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Sammanfattning 
Bakgrund: Sjuksköterskan möter med stor sannolikhet patienter med palliativt 
vårdbehov. Det är då sjuksköterskans uppgift att minska patienternas lidande. 
Genom förståelse för patienters existentiella tankar och behov kan sjuksköterskan 
bidra till ökat välbefinnande och minskat lidande hos patienter den sista tiden i livet. 
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av existentiella samtal 
med patienter med palliativt vårdbehov. Metod: Studien var en kvalitativ 
litteraturstudie baserad på 15 artiklar. Artiklarna granskades med Högskolan 
Kristianstads granskningsmall för kvalitativa artiklar. Kvalitativ textanalys utfördes 
i fem steg. Resultat: Studien resulterade i tre huvudkategorier; Professionell och 
personlig utmaning och utveckling under samtalen, Givande upplevelser som 
uppkom under samtalen och Betungande känslor som uppkom under samtalen. 
Diskussion: I metoddiskussionen lyftes styrkor och svagheter upp utifrån 
trovärdighetbegreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. 
I resultatdiskussionen lyftes fyra centrala fynd upp vilka relaterades till tidigare 
forskning. 
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Abstract 
Background: As a nurse, one will most likely meet patients with palliative care 
needs. It is then the nurse's task to reduce patients' suffering. By understanding 
patients' existential thoughts and needs, the nurse can help increase well-being and 
reduce suffering for patients in the end of life. Aim: The aim was to describe nurses' 
experiences of existential conversations with patients with palliative care needs. 
Method: The study is a qualitative literature study based on 15 articles. The articles 
were reviewed with Kristianstad University's review-template for qualitative 
articles. A qualitative text analysis was performed in five steps. Results: The 
study’s result was divided into three main categories; Professional and personal 
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conversations. Discussion: In the discussion of the method, strengths and 
weaknesses were highlighted based on the concepts of trustworthiness: credibility, 
dependability, confirmability, and transferability. In the discussion of the results, 
four key findings were highlighted and discussed related to previous research. 
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Inledning 
Sjuksköterskor möter patienter med palliativt vårdbehov i många kontexter av 

vården. I Sverige finns det varje år ca 72 000 personer som uppvisar behov av att 

vårdas palliativt. Personer med sådana behov kan vårdas inom specialiserad 

palliativ vård men många befinner sig även på sjukhusavdelningar, på särskilt 

boende och i det egna hemmet (Socialstyrelsen, 2018). Behov av existentiell 

reflektion och utbyte av tankar ses ofta hos patienter som vårdas palliativt 

(Regionala cancercentrum i samverkan, 2021; Socialstyrelsen, 2013). Med detta 

följer att grundutbildade sjuksköterskor ställs inför situationer då de behöver 

hantera existentiella samtal med patienter som har ett palliativt vårdbehov. 

 

Bakgrund 
Arbetet som sjuksköterska innebär att möta människor i olika situationer i livet, 

exempelvis när en person drabbas av allvarlig sjukdom med förväntad dödlig 

utgång. Palliativ vård och behandling kan då erbjudas i syfte att lindra lidande och 

bidra till ökad livskvalitet under den levnadstid som återstår. En sådan vård antar 

en holistisk syn och utgår ifrån en helhetsbild av personens situation och såväl 

sociala och fysiska behov som psykiska och existentiella behov beaktas (World 

Health Organization [WHO], 2002). De diagnoser som är vanligaste orsaken till att 

ett behov av palliativ vård uppkommer är olika typer av cancersjukdomar, men i 

allt högre grad inkluderas även personer med andra kroniska och livshotande 

tillstånd såsom kroniskt obstruktiv lungsjukdom, hjärtsvikt, amyotrofisk lateral 

skleros, multipel skleros och åldersrelaterad skörhet (Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2021). Palliativ vård fokuserar inte enbart på vård under den sista tiden 

i livet. Palliativt inriktade åtgärder kan ges parallellt med livsförlängande 

behandling och genom en tidig behandling av vanligt förekommande symtom 

såsom nedstämdhet, känslomässigt lidande, smärta och dyspné, kan patienters 

upplevda livskvalitet förhöjas och komplikationer motverkas (WHO, 2002). Vård 

kan erbjudas antingen som specialiserad palliativ vård, eller som allmän palliativ 

vård när behoven kan uppfyllas av icke specialiserad personal (Regionala 
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cancercentrum i samverkan, 2021; Socialstyrelsen, 2018). Palliativ vård har inga 

tidsbegränsningar, utan kan ges under lång tid. Insatserna trappas gradvis upp i takt 

med att personens tillstånd försämras och den senare fasen av den palliativa vården 

kulminerar i själva döendeprocessen (WHO, 2002). 

 

Oavsett i vilket stadie av palliativ vård patienten befinner sig i så är det vanligt att 

många existentiella tankegångar uppstår (Socialstyrelsen, 2013). En närhet och 

medvetenheten om döden är för många svårt att hantera vilket delvis kan ha sin 

grund i samhällets distansering från döden. Ämnet diskuteras inte öppet och få 

kommer i kontakt med döden och den döda kroppen vilket gör det lätt att förtränga 

egna känslor av obehag och osäkerhet inför döden. Att leva med en lång beräknad 

livslängd och fungerande hälso- och sjukvård har gjort döden mindre närvarande 

och mer främmande för människan (Elias, 1985). De existentiella tankegångar som 

uppkommer när människan upplever sig stå i kontakt med döden kan ge upphov till 

osäkerhet och svåra frågor som saknar självklara svar (Dwan & Willing, 2021; 

Sundström, 2020). Frågor kan beröra ämnen som mening och meningsskapande, 

människans existens och tankar kring livet och döden (Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2021; Sundström, 2020), men även kretsa kring tankar om vad som 

varit och hur livet egentligen blev. Det är dessutom vanligt att uppleva ångest inför 

den existentiella situation patienten hamnat i. Detta sammantaget skapar ett behov 

av att reflektera kring existentiella frågor (Regionala cancercentrum i samverkan, 

2021; Socialstyrelsen, 2013). Genom existentiella samtal kan vårdpersonal då bidra 

som ett stöd i den osäkra situation patienten befinner sig och underlätta för ökat 

välbefinnande (Socialstyrelsen, 2013). När existentiella behov av denna karaktär 

inte tillgodoses, till exempel i form av samtal med en sjuksköterska, kan i stället en 

existentiell ensamhet uppstå. Även med närstående och personal som stöd runt 

omkring sig, kan den unika livssituationen som patienten befinner sig i göra att det 

blir svårt att känna sig förstådd vilket föder en djup känsla av utsatthet, ensamhet 

och isolering (Sundström, 2020).  

 

Flera olika begrepp kan användas för att fånga in det som den här studien hänvisar 

till som existentiella frågor, tankar och behov. Spirituella, andliga och religiösa 
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begrepp är otydligt definierade och används ofta som synonymer, men en tendens 

att alltmer hålla isär begreppen och särskilja det spirituella från det religiösa har 

uppmärksammats inom vården (Clarke, 2009). Svenska sjuksköterskor ser 

spirituella och existentiella aspekter som en viktig del av den holistiska vården men 

upplever ofta svårigheter kring att definiera begreppen. Spirituella och existentiella 

behov likställs dock i högre grad med mer djupa filosofiska frågor som kan kretsa 

kring ensamhet, mening och döden vilket särskiljer dem från mer religiösa behov 

(Strang et al., 2002). Det här arbetet kommer grunda sig i dessa definitioner av vad 

existentiella frågor och behov är och kan handla om, det vill säga frågor med en 

djupare mening utan tydliga svar, funderingar som sträcker sig bortom den fysiska 

kroppen och har en djupare spirituell karaktär.  

 

Att som sjuksköterska ha kunskap och möjlighet att föra samtal om existentiella 

frågor med de patienter som önskar det är en förutsättning för att tillgodose 

existentiella behov och motverka lidande hos patienter som vårdas palliativt 

(Socialstyrelsen, 2013). Existentiella behov hos patienter tillgodoses dock inte alltid 

(Sjöberg, Beck, et al., 2018) trots att sjuksköterskor har som ansvar att arbeta med 

detta (Socialstyrelsen, 2013.) När existentiella behov inte tillgodoses kan det öka 

det lidande som ofta uppkommer hos patienter inom den palliativa vården (Boston 

et al, 2011). Sjuksköterskans bemötande av patienten betyder mycket för att 

motverka denna utveckling. En studie av Sand och Strang (2006) visar att ett 

bemötande som får patienter att känna sig osynliga kan öka benägenheten till 

upplevelser av existentiell ensamhet och isolering (Sand & Strang, 2006). Även 

osäkerhet kan väckas i mötet med sjukvårdspersonal och grundar sig i en känsla av 

underläge och sårbarhet kopplat till en obalans i maktförhållanden. Ett bemötande 

utan förbehåll, där patienten ges utrymme och tid att ställa frågor ökar dock känslan 

av trygghet (Karlsson et al, 2014). När existentiella samtal genomförs och patienter 

får möjlighet att prata om djupare frågor kan effekter i stället ses på upplevelser av 

välbefinnande. Att ges möjlighet till existentiella samtal i grupp, med teman som 

bland annat kretsade kring döden och att åldras, har visat sig ha en positiv effekt på 

äldres upplevda psykiska välmående (Ranung & Åhlfeldt, 2018). I Socialstyrelsens 

(2013) rekommendationer om åtgärder för hälso- och sjukvårdspersonal inom 
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palliativ vård beskrivs i samma anda vikten av en god kommunikation mellan 

patient och personal vilket skapar möjligheter för upplevelsen av ett känslomässigt 

stöd och medför en ökad livskvalitet (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Samtal med existentiell karaktär bör sjuksköterskor således kunna erbjuda alla 

patienter som har ett palliativt vårdbehov, oavsett inom vilken verksamhet patienten 

befinner sig (Socialstyrelsen, 2013). En förutsättning för att på detta sätt mötas i ett 

samtal är insikten om den andres livsvärld, det vill säga förståelse för personens sätt 

att uppleva, känna in och tolka världen. Sjukdom och ohälsa skapar unika 

livssituationer genom vilken individen ser och tolkar världen. Att befinna sig i en 

existentiellt utsatt situation kan alltså göra att omgivningen uppfattas ur ett unikt 

perspektiv. Genom att möta och samtala med patienten bildas förutsättningar för 

förståelse av patientens livsvärld (Birkler, 2007). Förståelse för patientens synsätt 

utgör även grunden i den personcentrerade vården, och som sjuksköterska ansvarar 

man i mötet med patienter för att ge en personcentrerad vård och genom det bidra 

till patientens välbefinnande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). 

