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Sammanfattning 
Bakgrund: Att erbjuda palliativ vård i livets slutskede är av stor betydelse då målsättningen är att lindra, 
främja livskvalité och bibehålla patientens psykosociala och existentiella liv fram till döden. Existentiellt är 
vi som mest ensamma vid födseln och döden. Denna existentiella ensamhet kan vara tung att bära och 
utmärker sig ofta hos patienter som ångest, rädsla och en ökad sårbarhet. För att vårdpersonal ska kunna 
öka välbefinnandet hos patienter i livets slutskede och kunna ge en god omvårdnad är det viktigt att 
vårdpersonalen innehar tillräckligt med kunskap i hur de möter existentiell ensamhet. 
Syfte: Syftet var att utforska hur vårdpersonal möter existentiell ensamhet hos personer i livets slutskede. 
Metod: En allmän litteraturstudie som inkluderade nio vetenskapliga artiklar. Datainsamlingen skedde i 
databaserna Cinahl Complete och PsycINFO. Artiklarna granskades med hjälp av en granskningsmall för 
kvalitativa artiklar. Analysen utgick från Fribergs (2017) analysmodell.  
Resultat: Vårdpersonalen mötte existentiell ensamhet genom att på olika sätt finnas där, genom att 
personcentrera mötet, skapa en relation och mötas på ett personligt plan och genom att skifta mellan ett 
personligt och professionellt förhållningssätt. 
Diskussion: Studiens kvalitet granskades utifrån trovärdighetsbegreppen beskrivna av Shenton (2004). 
De tre fynden som diskuterades var vikten av god kommunikation, vårdpersonalens tidsbrist påverkar 
mötet och att våga möta existentiell ensamhet. 
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 5 

Inledning 

Varje år beräknas det vara 40 miljoner människor i världen som är i behov av palliativ 

vård men enbart 14 % som faktiskt erhåller den (World Health Organization [WHO], 

2020). I Sverige beräknas cirka 90,000 personer per år avlida och utav dessa uppskattas 

80% ha varit i behov av palliativ vård men inte erhållit det (Socialstyrelsen, 2018a). 

Palliativ vård är en vårdform som vårdpersonal behöver få ökade kunskaper kring 

(European Association for Palliative Care [EAPC], 2010). Vid bemötande av existentiella 

känslor och tankar vid mötet med döende patienter bör vårdpersonal vara säkra i sitt 

förhållningssätt för att kunna bringa lugn och trygghet. Därav rekommenderar 

Europarådet att mötet och bemötande vid existentiella frågor bör integreras i 

omvårdnadsutbildning för att ge kunskap, samt att redan yrkesverksamma ska få 

utbildning i att möta existentiella frågor som rör liv och död. Existentiellt är vi som mest 

ensamma vid födseln och döden (EAPC, 2010). Existentiell ensamhet kan vara tung att 

bära och har visat skapa känslor av övergivenhet och att vara avskild ifrån livet (Ettema 

et al., 2010). För att öka välbefinnandet i livets slutskede är det viktigt att vårdpersonal 

innehar tillräckligt med kunskap för att kunna ge god omvårdnad i mötet med existentiell 

ensamhet. 

Bakgrund 

Palliativ vård i livets slutskede 

WHO (2020) definierar palliativ vård som en vårdform för personer med livshotande 

sjukdom med mål att lindra fysiskt, psykologiskt, psykosocialt eller existentiellt 

illabefinnande.  De nationella riktlinjerna för palliativ vård beskriver en tidig fas och en 

sen fas (Socialstyrelsen, 2013). Den tidiga fasen innebär livsförlängande insatser och vid 

den senare fasen som benämns palliativ vård vid livets slutskede är döden omöjlig att 

undgå. Livets slutskede har ingen tidsaspekt utan innebär att den pågående vården inte 

längre är livsförlängande och döden är att vänta inom en snar framtid. Sjukvårdens 
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uppgift blir att lindra med fortsatt mål att främja personens livskvalité (Socialstyrelsen, 

2013). 

I det nationella vårdprogrammet beskrivs livets slutskede som en värdefull tid för både 

personen i fråga och närstående (Regionala cancercentrum [RCC], 2021). Genom att 

involvera olika yrkesgrupper kan personen och närstående få stöd med att nå en insikt av 

att livet lider mot sitt slut. För vårdpersonalen innebär palliativ vård vid livets slutskede 

att information som delas med patienten måste anses vara värdefull och relevant för 

denne. Vårdpersonal sinsemellan bör vara överens om vad som ska delas med patienten 

och dess närstående så att inte missförstånd eller oro uppstår. Nationella vårdprogrammet 

(RCC, 2021) lyfter fram att respekten ska kvarstå även efter döden för att fortsätta värna 

om människans integritet. 

I en studie om intensivvårdssjuksköterskors upplevelse av palliativ vård vid livets 

slutskede framkom det att omvårdnaden för personer i livets slutskede var rörande, 

emotionellt smärtfyllt, hjärtkrossande och utmattande (Kisorio & Langley, 2015). Vid 

långdragen palliativ vård har sjuksköterskorna ofta skapat en relation med patienten och 

att följa försämringen och se livets slut närma sig upplevdes som extremt stressande. 

Sjuksköterskorna upplevde även att det var läkarna som tog och delgav beslut. Men 

eftersom sjuksköterskorna spenderade mest tid med patienterna fanns en önskan om att 

arbeta mer i team och ta gemensamma beslut. Sjuksköterskorna fann de även svårt att 

veta vilken information som var lämplig att delge i mötet eftersom patient eller närstående 

i en utsatt position kunde vända orden mot sjuksköterskan. Detta kunde bidra negativt till 

vårdmiljön och omvårdnaden (Kisorio & Langley, 2015). 

Mötet 

Att mötas definieras enligt Svenska Akademiens ordbok (2015) som att möta varandra, 

att komma samman. Att mötas är en viktig arbetsform att utgå från inom sjukvården 

(Andersson, 2013). Mötets förutsättningar, syftet och samtalet ligger till grund för 

vårdkvalitén och den allians som vill åstadkommas mellan patient och sjukvård. Inget 

möte är det andra likt och innehållet av mötet kan bestå av att vårdpersonal försöker förstå 

situationens betydelse för patienten (Andersson, 2013). 
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I en studie om sjuksköterskans profession och existens identifierades tre modeller om 

sjuksköterskor i mötet (Schuster, 2006). Den metodinriktade sjuksköterskan är grundad i 

tanken på professionell kunskap. Arbetet är metodologiskt och patientens behov är 

uppgifter som ska lösas vilket kan bli problematisk i mötet då patienter sällan öppnar upp 

sig. Nästa modell är den neutrala sjuksköterskan som syftar till att neutralisera känslorna 

för att behålla ett professionellt förhållningssätt. Det är en kamp mellan att ha ett 

personcentrerat förhållningssätt och att inte låta det privata förhållningssättet ta över. Den 

tredje modellen är den goda sjuksköterskan som grundas i att patienter ska dö en god död 

och drivs av kärlek. Dessa identifieras ofta som givare och hjälpare som vill gott 

(Schuster, 2006). Vid vård i livets slutskede bör vårdpersonalen i mötet inneha kunskap 

kring de psykosociala, existentiella och etiska aspekterna av döden eller döendet 

(Cullberg, 2006). Vid denna brytpunkt ligger vikten vid att skapa en medvetenhet eller 

förståelse kring patientens upplevelse av att närma sig livets slut. Genom detta 

förhållningssätt bibehålls patientens psykosociala och existentiella liv fram till den 

fysiska döden (Cullberg, 2006). 

Vikten av att i mötet adressera patientens existentiella frågor om liv och död tar Glaser 

och Strauss (2017) upp i sin studie ”Awareness of dying” från 60-talet. Glaser och Strauss 

(2017) förklarar att interaktionen i mötet grundar sig i en medvetenhet av situationen. 

Både vårdpersonal och patient bör vara införstådda med när patienten går in i livets 

slutskede eftersom vårdpersonal ofta byter omvårdnadsmetoder och dialogtekniker till ett 

mer personligt. Om patienten är ovetandes om att denne är i livets slutskede kan ett skifte 

av förhållningsätt i mötet skapa en känsla av oro. Ett av problemen som Glaser och 

Strauss (2017) belyser är att patienterna upplevde det svårt att tala om döden och ofta 

undvek att själv ta upp frågor kring den. Palliativ vård i livets slutskede kan förekomma 

i alla åldrar. Tjernberg och Bökberg (2020) tar upp patientperspektivet vid palliativ vård 

i livets slutskede i en studie om äldre personers upplevelse om döden och palliativ vård. 

Den förklarar att patienternas upplevelser i livets slutskede ofta grundar sig i rädsla för 

att dö smärtsamt och ensamt. Dessa upplevelser är viktiga att som vårdpersonal möta för 

att kunna ge en god omvårdnad. 
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Ensamhet och existentiell ensamhet 

Ensamhet är ett begrepp som kan anta flera olika former (Graneheim & Lundman, 2010). 

