiella frågor.   	

Kommunikation upplevdes som en viktig del av bemötandet	
Kommunikation möjliggör samtal om existentiella frågor. Ett huvudfynd i 

litteraturstudien var att en god kommunikationsförmåga upplevdes central för att kunna 

bemöta existentiella frågor, men också att inte överge patienten och våga vara närvarande 

och lyssna när dessa samtal sker. Genom kommunikation kommer sjuksköterskan nära 

patienten och får ta del av inre tankar. Vikten av kommunikation har också noterats i 

andra studier där syftet bland annat var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av andlig 

omvårdnad och vård i livets slutskede samt undersköterskors erfarenheter av existentiella 

frågor hos patienter inom palliativ vård (Giske & Cone, 2015; Iranmanesh, Ghazanfari, 

Sävenstedt, & Häggström, 2018; Åhsberg & Carlsson, 2014). Även från vårdpersonalens 

perspektiv upplevdes det att förmågan till kommunikation var en betydelsefull faktor för 

att möjliggöra samtal om existentiella frågor inom omvårdnad men det krävdes likväl 
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patientens engagemang. Å andra sidan uppmärksammades det i andra studier, som 

undersökt läkare och sjuksköterskors erfarenheter inom palliativ vård, att existentiella 

samtal upplevdes mödosamma (Jansen, Ruths, Malterud, & Schaufel, 2016; Tornøe, 

Danbolt, Kvigne, & Sørlie, 2015a). Vårdpersonal kunde uppleva en rädsla för att föra 

dessa samtal då upplevelsen av kompetens gällande att ett svar saknades, detta kunde leda 

till en osäkerhet gällande öppnande av samtal om existentiella frågor. Vårdpersonal kan 

uppnå fördjupade samtal om existentiella frågor genom god kommunikation.	

Bemötandet av existentiella frågor kan leda till att bli personligt berörd	
I ett sammanhang där bemötandet kräver en mental styrka bör sjuksköterskor ha 

beredskap att bli personligt och känslomässigt berörda på såväl positivt som negativt sätt. 

Ett centralt fynd var att sjuksköterskor upplevde personliga känslor av osäkerhet, 

maktlöshet, skuld, frustration och inre tvivel. Men samtidigt kunde också känslor av 

stolthet, ära, heder och meningsfullhet samt betydelsefullhet upplevas vid bemötandet av 

existentiella frågor. Att känslor kan uppstå i samband med bemötandet av existentiella 

frågor har även framkommit ibland andra yrkesprofessionaliteter i andra studier såsom 

läkare, undersköterskor och socialarbetare som undersökte hur den personliga rollen 

kunde påverkas i arbetet vid existentiella frågor och i omvårdnaden av döende patienter 

(Chi Ho Chan et al., 2015; Iranmanesh, Ghazanfari, Sävenstedt, & Häggström, 2018; 

Jansen, Ruths, Malterud, & Schaufel, 2016; Åhsberg & Carlsson, 2014). Att bemöta 

döden upplevdes utmanande eftersom vårdpersonal kunde bli berörda personligen, detta 

kunde skapa personliga tankar och känslor som hjälplöshet och maktlöshet samt ångest. 

När sjuksköterskor blev personligt berörda kunde tankar och reflektioner uppstå om det 

egna livet och döden, vilket kunde generera ny lärdom och insikt i vårdpersonalens liv. I 

en miljö där vårdpersonal ständigt bemöter död och sorg samt svåra frågor är 

sannolikheten större att existentiella frågor även väcks hos vårdpersonal. Om 

sjuksköterskor har modet att ställas inför existentiella frågor kan det leda till att 

sjuksköterskor har lättare för att diskutera existentiella funderingar även i den personliga 

omgivningen. Genom att vårdpersonal blir personligt berörd kan det leda till en fördjupad 

förståelse för existentiella frågor samt personlig hantering av dödstankar. 	
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Den professionella rollen kan påverkas vid bemötandet	
Personliga erfarenheter stärker sjuksköterskors professionella roll i arbetet med 

existentiella frågor. Ett huvudfynd i litteraturstudien var att sjuksköterskors upplevelse 

av detta arbete kunde leda till en utveckling av trygghet i professionaliteten. Detta 

uppmärksammades också av sjuksköterskor i andra studier där sjuksköterskors 

erfarenheter av palliativ vård beskrevs (Giske & Cone, 2015; Iranmanesh, Ghazanfari, 