Personcentrerad vård är en teori som till stor del grundar sig i Rogers (1995) 

uppfattning att individen själv vet bäst vilket dess största behov är, vad som bör 

prioriteras och att det därför är av vikt att ta reda på individens tankar och åsikter. 

McCormack och McCance (2010) har framställt en modell för personcentrerad vård 

som består av fyra punkter, varav tre beskriver vad som krävs för att vården ska bli 

personcentrerad. Det krävs förutsättningar som kunskap, vilja och självkännedom 

hos den vårdande sjuksköterskan, det krävs en god omgivande vårdmiljö och det 

krävs en utgångspunkt hos individen och dennes vilja. Den fjärde punkten beskriver 

att den personcentrerade vården för individen ska resultera i delaktighet och 

involvering i vården, ett ökat välbefinnande och att vården ska anta en läkande 

kultur (McCormack & McCance, 2010). I strävan efter att uppnå en personcentrerad 

vård, skapa förståelse för och öka livskvaliteten för patienten kan det existentiella 

samtalet då ses som en förutsättning för sjuksköterskan i vården av patienter med 

palliativt vårdbehov.   
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Alla sjuksköterskor bör ha beredskap och kunskap i att samtala om existentiella 

frågor med patienter som har en sådan önskan för att minska risken att patienternas 

välbefinnande blir lidande. Upplevelser uppfattas i den här studien innebära känslor 

och tankar som uppkommer inom människan som en reaktion på utomstående 

händelser och situationer. Genom en ökad kunskap om sjuksköterskors upplevelser 

av existentiella samtal kan studien bidra med en ökad trygghet och underlätta i 

mötet med patienter med existentiella och palliativa vårdbehov. 

 

Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av existentiella samtal med 

patienter med palliativt vårdbehov. 

 

Metod 

Design 
En allmän litteraturstudie genomfördes där resultatet från aktuella och för syftet 

relevanta forskningsartiklar analyserades och sammanställdes till ett nytt resultat. 

Genom användningen av denna design skapar studien en avgränsad och fokuserad 

överblick över redan befintlig forskning och bidrar på så sätt till att utöka och 

tydliggöra kunskapsunderlaget inom forskningsområdet (Friberg, 2017b). Studien 

antog en kvalitativ ansats som ämnade belysa subjektiva kvaliteter i det undersökta 

materialet, såsom individuella upplevelser av fenomen relaterat till ämnesområdet 

(Henricson & Billhult, 2017). 

 

Sökvägar och urval 
För att få en översikt över underlaget för studien inleddes arbetet med en 

pilotsökning (Östlundh, 2017) i Cinahl Complete utifrån fyra nyckelbegrepp som 

identifierades i studiens syfte; sjuksköterskor, upplevelser, existentiella samtal och 

palliativ vård. Till varje sökord skapades ett sökblock och ett urval av engelska 
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synonymer samlades in i ett försök att fånga in upplevelser relaterade till det 

fenomen som undersökts. Ovan angivna block användes sedan vid sökningar i 

databaserna Cinahl Complete, PsycINFO och PubMed som alla inkluderar artiklar 

kopplade till omvårdnadsområdet. Inom varje sökblock användes både sökning 

med ämnesord och fritextsökning (för sökscheman se Bilaga 1). Karlsson (2017) 

beskriver hur databaser kategoriserar publicerat material utifrån var tyngden i 

innehållet ligger och tilldelar utifrån de artiklar olika ämnesord som ämnar beskriva 

innehållet. Genom att söka på ämnesord får man därigenom en mer träffsäker 

sökning medan en fritextsökning ger en bredare sökning som kan samla in relevanta 

artiklar genom att identifiera ordet i en bredare textmassa. Frassökning (”) användes 

vilket möjliggjorde sökning på en specifik ordföljd eller kombination av termer 

(Karlsson, 2017). Även trunkering (*) användes då ord med ett flertal möjliga 

böjningar då kan inkluderas under en enda sökterm. Den Booleska operatorn OR 

användes mellan alla synonymer som inkluderades i sökblocken för att fånga in så 

många artiklar som möjligt som var av relevans. Operatorn AND användes mellan 

blocken vilket avgränsar och specificerar sökningen då ord från varje sökblock 

måste vara inkluderat i materialet (Östlundh, 2017).  

 

Vid sökningarna användes olika begränsningar beroende på vad som var tillgängligt 

i databaserna, exempelvis peer-reviewed, forskningsartikel, engelskspråkig eller 

svenskspråkig samt tidsbegränsning för material publicerat mellan år 2011–2021. 

Utöver detta var inklusionskriterierna kvalitativa forskningsartiklar där 

sjuksköterskorna som deltog vårdade patienter över 18 års ålder samt att studierna 

uppvisade resultat som svarar på den här studiens syfte. Exklusionskriterier som 

användes var artiklar som i stor omfattning inkluderade andra yrkeskategorier och 

inte i huvudsak baserades på sjuksköterskors upplevelser. Sökningarna med 

sökscheman resulterade i 12 relevanta artiklar. Även manuella sökningar 

genomfördes där artiklars referenslistor genomsöktes och ytterligare tre artiklar 

valdes ut (Karlsson, 2017). Titlarna på de artiklar som kom upp i sökningarna 

granskades och flera artiklar sållades bort. Abstract lästes på de kvarvarande 

artiklarna och baserat på detta gjordes ännu ett urval. Artiklar som bedömdes 

besvara den här studiens syfte lästes i sin helhet. De artiklar med resultat som i delar 
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eller i sin helhet svarade på den här studiens syfte samt uppfyllde 

inklusionskriterierna för studien valdes därefter ut (Östlundh, 2017). Ett sådant 

ändamålsenligt urval baseras på forskningsmaterialets relevans för den aktuella 

studien utifrån huruvida det besvarar syftet (Henricson & Billhult, 2017). 

 

Granskning och analys 
Artiklar som bedömdes som relevanta kvalitetsgranskades av båda författarna 

separat utifrån Högskolan Kristianstads granskningsmall för kvalitativa artiklar 

(Blomqvist et al., 2016) och sammanställdes därefter gemensamt i artikelöversikter. 

Analys av de 15 utvalda artiklarna genomfördes utifrån en textanalys i flera olika 

steg (se Figur 1) där ändamålet var att se varje del för sig och sedan skapa en ny 

helhetsbild (Friberg & Öhlén, 2017). Artiklarna som valdes ut lästes igenom i sin 

helhet varefter resultaten granskades noggrant och stycken som bedömdes vara 

relevanta för den här studiens syfte valdes ut, markerades och sammanställdes. 

Sammanställningarna från samtliga artiklar jämfördes och delar med likheter fördes 

samman innan kategorier och underkategorier skapades. Indelning i kategorier och 

underkategorier ämnar bidra med ökad kunskap och förståelse samt bidra med en 

överblick över forskningsområdet (Friberg, 2017a). Analysens alla steg utfördes av 

båda författarna separat och sammanställning av slutgiltiga kategorier och resultat 

skedde sedan efter gemensam diskussion. 

 

 

 

Figur 1. Genomförande av analys genom tolkning av Friberg (2017a). 
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Etiska överväganden 
Forskningsetik är en viktig del i alla vetenskapliga arbeten för att säkerställa en god 

kvalitet och etisk standard. Etisk reflektion krävs därmed genomgående under 

arbetets gång till exempel vid val av frågeställning, ämnesval, metodologiska val 

och val kring hur resultatet läggs fram (Sandman & Kjellström, 2018). Just formatet 

litteraturstudie har från olika håll kritiserats med utgångspunkt i risken att urvalet 

av källmaterialet blir färgat av forskarnas personliga åsikter och perspektiv gällande 

ämnesområdet. En del i att motverka detta är att vara transparent gällande 

tillvägagångssätt för sökningarna efter material. Det är även viktigt att göra breda 

sökningar som inkluderar all forskning av relevans utifrån syftet samt använda 

inklusions- och exklusionskriterier konsekvent i urvalsprocessen (Friberg, 2017b). 

I arbetet med studien användes därför genomgående ovan beskrivna 

tillvägagångssätt. I granskning av källmaterialet inkluderades även alla delar som 

bedömdes relevanta för syftet oberoende av om de stämde överens med författarnas 

förförståelse eller inte, detta för att motverka att resultatet blev vinklat och inte 

representativt för det aktuella forskningsläget (Kjellström, 2017). I en 

litteraturstudie finns ingen möjlighet till etiska ställningstaganden vad gäller urval 

av deltagare, konfidentialitet eller informationskrav (Sandman & Kjellström, 

2018). Etiska ställningstaganden som ändå gjordes i den här studie var att enbart 

artiklar som erhållit etiskt godkännande eller ansågs vara etiskt försvarbara 

analyserades och blev del av studiens resultat. 

 

Förförståelse 
Förförståelse kan beskrivas som antaganden om verkligheten som baseras på en 

persons förväntningar och tidigare kunskap (Birkler, 2007). I en kvalitativ studie är 

det därför viktigt att presentera förförståelsen för att möjliggöra en bedömning av 

hur författarnas antaganden eventuellt påverkat studien (Shenton, 2004). 

Förförståelsen som delas av författarna, utifrån tidigare erfarenheter under 

verksamhetsförlagd utbildning och arbete, är att många sjuksköterskor känner en 

osäkerhet kring hur de ska samtala med patienter med palliativa diagnoser och hur 
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patienterna kommer reagera på sådana samtal och att de därmed inte vågar initiera 

eller uppmuntra till existentiella samtal. En konsekvens av detta kan vara att många 

sjuksköterskor inte har vana eller erfarenhet och saknar den självsäkerhet och det 

mod som krävs för att lyssna till patienternas svåra frågor, finnas till i mötet och 

möta patienternas existentiella behov. Att sjuksköterskor upplever att svåra samtal 

inte är något patienterna önskar eller förväntar sig av personalen och därmed backar 

undan är en annan tanke. Möjligtvis finns en skillnad på upplevelsen hos 

sjuksköterskor som regelbundet arbetar med patienter med palliativt vårdbehov och 

de som jobbar inom andra delar av vården där det inte regelbundet förekommer 

patienter i behov av palliativ vård. Sjuksköterskor som har tillgång till utbildning, 

erfarenhet och stöttning från arbetsplatsen bedöms känna sig mer trygga i uppgiften.  