Det finns en skillnad mellan att vara ensam, leva ensam och känna sig ensam. Att vara 

ensam eller en självvald ensamhet kan ses som något positivt då personen kan få 

bestämma själv, medan ensamhet som upplevs som övergivenhet är negativt och relaterat 

till ohälsa (Graneheim & Lundman, 2010). Ensamhet finns även i emotionell, social och 

fysisk form. Vid emotionell ensamhet saknar personen någon i sin närhet att anförtro sig 

åt på djupet (Weiss, 1987). Vid social ensamhet saknar personen anknytning till vänner, 

familj, jobb eller partner som denne annars anförtror sig åt och känner samhörighet med. 

Fysisk ensamhet innebär avsaknad av och längtan efter närhet och fysisk beröring som 

inte blir tillgodosett. Emotionell, social och fysisk ensamhet är sammanflätad med 

existentiell ensamhet (Sand & Strang, 2006). 

Existenspsykologen Irvin Yalom (1980) beskriver existentiell ensamhet som en djupare 

form av ensamhet och ett oundvikligt tillstånd för mänskligheten. Vid vissa skeden i livet, 

som vid den oundvikliga döden, upplevd sårbarhet och vid sökandet efter mening kan 

människan möta existentiell ensamhet (Frankl, 2021). Känslor som rädsla, ångest, 

vanmakt och ensamhet kan uppstå hos personen som upplever existentiell ensamhet 

(Strang, 2007).  Personen kan vara omringad av nära och kära och ändå uppleva känslor 

som att inte höra till eller att inte bli sedd (Strang, 2007). Således kan existentiell 

ensamhet ses som både en upplevelse och ett tillstånd som kan uppstå när som helst hos 

vem som helst. 

Även etiska dilemman framträder inom vården i kontext till existentiell ensamhet. 

Sjuksköterskor ska enligt ICN:s etiska kod och svensk sjuksköterskeförening (2017) 

vårda på ett sätt där patientens värderingar, seder och tro beaktas. Existentiella frågor 

uttrycks och kommuniceras genom dessa kulturella dimensioner. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskor bekantar sig med varje patients specifika värdering, sed och tro, men också 

existentiell oro. Detta blir en fråga om patientens rätt till autonomi, vilket inkluderar 

dennes beslut om vilka frågor som är viktiga att prata om. Det handlar också om att 

respektera patientens tankar och känslor på ett icke-dömande och empatiskt sätt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017).  
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Existentiella frågor och existentiell ensamhet behöver mötas, inte minst vid palliativ 

vård, innefattar meningen med livet, att vara beroende av andra och ha minskad autonomi, 

det vill säga att livsrummet krymper (Bolmsjö et al., 2019). Det finns en understruken 

vilja hos vårdpersonal att diskutera existentiella frågor för att kunna skapa en förståelse 

och möta patienten, men också en känsla av att inte vara förberedd för att göra detta 

(Bolmsjö et al., 2019). Därför är det av stor vikt att vårdpersonal innehar kunskap och 

utbildning vid arbete med patienter som befinner sig i livets slutskede för att kunna möta 

existentiella känslor hos patienten. 

Syfte 

Syftet var att utforska hur vårdpersonal möter existentiell ensamhet hos personer i livets 

slutskede. 

Metod 

Design 

Studiens design är allmän litteraturstudie som baserades på kvalitativa artiklar. Detta 

bidrog till att kunskapen inom det utvalda området kunde kartläggas och fastställas för 

att belysa och sammanställa resultat från tidigare studier (Segesten, 2017).  

Sökvägar och Urval 

För att få en översikt av den forskning som redan har gjorts utifrån studiens valda syfte 

och om mängden artiklar var tillräcklig för att kunna genomföra en litteraturstudie gjordes 

en pilotsökning i Cinahl Complete. Fortsättningsvis gjordes den egentliga sökningen i 

ytterligare en databas (se bilaga 1). Cinahl Complete innehåller vetenskapligt material 

inom omvårdnad och andra hälso- och sjukvårdsområden (Polit och Beck, 2020). 

PsycINFO innehåller vetenskapligt material inom psykologi och beteendevetenskap 

(Karlsson, 2017). För att skapa relevant sökning utifrån syftet identifierades nyckelord 

såsom ensamhet, existentiell, palliativ vård samt vårdpersonal och därefter identifierades 



B
i
l
a
g
a 
1 

 10 

svenska synonymer. För att få ett bredare sökresultat översättes de svenska nyckelorden 

till engelska med hjälp av Svenska MeSH: Existentiell ensamhet, vårdpersonal och 

palliativ vård. Vid val av ämnesorden för sökningen i Cinahl Complete användes 

databasens ämnesordlista och vid sökningen i PsycINFO användes Thesaurus. Ämnesord 

ger ett mer relevant resultat på sökningar och synonymer ger ett bredare (Östlundh, 2017). 

När sökblocken var klara lades den booleska termen OR till för att öppna upp för fler 

sökalternativ och AND för att sökningen skulle slå samman sökblocken i sökningen. 

Booleska termer användes för att kunna få ett större antal träffar. Trunkering användes 

där behovet av flera böjningsformer behövdes och frassökning användes då många 

innebörder bestod av flera ord. Då sökningarna med ämnesorden gav ett få antal relevanta 

sökträffar fick fritextsökning även användas för att bredda sökresultatet. Avgränsningar 

som valdes för att begränsa träffarna var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 

150101–210329 samt vara engelskspråkiga och peer reviewd. Avgränsningar valdes för 

att kunna avgränsa eller utöka resultatet samt även för att få relevant sökningssvar då 

forskning är färskvara och en studie bör baseras på så ny relevant forskning som möjligt 

(Östlundh, 2017). En fullskalig sökning i Cinahl Complete och PsycINFO gav tillräckligt 

med träffar varav inte en fullskalig sökning genomfördes i PubMed. Däremot gjordes en 

fritextsökning i PubMed då författarna ville få fram en artikel de visste fanns men som 

inte framkom i de övriga sökresultaten. Fritextsökning används för att leta efter sökningen 

i hela artikeln (Polit och Beck, 2020). För att ytterligare fånga artiklar som svarade på 

syftet gjordes manuell sökning i relevanta artiklars referenslistor. 

För att sedan få ett urval väsentligt för studiens syfte lästes titlar och sammanfattningar 

(abstrakt) på de artiklar som ingick i sökresultaten. De som ansågs passande sparades. 

Totalt sparades 32 artiklar i Cinahl Complete och 10 artiklar i PsycINFO. Två artiklar var 

dubbletter som fanns i båda databaserna och valdes därmed bort i PsycINFO. De som 

sparades granskades ytterligare genom att läsa artiklarnas resultat för att sålla bort de som 

inte hade ett resultat relevant för studiens syfte exempelvis artiklar som refererade 

existentiell eller spirituell vård som en mer religiös vård som utförs av präst. Slutligen 

fanns nio artiklar som kunde inkluderas i studien. I denna studie har författarna valt att 

inkludera artiklar som beskriver vårdpersonalens möte ur perspektivet från både 

vårdpersonal och patienter. 
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Granskning och Analys 

De slutgiltiga artiklarna granskades enligt Högskolan Kristianstads granskningsmall 

utformad för kvalitativ artikelgranskning (Blomqvist et al., 2016). Syfte, urval och 

resultat granskades för att få en uppfattning om artiklarnas kvalité och relevans (Friberg, 

2017). Vid analysen användes Fribergs modell för analys vid kvalitativa studier där 

samtliga författare deltog. Analysmodellen bestod av 5 steg där steg ett, två och tre 

gjordes individuellt och steg fyra och fem tillsammans. Första steget var att läsa igenom 

de nio artiklarnas resultat. Vid steg två analyserades studiernas teman för att identifiera 

nyckelfynden för att på så sätt gå vidare till steg tre, där de teman som identifierats skrevs 

upp schematiskt i form av mindmaps. I steg fyra jämfördes likheter och skillnader i 

studiernas resultat där likheter markerades på mindmapsen och i steg fem presenterades 

nya kategorier och underkategorier som formulerats, se figur 1 (Friberg, 2017). 

 

Figur 1: Författarnas analysprocess. 

 

Etiska överväganden 

Vid litteraturstudier kan etiska övervägande kring författarna och datainsamlingen 

uppstå.  Författaren kan ibland begränsas av dennes egna kunskap som bidrar till en ökad 

risk för feltolkningar (Sandman & Kjellström, 2018). I denna studie kan begränsningar 

vara den engelska språkkunnigheten. Vid datainsamlingen bör även hänsyn tas till 

principerna att inte skada, kränka och att studien ska ske med respekt för alla iblandade 

parter (Sandman & Kjellström, 2018). 

I denna studie kommer författarnas etiska överväganden bestå av att artiklarna ska ha 

etiskt tillstånd vilket innebär att det värnas om människans integritet, ett respektfullt 

bemötande, att deltagarna har rätt till anonymitet samt att deltagandet ska vara frivilligt 

Författarna läste 
artiklarnas resultat 

flertalet gånger

Artiklarnas 
nyckelfynd 

identifierades

Teman skrevs upp 
i form av 

mindmaps

Likheter och 
skillnader 

jämfördes mellan 
mindmapsen

Nya kategorier och 
underkategorier 
formulerades och 

presenterades



B
i
l
a
g
a 
1 

 12 

genom hela studien. Eftersom studiens syfte kan kopplas till människors välbefinnande 

är det av vikt att författarna granskar artiklarna i den mån det går utifrån de tre etiska 

principerna. Kjellström (2017) förklarar att göra-gott-principen innebär att 

datainsamlingen i artiklarna är konfidentiell, och att författarna vägt riskerna med den 

fördel som studien kommer att ha. Respekt-principen för deltagarna redovisas genom ett 

informerat samtycke samt att forskarna respekterat deltagarnas integritet och autonomi. 