Sävenstedt, & Häggström, 2018). Dessa sjuksköterskor upplevde att den professionella 

tryggheten kunde stärkas genom bemötandet och utbytet av existentiella frågor och tankar 

med patienten. Det sjuksköterskor bar på gällande erfarenheter speglade arbetsutförandet, 

vilket är tätt sammanflätat med det personliga och professionella. Däremot finns det även 

studier som motsäger där det i en studie undersökts om hur läkare upplever det 

existentiella bemötandet, en annan studie berörde sjuksköterskors erfarenheter av 

existentiell omvårdnad i utlärande syfte och ytterligare en studie beskrevs hur 

vårdpersonal påverkas i arbetet vid existentiella frågor (Chi Ho Chan et al., 2015; Jansen, 

Ruths, Malterud, & Schaufel, 2016; Tornøe, Danbolt, Kvigne, & Sørlie, 2015a). Här 

framkom att känslor som kunde uppstå gjorde att den professionella tryggheten kunde gå 

förlorad när existentiella frågor ställdes. En personlig osäkerhet kunde även göra den 

professionella rollen osäker. Dock ska det personliga och professionella särskiljas på 

grund av att professionen kunde stärkas då det personliga utelämnades. Följaktligen 

kunde vårdpersonal uppleva vikten av att våga kliva ur den professionella rollen och vara 

mänsklig vid bemötandet. Sjuksköterskors erfarenheter har stor betydelse för den 

professionella tryggheten. Därav är det av stor vikt att sjuksköterskor reflekterar över 

personliga erfarenheter av anledning att den professionella rollen ska kunna utvecklas. 

Erfarenheter gör att existentiella frågor utvecklas genom livet, till exempel beslut om att 

bilda familj eller att drabbas av svår sjukdom. Dessa erfarenheter kan förändra och 

påverka människors livsperspektiv då lärdom och kunskap genererar nytt synsätt, 

oberoende om individen är patient eller sjuksköterska. Det vill säga att det personliga och 

professionella influeras av varandra. 	
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Etiska teorier och aspekter vid bemötandet av existentiella frågor	
Sjuksköterskor har en internationell etisk kod att följa som innefattar att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017a). Alltså ska denna etiska kod ligga till grund för alla legitimerade sjuksköterskor 

oberoende situationer. Sjuksköterskor som för samtal om existentiella frågor kan komma 

närmre inpå patienter, detta kan i sin tur leda till relationsbygge vilket återkommande var 

ett ämne i litteraturstudiens resultat. Följaktligen kan detta kopplas samman med hur 

Sandman och Kjellström (2013) beskriver närhetsetiken, där sjuksköterskor kan arbeta 

efter en så kallad jag-du-relation. Denna relation uppnås genom att vara öppen för samtal 

och se patienten som en individ. Om sjuksköterskor arbetar efter närhetsetiken övervägs 

ständigt alla val i varje möte med patienten mot att skapa bra förutsättningar. I ett nära 

möte med patienten gäller det att försöka ta reda på vilken situation patienten är i och 

förstå att detta är unikt då det kan vara utmanande att besvara existentiella frågor med ett 

generellt svar. Det framgår även i litteraturstudiens resultat att sjuksköterskor bör ha i 

åtanke att alla patienter inte vill samtala om existentiella frågor, hänsyn ska då tas till det 

etiska begreppet autonomi. Enligt Sandman och Kjellström (2013) handlar autonomi om 

att bevara patienters integritet såsom patienters rätt till beslutsfattande. I en studie 

framkom det att öppenhet och autonomi var centralt i samtalen om existentiella frågor 

vilket sjuksköterskor ska främja (Iranmanesh, Ghazanfari, Sävenstedt, & Häggström, 

2018). Det framkom också att sjuksköterskor kunde bli personligt berörda relaterat till 

osäkerhet i arbetet kring existentiella samtal. Detta kan i sin tur leda till en etisk stress 

hos sjuksköterskor. Etisk stress handlar om individers vetskap om vad som bör göras i 

diverse situationer men att det ibland av olika skäl finns hinder för att genomföras 