 

Resultat 
Resultatet som presenteras nedan baseras på femton kvalitativa artiklar vilka 

skildrar sjuksköterskors upplevelser av existentiella samtal med patienter med 

palliativt vårdbehov. Utifrån artiklarna har kategorier och underkategorier skapats 

i ett försök att gestalta och representera materialet (se Figur 2). Artiklarna som 

inkluderats är publicerade mellan 2011 och 2021 och är genomförda i Sverige 

(n=10), Norge (n=2), Finland (n=1), USA (n=1) och Australien (n=1). Totalt 

representerar artiklarna upplevelser från 371 deltagare. I nio av artiklarna (Hemberg 

& Bergdahl, 2019; Johansson & Lindahl, 2011; Karlsson et al., 2017; Keall et al., 

2014; Minton et al., 2018; Pennbrant et al., 2015; Söderman et al., 2021; Tornøe et 

al., 2014; Tornøe et al., 2015) är det enbart sjuksköterskor som deltagit. I en artikel 

(Sundström et al., 2018) utgör sjuksköterskorna inte en majoritet av deltagarna 

(41%), men de är den största enskilda yrkesgruppen och utgör tillsammans med 

undersköterskor en majoritet om 77% av deltagarna. I ytterligare en artikel (Udo et 

al., 2013) utgör sjuksköterskor respektive undersköterskor 50% vardera av 

deltagarna. I resterande artiklar (Browall et al., 2014; Strang et al., 2014; Sundström 

et al., 2019; Udo et al., 2011) var 62–88% av deltagarna sjuksköterskor. Totalt görs 

en bedömning att 262 sjuksköterskor och 97 undersköterskor deltog i de 

inkluderade studierna.  
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Alla artiklar redovisar inte fullständig demografisk information om ålder, kön och 

erfarenhet hos deltagarna. Utifrån den information som finns varierar åldern på 

deltagarna från 22–70 år och erfarenhet från sex månader till 46 år. Av deltagarna 

har 302 angetts vara kvinnor och fyra vara män. Deltagarna arbetade i olika 

vårdkontexter där personer med palliativt vårdbehov utgjorde hela eller delar av 

patientklientelet och där möten med dessa patienter regelbundet skedde. Det 

handlar till exempel om hospice, hemsjukvård, och kirurgiska, medicinska, 

onkologiska och palliativa sjukhusavdelningar. 

 

 

 

Figur 2. Översikt över kategorier och underkategorier. 
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Professionell och personlig utmaning och 
utveckling under samtalen 
Sjuksköterskorna beskrev upplevelser av att de existentiella samtalen med patienter 

med palliativt vårdbehov krävde mycket av dem. Samtidigt upplevdes samtalen 

kunna gynna professionell och personlig utveckling genom att stimulera till 

reflektion och utveckling av sjuksköterskornas erfarenhet. 

 

Plikt kopplat till krav och ansvar  
Många sjuksköterskor upplevde ett stort ansvar och pliktkänsla under samtalen med 

patienter med palliativt vårdbehov och de upplevde att många krav ställdes på dem 

(Browall et al., 2014; Strang et al., 2014; Sundström et al., 2018; Sundström et al., 

2019; Tornøe et al., 2014; Tornøe et al., 2015). Sjuksköterskorna upplevde sig ha 

ett ansvar att skapa möjligheter för existentiella samtal och att i samtalen underlätta 

för patienterna att öppna sig angående existentiella frågor, exempelvis genom att 

utveckla en bra relation med patienterna där det fanns känslor av ömsesidig tillit 

(Strang et al., 2014). Samtalen upplevdes även ställa krav på sjuksköterskorna att 

vara lyhörda, förstående och stöttande av patienternas tro och meningsskapande 

även om det bottnade i en religiös tro som sjuksköterskorna personligen inte delade 

(Tornøe et al., 2014). Det var vanligt att existentiella samtal där patienternas tankar 

kring nära relationer, ånger kring trassliga familjeband och oro över hur familj och 

vänner skulle klara sig utan dem togs upp. Sådana samtal kunde bidra till att 

sjuksköterskorna upplevde ett ansvar eller en känsla av plikt att även bistå i 

lindrandet av närståendes sorg och att underlätta för kommunikation mellan 

patienter och närstående (Strang et al., 2014). Samtalen gav sjuksköterskorna en 

upplevelse av ansvar och plikt för patienternas och deras närståendes välbefinnande 

(Strang et al., 2014; Tornøe et al., 2015).  

 

Sjuksköterskor upplevde att samtalen ställde krav både på dem som personer och i 

deras professionella roll (Browall et al., 2014; Minton et al., 2018; Strang et al., 

2014; Sundström et al., 2018; Sundström et al., 2019; Tornøe et al., 2014). Samtalen 

ställde krav på att sjuksköterskorna var känslomässigt närvarande hos patienterna 

vilket kunde upplevas som krävande (Browall et al., 2014). Sjuksköterskorna 
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upplevde krav på att besitta vissa egenskaper såsom mod i mötet (Browall et al., 

2014; Minton et al., 2018; Strang et al., 2014: Sundström et al., 2018; Sundström et 

al., 2019; Tornøe et al., 2014: Tornøe et al., 2015). Sjuksköterskorna kunde till 

exempel uppleva att patienterna hade ett behov av deras mod för att våga ventilera 

sina existentiella tankar. Sjuksköterskorna upplevde det som att patienterna testade 

deras mod genom att ställa svåra frågor för att se om sjuksköterskorna hade mod att 

stanna kvar i samtalet (Strang et al., 2014). Andra sjuksköterskor upplevde att 

samtalen ställde krav på deras förmåga till självmedvetenhet (Keall et al., 2014; 

Sundström et al., 2018), krav på en viss grad av mognad, krav på deras förmåga och 

vilja att låta patienterna beröra dem känslomässigt (Tornøe et al., 2015) samt ett 

krav på att vara engagerad i patientens situation och att besitta en förmåga att 

fokusera i samtalet (Strang et al., 2014). 

 

Behov av utveckling genom reflektion och mognad 
Genom de existentiella samtalen upplevde många sjuksköterskor ett nyväckt behov 

av reflektion kring egna tankar (Browall et al., 2014; Johansson & Lindahl, 2011; 

Strang et al., 2014; Sundström et al., 2018). Det upplevdes som viktigt att reflektera 

kring existentiella frågor och genom att själv sätta sig in i patienternas situation 

upplevdes det lättare för sjuksköterskorna att förstå patienternas känslor och 

reaktioner (Browall et al., 2014). Reflektion kring frågor om mening och tillvaron 

i världen kunde även bidra till upplevelser av en personlig och professionell 

trygghet. När behov av reflektion därmed tillgodosågs upplevdes det som lättare för 

sjuksköterskorna att ta sig an samtalen och ge ett tillfredsställande stöd till 

patienterna (Browall et al., 2014; Johansson & Lindahl, 2011). På samma sätt kunde 

erfarenhet underlätta för sjuksköterskorna när existentiella tankar utbyttes i samtal 

med patienter (Keall et al., 2014; Pennbrant et al., 2015; Strang et al., 2014; Tornøe 

et al., 2014; Tornøe et al., 2015). Till exempel upplevde sig sjuksköterskor som 

utvecklat en självmedvetenhet sig tryggare i samtalen (Keall et al., 2014).   

  

Sjuksköterskor upplevde i de existentiella samtalen att de hade ett behov av att 

utveckla en viss grad av erfarenhet, både på ett professionellt och ett känslomässigt 

plan. Ett behov av personlig mognad upplevdes i samtalen och beskrevs som en 
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förutsättning i sjuksköterskornas arbete, vilket gjorde det lättare att svara på 

patienternas existentiella frågor och möta de känslouttryck som uppkom i samtalen 

(Pennbrant et al., 2015). Erfarenhet kunde leda till ett ökat självförtroende (Keall et 

al., 2014) och kunde bidra till att sjuksköterskorna utvecklade de egenskaper och 

det mod som ofta upplevdes som ett krav i samtalen (Tornøe et al., 2014; Tornøe et 

al., 2015). Därmed kunde de erfarna sjuksköterskorna uppleva sig bättre rustade i 

mötet med patienternas existentiella tankar (Keall et al., 2014; Strang et al., 2014; 

Tornøe et al., 2014; Tornøe et al., 2014).  

  

Givande upplevelser som uppkom under samtalen 
Existentiella samtal kunde bidra till många givande och positiva upplevelser när 

sjuksköterskorna kände att de hade förmåga och resurser att möta patienternas 

behov. När förutsättningar fanns kunde utbytet mellan patient och sjuksköterska 

vara givande och upplevas som ett samtal mellan vänner.  

 

Glädje, tacksamhet och en känsla av att vara betydelsefull 
Under de existentiella samtalen kunde sjuksköterskorna uppleva många positiva 

känslor (Browall et al., 2014; Strang et.al., 2014; Sundström et al., 2018; Tornøe et 

al., 2014; Tornøe et al., 2015). När sjuksköterskorna använde sitt yrkeskunnande 

och var öppna i mötet upplevde de sig kunna skapa en situation där patienterna hade 

lättare att dela med sig av existentiella frågor och svåra känslor (Browall et al., 

2014). Genom att tillsammans med patienterna delta i existentiella samtal kunde 

sjuksköterskorna uppleva en lättnad över att ha utfört sitt arbete på ett bra sätt och 

de kände sig nöjda med sina insatser (Browall et al., 2014; Strang et al., 2014). 

Upplevelser av att bli positivt överraskad och djupt berörd över patienters tillit till 

sjuksköterskorna beskrevs vid de tillfällen då patienter valde att öppna sig och dela 

med sig av sina tankar och sin oro (Tornøe et al., 2014; Tornøe et al., 2015). 

Sjuksköterskorna upplevde sig då som betydelsefulla för patienterna i samtalen 

vilket beskrevs som en ära (Browall et al., 2014; Minton et al., 2018; Strang et al., 

2014; Tornøe et al., 2015). Glädje kunde upplevas av sjuksköterskorna i samtalen 

och de kände ofta en stor tacksamhet och bar länge med sig värdefulla minnen från 
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de existentiella samtalen (Sundström et al., 2018). Samtalen kunde även få 

sjuksköterskorna att uppleva sig som utvalda och speciella då patienterna hade valt 

att anförtro sig åt just dem. Det upplevdes som en bekräftelse på att patienterna 

kände sig bekväma med att tillsammans med sjuksköterskan ventilera sina allra 

innersta tankar och känslor. Sådana existentiella samtal kunde upplevas som oerhört 

givande för sjuksköterskorna (Browall et al., 2014).  