Rättviseprincipen innebär att forskarna behandlat alla deltagarna likvärdigt samt värnat 

om deras välbefinnande (Kjellström, 2017). 

Varje människa på jorden kommer gå samma öde tillmötes. Därför är ämnet döden och 

existentiella frågor runt omkring den viktig. Det är viktigt att människan får ett värdigt 

slut och för att framtida vårdpersonal ska kunna vara säkra och våga hantera existentiell 

oro. Målet är att patienten i den mån det går ska kunna finna ett välbefinnande även i 

livets slutskede. 

Förförståelse  

Författarna tror att existentiell ensamhet innebär att vara ensam i känslor och tankar och 

inte enbart ensam i fysisk form.  En av författarna följde sin pappa under livets slutskede 

och hade en bredare förförståelse i form av känslor och tankar.  Med en fot på var sida av 

liv och död uppstår tankar och känslor som vi tror kan väcka existentiell ensamhet. 

Författarna tror även att det är svårt för vårdpersonal att prata om för att döden ofta ses 

som något negativt. Att våga fråga de svåra frågorna om allt mellan himmel och jord tror 

vi spelar en stor roll i hur den existentiella ensamheten upplevs. 

Resultat 

Resultatet framkom efter analys av nio kvalitativa artiklar vars kontexter utgick från vård 

i livets slutskede inom både slutenvård, primärvård, särskilt boende och hemsjukvård. 

Deltagarna (n=397) bestod av ett varierat urval av hälso- och sjukvårdsprofessioner samt 

patienter. Artiklarnas studier var från olika världsdelar såsom Asien, Europa och 

Amerika. Analysen av artiklarna visade att vårdpersonalens möte med existentiell 

ensamhet kunde beskrivas i fyra huvudkategorier och elva underkategorier, se figur 2. 
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Figur 2: Resultatets huvudkategorier och underkategorier som beskriver hur vårdpersonal 

möter existentiell ensamhet hos personer i livets slutskede. 

Att finnas där 

Att lyssna 

I fem studier beskrevs vikten av förmågan att höra allt, även det som inte sades. 

Vårdpersonalen fann det viktigt att kunna tolka all information som sändes ut, framförallt 

det som inte alltid var så tydligt. För att kunna ta sig vidare i mötet, veta vilka frågor som 

skulle ställas och höra ett rop på hjälp krävdes det att vårdpersonal lyssnade (Minton et 

al., 2017; O’Brien et al., 2018; Walker & Breitsameter, 2017; Sundström et al., 2019; 

Strang et al., 2002). Att möta med både öron och hjärta var viktigt för att kunna fånga 

upp budskapet (Minton et al., 2017). I en studie berättade äldre patienter att bli lyssnad 

på av vårdpersonal lindrade deras existentiella ensamhet (Sjöberg et al., 2018). 

Hur möter vårdpersonal 
existentiell ensamhet hos 

personer i livets 
slutskede?

Att finnas där

Att lyssna

Tystnaden

Tiden

Samtalet

Personcentrerat möte

Att ställa frågor

Fysisk närhet

Ett lindrande möte

Förhållningssätt

Personligt 
förhållningssätt

Professionellt 
förhållningssätt

Du och jag

Bygga en relation

Riva barriärer
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Tystnaden 

I två studier förklarade vårdpersonal att det var viktigt att kunna klara av tystnaden och 

inte känna att tystnad var något obekvämt. Ibland kunden tystnaden säga mer än ord 

(Minton et al., 2017; Sundström et al., 2019). Att vara i stunden och dra nytta av tystnaden 

var något som vårdpersonal fann var en viktig komponent att kunna behärska och använda 

sig av. Tystnaden menar vårdpersonal gav patienten möjligheten att kunna uttrycka sig 

(O’Brien et al., 2018).  

Tiden 

Tiden förklarar vårdpersonal var viktig för att ge patienten tid att formulera sig i mötet. 

Vårdperson upplevde att det inte alltid var lätt att sätta existentiell ensamhet i ord då det 

kunde vara en känsla eller upplevelse utöver det som människan var bekant med. Därav 

kunde det behövas mer tid för att kunna sätta ord på känslor, tankar och reflektioner 

(O’Brien et al., 2018; Sundström et al., 2019). Både patienter och vårdpersonal förklarade 

att när vårdpersonal gav patienter sin tid gav det en känsla av tillgänglighet och visade att 

de fanns där. Detta upplevdes nödvändigt för att skapa en möjlighet att lyfta existentiella 

samtal (Sjöberg et al., 2019; Sundström et al., 2019; Minton et al., 2017; Walker & 

Breitsameter, 2017). Tid var dock något som vårdpersonal upplevde att de inte hade 

tillräckligt av. Den räckte inte till för de existentiella samtalen då andra arbetsuppgifter 

och behov behövde tillgodoses och prioriteras (Sundström et al., 2018). 

 

”I recognize this, that is sort of being dragged into the space around these patients: 

“Don’t go . . . ”, and the [older] person tries to keep the conversation going and all 

that, to make you [health care professional] stay around for a bit longer. Or [the older 

person] talks very, very slowly so that the conversation goes on for a very, very long 

time” (Sundström et al., 2018, s.6). 
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Samtalet 

Samtalet är något som både vårdpersonal och patient lade stor vikt vid (Sundström et al., 

2019). I samtalet ingick flera olika reflektioner och punkter som vårdpersonalen fann 

viktiga eller svåra. Bland dessa punkter fanns det en oro över hur patienten skulle reagera 

vid samtalet (Assing Hvidt et al., 2016). Vårdpersonalen fann därför att en god 

kommunikationsförmåga var en viktig egenskap, likaså förmågan att samtala utan en 

agenda. Både patienter och vårdpersonal ansåg det bra att utbyta tankar och reflektioner 

om allt från vardagliga småsaker till existentiella saker för att finna de små fynden som 

kunde vara tecken på existentiell ensamhet (O’Brien et al., 2018; Sjöberg et al., 2019; 

Strang et al., 2002). Vårdpersonal tyckte att i en god kommunikationsförmåga ingick även 

att kunna möta personen med ett lämpligt kroppsspråk. Ett kroppsspråk inför ett möte 

eller samtal, framförallt i samtal vid livets slutskede, skulle vara inbjudande och visa 

säkerhet oavsett vilken riktning samtalet gick (Sundström et al., 2019; Minton et al., 

2017). För att kunna delta i samtalet från allra första början menade vårdpersonal att det 

krävdes två unika komponenter i ens personlighet; ett mod och en förmåga att kunna gå 

utanför sin säkra, bekväma bubbla (Sundström et al., 2018; Sundström et al., 2019). 

Att möta personcentrerat 

Att ställa frågor 

Vårdpersonalen fann det viktigt att ställa frågor för att kunna få veta patientens behov, 

värdering eller önskan, eftersom det i samtalet var viktigt att veta vad patienten ville prata 

om (Hvidt et al., 2016; Minton et al., 2017; Sundström et al., 2019; O’brien et al, 2018; 

Walker & Breitsameter, 2017). Vårdpersonal menade att patienten inte alltid gav ett 

tydligt svar på alla frågor och då var det viktigt att veta hur och var de kunde leta efter de 

små signalerna och tolka dessa (O’Brien et al, 2018). 

Fysisk närhet 

Vid existentiell ensamhet upplevde vårdpersonal att fysisk kontakt kunde lindra mycket 

(Walker & Breitsameter, 2017; Sundström et al., 2019). Närhet, intimitet och fysisk 

kontakt handlade om allt från att hålla handen, en kram eller att lägga armen om personen. 
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Både vårdpersonal och patienter upplevde att en liten sådan gest vid existentiell ensamhet 

och livets slutskede var betydelsefull och lindrande (Sjöberg et al., 2019). 

”It happens quite often that somebody cries, but then a nurse comes and puts her arm 

around them... very nice staff... they have put their arms around me many times... they 

have put their arm around me and wanted to comfort me, when they’ve seen that I’ve 

reacted... been sad inside myself” (Sjöberg et al., 2019, s.4) 

Ett lindrande möte 

Resultatet visade att vårdpersonal kände att det minskade den press och stress som kunde 

uppstå genom att gå in i mötet med tanken att deras uppgift inte var att få känslan att 

försvinna, eller att bota den. Vårdpersonalen menade att omvårdnaden kunde lindra 

illabefinnande eller öka välbefinnande men varken bota det ena eller det andra. Vidare 

uttryckte vårdpersonal att det lindrade patientens upplevelse av att vara ensam med 

känslan genom att de utifrån patientens önskan pratade om den, uppmärksammade den 

och omfamnade den. Då kändes det mer som att det var två som hjälptes åt att bära 

tyngden (O’Brien et al., 2018; Walker & Breitsameter, 2017; Minton et al., 2017). 

Förhållningssätt 

Vårdpersonalen upplevde att det fanns olika förhållningssätt i mötet med existentiell 

ensamhet. Förhållningssätten beskrevs som personliga och professionella. 