(Sandman & Kjellström, 2013). Etisk stress kan exempelvis uppkomma när 

sjuksköterskor är medvetna om att existentiella frågor ska bemötas, men rädsla och en 

känsla av otillräcklighet hindrar bemötandet. Etisk stress kan på liknande sätt uppstå när 

det råder bristande kontroll vid en situation (Sandman & Kjellström, 2013). En form av 

bristande kontroll kan vara när sjuksköterskor inte har ett svar att tillgå när patienter 

ställer existentiella frågor då dessa frågor inte har generella svar. Däremot hade den etiska 

stressen i viss mån kunnat minskas om mer kunskap och mod kring dessa frågor funnits 

då detta kan skapa en upplevelse av kontroll över situationen i bredare utsträckning.	
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Den salutogena teorin KASAM kan underlätta hanteringen av existentiella frågor	
Inom salutogenes-teorin KASAM skapad av Aaron Antonovsky är hanterbarhet, 

begriplighet och meningsfullhet de tre bärande begreppen (Antonovsky, 2005). Om 

begriplighet finns från sjuksköterskors perspektiv beträffande att existentiella frågor kan 

uppstå hos patienter som vårdas i ett palliativt skede, kan en meningsfullhet i arbetet växa 

vilket i sin tur kan underlätta hanteringen av personliga känslor och likaså egenställda 

existentiella frågor vilket sjuksköterskorna upplevde. I förhållande till att sjuksköterskor 

känner en begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i samtalen med patienter 

gällande existentiella frågor, kan således ett bättre omvårdnadsarbete utföras. KASAM 

kan vara en utgångspunkt för vårdpersonal att arbeta efter, dels eftersom detta kan leda 

till att en mental styrka skapas hos sjuksköterskor i yrkesutövningen och dels för att 

interaktionen och relationen mellan patient och sjuksköterska alstras. Som en följd av att 

sjuksköterskor har förståelse för begreppet KASAM kan detta i gengäld generera en 

inblick för patientens del i begreppen inom denna salutogena teorin. Närmare bestämt 

kan patienter finna strategier gällande meningsfullhet och begriplighet vilket av detta skäl 

kan underlätta hanteringen av sjukdomen och dess tillhörande existentiella frågor. 	

Bemötandet av existentiella frågor ur ett samhällsperspektiv	
Statistik från World Health Organization (WHO, 2020b) visar att det globalt finns över 

40 miljoner individer som lider av sjukdomar där palliativ vård krävs. Existentiella behov 

och lindring av ångestfyllda symtom ska enligt World Health Organizations (WHO, 

2019) definition av palliativ vård tillgodoses av vårdpersonal. I dagsläget finns 17 globala 

mål med tillhörande delmål uppsatta för en hållbar utveckling som berör samhällets 

befolkning. Ett av dessa mål behandlar god hälsa och välbefinnande (Regeringskansliet, 

2017). En satsning på hälso-och sjukvård kan främja den fysiska och psykiska hälsan 

vilket i gengäld kan leda till återinvestering i samhällets framsteg och på sikt till en 

samhällsvinst. Nationella riktlinjer är utformade för alla i samhället och dessa skapades 

för att möjliggöra en jämlik vård inom hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2019a). 

Som det tidigare nämnts i litteraturstudien är vikten av kommunikation grundläggande 

vid samtal om existentiella frågor. I nationella riktlinjer skapade för palliativ vård ska 

samtal om livsfrågor ingå och dessa samtal kan med fördel genomföras av all 



B
i
l
a
g
a	
1	

29 

 

vårdpersonal eftersom vårdandet av döende patienter kan ge upphov till existentiella 

frågor. Däremot ska kännedom finnas hos vårdpersonal om att livsfrågor inte är ett 

samtalsämne alla patienter är villiga att diskutera, men en beredskap och öppenhet ska 

finnas för de patienter som önskar samtala (Socialstyrelsen, 2013). För att den palliativa 

vården ska fungera krävs det även god kommunikation mellan kollegor. I de nationella 

riktlinjerna finns rekommendationen om samtal angående livsfrågor som lyder: “Hälso- 

och sjukvården bör erbjuda samtal om livsfrågor till patienter i livets slutskede” 

(Socialstyrelsen, 2013, s. 54). Det är tydligt i de nationella riktlinjerna att “god 

kommunikation kan dessutom vara symtomlindrande” (Socialstyrelsen, 2013, s. 52). En 

god palliativ vård ska, som det framgår i de nationella riktlinjerna, även innefatta 

relationer (Socialstyrelsen, 2013). Eftersom etiska och existentiella frågor kan vara 

utmanande och krävande för vårdpersonal är det viktigt att det finns möjlighet att 

samspråka med utomstående för utbyte av reflektioner. Socialstyrelsen (2013) uppger det 

angeläget att ha handledning för vårdpersonal angående svåra frågor som uppstår vid 

vårdandet av patienter i livets slutskede. Ändå, trots att utbildning och handledning har 

tagits fram till vårdpersonal, är kunskapen fortfarande låg beträffande bemötandet av 

etiska och existentiella frågor vilket enligt Socialstyrelsen (2013) har blivit ett tydligt 

märkbart problem i samhället. Ur ett samhällsperspektiv förbättras vården och 

arbetsmiljön om de nationella riktlinjerna implementeras och upprätthålls. 	