 

Mening och tillfredställelse  
De existentiella samtalen gav ofta sjuksköterskorna en upplevelse av att deras 

arbete hade betydelse och att de var med och skapade något meningsfullt (Minton 

et al., 2018; Strang et al., 2014; Tornøe et al., 2014; Tornøe et al., 2015; Udo et al., 

2013). Samtal med patienter med palliativt vårdbehov kunde upplevas som 

berikande och tillfredsställande och ett öppet utbyte av tankar och känslor med 

patienterna bidrog till att arbetet och insatsen i mötet upplevdes som meningsfullt 

av sjuksköterskorna (Strang et al., 2014). Genom att ha förmågan att etablera en 

god kontakt, stötta och bidra till en större känsla av lugn och sinnesro hos 

patienterna, upplevde sjuksköterskorna meningsfullhet i sitt arbete (Tornøe et al., 

2014). Att se hur patienter kunde finna tröst och ro inför döden gav djupa intryck 

hos sjuksköterskorna. Att ha en insikt om att de hade underlättat för patienternas 

välbefinnande den sista tiden i livet genom att möjliggöra tröst genom samtal bidrog 

till en upplevelse av tillfredsställelse och fulländning som gav mening (Tornøe et 

al., 2015). Upplevelser av tillfredsställelse kunde grunda sig i en vetskap om att 

sjuksköterskorna genom närhet och sårbarhet i mötet aktivt kunde arbeta för att 

lindra lidande och ge en meningsfull vård även till patienter som stod inför döden 

(Udo et al., 2013). Sjuksköterskornas upplevelse av mening i det privata livet kunde 

även påverkas av de existentiella samtalen. De upplevelser som samtalen bar med 

sig gav sjuksköterskorna en förmåga att uppskatta och ta tillvara på livet och de 

kände inte längre samma rädsla inför den egna förestående döden eller livets 

bräcklighet (Strang et al., 2014).  
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Samhörighet och gemenskap  
De djupa känslor som uppkom under existentiella samtal med patienter med 

palliativt vårdbehov bidrog till att sjuksköterskorna ofta upplevde att ett starkt band 

knöts till patienterna och det uppstod en känsla av samhörighet och närhet (Browall 

et al., 2014; Hemberg & Bergdahl, 2019). Upplevelser av medkänsla och empati 

kunde även uppkomma i samtalen (Browall et al., 2014; Keall et al., 2014; Strang 

et al., 2014; Sundström et al., 2018; Tornøe et al., 2014). Den upplevda 

känslomässiga närheten som skapades sågs som en förutsättning för att de 

existentiella samtalen skulle kunna ske (Browall et al., 2014; Hemberg & Bergdahl, 

2019; Keall et al., 2014; Strang et al., 2014; Sundström et al., 2019; Tornøe et al., 

2015). När sjuksköterskorna i samtalen upplevde gemenskap, vänskap och närhet 

till patienterna kunde det medföra en ökad förmåga att stötta patienterna. De 

upplevde att de kunde hjälpa patienterna och få dem att finna styrka i den 

samhörighet som skapades under samtalen (Browall et al., 2014). Genom att ha en 

meningsfull och nära relation till patienterna upplevdes det lättare att förmedla tröst 

och stöd (Hemberg och Bergdahl, 2019; Sundström et al., 2019). Samtal om svåra 

existentiella frågor kunde upplevas mer naturliga när det samtidigt fanns en känsla 

av närhet. Sjuksköterskorna upplevde sig då kunna underlätta för patienterna att 

våga kommunicera sina innersta tankar. Med en nära relation mellan sjuksköterska 

och patient möjliggjordes även användandet av humor i de tunga samtalen vilket 

kunde upplevas som värdefullt både för patienterna och sjuksköterskorna. 

Stämningen kunde lättas upp vilket resulterade i tid till återhämtning och 

möjligheter för samtalen att nå nya djup (Hemberg & Bergdahl, 2019). Samhörighet 

upplevdes dock inte i samtal med alla patienter, och ibland hade sjuksköterskorna 

svårt att kommunicera och känna medkänsla och omtanke för patienterna (Browall 

et al., 2014; Strang et al., 2014). Vissa sjuksköterskor såg dock bortom detta och 

upplevde patienters krävande beteende som ett tecken på att patienterna behövde 

stöttning. Sjuksköterskorna beskrev det i sådana situationer som väsentligt att ha 

empati för patienterna trots att vissa patienter upplevdes ha ett krävande beteende 

och var svåra att samtala med (Browall et al., 2014).  
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Betungande känslor som uppkom under samtalen  

De existentiella samtalen upplevdes många gånger som betungande och bidrog till 

känsloupplevelser hos sjuksköterskorna som var svåra att hantera. Det kunde handla 

om upplevda brister som bottnade i sjuksköterskorna själva och deras egna 

förmågor, eller upplevda svårigheter och brister i förutsättningarna för samtalen. 

Svårhanterliga samtal upplevdes i förlängningen kunna påverka sjuksköterskornas 

förmåga och vilja till samtal. 

 

Otillräcklighet och maktlöshet  
När sjuksköterskorna stötte på utmaningar och tunga ämnen i de existentiella 

samtalen förekom det upplevelser av otillräcklighet och maktlöshet (Browall et al., 

2014; Keall et al., 2014; Strang et al., 2014; Sundström et al., 2018; Tornøe et al., 

2014; Tornøe et al., 2015; Udo et al., 2011). Detta kunde grunda sig i att 

sjuksköterskorna på nära håll fick en uppfattning om dödens ofrånkomlighet och i 

och med detta upplevde starka känslor av maktlösheten, de kunde inte rädda 

patienterna. Att bidra med lindring i patienternas lidande genom existentiella samtal 

upplevdes som en svår uppgift vilket resulterade i en upplevelse av otillräcklighet 

gentemot patienten (Browall et al., 2014). Patienternas tillstånd kunde ibland ge 

upphov till hinder i kommunikationen, vilket upplevdes minska sjuksköterskornas 

förmåga att nå in till patienterna genom existentiella samtal. Även detta gav upphov 

till upplevelser av otillräcklighet hos sjuksköterskorna (Sundström et al., 2018). När 

samtalen antog en religiös karaktär och patienterna uttryckte sina existentiella 

tankar genom att använda religiöst laddade begrepp kunde sjuksköterskorna som 

inte delade denna tro även känna en otillräcklighet (Tornøe et al., 2014). 

Upplevelser av hjälplöshet hos sjuksköterskorna kunde uppstå i situationer där 

patienternas lidande inte kunde lindras trots insatser och samtal. Då kände 

sjuksköterskorna missnöje över den egna insatsen och upplevde sig som otillräcklig 

och utan makt att skapa välbefinnande för patienten (Tornøe et al., 2014; Tornøe et 

al., 2015). Det upplevdes som svårt att acceptera att lindring av lidande inte alltid 

var möjligt vilket i stället gav upphov till känslor av otillräcklighet i samtalen 

(Tornøe et al., 2015). Upplevelser av otillräcklighet och maktlöshet förekom även 



 21 (58) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

när sjuksköterskorna inte kände att de hade den kunskap och den vana som 

situationen krävde av dem (Udo et al., 2011). Hos oerfarna sjuksköterskor kunde 

brist på självförtroende leda till upplevelser av otillräcklighet vilket resulterade i att 

de kände sig obekväma i de existentiella samtalen (Keall et al., 2014). Sådana 

negativa känslor kopplade till samtalen upplevdes längre fram kunna ställa till med 

besvär och få sjuksköterskorna att blunda för patienternas existentiella behov (Udo 

et al., 2011).  

 

Upplevelser av osäkerhet  
Osäkerhet var en annan upplevelse som framkom hos sjuksköterskorna under de 

existentiella samtalen med patienter med palliativt vårdbehov (Browall et al., 2014; 

Johansson & Lindahl, 2011; Karlsson et al., 2017; Pennbrant et al., 2015; Strang et 

al., 2014; Sundström et al., 2018; Tornøe et al., 2015). Existentiella frågor om död, 

mening och sorg var svårhanterliga för sjuksköterskorna då ämnena uppfattades 

som känsliga vilket bidrog till upplevelser av osäkerhet (Browall et al., 2014; 

Pennbrant et al., 2015). Denna osäkerhet upplevdes ha en påverkan på 

sjuksköterskornas benägenhet att delta i existentiella samtal (Pennbrant et al., 

2015). Upplevelser av osäkerhet och sårbarhet var särskilt förekommande hos 

sjuksköterskor med begränsad erfarenhet av yrket då de upplevde sig sakna den 

kunskap och utbildning som krävdes (Strang et al., 2014). Bristande kunskap om 

hur sjuksköterskorna skulle hantera kommunikationshinder kunde ge upphov till 

känslor av osäkerhet, exempelvis vid kognitiv påverkan eller vid svåra smärtor hos 

patienterna (Sundström et al., 2018).  

  

Oklarhet kring hur patienternas existentiella behov faktiskt såg ut gav även 

upplevelser av osäkerhet (Browall et al., 2014; Johansson & Lindahl, 2011). 

Sjuksköterskorna var osäkra angående vad patienterna ville prata om och hur de 

själva skulle hantera informationen och besvara patienternas frågor och tankar på 

bästa sätt (Browall et al., 2014). Dessutom fanns en oro över att sjuksköterskornas 

frågor inte skulle mottas väl av patienterna (Söderman et al., 2021). Samtal med 

patienter med en uttalad religiös tro skapade även de upplevelser av osäkerhet då 

sjuksköterskorna uppfattade det som ett väldigt privat och känsligt ämne, och var 
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osäkra kring hur de själva skulle formulera sig och relatera till patienternas 

existentiella frågor som uttrycktes genom tron (Tornøe et al., 2015). När patient och 

sjuksköterska delade samma religiösa tro upplevde sig sjuksköterskorna tryggare i 

samtalen, medan olika trosuppfattningar gav upphov till oro och osäkerhet kring 

hur patienterna skulle bemötas (Keall et al., 2014). Den osäkerhet som uppstod hos 

sjuksköterskorna i samtalen kunde ibland även kopplas till ett inneboende tvivel på 

den egna förmågan. Bristande självförtroende upplevdes minska sjuksköterskornas 

förmåga att använda de existentiella samtalen för att på ett bra sätt ge god 

omvårdnad till patienterna (Karlsson et al., 2017).  