Personligt förhållningssätt 

I mötet med existentiell ensamhet släppte vårdpersonalen det personliga synsättet av 

situationen, för att inte tyngas ner.  Detta kunde vara svårt att göra (Sundström et al., 

2018). Ibland skapade mötet med existentiell ensamhet egna existentiella reflektioner hos 

vårdpersonalen som blev jobbiga att handskas med privat. Då gick vårdpersonalen in i 

mötet med en barriär vilket kunde försvåra de existentiella mötena och samtal inför 

framtiden (Sundström et al., 2018).  



B
i
l
a
g
a 
1 

 17 

Professionellt förhållningssätt 

Det professionella förhållningssättet i mötet upplevde vårdpersonal påverkades av 

arbetsmiljö, arbetsuppgifter och kunskap. Vårdpersonalen kunde gå in i mötet genom att 

se arbetsuppgifter och miljö som arbetsplats men upplevde då en svårighet med att nå 

fram till de djupa samtalsämnena. I en studie på äldreboenden menade vårdpersonalen att 

det hjälpte att se arbetsplatsen som någons hem, att patienter bodde där (Sundström et al., 

2019). Vårdpersonalen upplevde att de inte hade blivit tillgodosedda med tillräcklig 

kunskap, tid eller resurser kring hur de skulle möta existentiell ensamhet, detta skapade 

en känsla av frustation och stress över att känna sig otillräcklig som vårdpersonal 

(Sundström et al., 2018). 

I två studier ansåg vårdpersonal att existentiell ensamhet ofta kopplades ihop med livets 

slutskede och döden. Detta var ämnen som många inom vården kände en rädsla och 

svårighet att prata om. Därför ledde detta ofta till att vårdpersonal bytte samtalsämne 

(Hvidt et al., 2016; Sundström et al., 2019). 

Du och jag 

Bygga en relation 

Vårdpersonalen fann det viktigt att bygga en relation med patienten för att kunna öppna 

upp för de existentiella samtalen och prata om privata och personliga saker, så som döden 

och tankar kring den. Genom att skapa en relation med patienten lärde vårdpersonal känna 

personen bakom sjukdomen. De viktigaste grundpelarna att bygga relationen på enligt 

både vårdpersonal och patient var ärlighet, empati, förtroende och respekt (Sundström et 

al., 2019; Walker & Breitsamater, 2017; Sjöberg et al., 2018; Sjöberg et al., 2019; Minton 

et al., 2017). I en studie av Sjöberg et al (2018) förklarade patienter att en viktig del av 

relationen var att vårdpersonalen gav dem möjlighet att ta del av all information om sin 

hälsa, tillstånd och beslut kring den. 
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Riva barriärer 

För att nå fram till patienterna fann vårdpersonal att ett förhållningssätt där mötet skedde 

mellan person-person fungerade bättre än när mötet skedde som vårdpersonal-patient. 

Det blev lättare att nå fram till personen när vårdpersonalen kunde vara sig själv, vara 

personlig genom att säga namn och ha ögonkontakt (Sundström et al., 2019; Minton et 

al., 2017). Genom en du och jag relation blev det lättare att riva de barriärer som stod i 

vägen för att nå fram till ämnet existentiell ensamhet. När barriären väl var riven fann 

vårdpersonalen att patienterna brukade uppleva en tacksamhet (Sundström et al., 2018). 

I en studie fann patienter att ett opersonligt möte med vårdpersonal kunde förstärka 

känslan av existentiell ensamhet (Sjöberg et al., 2018). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med en metoddiskussion är att föra en diskussion om studiens svagheter och 

styrkor för att kunna beskriva studiens kvalité, från start till slut (Henricson, 2017). 

Friberg (2017) presenterar en process där granskningen av artiklar kommer först och 

sedan fortsätter till en analys där en tolkning av artiklarnas resultat sedan presenteras i en 

beskrivande form. Då en tolkning av redan befintlig forskning gjorts, har designen en 

kvalitativ forskningsdesign. Metoddiskussionen kommer utgå från Shentons (2004) 

beskrivning av trovärdighetsbegreppen som används för att diskutera kvalitativ 

forsknings kvalité. De fyra trovärdighetsbegrepp är tillförlitlighet, verifierbarhet, 

pålitlighet och överförbarhet. 

Tillförlitlighet – Credibility 

Shenton (2004) förklarar att en studies tillförlitlighet, credibility, handlar om en rad olika 

aspekter såsom att datainsamlingsmetod, analys och granskning för att ta fram ett resultat 

är tydligt beskriven. Detta stärker studiens tillförlitlighet. Studiens tillförlitlighet stärks 

också om resultatet svarar på studiens syfte och kategorier har kopplats till den 
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efterföljande skrivna texten. Denna studies tillförlitlighet stärks av att författarna har lärt 

känna forskningsområdet innan studiens start genom att upprätta en projektplan och 

genomföra en pilotsökning. En pilotsökning gjordes för att påvisa tillräcklig forskning 

inom det aktuella området vilken visar om det finns möjlighet till att gå vidare till en 

egentlig sökning (Mårtensson & Fridlund, 2017). De databaser som användes innehöll 

forskning inom medicin och omvårdnadsvetenskap vilket även stärker tillförlitligheten. 

Dock begränsades sökningen av årtalen 2015–2021 för att få så aktuella träffar som 

möjligt. Detta gav relativt få antal träffar och begränsat med alternativ för artiklar att 

inkludera vilket kan sänka tillförlitligheten. Sökningarna kompletterades med 

trunkeringar, sökblock av sökordens synonymer samt booleska termer. Detta gjorde att 

sannolikheten för relevanta träffar ökade vilket stärker tillförlitligheten. Sökningarna i 

databaserna kompletterades även av manuell sökning i framkomna artiklars referenslistor 

vilket också stärker tillförlitligheten då det ökar möjligheten att finna fler relevanta 

artiklar. Dock kunde författarna sökt i fler databaser vilket sänker tillförlitligheten. Då 

valt område var ett smalt spektrum och relevanta artiklar var få valdes inga 

exklusionskriterier. Således kan det sänka tillförlitligheten. Dock har studien som 

inklusionskriterie att enbart artiklar som beskrev vårdpersonalens möte skulle inkluderas 

i studiens resultat, därmed stärker det tillförlitligheten då relevant data för studiens syfte 

använts. Vidare användes Högskolan Kristianstads granskningsmall för kvalitativa 

studier för att studera artiklarnas kvalité (Blomqvist et al., 2016). Artiklarna som slutligen 

användes bedömdes ha hög kvalité, detta i sin tur ökar studiens tillförlitlighet. Efter 

analysen bildades kategorier med tillhörande text som svarar på studiens syfte och citat 

som täcks in av kategoribenämningen. 

Verifierbarhet – Dependability 

Verifierbarheten, dependability, i studien handlar om hur väl studiens genomförande är 

beskriven (Shenton, 2004). Genomförandet tydliggjordes i metodavsnittet under rubriken 

Sökvägar och urval där det förklarades hur nyckelord och de olika sökblocken 

identifierades. Det finns även sökschema för läsaren i bilaga 1 för mer detaljerad 

beskrivning, detta stärker verifierbarheten. Om studiens tillvägagångssätt är strukturerat 

uppbyggt och beskrivningen så pass tydligt att andra som läser studien kan göra om hela 
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processen och få ett liknande resultat stärker detta studiens verifierbarhet (Shenton, 

2004). Vidare beskrivs granskningsprocessen tydligt med tillhörande artikelöversikter 

bifogade i uppsatsen. Analysprocessen som utgick från Fribergs femstegsmodell 

redovisades också i både textform samt i figurform vilket stärker studiens verifierbarhet.  

Pålitlighet – Confirmability 

Shenton (2004) skriver att pålitligheten, confirmability, är en del av en studies 

trovärdighet och speglar objektivitet i studien. Men oavsett design blir det omöjligt att 

uppnå full objektivitet i en studie då studier är framtagna av människor som automatiskt 

har olika förförståelser. Däremot kan forskarna/författarna medvetet ha ett objektivt 

tänkande under hela skrivprocessen (Shenton, 2004). Innan studiens start presenterade 

författarna en förförståelse vilket stärker pålitligheten, dock har författarnas förförståelse 

och studiens resultat likheter vilket möjligtvis skulle kunna sänka pålitligheten även fast 

författarna i resultatet tagit med aspekter som talar emot förförståelsen. Båda författarna 

var delaktiga i analysen av artiklarna genom att först individuellt och sedan tillsammans 

analysera artiklarnas resultat vilket stärker pålitligheten då valet av studier inte har kunnat 

påverkas av en av författarnas förförståelse. Då samtliga artiklar var skrivna på engelska 

och ingen av författarna innehar engelska som modersmål så riskerar pålitligheten att 

sänkas då missförstånd kunnat göras i tolkning och översättning av studierna. Under 

utformningen av en projektplan och den fortsatta arbetsprocessen har arbetet genomgått 

kritisk granskning av studenter och lärare i form av grupphandledning och seminarium. 

Syftet med dessa tillfällen var att kunna ta emot och ge feedback på studiens styrkor- och 

svagheter för att kunna förbättra och utveckla uppsatsen. Detta bidrar också till att 

pålitligheten stärks. 