Slutsats 
Sjuksköterskor upplevde vikten av kommunikation och relation som väsentliga faktorer 

i bemötandet av existentiella frågor. Dessa faktorer kunde i sin tur leda till upplevelser 

hos sjuksköterskor att bli personligt berörd vilket såväl kunde stärka som förändra 

professionaliteten. Utifrån huvudfynden genererades reflektioner kring förbättringsarbete 

gällande mer utbildning och kunskap till vårdpersonal angående samtal om existentiella 

frågor eftersom det visades vara bristfälligt. Exempelvis hade detta samtalsämne kunnat 

lyftas på handledningstillfällena gällande etik och omvårdnad inom 

sjuksköterskeutbildningen för att förbereda blivande sjuksköterskor genom utbyte av 

reflektioner. Lika viktigt är utvecklingen gällande etisk handledning för yrkesverksam 
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vårdpersonal som bemöter existentiella frågor dagligen. Som en följd av arbetsprocessens 

gång väcktes en nyfikenhet av att ytterligare forskning gällande existentiella frågor skulle 

behövas, vilket även Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2016) 

uppmärksammat. Framförallt hade det varit av att beforska manliga sjuksköterskors 

perspektiv då majoriteten av forskning som ingick i litteraturstudien var ur kvinnliga 

sjuksköterskors perspektiv. Statistik från 2017 visade att 12% av yrkesverksamma 

sjuksköterskor var män, året därpå var det 10% män som legitimerades (Socialstyrelsen, 

2019b). Sjuksköterskeyrket är ett kvinnodominerande yrke men antalet manliga 

sjuksköterskor ökar. Därav kan det vara angeläget att belysa manliga sjuksköterskors 

synsätt på existentiella frågor. Vidare forskning som berör sjuksköterskors upplevelse av 

att bemöta yngre vuxnas existentiella frågor inom palliativ vård är också av vikt. Detta 

perspektiv behövs specifikt eftersom yngre vuxna är mitt i livet och kan ha mer 

omfattande och utmanande frågor. Som tidigare nämnts utgör cancersjukdomar en stor 

del av den palliativa vården. År 2018 avled 9,6 miljoner människor globalt sett till följd 

av cancer och det är den sjukdom som årligen ökar markant och som en följd av detta 

kommer det bli fler inskrivningar inom palliativ vård där existentiella frågor är i behov 

av bemötande (World Health Organization [WHO], 2020a; Socialstyrelsen, 2018). Denna 

litteraturstudie kan komma till nytta för sjuksköterskor och annan vårdpersonal som 

kommer i kontakt med existentiella frågor, såväl inom den palliativa vården och generellt 

inom all vård. Existentiella frågor är generellt sett svåra att bemöta, av detta skäl var 

litteraturstudien ett försök att lyfta existentiella frågor i hopp om detta samtalsämne ska 

få mer utrymme inom vården. I detta avseende är förhoppningen att reflektioner väcks 

hos vårdpersonal kring att våga lyfta detta samtalsämne såväl professionellt som 

personligt. 	
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Bilaga 1. Sökschema Cinahl Complete 
Databas: Cinahl Complete 
Datum: 2019-11-07 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att bemöta patienters existentiella frågor 
inom palliativ vård. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1. Sjuksköterska Practical nurses [MH] OR nurs* [fritext] OR” 
registered Nurse” [fritext] 

839 401  

2. Palliativ vård Palliative care [MH] OR ”palliative treatment” 
[fritext] OR ”palliative supportive care” [fritext] OR 
”end of life care” [fritext] OR ”terminal care” 
[fritext]  

47 980  

3. Upplevelse Qualitative studies [MH] OR experienc* [fritext] OR 
interview* [fritext] OR attitude* [fritext] OR 
”qualitative research” [fritext] 

806 492  

4. Existentiella 

frågor 

existential* [fritext] OR ”existential anxiety” [fritext] 
OR ”existential cris*” [fritext] OR ”existential 
suffering” [fritext] OR ”existential distress” [fritext] 
OR ”existential question*” [fritext] 