 

Upplevda svårigheter och hinder  
Sjuksköterskorna upplevde i flera situationer hinder och svårigheter i de 

existentiella samtalen med patienter med palliativt vårdbehov (Browall et al., 2014; 

Johansson & Lindahl, 2011; Karlsson et al., 2017; Keall et al., 2014; Pennbrant et 

al., 2015; Strang et al., 2014; Sundström et al., 2018; Tornøe et al., 2014; Udo et 

al., 2011; Udo et al., 2013). När patienterna saknade förmåga att kommunicera 

verbalt och i huvudsak kommunicerade via exempelvis blickar och kroppsspråk 

upplevdes samtalen som svåra att genomföra (Strang et al., 2014) och den tystnad 

som ibland uppstod kunde upplevas som obehagliga av sjuksköterskorna (Minton 

et al., 2018). Samtalen kunde även medföra känslomässiga svårigheter som 

upplevdes hindra samtalen (Browall et al., 2014; Strang et al., 2014). 

Känslomässiga svårigheter som var extra utmanande var att lyssna till yngre 

patienters existentiella tankar då deras situation uppfattades som orättvis. Även 

patienter som i samtalen uttryckte en vilja att dö, patienter som skuldbelade sig 

själva och såg sin sjukdom som ett straff och patienter som besvärades av sorg, 

upplevdes som extremt svåra att bemöta. När sjuksköterskorna på olika sätt 

identifierade sig med patienten kunde det vara svårt att hitta en balans i 

känslomässig närhet och distans. När svårigheter blev upplevda hinder i samtalen 

kunde sjuksköterskorna i förlängningen känna sig otillräckliga och ledsna (Browall 

et al., 2014). När samtalen upplevdes som svåra förekom det att sjuksköterskorna 

medvetet undvek patienternas existentiella frågor genom att besvara dem med 

medicinsk fakta. Detta upplevdes hindra samtalen från att nå en djupare nivå (Udo 
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et al., 2013). Andra upplevda svårigheter i samtalen bottnade i sjuksköterskorna 

själva då egna rädslor gjorde att de var väldigt försiktiga eftersom de inte vågade 

diskutera existentiella svårigheter (Johansson & Lindahl, 2011). Samtalen kunde 

bidra till att existentiella funderingar och upplevelser av ångest inför döden väcktes 

hos sjuksköterskorna (Browall et al., 2014). Rädslor som uppkom i samtalen kunde 

orsakas av upplevelser av otillräcklighet och oro över att inte kunna besvara 

patienternas frågor och reaktioner under samtalen (Keall et al., 2014). Motvilja 

inför att utsättas för den egna ångesten kunde bidra till att sjuksköterskorna 

uppträdde undvikande i samtalen (Tornøe et al., 2015) och när sjuksköterskorna 

upplevde rädsla i och med samtalen eller upplevde samtalen som svårhanterliga 

hindrades samtalen (Sundström et al., 2018). 

 

Sjuksköterskorna betonade även att organisatoriska faktorer kunde upplevas som 

hinder i de existentiella samtalen (Karlsson et al., 2017; Pennbrant et al., 2015; 

Strang et al., 2014; Sundström et al., 2018; Tornøe et al., 2014; Tornøe et al., 2015; 

Udo et al., 2011; Udo et al., 2013). När verksamheterna där sjuksköterskorna 

arbetade inte underlättade eller gav möjligheter för samtal, till exempel när det 

rådde brist på personal eller där lokalerna inte gav möjlighet till avskildhet, 

upplevdes samtalen bli sämre (Strang et al., 2014). Att våga ställa känsliga 

existentiella frågor till patienterna kring tankar och ångest inför döden upplevdes 

som svårt (Söderman et al., 2021) och många sjuksköterskor kände sig obekväma i 

situationen då de upplevde att de hade otillräcklig kunskap för att ta sig an samtalen 

(Keall et al., 2014). Det saknades även riktlinjer och strategier på arbetsplatserna 

vilket försvårade samtalen. Kunskapsutveckling och utbildning i ämnet 

efterfrågades för att minska sjuksköterskornas upplevelser av samtalen som 

svårhanterliga (Keall et al., 2014; Pennbrant et al., 2015; Strang et al., 2014; Udo 

et al., 2011). Sjuksköterskorna upplevde exempelvis att de inte hade tillräckligt med 

kunskap om olika trosuppfattningar (Keall et al., 2014). När sjuksköterskorna 

kunde få stöd och struktur i samtalen med hjälp av interventioner underlättades 

istället samtalen vilket möjliggjorde att samtalen nådde en djupare nivå (Söderman 

et al., 2021).  
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Tidsbrist var en faktor som flera sjuksköterskor upplevde som ett hinder som 

försvårade de existentiella samtalen med patienter med palliativt vårdbehov 

(Karlsson et al., 2017; Keall et al., 2014; Strang et al., 2014; Sundström et al., 2018; 

Tornøe et al., 2014; Tornøe et al., 2015; Udo et al., 2011). Praktisk omvårdnad och 

medicinska åtgärder prioriterades i arbetsordningen (Karlsson et al., 2017; Tornøe 

et al., 2014) vilket resulterade i att sjuksköterskorna upplevde att det saknades tid 

och tillfällen att sätta sig ner och ge tillräckligt med tid till patienterna och deras 

existentiella besvär (Karlsson et al., 2017; Keall et al., 2014; Tornøe et al., 2014; 

Udo et al., 2011). Samtalen avbröts ofta vilket skapade stress (Strang et al., 2014) 

och upplevdes som jobbigt (Karlsson et al., 2017; Tornøe et al., 2014). Funderingar 

uppkom då angående vilken vård de hade kunnat ge om de haft de rätta 

förutsättningarna (Karlsson et al., 2014). I sådana situationer beskrevs upplevelser 

av etiska dilemman och etiska svårigheter (Tornøe et al., 2014) vilket upplevdes 

som ett hinder i samtalen (Browall et.al., 2014; Tornøe et al., 2014). Etiska 

dilemman kunde även uppkomma när patienter hade en stark dödslängtan och 

uttryckte detta i samtalen, vilket av sjuksköterskorna upplevdes som svårt att 

hantera och bemöta, både ur ett etiskt och ett moraliskt perspektiv (Browall et al., 

2014). Att hitta en balans mellan att uppmuntra och att äventyra patienternas 

autonomi och självbestämmande kunde även det upplevas som etiskt utmanande 

(Tornøe et al., 2014). Svårigheterna och hindren kring att möta patienter med 

existentiella samtalsbehov bidrog till att sjuksköterskorna upplevde att de blev mer 

avståndstagande (Browall et al., 2014) och att de undvek samtalen (Tornøe et al., 

2015).  

 

Upplevelser av samtalen som en börda  
De existentiella samtalen kunde i många fall upplevas som en tung känslomässig 

börda för sjuksköterskorna vilket kunde leda till upplevelser av hög påfrestning och 

utmattning (Browall et al., 2014; Pennbrant et al., 2015; Strang et al., 2014; Tornøe 

et al., 2015; Udo et al., 2011; Udo et al., 2013). Att ta sig an patienternas 

existentiella frågor och tankar genom samtal sågs som en utmanande uppgift 

(Tornøe et al., 2015). Det var vanligt att samtalen på grund av sitt känslomässigt 

svåra innehåll upplevdes förbruka all energi hos sjuksköterskorna och bidra till 
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trötthet och utmattning (Udo et al., 2011; Strang et al., 2014; Tornøe et al., 2015). 

Samtalen kunde även skapa upplevelser av ångest (Browall et al., 2014; Pennbrant 

et al., 2015; Strang et al., 2014). Sjuksköterskorna kom ofta väldigt nära 

patienternas sorg i samtalen och ställdes inför insikter om patienternas förestående 

död vilket upplevdes som en stor emotionell påfrestning (Browall et al., 2014; 

Pennbrant et al., 2015). Upplevelser av samtalen som en börda kunde även uppstå 

relaterat till påfrestningen att diskutera ämnen som sorg, slutet på livet och döden 

(Browall et al., 2014; Pennbrant et al., 2015). De situationer som främst bidrog till 

sådana upplevelser var när patienternas tunga, djupa tankar och ångest kom upp till 

ytan (Strang et al., 2014; Tornøe et al., 2015), i samtal med yngre patienter där deras 

djupa ångest över sitt öde lyste igenom (Strang et al., 2014) eller i situationer där 

sjuksköterskorna önskade en känslomässig närhet till patienten men hindrades av 

egna rädslor (Udo et al., 2011). I samtal som kretsade kring patienternas sorg och 

tankar kring döden kunde framför allt oerfarna sjuksköterskor känna en frustration 

över hur mycket samtalen krävde av dem (Strang et al., 2014).  

  

De existentiella samtalen upplevdes skapa en djup känslomässig påverkan hos 

sjuksköterskorna, exempelvis när samtalen väckte egna minnen av förlust och sorg 

(Udo et al., 2013), eller i samband med att sjuksköterskorna upplevde likheter 

mellan sig själva och patienterna. Detta medförde att upplevelser av ångest och 

rädslor skapades då sjuksköterskorna reflekterade kring hur de själva skulle känna 

om de hamnade i en liknande situation (Browall et al., 2014; Strang et al., 2014). 

När patienterna uttryckte sin ilska och frustration upplevde sjuksköterskorna 

situationen som väldigt emotionellt påfrestande. Även i samtal där vårdrelationen 

var väl utvecklad och patienterna visade stort förtroende för sjuksköterskorna kunde 

upplevelser av emotionell utmattning uppstå eftersom sjuksköterskorna då blev 

överväldigade (Tornøe et al., 2015). När de existentiella samtalen på detta sätt tog 

energi från sjuksköterskorna eller upplevdes som betungande gjorde det att 

samtalen undveks. Ett sätt att motverka detta och bearbeta upplevelser som uppkom 

under samtalen var att känna av när det krävdes en paus under samtalens gång, samt 

att söka stöd hos kollegor för möjlighet att ventilera egna tankar och upplevelser 

(Strang et al., 2014). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
I metoddiskussionen granskas studiens trovärdighet utifrån begreppen 

tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet som beskrivs av Shenton 

(2004). Studien granskas med ett objektivt synsätt och nedan beskrivs styrkor och 

svagheter för att underlätta för läsaren i bedömningen av studiens trovärdighet.  