Överförbarhet – Transferability 

Med överförbarhet, transferability, menas huruvida studiens resultat går att överföra till 

andra populationer och sammanhang utöver det som presenteras i studien (Shenton, 

2004). Artiklarna som ingått i litteraturstudien var från olika världsdelar såsom Asien, 

Europa och Amerika där samtliga världsdelar arbetade med palliativ vård. Därav är 

studiens resultat överförbart till kontexter med vård i livets slutskede. Artiklarna hade 
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även ett varierat urval av sjukvårdmiljöer såsom heldygnsvård, primärvård, hemvård och 

särskilt boende. Därav är resultatet överförbart även till dessa kontexter. För att sedan 

utöka urvalet valdes vårdpersonal i syftet därav har artiklar som nämnt olika 

sjukvårdprofessioner använts, detta gör resultatet överförbart till olika 

sjukvårdsprofessioner. Eftersom vissa artiklar beskrev mötet med vårdpersonalen upplevt 

ur patienternas perspektiv kan möjligen resultatet överföras till patienters möte med 

vårdpersonal i liknande situationer. Existentiella frågor och vård av själen är en del av 

omvårdanden i Sverige, då inte alla länder eller världsdelar fokuserar på det holistiska 

synsättet inom vården så är resultatet inte överförbart till de länder som inte arbetar utifrån 

ett holistiskt synsätt. Innehållet anses ha en hög abstraktionsnivå då resultatets kategorier 

om hur vårdpersonal möter existentiell ensamhet går att tillämpa i övrig hälso- och 

sjukvårdskontexter och möten mellan vårdpersonal och patient. Kategorierna beskriver 

hur ett bra möte går till och kan därmed impliceras i andra möten mellan vårdpersonal 

och patienter vilket ger en hög abstraktionsnivå.  

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer tre fynd att diskuteras utifrån tre omvårdnadsteorier och 

etiska principer. De tre fynden är vikten av god kommunikation, hur vårdpersonalens 

tidsbrist påverkar mötet samt vikten av att våga. 

 

Vikten av god kommunikation  

En god kommunikation mellan vårdpersonal och patienter är viktig vid bemötandet av 

existentiell ensamhet. För att vårdpersonalen ska kunna identifiera och lindra existentiell 

ensamhet är kommunikationens alla delar som utgörs av att lyssna, samtala, 

kroppsspråket, ge tid och tystnad för reflektion av stor vikt. I majoriteten av de studier 

som ingick i litteraturstudiens resultat påtalade både vårdpersonal och patienter att 

vårdpersonalens kommunikationsförmåga var grunden till hur omvårdnadens kvalité och 

resultat uppfattades av både patient och vårdpersonalen själva. Foronda et al (2016) 

menar att sjuksköterskor och undersköterskor utbildas till att kommunicera på ett 

beskrivande och emotionellt sätt medan läkare utbildas till att kommunicera på ett 

kortfattat och sakligt sätt. Sjuksköterskorna och undersköterskorna i studien fann det 
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problematisk att kommunikationssätten skiljde sig åt eftersom information som var 

betydande för omvårdnadens kvalité försvann. Därmed kan det även försvåra möjligheten 

till att identifiera och samtala om existentiell ensamhet. Foronda et al (2016) menar 

fortsättningsvis att det ofta är sjuksköterskan eller undersköterskan som arbetar mest 

patientnära och som har byggt en relation och ett förtroende hos patienten. Det ingår 

därför i deras professioner att kunna delge patientens värderingar och önskan vidare till 

andra vårdprofessioner så att vårdprocessen kan ske i enlighet med vårdorganisationen 

och patienten. Genom att ta patientens önskningar och värderingar i beaktning ökar 

sannolikheten att lindra existentiell ensamhet och öka känslan av delaktighet.  

 

Browall et al (2014) menar att sjuksköterskor har visat sig utveckla 

förtroendeförhållanden genom effektiv kommunikationsförmåga för att tillgodose 

patienters behov av att uttrycka existentiella bekymmer. Molina-Mula och Gallo-Estrada 

(2020) menar dock i sin studie att sjuksköterskor såg sig som experter i mötet med 

patienten. Den viktigaste kommunikationen beskrev sjuksköterskor ofta som den kliniska 

aspekten. Att kunna övertala patienter, vara expertis på deras behandlingar och tillstånd 

sågs viktigare än att via samtal uttrycka empati, förståelse och känslor. Genom att 

vårdpersonalen såg sig som experter kan de påverka mötet negativt då patienten enligt 

det holistiska synsättet är expert på sig själv. Att inte uttrycka empati, förståelse och 

känslor i samtalet stänger möjligheten för att samtala om patientens existentiella tankar. 

Istället menar Halldorsdottir (1996) att det är viktigt att skapa broar mellan sjuksköterskan 

och patienten. Detta kan sjuksköterskan göra genom att vara öppen, visa respekt och vara 

närvarande psykiskt och fysiskt i patientmöten. När bron har skapats kan patienten börja 

känna en tillit och närvaro hos sjuksköterskan som vidare kan medföra öppenhet i 

relationen. Då kan patienten tryggt tala om känslor och funderingar, och utifrån detta kan 

sjuksköterskan och patienten gemensamt jobba mot ett mål som förbättrar patientens 

välbefinnande. I en observationsstudie av Sundler et al (2016) framkom det dock att det 

i praktiken är svårare att föra samtal och identifiera behovet av samtal kring existentiella 

frågor då det ofta uppstår kommunikativa utmaningar i patientmötet. Exempelvis skriver 

Sundler et al (2016) att samtalen från vårdpersonalens perspektiv ofta var 

uppgiftorienterade och när patienten uttryckte existentiella reflektioner var det ofta 
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diskret och svårt att identifiera verbalt. Ofta uttrycktes det inte verbalt utan genom små 

förändringar i beteendet vilket försvårade det ännu mer.  Schuster (2006) menar att 

patienter sällan öppnar upp sig för den uppgiftsorienterade sjuksköterskan eftersom de 

upplever att sjuksköterskan ser deras behov som uppgifter som ska avklaras. Detta kan 

försvåra mötet med existentiell ensamhet. 

 

Fossum (2013) förklarar att vårdpersonalen ofta själva väljer att vara uppgiftorienterade 

hellre än att samtala om det psykosociala och det existentiella. Fossum (2013) menar att 

detta kan grunda sig i att vårdstudenters utbildning fokuserar mer på det anatomiska, 

fysiologiska och medicinska vilket skapar kommunikationshinder för framtida 

existentiella samtal. Politi & Street (2010) menar att kommunikationen är viktig då en 

god omvårdnad där patienten känner delaktighet och autonomi i vårdprocessen grundas 

på interaktioner och samtal mellan vårdpersonal och patient. För att kunna göra patienten 

delaktig och att denne känner autonomi behöver vårdpersonal arbeta personcentrerat. 

Genom att arbeta med ett personcentrerat förhållningssätt kan vårdpersonal ta reda på hur 

pass delaktig patienten vill vara, hur mycket information av det egna hälsotillståndet och 

prognos som patienten vill ta del av, vad som värderas högst hos patienten och vilka beslut 

denne vill vara delaktig i. Att göra patienten delaktig kan i längden påverka upplevelsen 

av existentiell ensamhet positivt. Att lyssna på patienten, samtala och ge patienten tid och 

utrymme för att reflektera över sin roll i vårdprocessen skapar utrymme till att möta 

existentiella reflektioner och känslor hos patienter. 

 

Brist på tid 

Brist på tid kan påverka vårdpersonalens möte med existentiell ensamhet negativt. Brist 

på tid kan grunda sig i allt för lite resurser och för många arbetsuppgifter eller patienter 

att vårda. Fem studier i litteraturstudiens resultat tog upp vikten av att ha tid för 

patienterna och två studier lyfte bristen av tid på grund av hög arbetsbelastning. När 

vårdpersonal har mycket att göra riskerar mötet och kommunikationen med patienten att 

inte bli av eller bli kort och de viktiga samtalsstunderna där existentiell ensamhet kan 

komma till ytan skjuts undan. Sundler et al (2016) beskriver en situation där 

sjuksköterskan befann sig i ett patientmöte där telefonen ringde och en annan patient 
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behövde henne. Sjuksköterskan berättade att patienten i mötet började förklara olika 

obehag hon upplevde men att det var okej att sjuksköterskan lämnade eftersom det var 

brist på tid och det fanns många behövande patienter. Denna tidsbrist kan skapa känsla 

av otillgänglighet vilket kan leda till stress för vårdpersonal men även att existentiella 

samtal uteblir trots att tecken på existentiell ensamhet identifierats. Irving et al (2009) 

skriver att stress och tecken på utbrändhet hos vårdpersonal gör att deras uppmärksamhet 

och koncentration blir sämre, deras beslutsfattande förmåga försämras och det blir svårare 

för dem att förmedla empati, kommunicera effektivt och skapa betydelsefulla relationer 

med patienter. Genom att inte bygga relationer och visa empati för patienterna skapar det 

hinder i att möta existentiell ensamhet. Sett utifrån ett samhällsperspektiv bör samhället 

se över resurser så att vården inte blir överbelastad. 