2 849  

5.  1 AND 2 AND 3 AND 4 104  

Begränsningar Sökning nr 5 + peer-reviewed  
Sökning nr 5 + peer-reviewed + engelska   

95 
82 

 
       3 

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 1 
 



B
i
l
a
g
a	
1	

40 

 

Bilaga 2. Sökschema PubMed 
Databas: PubMed 
Datum: 2019-11-19 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att bemöta patienters existentiella frågor 
inom palliativ vård. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1. Sjuksköterska  "Nurses" [Mesh] OR nursing [Title/Abstract] OR 
nurse [Title/Abstract] OR nurses [Title/Abstract] OR 
practical nurse [Title/Abstract] OR practical nurses 
[Title/Abstract] OR registered nurse [Title/Abstract] 
OR registered nurses [Title/Abstract] 

465 095  

2. Palliativ vård "Palliative Care" [Mesh] OR "Hospice and Palliative 
Care Nursing" [Mesh] OR palliative treatment 
[Title/Abstract] OR palliative treatments 
[Title/Abstract] OR palliative care [Title/Abstract] 
OR palliative caring [Title/Abstract] OR palliative 
supportive care [Title/Abstract] OR palliative 
supportive caring [Title/Abstract] OR terminal care 
[Title/Abstract] OR terminal caring [Title/Abstract] 
OR end of life care [Title/Abstract] OR end of life 
caring [Title/Abstract] 

73 893  

3. Upplevelse ”Qualitative research” [Mesh] OR qualitative study 
[Title/Abstract] OR qualitative studies 
[Title/Abstract] OR interview [Title/Abstract] OR 
interviewing [Title/Abstract] OR interviews 
[Title/Abstract] OR experience [Title/Abstract] OR 
experiences [Title/Abstract] OR attitude 
[Title/Abstract] OR attitudes [Title/Abstract] OR 
attitude of health personnel [Title/Abstract] OR nurse 
attitude [Title/Abstract] OR nurse attitudes 
[Title/Abstract]  

1 123 559  

4. Existentiella 

frågor 

Existential question [Title/Abstract] OR existential 
questions [Title/Abstract] OR existential issue 
[Title/Abstract] OR existential issues [Title/Abstract] 
OR existential suffer [Title/Abstract] OR existential 
suffering [Title/Abstract] OR existential anxiety 
[Title/Abstract] OR existential distress 
[Title/Abstract] OR psychology [Title/Abstract] OR 
existential cris [Title/Abstract] OR existential crisis 
[Title/Abstract] OR life change event [Title/Abstract] 
OR life change events [Title/Abstract] 

54 025  

5.  1 AND 2 AND 3 AND 4 59  

Begränsningar Sökning nr 5 + engelska  58        4 

Bilaga 2 
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Bilaga 3. Sökschema PsycINFO 
Databas: PsycINFO 
Datum: 2019-11-12 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att bemöta patienters existentiella frågor 
inom palliativ vård. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1. Sjuksköterska  ”Nurses” [MAINSUBJECT.EXACT] OR nurs* 
[fritext] OR ”registered nurs*” OR ”practical nurs*” 

165 276  

2. Palliativ vård Palliative care [MAINSUBJECT.EXACT] OR 
”palliative treatment” OR ”palliative supportive care” 
OR ”terminal care” OR ”end of life care” 

15 577  

3. Upplevelse Qualitative methods [MAINSUBJECT.EXACT] OR 
experienc* OR attitud* OR interview OR ”qualitative 
study”  

1 430 122  

4. Existentiella 

frågor 

existential* OR ”existential question*” OR 
”existential anxiety” OR ”existential issue*” OR 
”existential suffering” OR ”existential cris*” OR 
”existential distress”  

13 712  

5.  1 AND 2 AND 3 AND 4  110  

Begränsningar Sökning nr 5 + peer-reviewed 
Sökning nr 5 + peer-reviewed + engelska 

106 
104 

        
        2 
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Bilaga 4. Artikelöversikter 
Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlings-
metod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Browall, M., Henoch, I., 
Melin-Johansson, C., 
Strang, S., & Danielson, 
E. 
 
Existential encounters, 
nurses desciptions of 
critical incidents in end of 
life cancer care.  
 
Sverige, 2014. 

Syftet var att 
beskriva 
sjuksköterskor
s erfarenheter 
av existentiella 
situationer vid 
vårdandet av 
patienter som 
är drabbade av 
allvarlig 
cancer. 

Randomiserat 
kontrollerat urval. 
83 st, 24–64, alla var 
kvinnor. Externt bortfall: 
19 st.  
 