 

Tillförlitligheten ses ofta som den viktigaste aspekten för att säkerställa 

trovärdighet i en kvalitativ studie. Begreppet syftar till att bedöma huruvida en 

studies resultat kan betraktas som en korrekt bild av de verkliga förhållandena som 

studien ämnar undersöka. Aspekter som kan påverka i vilken grad en studies 

resultat kan anses rimligt är att relevant metodik, urvalsmetod och analysmetod för 

studiens syfte använts (Shenton, 2004). I denna studie var syftet att utforska 

upplevelser genom kvalitativ metodik, därför har val gjorts att utesluta studier med 

kvantitativ och blandad metod i ett försök att värna om det kvalitativa materialets 

kvalitet. Att studier med blandad metod uteslutits kan dock ha resulterat i att 

relevant material har gått förlorat. Studier som haft svårigheter att svara på syftet, 

exempelvis på grund av en avsaknad av samtal under möten med patienter eller vid 

beskrivning av religiösa upplevelser där ett existentiellt sammanhang inte 

förekommit, har exkluderats för att säkerställa att studien svarar på det syfte som 

avsågs undersökas. I arbetet exkluderades även en studie då den etiska kontexten 

var dåligt beskriven, etiskt godkännande nämndes inte och inget medgivande från 

deltagarna beskrevs. Studien exkluderades för att motverka att felaktiga och oetiska 

representationer av verkligheten inkluderas i den här studiens resultat. En annan 

faktor som kan påverka tillförlitligheten i den här studien är att flera artiklar som 

inkluderats är skrivna av samma författare. Detta kan ha medfört att synsätt och 

förförståelse hos dessa författare blivit överrepresenterade i den här studien vilket 

kan ha medfört en missvisande bild av verkligheten och därmed påverkat 

tillförlitligheten negativt. Vidare beskriver Shenton (2004) att ett slumpmässigt 
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urval säkerställer att inget material exkluderats utifrån forskarens egna åsikter, men 

även att det är en styrka med ett varierat urval. En majoritet av urvalet i den här 

studien härstammar från Sverige, och endast två studier var utförda utanför Norden 

vilket minskar variationen. I urvalet finns dock varierande kontexter bestående av 

olika vårdmiljöer. För att skapa ett omfattande urval och samla in ett heltäckande 

material till studien har tre olika databaser som innehåller forskningsartiklar inom 

omvårdnadsområdet genomsökts. Under arbetet med den här studien har 

inklusions- och exklusionskriterier, flera sökord och synonymer använts och 

omfattande samt upprepade sökningar gjorts för att säkerställa att så mycket 

forskning som möjligt på ämnet hittats. Manuella sökningar har använts som ett 

komplement i ett försök att fånga upp relevant forskning som inte inkluderats 

genom sökning med sökscheman vilket resulterade i att tre artiklar hittades. Inget 

material har uteslutits baserat på förförståelsen hos författarna vilket ökar 

sannolikheten att urvalet kan bedömas vara inkluderande och representativt för det 

aktuella forskningsläget och samtidigt vara relevant utifrån studiens syfte. Under 

arbetets gång har författarna fört diskussioner med varandra och jämfört åsikter, 

arbetet har även granskats av medstudenter och handledare vid upprepade tillfällen 

vilket enligt Shenton (2004) ökar tillförlitligheten. Om studiens resultat jämförs 

med tidigare forskning på området så ökar även det tillförlitligheten (Shenton, 

2004) vilket görs i resultatdiskussionen. 

 

Verifierbarheten i en studie avgörs främst av hur väl forskningsprocessen beskrivs 

och hur transparenta forskarna varit i sin beskrivning av tillvägagångssätt vid 

metodval, datainsamling, hantering av materialet och analys. En god verifierbarhet 

säkerställs när forskningsprocessen, baserat på den information som presenterats, 

kan återskapas av oberoende forskare och ge upphov till liknande resultat (Shenton, 

2004). I den här studien presenteras tillvägagångssätt vid sökningar, framtagande 

av sökord och synonymer, sökblock och sökscheman. Även inklusions- och 

exklusionskriterier samt tillvägagångssätt vid urval av artiklar till studiens resultat 

har beskrivits. Analysen av materialet som tagits fram beskrivs överskådligt och har 

kompletterats med en figur som ämnar illustrera analysprocessens alla steg.  
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För att öka en studies pålitlighet är det viktigt att författarnas förförståelse 

presenteras i ett försök att möjliggöra en bedömning om den kan ha påverkat 

metodologiska val och tolkningen av materialet. Det är av vikt att det resultat som 

presenteras ger en korrekt bild av det undersökta materialet och inte har påverkats 

i alltför hög grad av författarnas fördomar och antaganden. Det kan vara en 

svårighet att bedöma i vilken grad förförståelsen påverkat en studies resultat då inga 

instrument är tillgängliga i bedömning av pålitlighet i kvalitativa studier. 

Bedömningar kan dock baseras på om författarna uppger en förförståelse och 

huruvida den kan jämföras med resultatet, om resultatet har många likheter med 

förförståelsen så kan pålitligheten ifrågasättas (Shenton, 2004). I den här studien 

finns en förförståelse beskriven och en medvetenhet om förförståelsen har funnits 

under analys och beskrivning av resultat för att minska påverkan av författarnas 

egna åsikter på studien, vilket kan vara en styrka. Det resultat som tagits fram 

stämmer på många punkter med den förförståelse som beskrivits, särskilt vad 

beträffar de upplevelser av betungande känslor som tagits upp. Resultatet visar dock 

även flera upplevelser som inte var väntade, såsom upplevelser av samhörighet, 

mening och glädje, vilket indikerar att förförståelsen inte påverkat urval och 

tolkning av material i stor utsträckning.  Urvalet består främst av studier utförda i 

Norden, framför allt i Sverige, vilket kan bero på det faktum att begreppet 

existentiell möjligtvis är mer frekvent använt i Norden. En medvetenhet finns dock 

om att förförståelsen kan ha färgat författarnas förståelse av det existentiella 

begreppet vilket kan ha påverkat vilka begrepp som använts i sökningarna och vilka 

upplevelser som ansetts vara kopplade till existentiella samtal. Författarnas val av 

begreppet kan ha ett ursprung från kontexten de lever och verkar i och personliga 

åsikter påverkade av detta. Det som i den här studien beskrivs som existentiella 

frågor kanske i andra delar av världen alltid är mer eller mindre inkorporerat under 

religiösa teman och begrepp. Detta gör att den här studien kan ha gått miste om 

forskning från andra delar av världen baserat på förståelsen av det undersökta 

fenomenet. Andra viktiga faktorer i bedömning av pålitligheten är att 

tillvägagångssätt i arbetet med studien är väl beskrivet och att allt resultat 

presenteras oberoende av forskarnas åsikter (Shenton, 2004). Tillvägagångssätt vid 

analysarbetet i den här studien är beskrivet och en figur finns för att underlätta 
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förståelsen. Dessutom är allt det resultat som hittats under analysen presenterat och 

inget material har uteslutits baserat på förförståelsen hos författarna. Analysen 

genomfördes separat av båda författarna i ett försök att uppmärksamma variationer 

i förförståelse och tolkning, och diskussioner kring resultatet skedde innan 

kategorier och underkategorier konstruerades vilket kan vara en styrka. 

  

Överförbarheten av en studie kan stärkas genom en utförlig och heltäckande 

kontextbeskrivning samt beskrivning av karaktärsdrag hos deltagare. Det 

möjliggörs då en bedömning av studiens överförbarhet och användbarhet i andra 

kontexter. Att lyfta svagheter och begränsningar är ett annat sätt att underlätta en 

bedömning av resultatets överförbarhet (Shenton, 2004). De forskningsartiklar som 

blivit en del av den här studiens resultat är genomförda i olika kontexter och i olika 

delar av världen. För att skapa en tydlig bild över studiernas likheter och skillnader 

vad gäller sammanhang och deltagare har artikelöversikter till samtliga studier 

arbetats fram. En översiktlig presentation och sammanställning av demografisk data 

presenteras även inledningsvis i resultatet. Upplevelser från sammanlagt 371 

deltagare presenteras i resultatet vilket påverkar förmågan till överförbarhet positivt 

då en variation av upplevelser inkluderats. Två av de inkluderade studierna 

(Browall et al., 2014; Strang et al., 2014) baseras dock delvis på samma urval av 

deltagare vilket kan ha gjort att deras upplevelser är överrepresenterade i resultatet. 

I huvudsak har kvinnors upplevelser av existentiella samtal presenterats i de 

inkluderade studierna vilket gör att det aktuella resultatet i högre grad kan anses 

representativt för upplevelser hos kvinnliga sjuksköterskor än hos manliga. Ute i 

verksamheterna är däremot kvinnor eventuellt överrepresenterade i yrkeskategorin 

vilket gör att fördelningen av män och kvinnor i studien möjligen kan anses 

överförbar i sådana vårdkontexter. Vad gäller ålder och erfarenhet finns en stor 

variation bland deltagarna vilket kan påverka överförbarheten positivt då både 

upplevelser hos unga, gamla, nyutbildade och erfarna sjuksköterskor presenteras 

som en del av resultatet. Även om deltagarna arbetar i olika verksamheter så är möte 

och interaktion med patienter med palliativt vårdbehov en gemensam nämnare som 

delas av alla deltagare. Antaganden har därför gjorts om att själva mötet och 

samtalen med patienterna kan likställas i de olika verksamheterna vilket ger 
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möjlighet till överförbarhet inom flera olika verksamheter där patienter med 

palliativt vårdbehov vårdas. 

 

En annan relevant aspekt för överförbarheten är att majoriteten av de artiklar som 

inkluderats i studien baserats på sjuksköterskors upplevelser, men flera artiklar 

inkluderade även annan vårdpersonal, i huvudsak undersköterskor. Försök har 

gjorts att värna om sjuksköterskornas upplevelser genom att enbart inkludera 

artiklar där majoriteten av deltagarna varit sjuksköterskor. En artikel (Sundström et 

al., 2018) uppfyller dock inte dessa kriterier men har ändå inkluderats. Valet att 

inkludera artiklar där inte enbart sjuksköterskors upplevelser framkommit har 

motiverats med att inga unika resultat presenterats här, upplevelserna som beskrivs 

bekräftar snarare resultatet från de artiklar där enbart sjuksköterskor inkluderats. 

Antagandet att resultatet kan anses representativt för sjuksköterskors upplevelser 

har därför gjorts, men det finns en risk att valet att inkludera sådana artiklar sänker 

överförbarheten då andra yrkesgrupper fått större utrymme i studiens resultat än 

önskat. I ett försök att hantera bristerna har stycken dock exkluderats om det i 

artiklarnas resultat tydligt framgått att en upplevelse beskrivits av någon annan än 

en sjuksköterska. En del av deltagarna hade specialistutbildning vilket också kan ha 

påverkat deras upplevelser av de existentiella samtalen. Detta sammantaget väcker 

frågor kring huruvida resultatet kan anses representativt för grundutbildade 

sjuksköterskor i en bredare kontext.  