 

Socialstyrelsen (2018b) menar att en hög arbetsbelastning främst beror på brist av 

bemanning och kompetens vilket kan äventyra patientsäkerheten. Svensk 

sjuksköterskeförening ([SSF], 2016) skriver att en av kärnkompetenserna för samtlig 

vårdpersonal är säker vård. Fortsättningsvis menar SSF (2016) att all vårdpersonal är 

ansvarig för att tillge en säker vård. Detta innefattar ett teamarbete, tillräcklig 

dokumentation, informationsöverföring och samverkan med patient. Det ska ske 

pågående vid varje överrapportering, skiftbyte och vid varje kontakt med patienten. Men 

vid tidsbrist fallerar detta. När det inte har funnits tillräckligt med tid för en ordentlig 

överrapportering eller dokumentation riskerar viktig information att missas och då 

riskerar även uppmärksammande av existentiella behov att missas. Likaså finns det lagar 

i Sverige som innefattar en säker vård. I patientsäkerhetslagen står det att vårdgivaren är 

skyldig att tillge en god och säker vård, och att en hög patientsäkerhet uppnås (SFS 

2010:659). En säker vård innebär även att se till patienters psykosociala och existentiella 

behov. Socialstyrelsen (2018b) menar då att det finns tre huvudsakliga sätt att hantera 

detta på. Längre arbetspass, förändra fördelningen av arbetsuppgifter och ansvar är den 

första lösningen. En andra lösning handlar om att ta in bemanningsföretag eller att utbilda 

olika professioner i att kunna genomföra varandras arbetsuppgifter för avlastning. 

Exempelvis kan sjuksköterskor få utbildning i att utföra vissa arbetsuppgifter som 

egentligen tillfaller läkaren, likaså kan undersköterskor få utbildning i arbetsuppgifter 
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som tillfaller sjuksköterskan. Dock kan användandet av bemanningsresurser eller att 

vårdpersonal hjälps åt att genomföra varandras arbetsuppgifter riskera kontinuiteten och 

försvåra möjligheten till att bygga upp en relation och förtroende och därmed försvårar 

det mötet med existentiell ensamhet. Å andra sidan kan högre bemanning och avlastning 

i arbetsuppgifter ge mer tid till patienterna och kan därmed öppna upp möjligheten till att 

möta existentiell ensamhet. En tredje lösning är att stänga vårdplatser och hänvisa 

patienter till andra sjukhus. Frågan är om inte samhället ignorerar problemet då 

lösningarna som framkommer verkar provisoriska och inte långsiktiga. Genom att stänga 

vårdplatser och ständigt hänvisa patienter vidare till andra sjukhus kan det i längden 

innebära en överbelastning på nästa sjukhus. 

 

Doherty (2009) menar att vården kan bli mer tidseffektiv vid utökad vårdkompetens och 

att vårdprofessionerna får delegering på arbetsuppgifter som överlappar andra 

vårdprofessioner. Fortsättningsvis menar Doherty (2009) att delegering av 

arbetsuppgifter ökar arbetsbördan och minskar tid för att kunna genomföra en god 

omvårdnad och möta existentiell ensamhet. Kim (2010) presenterar en omvårdnadsteori 

som tar upp fyra domäner vilka alla är möjliga att applicera i alla vårdsammanhang och 

är nödvändiga för en god och säker omvårdnad. En av domänerna innefattar omgivningen 

i vårdsammanhang. Omgivningen runt både patienten och vårdpersonalen påverkas 

negativt av tidsbristen. En omgivning som präglas av stress kan upplevas ostrukturerad 

och rörig för patienten och därmed kan vårdpersonalens omvårdnad även präglas av 

denna upplevelse. Det blir då svårt för vårdpersonalen att kunna tillge just den omvårdnad 

som är menad och strävas efter. Existentiella frågor blir svåra att få in i samtal när både 

vårdpersonal och patienter känner av tidsbrist som omgivningen orsakar. Tidsbrist och 

stor arbetsbörda kan också minska vård- och livskvalitén för patienter. Brülde och 

Tengland (2003) skriver att vårdpersonal kan förbättra människors livskvalité genom att 

ta hand om deras hälsa. Däremot förklarar de att den allmänna livskvalitén kan påverkas 

av det som vårdpersonal gör i vårdandet utan att det behöver påverka själva hälsan till det 

bättre. Personer i livets slutskede kan inte bli friska men vårdpersonal kan höja deras 

livskvalité genom att möta dem i samtal om existentiell ensamhet när behov finns. Då är 

det också viktigt att tid och möjlighet finns till detta. 
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Vikten av att våga  

I mötet är det av stor vikt att vårdpersonalen vågar möta existentiell ensamhet i livets 

slutskede och inte undviker ämnet. Tre studier från litteraturstudiens resultat menar att 

den okunskap, rädsla och ovana som finns för att möta existentiell ensamhet grundar sig 

i brist på utbildning i ämnet. Detta kan skapa frustation och stress hos vårdpersonal. Det 

Nationella vårdprogrammet för palliativ vård (2021) förklarar att studier visar att 

utbildning i existentiell vård reducerar vårdpersonalens risk för arbetsrelaterad stress. 

Vidare nämner vårdprogrammet en utbildning som baserades på Yaloms teori om fyra 

existentiella grundvillkor; död, mening, relationer och frihet. Utbildning genomfördes 

under fem träffar där vårdpersonal fick reflektera före, under och efter utbildningen. Även 

grundläggande samtalsmetodik inkluderas. Som resultat blev både undersköterskor och 

sjuksköterskor bättre på att möta patienters existentiella frågor och de kände sig säkrare i 

kommunikationen med patienter (Nationella vårdprogrammet för palliativ vård, 2021).  

 

Om vårdpersonal innehar utbildning och bättre kan möta existentiell ensamhet kan 

omvårdnaden för patienterna förbättras samtidigt som den blir mer personcentrerad. Ett 

personcentrerat förhållningssätt är till fördel i mötet med patienten då upplevelsen och 

uttrycket av existentiell ensamhet är individuellt. McCormack och McCance (2006) 

skriver att professionell kompetens är en förutsättning för att sjuksköterskor ska kunna 

utföra sitt jobb effektivt och för att patienter ska få den bästa möjliga vård. När 

vårdpersonal känner att de inte har tillräcklig kunskap och kompetens för att möta ämnet 

kan etisk stress uppstå. Webster och Baylis (2000) menar att etisk stress kan innebära att 

vårdpersonal inte lyckas utföra en rätt handling eller att den inte utförs på ett 

tillfredsställande sätt på grund av personligt misslyckande eller andra omständigheter 

utanför personens kontroll, exempelvis ovana eller rädsla i mötet med existentiell 

ensamhet. Ulrich et al (2007) menar dock att etisk stress beror på överväldigande av 

känslor när vårdpersonal sätts i situationer där existentiella problem lyfts eller där 

existentiella beslut är tvungna att tas. I en studie om existentiella samtal menar Strang et 

al (2014) att sjuksköterskor upplevde att patienter prövade deras mod att stanna kvar i 

samtalet. En sjuksköterska berättade hur en ung man som var medveten om att han skulle 

dö frågade om hon trodde att han skulle kunna springa inom ett år. Detta upplevde 
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sjuksköterskan som ett test för att våga gå in i det existentiella samtalet om döden. Därav 

menar Strang et al (2014) att vårdpersonal i mötet med existentiell ensamhet behöver 

känna sig bekväma med att samtala om det existentiella. 

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis visar denna studie att det finns en rädsla, ovana och kunskapsbrist 

hos vårdpersonal kring hur de ska möta existentiell ensamhet hos patienter i livets 

slutskede. Dessa faktorer leder till att vårdpersonal inte känner sig tillräckliga, får sänkt 

självförtroende och etisk stress förekommer. Till följd av detta är utbrändhet och 

sjukskrivningar ett faktum. För att kunna hjälpa vårdpersonal att våga möta patienters 

existentiella frågor, behöver utbildningsverksamheter lära ut detta redan i 

grundutbildningar för samtliga vårdprofessioner. Vidare forskning behövs om hur 

utbildningen ska ske, utvärdering av effekten och användbarheten av en viss 

utbildningsform i mötet med existentiell ensamhet för att i framtiden kunna implicera 

dessa i grundutbildningarna. Genom att bygga upp kunskap och vana kring existentiella 

samtal är studenter förberedda för hur de ska möta och hantera existentiell ensamhet när 

de kommer ut i vårdens verksamheter. I mötet med människor i livets slutskede kan 

tankarna lätt hamna på liv och död och meningen med allt där emellan. Därför är det även 

viktigt att lära ut hur vårdpersonal kan släppa taget om de existentiella reflektionerna som 

kan uppstå när arbetsdagen är slut. Vi behöver stärka, förbereda och hjälpa 

vårdpersonalen i de existentiella mötena för att få kunna behålla den armén som alltid står 

i frontlinjen med öppna armar vid människans första och sista andetag på jorden.  
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Bilagor 

 

Cinahl 29/3–2021 

Syfte 

Syftet var att utforska hur vårdpersonal möter existentiell ensamhet hos personer i 

livets slutskede. 