Deltagarna fick skriva 
berättande texter om 
kritiska incidenter – 
critical incident 
technique. 

Deltagarna fick skriva ner 
sina tankar med hjälp utav 
stödfrågor om en kritisk 
incident då existentiella 
frågor vid vård i livets 
slutskede uppstod.  
 
Kvalitativ innehållsanalys.   

2 huvudteman + 4 
kategorier + 6 
underkategorier. 
Ssk´s beskriver att 
det är av stor vikt 
att lyssna på 
patienter när de är 
villiga att samtala 
och genom att detta 
sker kan ssk få ta 
del av patienternas 
inre existentiella 
behov. 

Tillförlitlighet är styrkt eftersom 
studien svarar på syftet, mycket 
citat som påvisar studiens 
tillförlitlighet. 
Verifierbarheten sänks pga hur 
deltagarna blivit tillfrågade 
framkom ej. 
Pålitligheten styrks pga flera 
genomfört analysen sänkt pga 
ingen förförståelse. 
Överförbarhet är sänkt pga de 
har ej beskrivit var studien 
genomfördes.   

Hemberg, J., & Bergdahl, 
E. 
 
Dealing with ethical and 
existential issues at end-
of-life through co-
creation.  
 
Finland, 2019.  
 

Att utforska 
ssk´s 
erfarenheter av 
att hantera 
etiska och 
existentiella 
frågor genom 
samskapande i 
livets 
slutskede inom 
palliativ 
hemvård. 

Bekvämlighetsurval,  
 
12 st deltog, 11 kvinnor 
& 1 man 23–64 år. 1–43 
års erfarenhet som ssk.  
 
Individuella 
djupintervjuer användes 
som datainsamling. 

Forskarna i samarbete med 
avd-ssk rekryterade 
deltagare. Skedde antingen 
på en arbetsplats eller på ett 
universitet. 60–90 min, 
transkriberades av H. J., 
intervjuerna genomfördes 
2018.  
 
Tematisk analys (3-stegs 
analys).    

Ssk beskriver att en 
god 
relation/samspel 
mellan patient och 
ssk är nödvändig 
för att samtala om 
etiska och 
existentiella 
bekymmer & 
frågor. 

Tillförlitlighet är styrkt genom 
att resultatet svarar på studiens 
syfte samt citat finns. 
Verifierbarheten är sänkt pga 
metoden är ej väl beskriven. 
Pålitligheten styrks pga. båda 
forskarna har deltagit i analysen 
men den sänks pga. det finns 
ingen förförståelse. 
Överförbarheten styrks genom 
att urvalet och kontexten är väl 
beskriven.  



Bilaga 4 

43 

 

 
 
Artikelöversikt 
Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlings-
metod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Houtepen, R., & 
Hendrikx, D.  
 
Nurses and the virtues of 
dealing with existential 
questions in terminal 
palliative care. 
 
Belgien och 
Nederländerna, 2003.  
 

Vilka svårigheter 
möter ssk och 
vilka kvalitéer 
krävs som ssk för 
att bemöta 
patienters 
existentiella frågor 
nära döden. 

Bekvämlighetsurval.   
 
12 sjuksköterskor 
deltog, 6 från Belgien 
och 6 från 
Nederländerna med 
riklig erfarenhet, olika 
åldrar och olika 
erfarenheter.  
 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

En fråga om sist de hade 
vårdat en döende patient 
och erfarenheter 
angående 3 utvalda 
existentiella frågor.  
Avslappnade intervjuer. 
 
Tolkande och 
diskussion angående 
varje tema.  
Deduktiv analys.  
Eventuellt tematisk 
analys. 

Ssk kan arbeta mycket 
med existentiella 
frågor, både 
förberedelser och vid 
mötet. Finns inget 
riktigt svar. Utbildning 
viktigt för att 
förbereda ssk. 

Tillförlitligheten styrks genom 
att citat redovisas.  
Verifierbarheten är sänkt 
eftersom metoden ej är väl 
beskriven så att man skulle 
kunna göra om den.  
Pålitligheten sänks pga att 
förförståelse ej redovisas.  
Dålig beskrivning av 
tillvägagångssättet vid analysen 
vilket sänker pålitligheten. 
Överförbarheten sänks eftersom 
kontexten ej är beskriven. 

Johansson, K., & Lindahl, 
B.  
 
Moving between rooms – 
moving between life and 
death: nurse’s experiences 
of caring for terminally ill 
patients in hospitals.  
 