 

Huvuddelen av studierna som inkluderats är genomförda i en nordisk kontext trots 

att detta inte varit ett kriterium i urvalet av artiklar vilket ytterligare kan påverka 

överförbarheten. Resultatet som presenteras baseras i huvudsak på upplevelser hos 

sjuksköterskor i Sverige och Norden, men även från USA och Australien. 

Resultaten särskiljer sig inte nämnvärt vilket kan tala för en möjlig överförbarhet i 

alla inkluderade kontexter. Det faktum att få artiklar inkluderats från andra delar av 

världen kan väcka frågor. En tanke är att det fenomen som i den här studien 

benämnts som existentiella dimensioner i samtalen i andra kontexter benämns med 

andra begrepp. Försök har gjorts att kringgå detta genom att söka på en variation av 

synonymer, men faktum kvarstå att det finns en risk att relevant forskningsmaterial 
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gått förlorat baserat på val av sökord. Resultatets överförbarhet till bredare 

kulturella kontexter kan därför ifrågasättas, men implementering i liknande 

kontexter kan anses möjlig. Möjligheten till överförbarhet vid existentiella samtal 

med patienter utan palliativt vårdbehov kan ifrågasättas. Även om patienters 

existentiella tankar troligtvis kan vara desamma, och därmed innehållet i samtalen, 

finns en möjlighet att sjuksköterskorna har en annorlunda syn på patienterna vilket 

därmed kan påverka sjuksköterskornas upplevelser av samtalen. 

 
Resultatdiskussion 
Resultatet som redovisats ämnar beskriva sjuksköterskors upplevelser av 

existentiella samtal med patienter med palliativt vårdbehov. I resultatdiskussionen 

lyfts fyra huvudfynd: Upplevelser av glädje och mening, Samtalen bidrar till 

utveckling, reflektion och kunskapsutveckling, Samtalen undviks på grund av 

svårigheter, hinder och emotionell påfrestning och Möjligheter att bidra till 

patienters välbefinnande. 

 

När sjuksköterskor upplever sig ha förutsättningar för att genomföra existentiella 

samtal med patienter med palliativt vårdbehov har samtalen potential att bidra till 

positiva upplevelser av samhörighet, glädje och mening. Ett första centralt fynd från 

resultatet visar att de existentiella samtalen hade potential att ge sjuksköterskorna 

en upplevelse av att deras arbete var meningsfullt. Upplevelser av mening och 

tillfredsställelse kunde uppstå även i det privata livet. När sjuksköterskorna hade 

nödvändiga förutsättningar såsom personlig mognad, erfarenhet och mod samt tid 

och möjlighet att genomföra samtalen, kunde utbytet mellan sjuksköterskorna och 

patienterna ge upphov till upplevelser av samhörighet och gemenskap. 

Sjuksköterskorna kunde känna sig tillfreds med att de utfört sitt arbete på ett bra 

sätt och lyckats finnas till för patienterna och se deras behov. På samma sätt visar 

tidigare forskning från USA att när sjuksköterskor hade möjlighet att tillgodose 

njursjuka patienter med spirituell och existentiell vård kunde det medföra positiva 

upplevelser. Även när relationerna upplevdes som intima kunde patienterna och 

sjuksköterskorna träda in i vad som beskrivs som en upphöjd nivå i mötet vilket 
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upplevdes som positivt (Deal & Grassely, 2012). I en annan studie har norska 

sjuksköterskors upplevelser av existentiell och spirituell vård i kontexter utanför 

den palliativa vården och vård i livets slut undersökts. Resultatet visar att 

sjuksköterskor genom att delta i patienters spirituella vård och diskutera djupa 

frågor kunde uppleva välmående, känna sig nöjda över sina insatser och uppleva 

sitt arbete som meningsfullt. En viktig faktor för att detta skulle kunna ske var att 

det fanns tid och möjlighet för samtal (Giske & Cone, 2015). Att som sjuksköterska 

inom den palliativa vården ställas inför en tydlig vetskap om döden kan även enligt 

en annan studie bidra till en ökad upplevelse av mening och meningsfullhet i det 

egna livet. Sjuksköterskorna tvingades till insikt att även de någon gång kommer 

dö vilket motiverade dem till att skapa och se mening i sina egna liv. De upplevde 

även att de fick de verktyg de behövde för att känna sig förberedda och kunna 

hantera sin egen framtida död vilket upplevdes som positivt (Vachon et al., 2012). 

 

Sjuksköterskors både positiva och negativa upplevelser av existentiella samtal med 

patienter med palliativt vårdbehov har potential att bidra till utveckling, stimulera 

till reflektion och uppmuntra till kunskapsutveckling. Det andra fyndet från den här 

studiens resultat visar att de existentiella samtalen skapade ett behov hos 

sjuksköterskorna att själva reflektera över existentiella frågor om mening, liv och 

död. Bristande utbildning och kunskap var faktorer som beskrevs som hinder för att 

samtalen skulle kunna ske på ett tillfredsställande sätt. Samtidigt beskrevs en vilja 

hos sjuksköterskorna att utvecklas och mogna genom reflektion och 

kunskapsutveckling för att på så sätt bättre kunna möta patienternas existentiella 

behov. I tidigare svensk forskning beskrev sjuksköterskor som arbetade på en 

infektionsklinik vikten av reflektion för att kunna tillgodose patienters existentiella 

behov på bästa sätt. Genom att sjuksköterskorna utvecklade en klar bild över sina 

egna värderingar och tro kunde patienternas spirituella och existentiella behov 

lättare identifieras och åtgärdas (Carlén & Nilsson, 2008). Ytterligare en studie 

visar att sjuksköterskor genom utveckling och ökad mognad, till exempel genom 

utbildning och erfarenhet, kunde bli tryggare i sig själva och i sin yrkesroll vilket 

gjorde att de visade större mod i möten med patienter och vågade ta sig an 

existentiella behov i större utsträckning (Giske & Cone, 2015). En 
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interventionsstudie genomförd av Henoch et al. (2013) visade i linje med detta att 

utbildning och ökad förståelse för det existentiella området bidrog till att 

sjuksköterskor kände sig mer självsäkra i samtal om patienters existentiella frågor 

och tankar inom den palliativa vården. Enligt Mlambo et al. (2021) kan 

professionell utveckling ske genom utbildning, men också genom reflektion utifrån 

positiva och negativa erfarenheter av mötet med patienter. Professionell utveckling 

upplevdes av sjuksköterskorna som värdefullt och viktigt för att öka kvaliteten på 

vården. Den professionella utvecklingen kunde bestå av utveckling av kunskap och 

skicklighet vilket resulterade i ökat självförtroende och minskad arbetsrelaterad 

ångest (Mlambo et al., 2021). När sjuksköterskorna betonade vikten av reflektion 

och utveckling tolkas det som en vilja att utvecklas och kunna tillgodose patienters 

existentiella behov i högre grad. De existentiella samtalen med patienter med 

palliativt vårdbehov skapade således ett behov och en vilja till utveckling hos 

sjuksköterskorna och slutsatser dras om att reflektion, mognad, erfarenhet och 

kunskapsutveckling kan bidra till en ökad förmåga hos sjuksköterskor att möta 

patienter. Detta går hand i hand med sjuksköterskans etiska ansvar att under hela 

yrkeslivet värna om den egna yrkeskompetensen och kvaliteten på den vård som 

ges genom att uppdatera sina kunskaper och utvecklas genom lärande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a).  

 

Upplevelser av svårigheter, hinder och emotionell påfrestning skapas hos 

sjuksköterskor under existentiella samtal med patienter med palliativt vårdbehov 

vilket leder till undvikande av samtalen och påverkan på kvaliteten på den vård som 

ges. Ett tredje fynd från den här studien var att det på många sätt var en utmaning 

för sjuksköterskorna att nå djup i existentiella samtal med patienter med palliativt 

vårdbehov och många svåra upplevelser kom upp till ytan. Osäkerhet, rädslor, 

ångest och upplevda svårigheter bidrog till en emotionell påfrestning som gjorde 

att samtalen ofta undveks då sjuksköterskorna inte orkade konfronteras med dessa 

känslor och utmaningar. När verksamheterna inte underlättade för samtalen genom 

att bidra med goda förutsättningar hindrades sjuksköterskorna ytterligare. Alla 

sådana hinder försvårade för sjuksköterskorna att nå patienternas existentiella 

tankar genom samtal vilket kunde föda svåra upplevelser av otillräcklighet och 
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maktlöshet, men även upplevelser av etiska dilemman. Allt detta sammantaget 

tyngde ner sjuksköterskorna, tog energi och bidrog till upplevelser av utmattning. 

Samtalen beskrevs som en börda. När samtalen gav upphov till en emotionell 

påfrestning och kändes betungande minskade sjuksköterskornas förmåga att ge en 

tillfredsställande vård till patienterna. Annan forskning på området visar att 

sjuksköterskor genom att möta patienter med existentiella och spirituella behov 

kom nära patienternas själsliga smärtor vilket kunde upplevas som djupt berörande 

och gripande (Giske & Cone, 2015). Resursbrist kunde förstärka de känslor av 

frustration som uppstod när vård av existentiell karaktär inte uppfyllde 

sjuksköterskornas krav och patienternas existentiella och spirituella behov kvarstod 

(Deal & Grassely, 2012). Brist på kunskap och kompetens har även beskrivits av 

undersköterskor som arbetade inom den palliativa vården i Sverige. Existentiella 

samtal som kretsade kring patienters död var svåra att initiera och ämnet 

ignorerades ofta då situationen och döden upplevdes som en känslomässig 

utmaning (Beck et al., 2012). Norska sjuksköterskor som arbetade utanför den 

palliativa kontexten beskrev på samma sätt att de ofta hindrades från att bedriva den 

existentiella vård som de önskade vilket upplevdes som smärtsamt och slitsamt 

(Giske & Cone, 2015). Sådana brister i den palliativa vården kan kanske delvis 

kopplas till den distansering och rädsla för döden som förekommer i stora delar av 

världen idag och som bidrar till att samtal om döden undviks (Elias, 1985). De 

samhällsnormer kring synen på döden som finns idag kan ses som ett hinder för 

sjuksköterskan och vara en del av anledningen till att existentiella samtal undviks 

och att sjuksköterskor upplever sig otillräckliga och okunniga på området samt att 

arbetsplatserna inte har rätt förutsättningar. När sjuksköterskorna inte lyckas 

tillgodose den existentiella vård som patienter med palliativt vårdbehov 

ofta behöver kan det uppstå etiska dilemman hos sjuksköterskorna. ICN:s etiska 

kod beskriver flera etiska ansvarsområden som faller på sjuksköterskorna. Till 

exempel ett etiskt ansvar och ett yrkesansvar att arbeta för hälsa och välbefinnande. 