Sökning nr och 

namn 

Sökord  Antal 

träffar 

Relevanta 

artiklar  

1 – Existentiell 

ensamhet 

Loneliness [MH] OR 

Alone [fritext] OR 

Lonely [fritext] OR 

Existential [fritext] OR 

Existentialism [fritext] OR 

Spriritual* [fritext] OR 

Existence [fritext] OR 

”Existential loneliness” [fritext] 

138,930  

2 - Vårdpersonal ”Health professional*” [fritext] OR 

”healthcare professional*” [fritext] OR 

”Health worker*” [fritext] OR 

”Nurs* professional*” [fritext] OR 

”Nurs* staff” [fritext] OR 

”Health personnel” [fritext] 

202,896  

3 – Palliativ 

vård 

Palliative care [MH] OR 

Palliative [fritext] OR 

”End of life” [fritext] OR 

Terminal care [MH] OR 

Death [fritext] OR 

”Terminally ill” [fritext] 

Hospice care [MH] 

281,146  
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4 1 AND 2 AND 3 942  

Begränsningar Sökning nr 4 + <5 år + peer reviewed + 

engelskspråkig 

388 32 

 

PsycInfo 29/3–2021 

Syfte 

Syftet var att utforska hur vårdpersonal möter existentiell ensamhet hos personer i 

livets slutskede 

Sökning nr och 

namn 

Sökord  Antal 

träffar 

Relevanta 

artiklar  

1 – Existentiell 

ensamhet 

Loneliness [Thesaurus] OR 

Alone [fritext] OR 

Lonely [fritext] OR 

Existential [fritext] OR 

Existentialism [fritext] OR 

Spriritual* [fritext] OR 

Existence [fritext] OR 

” Existential loneliness” [fritext] 

185,777  

2 - Vårdpersonal ”Health professional*” [fritext] OR 

”healthcare professional*” [fritext] OR 

”Health worker*” [fritext] OR 

”Nurs* professional*” [fritext] OR 

”Nurs* staff” [fritext] OR 

”Health personnel” [fritext] 

151,130  

3 – Palliativ vård Palliative care [Thesaurus] OR 

Palliative [fritext] OR 

”End of life” [fritext] OR 

Terminally ill patients [Thesaurus] OR 

Death [fritext] OR 

130,101  



B
i
l
a
g
a 
1 

 38 

”Terminally ill” [fritext] 

Hospice [Thesaurus] 

4 1 AND 2 AND 3 897  

Begränsningar Sökning nr 5 + <5 år + peer reviewed 191 10* 

 

*2 dubbletter togs bort
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Artikelöversikt (kvalitativ) 
Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Sundström, M., 

Edberg, A-K., 

Rämgård, M., & 

Blomqvist, K. 

 

Encountering 

existential 

loneliness among 

older people: 

perspectives of 

health care 

professionals. 

 

Sverige, 2018. 

Syftet var att 

utforska 

vårdpersonals 

upplevelse av deras 

möte med äldre 

personer som de tror 

upplever existentiell 

ensamhet. 

Ändamålsenligt urval 

Urval: 61 deltog, bestod 

av sjuksköterskor, 

undersköterskor, läkare, 

arbetsterapeuter, 

sjukgymnaster, 

socialrådgivare och 

socialarbetare inom 

hemsjukvård, 

äldreboenden, 

primärvården, palliativ 

vård, sjukhusvård och 

pre-hospitalvård. 

Fokusgruppsintervjuer 

Forskarna genomförde 

datainsamlingen 

mellan januari 2015 - 

september 2016. 

Pilotintervju 

genomfördes. 

Förförståelse 

beskriven. 

<1 forskare deltog i 

analys med deduktivt-

induktivt 

tillvägagångssätt. 

Redovisas i figur. 

Sjukvårdspersonalens uppfattningar 

och tolkningar av existentiell 

ensamhet beskrevs som hinder i 

mötena. 1. Osäkerhet för att tolka 

och förstå behov och önskningar, 2. 

Krav och behov upplevdes vara 

omättliga, 3. Osäkerhet över hur den 

personliga muren kan rivas, 4. 

Rädsla vid mötet mot existentiella 

problem. 

Tillförlitligheten: Stärks av ett 

varierat urval, svarar på syftet, 

analysmetoden. 

Verifierbarheten: Stärks av 

tydligt beskriven analysprocess. 

Sänks av en begränsad 

trovärdighet. 

Pålitligheten: Stärks av att 

förförståelsen är presenterad och 

samtliga forskare har deltagit i 

analysen. 

Väldigt överförbart då kontexten 

är tydligt beskriven, lagom 

abstraktionsnivå. 

Strang, S., 

Strang, P. & 

Ternestedt, B-M.  

 
Spiritual needs as 

defined by 
Swedish nursing 

staff. 

 
2002. 

Syftet var att 

beskriva hur svensk 

vårdpersonalvid sex 

olika enheter 

karakteriserar 

andliga behov i ett 

brett sammanhang, 

inklusive religiösa 

och existentiella 

frågor.  

Ändamålsenligt urval.  

Urval: 191 tillfrågades 

141 sjuksköterskor från 

neurologiavd, psykiatrin, 

palliativ vård, onkologi, 

neurokirurgen, 

vårdboende deltog. 

Enkätstudie via mail. 

 

Forskarna bad chefer 

om tillåtelse, 

frågeformuläret 

skickades ut. 

Pilotstudie 

genomfördes. 

Förförståelse saknas. 

<1 forskare deltog i 

analysen. 

Manifest analysmetod. 

Ensamhet kunde vara en tung börda 

när den inte bygger på fritt val. Det 

är väldigt lätt att känna sig ensam 

eller övergiven när man lider av en 

allvarlig sjukdom. Existentiell 

isolering kommer när man möter 

egen dödlighet. Det är viktigt att 

vara en god lyssnare, spendera tid 

med patienterna, lyfta tankar och 

prata om livets mening. * 

Tillförlitligheten: Stärks av stort 

urval, svarar på syftet, 

analysmetoden. 

Verifierbarheten: Stärks av 

Tydlig analysprocess. 

Pålitlighet: Stärks av samtliga 

forskare med i analysen. Sänks 

av att förförståelse saknas. 

Överförbart till liknande kontext. 

Låg abstraktionsnivå. 

 

* Endast information som svarar på litteraturstudiens syfte är redovisat ovan. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Sundström, M., 

Blomqvist, K., Edberg, 

A-K., & Rämgård, M. 

 

The context of care 

matters: Older people’s 

existential loneliness 

from the perspective of 

healthcare 

professionals—A 

multiple case study  

 

Sverige, 2019 

Syftet var 

att utforska 

existentiell 

ensamhet 

hos äldre 

personer i 

olika 

vårdmiljöer 

från 

vårdperson

alens 

perspektiv. 

Ändamålsenligt urval. 

Urval: 

Sjukvårdspersonal 

(n=52) som arbetar i 

hemsjukvård, särskilda 

boenden, sjukhus och 

palliativ vård. 

Inklusionskriterie var 

att vald inrättning 

skulle erbjuda vård för 

äldre. 

Fokusgruppsintervjuer 

och telefonintervjuer. 

Forskarna genomförde 

datainsamlingen med 3–8 

deltagare på deras arbetsplats 

med en tidsgräns på 2 

timmar. Samt 

telefonintervjuer om 

vårdmiljön som pågick under 

2016. <1forskare deltog i 

analysen. Förförståelse 

saknas. Analys: Induktivt 

tillvägagångssätt i 2 steg; 

innehållsanalys och 

tvärfallsanalys. 

Existentiell ensamhet 

upplevdes variera 

beroende på 

vårdmiljö. Resultatet 

presenterades under 

huvudkategorier: 

vård i hemmet, 

särskilt boende, 

sjukhusvård och 

palliativ vård. 

Tillförlitligheten: Stärks av en 

lämplig analysmetod, resultatet 

svarar på syftet, ett varierat urval. 

Verifierbarheten: Stärks av en 

lämplig analysmetod. Sänks av att 

intervjuerna är delvis beskrivna. 

Pålitligheten: Stärks av att samtliga 

forskare deltog i analysen. Sänks 

då förförståelse saknas. 

Delvis överförbart då de specifika 

kontexterna kan skilja sig åt och en 

låg abstraktionsnivå. 

Sjöberg, M., Edberg, A-

K., Rasmussen, B.H., & 

Beck, I. 

 

Being acknowledged by 

others and bracketing 

negative thoughts and 

feelings: Frail older 

people’s narrations of 

how existential 

loneliness is eased. 

 

Sverige, 2019. 

Syftet var 

att beskriva 

hur 

existentiell 

ensamhet 

lindrades 

från äldre 

personers 

perspektiv. 

Ändamålsenligt urval. 

Urval: 22 personer 

mellan 76–101 år 

gamla som hade 

långtidsvård. 

Inklusionskriterier var 

>75 år gammal och 

skör med behov av 

långtidsvård eller 

hemsjukvård. 

Individuella berättande 

intervjuer. 

 

Forskarna genomförde 

datainsamlingen via fysiskt 

möte mellan februari 2015 – 

juli 2016. Intervjuerna varade 

mellan 37–147 min. 

<1 forskare deltog i analysen. 

Förförståelse saknas. 

Analys: Induktiv 

konventionell 

innehållsanalys (Hsieh och 

Shannon, 2005). 

Resultatet 

presenterar att 

existentiell ensamhet 

lindras av: 

Bekräftelse av andra, 

att ha meningsfulla 

utbyten av känslor, 

tankar i mötet, samtal 

om EE, närhet. * 

 

 

 

Tillförlitligheten: Stärks av ett 

varierat urval, resultatet svarar på 

syftet, lagom intervjulängd. 

Verifierbarheten: Stärks av en 

passande analysmetod och tydlig 

intervjubeskrivning. 