Sverige, 2011.  
 

Syftet var att 
beskriva 
betydelsen av 
allmänna ssk 
upplevelse av att 
vårda palliativa 
patienter på 
allmänna 
sjukhusavdelninga
r. 

Bekvämlighetsurval. 
 
8 st sjuksköterskor med 
3–32 års erfarenhet.  
Inklusionskriterier: 
Intresse för palliativ 
vård samt erfarenhet av 
detta, spenderat tid på 
nuvarande arbetsplats.  
 
Kvalitativ intervju av 
berättande karaktär. 

Rekrytering genom 
avdelningssköterskan. 
Intervjun skedde på 
deras arbetsplats. 1 
inledande fråga sedan 3 
vidareutvecklande 
frågor. 
 
Tematisk analys och 
strukturerad analys. 

Hur ssk på bästa sätt 
kan vara med 
patienten när den dör. 
Kan vara stressiga 
situationer. Ssk 
beskriver upplevelsen 
av att ta hand om 
patienter som lider av 
dödlig sjukdom och 
patienter som lider av 
en icke dödlig 
sjukdom på allmänt 
sjukhus. Kontrasterna 
däremellan. 

Tillförlitligheten styrks genom 
att det finns citat. 
Verifierbarheten styrks genom 
en bra beskrivning av metoden. 
Pålitligheten blir styrkt när 2 
personer genomför analysen. 
Överförbarheten styrks eftersom 
kontexten är beskriven, en 
svaghet är att de ej beskriven 
var på deras arbetsplats samt hur 
urvalet skedde (hur de 
kontaktade 
avdelningssköterskan). 
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Karlsson, M., Kasén, A., 
& Wärnå-Furu, C. 
 
Reflecting on one own´s 
death: the existential 
questions that nurses face 
during end-of-life care. 
 
Sverige, 2016. 
 

Att beskriva och 
få en djupare 
förståelse av 
ssk´s 
existentiella 
frågor vid 
omvårdnad av 
döende 
patienter. 

Slumpmässigt urval. 
14 sjuksköterskor, 
alla var kvinnor, 36–
61 år. Minst 1 års 
erfarenhet av palliativ 
vård.  
Fokusgruppsintervjue
r. 

Forskarna kontaktade 
cheferna som sedan bjöd in 
sjuksköterskor till att delta i 
studien. Skedde på deras 
arbetsplats. K. M. ledde 
intervjuerna + 1 moderator. 
Öppna frågor/berättande. 
60–90 min. Insamling 
under 1 mån (2014). 
Inspelat. 
3 stegs analys (kvalitativ 
innehållsanalys.  
 

Att sjuksköterskors 
egna existentiella 
frågor blir framkallade 
vid vårdande av 
döende patienter, 
vilket kan leda till att 
professionaliteten och 
det personliga växer – 
både som 
sjuksköterska och 
människa. 

Tillförlitligheten styrks eftersom 
citat finns vid nästan varje 
underkategori.  
Verifierbarheten är styrkt 
eftersom metoden är väl 
beskriven. Pålitligheten styrks 
pga två författare har deltagit i 
analysprocessen, deras 
förförståelse är ej redovisad 
vilket sänker pålitligheten. 
Överförbarhet styrks pga att 
urval och kontext är bra 
beskrivet. 

Keall, R., Clayton, J. M., 
& Butow, P. 
 
How do Australian 
palliative care nurses 
address existential and 
spiritual concerns? 
Faciallators, barriers and 
strategies. 
 
Australien, 2014. 
 
 
 
 

Syftet var att 
undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelse om 
underlättande, 
hinder och 
strategier av att 
utför andlig och 
existentiell 
omvårdnad för 
patienter med 
livshotande 
sjukdom. 

Slumpmässigt urval. 
20st ingick, 25-65år, 
19 kvinnor, 1 man. 
Semistrukturerad 
intervju med öppna 
frågor. 

Tillfrågades via reklam och 
flygblad. Först en 
demografisk insamling och 
sedan intervju med öppna 
frågor. 
 
Tematisk analys. 

Ssk inom palliativ 
vård är villiga, men 
har inte alltid förmåga 
och är ofta 
tidspressade för att 
utföra de existentiella 
aspekterna i 
omvårdnaden. Det 
beskrivs handledning, 
hinder och strategier 
för att ge ett 
existentiellt stöd till 
patienter. 

Tillförlitlighet är styrkt pga 
många citat redovisas. 
Verifierbarhet styrks pga 
redovisning av frågor samt 
tillvägagångssätt. 
Pålitligheten sänks pga ingen 
beskrivning om vem som gjort 
analys + ingen förförståelse.  
Överförbarheten är styrkt 
eftersom de beskriver hur de har 
genomfört den och deras urval 
dock ej tillräckligt bra beskriven 
vilket sänker. 
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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. 

Randomiserad 
kontrollerat urval. 98 
st ssk samt usk 24–64 
år. 98 % var kvinnor.  
Externt bortfall: 4st. 
Gruppreflektioner. 

Deltagarna deltog 5 gånger 
i 90 min sessioners med 
gruppreflektioner. 
 
Kvalitativ innehållsanalys. 

3 domäner + 9 
subteman. 
Sjuksköterskorna 
beskrev att det behövs 
en god 
kommunikationsförmå
ga för att kunna ha 
existentiella samtal 
och att detta var en 
viktig del av deras 
arbete. 

Tillförlitligheten styrks eftersom 
resultatet svarar på syftet samt 
att citat redovisar deras 
upplevelse.  
Verifierbarheten är sänkt pga 
datainsamlingen inte är 
tillräckligt beskriven.  
Lågt bortfall vilket stärker 
pålitligheten men ingen 
förförståelse vilket är en 
svaghet. Överförbarheten är 
sänkt pga det inte är väl 
beskrivet i vilken kontext de 
genomförde studien. 

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 
hemeneutical study.  
 
Norge, 2015. 

Beskriva ssk´s 
upplevelser av 
andlig och 
existentiell 
omvårdnad av 
döende patienter 
på ett allmänt 
sjukhus. 

Slumpmässigt urval, 6 
st sjuksköterskor 37–
61 år med 9–20 års 
omvårdnads 
erfarenhet. 
Inklusionskriterier: 
intresse och ha 
spenderat tid inom 
palliativ vård, 
variation av 
erfarenhet.  
Intervjuer. 
 

Avdelningssköterskan 
kontaktades som gav info 
till personal på avd.  
K.T. utförde intervjuerna. 
Varade i cirka 1 timme. 
Berättande karaktär med en 
öppen fråga v.b.  
 
3 stegs analys – Naiv 
läsning, strukturerad analys 
& kritisk förståelse.     

Ssk beskriver att det är 
av stor vikt att vara 
vid patientens sida för 
att lindra det 
existentiella lidandet 
och den existentiella 
ensamheten. 

Tillförlitligheten styrks genom 
att det finns mycket citat vilket 
tyder på djupa intervjuer. 
Studiens styrkor är att metoden 
är väl beskriven vilket styrker 
verifierbarheten. 
Pålitligheten är sänkt pga. finns 
ingen förförståelse samt ej 
beskrivit hur många som 
deltagit i analysprocessen. 
Studiens kontext och urval är 
väl beskrivit vilket gör att 
överförbarheten styrks. 
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Vachon, M., Fillion, L., & 
Archille, M. 
 
Death confrontation, 
spiritual-existential 
experience and caring 
attitudes in palliative care 
nurses: an interpretative 
phenomenological 
analysis.    
 
Kanada, 2012.  
 

Skapa förståelse 
för hur 
sjuksköterskor 
inom palliativ 
vård hanterar 
döden och deras 
subjektiva 
andliga och 
existentiella 
erfarenheter. 

Slumpmässigt urval. 
11 sjuksköterskor 
ingick, 10 kvinnor & 
1 man. 39–55 år.  
Inklusionskriterier: 
minst 20 % av deras 
arbete skulle innefatta 
palliativ vård minst 6 
mån erfarenhet av 
detta. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

Chefen gav information till 
personal, vid intresse 
kontakta forskarna för 
studien. Skedde antingen 
hemma eller på 
arbetsplatsen. Fritt 
berättande, diskussion. 
Utvecklande frågor v.b.  
 
Tolkande fenomenologisk 
analys.   

Dödskonfrontation: 
meningen med döden 
och personlig 
dödsmedvetenhet.  
Andlig-existentiell 
upplevelse & vårdande 
attityder. 

Citat finns vilket styrker 
tillförlitligheten. Styrkt 
verifierbarhet eftersom metoden 
är väl beskriven. Alla forskare 
har gjort analysen vilket styrker 
pålitligheten, en svaghet är att 
förförståelsen ej redovisas vilket 
sänker pålitligheten. 
Överförbarheten styrks genom 
att urvalet och kontexten är väl 
beskriven. 

 
 

      

 