Pålitligheten: Sänks av att 

förförståelse fattas. Stärks av att 

samtliga forskare deltagit i 

analysen. 

Överförbart till de urval och 

kontexter studien använt. Låg 

abstraktionsnivå. 

* Endast information som svarar på litteraturstudiens syfte är redovisat ovan. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

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’ perception 

of spiritual care training.   

 
England, 2018. 

Att utforska sjuk 

sköterskors och 

vårdpersonals 

uppfattning om 

andlig vård och 

effekten av 

andlig 

vårdutbildning 

på deras kliniska 

roller.  

Ändamålsenligt urval.  

 
Urval: 21 personer deltog 

som bestod av generella 

och specialiserade sjuk-

sköterskor, 

vårdassistenter, konsulter, 

vårdpersonal på sjukhus 

och vårdpersonal från 

hospice boende.   

Digitalt inspelade 

telefonintervjuer 

Forskarna genomförde 

datainsamlingen under 

en period mellan juni 

2016 – januari 2017. 

Förförståelse redovisas 

ej.  
Analys: Iterativ tematisk 

metod. 

Antal deltagare i 

analysen framgår ej. 

 

Deltagarna fann de 

viktigt att fråga vad som 

var viktigt för patienten, 

att ha bra 

kommunikationsförmåg

a, att aktivt lyssna, att 

omfamna tystnaden, leta 

efter signaler patienten 

sänder ut som tecken på 

existentiellt 

illabefinnande, 

tankesättet att bota eller 

lindra en känsla. *  

Citat förekom. 

Tillförlitligheten: Stärks av att 

resultatet svarar på studiens 

syfte, ett varierat urval, citat 

och analysmetoden. 
Verifierbarheten: Stärks av en 

tydligt beskriven 

analysprocess. 
Pålitligheten: Sänks av att 

antal deltagare i analysen ej 

framkom, det saknas en 

förförståelse.  

Överförbart till de urval och 

kontexter studien använt. Låg 

abstraktionsnivå. 

Minton, M. E., 

Isaacson, M. J., 

Varilek, B. M., 

Stadick, J. L., & 

O’Connell-Persaud, S.    

 

A willingness to go 

there: Nurses and 

spiritual care.  

 

USA, 2017. 

Att beskriva 

palliativ/hospice

-sjuksköterskors 

kommunikations

strategier vid 

spirituell vård 

för patienter och 

familjer i livets 

slutskede i både 

lantlig och 

stadsmiljö. 

Ändamålsenligt urval.  

 
Urval: 10 

hospice/palliativ 

sjuksköterskor deltog, 

hälften arbetade lantligt 

och andra hälften i 

stadsområde. 
Inklusionskriterier var att 

ha minst två års erfarenhet 

av att ha jobbat på 

hospice. 

Individuella intervjuer. 

Forskarna genomförde 

datainsamlingen med 

deltagarna via möte på 

deras arbetsplats under 

perioden februari och 

mars 2016. 

Förförståelse redovisas 

ej. 

Analys: induktiv analys 

och tematisk metod.  

Samtliga forskare deltog 

i analysen och 

ytterligare 3 studenter. 

Vårdpersonalen fann de 

viktigt att möta patienten 

med både in och ut 

sidan, ärlighet, empati, 

personligt. Att lyssna, ha 

tystnad, ställa frågor, ta 

sin tid och tänka på 

kroppsspråket var också 

viktigt och edvetenhet 

om att känslor inte går 

att bota. * Citat 

förekom. 

Tillförlitligheten: Stärks av att 

resultatet svarar på studiens 

syfte, citat och analysmetoden. 
Verifierbarheten Stärks av en 

tydligt beskriven 

analysprocess. 
Pålitligheten Stärks av flera 

deltagare i analysen. Sänks av 

att det saknas en förförståelse.     

Överförbart till de urval och 

kontexter studien använt. Låg 

abstraktionsnivå. 

* Endast information som svarar på litteraturstudiens syfte är redovisat ovan. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlin

gsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Sjöberg, M., Beck, I., 

Rasmussen, B.H., & Edberg, 

A-K. 

 

Being disconnected from 

life: meanings of existential 

loneliness as narrated by frail 

older people. 

 

Sverige, 2018. 

Att belysa 

betydelsen av 

existentiell 

ensamhet från 

äldre personers 

perspektiv. 

Ändamålsenlig

t urval. 

Urval: 12 män, 

11 kvinnor 

(n=23). 

Inklusionskrite

rier var <75 år, 

bräcklig, 

kunna delta på 

svenska. 

Individuella 

berättande 

intervjuer. 

Två av forskarna 

genomförde 

datainsamlingen hos 

deltagarna under 

februari 2015-Juli 

2016 med öppna 

frågor. 

Förförståelse 

redovisades. 

Analys: Analysmetod 

beskriven av Lindseth 

& Norberg (2004). <1 

deltog i analysen. 

Resultatet visade att äldre 

personer fann att 

vårdpersonalen spelade en 

viktig roll för EE. I mötet 

med vårdpersonal ökade EE 

när personalen tog över, tog 

beslut åt dem, mötte dem 

opersonligt, respektlöst. Att 

bli mött annorlunda, inte bli 

inkluderad i aktiviteter eller 

samtal, att inte bli lyssnad 

på ökade också EE. * 

Citat förekom. 

Tillförlitligheten: Stärks av att 

resultatet svarar på studiens syfte, 

citat och lämplig analysmetod. 

Verifierbarheten: Stärks av att 

analysprocess är tydlig och 

refererad till. 

Pålitligheten: Stärks av att 

förförståelse redovisas och 

samtliga forskare deltog i 

analysen. 

Överförbart till den population 

studien riktar sig till. Lagom 

abstraktionsnivå. 

Assing Hvidt, E., 

Sondergaard, J., Ammentorp, 

J., Bjerrum, L. Gilså Hansen, 

D., Olesen F., Pedersen, S.S., 

Timm, H., Timmermann, C., 

& Hvidt, N. C.    
Existential dimension in 

general practice: identifying 

understandings and 

experiences of general 

practitioners in Denmark.  

 

Danmark, 2016. 

Att identifiera 

likheter och 

skillnader bland 

allmänläkare i 

Danmark om 

hur existentiella 
dimensioner 

förstås, när och 

hur den 

integreras i 

läkarnas möte 

med patienter. 

Ändamålsenlig

t urval.  

 

Urval: 31 män 

och 14 kvinnor 

(n=45) som 
var 

allmänläkare 

deltog. 

Fokusgruppsin

tervjuer 

Forskarna genomförde 

datainsamlingen under 

en period mellan april 

och september 2015. 

Förförståelse redovisas 

ej.  
Analys: tematisk 

analys användes där 

samtliga forskare 

deltog. 

Resultatet visade att 

vårdpersonal undvek 

existentiella möten och 

frågor eftersom de fanns en 

oro över att göra patienten 

obekväm, en rädsla över 
patientens reaktion. 

Vårdpersonal upplevde 

även att det ibland kunde 

vara oklart vad patienten 

ville prata om och att man 

då fick följa sin magkänsla. 

* Citat förekom. 

Tillförlitligheten: Stärks av att 

resultatet svarar på studiens syfte, 

citat och analysmetoden. 
Verifierbarheten: Stärks av en 

tydligt beskriven analysprocess. 
Pålitligheten: Stärks av att 
samtliga forskare har deltagit i 

analysen. Sänks av att det saknas 

en förförståelse.    

Överförbart till det urval och 

kontexter studien använt. Låg 

abstraktionsnivå. 

* Endast information som svarar på litteraturstudiens syfte är redovisat ovan. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Walker, A., & 

Breitsameter, C.  

 

The Provision of 

Spiritual Care in 

Hospice: A Study in 

Four Hospices in North 

Rhine-Westphalia.  

 

 

Tyskland, 2017. 

Att undersöka 

hur andlig 

vård 

tillhandhålls 

på hospice och 

vilken 

betydelse det 

har. 

Ändamålsenligt urval. 
Urval: 22 deltagare som 

bestod av 

sjuksköterskor, chefer 

för patientvård, 

medlemmar i psykiatrisk 

tjänst, chefer för 

hospice, präster, 

volontärer från fyra 

hospice i Nordrhein-

Westfalen. 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

22 intervjuer 

genomfördes mellan 

april-maj 2012. Där 

frågor om personalens 

utbildning och 

motivering till 

yrkesval ställdes. 

Förförståelse redovisas 

ej. 

Analys: 

Innehållsanalys och 

sedan tvärfallsanalys. 

Flera deltog i 

analysen. 

Resultatet visade att 

det var viktigt att 

bygga en relation, 

lyssna, ha fysisk 

kontakt, skapa tid och 

utrymme och visa 

respekt. Personal fann 

de även viktigt att ta 

patientens önskningar i 

beaktning och att gå in 

i mötet med en 

inställning av 

lindrande. *  

Tillförlitlighet: Stärks av ett 

varierat urval, en lämplig 

intervjumanual och analysmetod. 

Verifierbarheten: Stärks av en 

tydligt beskriven analysprocess och 

intervjuer. 

Pålitligheten: Sänks av att 

förförståelse saknas men stärks av 

att flera deltog i analysen. 

Överförbarheten: Är överförbart till 

hospicevård med lagom 

abstraktionsnivå. 

* Endast information som svarar på litteraturstudiens syfte är redovisat ovan. 
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