Samtidigt ska sjuksköterskorna även värna om sin egen hälsa så att deras kompetens 

inte går förlorad (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Som beskrivits kan 

sjuksköterskor uppleva existentiella samtal som betungande och utmattande vilket 

påverkar deras förmåga att ge existentiell vård till patienter. När vården blir 
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bristfällig föder det i sin tur upplevelser av maktlöshet och otillräcklighet som 

ytterligare försvårar för sjuksköterskorna. När etiska dilemman därmed uppstår 

relaterat till bristande förmågor och resursbrist kan en situation uppstå där 

sjuksköterskorna upplever sig behöva välja mellan patienternas hälsa och sin egen 

vilket kan beskrivas som en etisk svårighet.  

 

När sjuksköterskor besitter kunskap, erfarenhet och möjlighet att genomföra 

existentiella samtal upplevs patienternas existentiella behov kunna tillgodoses i 

större utsträckning och bidra till ökat välbefinnande hos patienterna. Slutligen visar 

det fjärde fyndet från studien att sjuksköterskor önskade bättre förutsättningar för 

samtal, exempelvis i form av utbildning och kunskap, riktlinjer och struktur, en 

stödjande miljö och resurser i form av mer personal, tid och bättre lokaler. Detta för 

att sjuksköterskorna skulle ha större möjlighet att genomföra samtalen på ett 

tillfredsställande sätt och för att samtalen skulle ha möjlighet att nå ett större djup. 

När sådana förutsättningar fanns upplevdes sjuksköterskornas insatser kunna 

resultera i mindre lidande och ökad livskvalitet hos patienter med behov av 

existentiella samtal. Forskning visar att existentiella samtal mellan sjuksköterskor 

och patienter har möjlighet att lindra patienters existentiella lidande och öka deras 

livskvalitet, men det krävs vissa förutsättningar för att samtalen ska bli effektiva. 

En förutsättning är att sjuksköterskorna har tid att sitta ner med patienterna vilket 

kräver tillräckligt med personal, att alla sjuksköterskor på arbetsplatsen arbetar 

utifrån liknande struktur och att sjuksköterskorna har kunskap i vilka 

förhållningssätt och egenskaper som krävs i de existentiella samtalen, exempelvis 

att vara tillmötesgående, visa välvilja och att se patienten som unik och värdefull 

(Sjöberg, Edberg, et al., 2018). Vård som såg till existentiella behov, både i en 

palliativ vårdkontext och i andra sammanhang, beskrevs av sjuksköterskor kunna 

ha stor betydelse för upplevelse av hälsa hos patienten. När möjlighet till samtal om 

sådana frågor fanns observerade sjuksköterskorna att patienters ångest och 

nedstämdhet minskade och i vissa fall kunde behov av medicinering även bli 

mindre efter att existentiella behov tillgodosetts. Hos patienter med olika former av 

kroniska sjukdomar kunde samtalen bidra med en inre frid och i förlängningen 

förbättrad återhämtning (Giske & Cone, 2015). 
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För att synliggöra och tillgodose patienters existentiella behov har tidigare 

forskning beskrivit ett personcentrerat förhållningssätt som ett viktigt verktyg 

(Toivonen et al., 2018; Sjöberg, Edberg, et al., 2018). Att arbeta utifrån en 

personcentrerad vård är även en av sjuksköterskans kärnkompetenser (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). Ett sätt för sjuksköterskor att arbeta utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt är att använda sig av McCormack och McCances 

(2010) personcentrerade modell som är utvecklad utifrån den personcentrerade 

omvårdnadsteorin. I modellen beskrivs fyra olika områden som tillsammans kan 

underlätta för en vård där patienten och dennes behov står i centrum för 

omvårdnaden. På sjuksköterskor ställs till exempel krav på en professionell 

kompetens, samt utvecklad självmedveten och klarhet över egna värderingar. På 

vård- och arbetsmiljön ställs på samma sätt krav på tillgång till lämplig kompetens, 

ett stöttande system och en arbetskultur som gynnar en personcentrerad verksamhet. 

När de beskrivna förutsättningarna finns ges möjlighet för sjuksköterskor att 

bedriva personcentrerade processer. Det kan handla om åtgärder för att samla in 

information om den enskilda patientens unika värderingar för att på så sätt 

möjliggöra att patientens vilja blir central i vården och de åtgärder som görs. 

Engagemang och skapandet av en relation mellan patient och sjuksköterska är en 

annan personcentrerad process som beskrivs. Målet är att den personcentrerade 

vården ska bidra till patientens välbefinnande och öka möjligheten till delaktighet i 

vården (McCormack & McCance, 2010). Många likheter ses mellan de här 

förutsättningarna för personcentrerad vård och de förutsättningar för existentiella 

samtal som tagits upp. Det kan utifrån resultatet som beskrivs här ses som väsentligt 

att arbeta utifrån modellen för personcentrerad vård i existentiella samtal med 

patienter med palliativt vårdbehov. Genom att skapa möjlighet och förutsättningar 

för personcentrerad vård, till exempel genom en stödjande organisation, 

professionell kompetens och självinsikt, kan de existentiella samtalen med patienter 

med palliativt vårdbehov möjligtvis underlättas vilket kan bidra till ökat 

välbefinnande för både patienter och sjuksköterskor. Den personcentrerade teorin 

baseras på förståelsen att varje människa är unik, vilket kan kopplas till teorin om 

personens livsvärld (Birkler, 2007). Om sjuksköterskan under de existentiella 



 37 (58) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

samtalen arbetar utifrån vetskapen att varje individ innehar en unik syn på livet och 

döden kan möjligtvis förståelsen, beredskapen och handlingsförmågan inför 

patientens olika reaktioner och upplevelser öka vilket bedöms leda till ökat 

välbefinnande för både sjuksköterskor och patienter.  

 

McCormack och McCances (2010) beskrivning indikerar även vikten av 

samhällsengagemang i en holistisk vård och förekomsten av en personcentrerad 

kultur inom organisationen för att möjligheter för en personcentrerad vård ska 

finnas. Att samhället värnar om befolkningens hälsa är en mänsklig rättighet och 

samhället har ett ansvar att tillgodose patienters palliativa vårdbehov genom en 

personcentrerad vård (World Health Organization [WHO], 2020). Att främja 

välbefinnande och hälsa för alla individer är även ett av de globala målen för hållbar 

utveckling (United Nations Development Programme [UNDP], 2021) och 

sjuksköterskor har stora möjligheter att arbeta mot detta mål i och med de 

existentiella samtalen med patienter med palliativt vårdbehov. Totalt har endast 

14% av världens befolkning tillgång till palliativ vård i tillräcklig omfattning och 

det palliativa vårdbehovet ökar (WHO, 2020), bland annat på grund av en ökad 

global befolkning och ökad livslängd (United Nations, u.å.). Palliativ vård bör även 

erbjudas till fler och i ett tidigare förlopp av sjukdomen för att bidra till ökat 

välbefinnande för patient och närstående i livets slut vilket ytterligare ökar behovet 

av tillgång till palliativ vård. För att möjliggöra att ett ökat behov av palliativ vård 

tillgodoses krävs nationell lagstiftning och utbildning av sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal (WHO, 2020). Med ett ökat behov av tillgång på palliativ vård och 

palliativa insatser ökar även kraven på sjuksköterskor att tillgodose existentiella 

behoven i livets slut. 

 

När resurser och förutsättningar för att lindra lidande i livets slut inte finns visar 

den här studien att det medför en ökad belastning på sjuksköterskorna vilket i 

förlängningen kan tänkas göra att de orkar mindre, får sämre hälsa och tvingas till 

sjukskrivningar vilket ger personalbrist och upplevelser av dåliga 

arbetsförhållanden. Sammantaget blir resultatet en mindre effektiv vård vilket kan 

tänkas påverka vårdkvaliteten i stort. När samhället däremot möjliggör 
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förutsättningar för sjuksköterskorna i arbetet med existentiella samtal med patienter 

med palliativt vårdbehov kan det tänkas bidra till en adekvat palliativ vård och en 

befolkning som i högre grad upplever välbefinnande. När möjligheter finns att 

tillgodose existentiella behov hos patienter med palliativt vårdbehov visar den här 

studien att även sjuksköterskor kan uppleva positiva känslor i vården vid livets slut. 

När palliativa vårdbehov dessutom tillgodoses i ett tidigare skede kan patienters 

behov av vårdande insatser minska (WHO, 2002) vilket kan tänkas minska 

kostnader och belastning på vården och bidrar till en ekonomisk vinst för samhället. 

 

Resultatet som tagits fram i den här studien kan vara till nytta i omvårdnadsarbetet. 

Ett bidrag kan vara att skapa ett kunskapsunderlag och identifiera områden som kan 

förbättras. Eventuellt ligger främst betydelsen av arbetet i att lyfta, belysa och öka 

medvetenheten hos sjuksköterskor om de existentiella behoven som ofta 

förekommer och försummas hos patienter med palliativt vårdbehov. Genom en 

ökad kunskap och förståelse för andra sjuksköterskors upplevelser kan studien även 

bidra med en ökad trygghet i möten och samtal om existentiella frågor. Kunskap 

om vilka svårigheter andra sjuksköterskor upplevt kan förbereda och ge 

sjuksköterskor bättre förutsättningar och redskap, och på så sätt minska 

sjuksköterskors benägenhet att undvika de existentiella samtalen med patienter med 

palliativt vårdbehov. Om sjuksköterskor genom ökad kunskap förbättrar sin 

förmåga att agera stöd åt patienter och lindra existentiella tankar genom att 

möjliggöra reflektion kan patienters existentiella behov tillgodoses i högre grad och 

detta kan bidra till ett ökat välbefinnande hos patienter med existentiella behov. 

 

Slutsats 
Sjuksköterskor beskriver möjligheter att uppleva glädje, samhörighet och mening i 

existentiella samtal med patienter med palliativt vårdbehov, men även att samtalen 

kan bidra till reflektion och kunskapsutveckling. Det förekommer dock att samtalen 

undviks på grund av svårigheter, hinder och emotionell påfrestning hos 

sjuksköterskor. Trots detta upplever sjuksköterskor att det finns möjligheter för dem 

att bidra till patienters välbefinnande genom existentiella samtal när de rätta 
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förutsättningarna finns. Ett sätt att arbeta mot ett ökat välbefinnande hos patienter 

är att arbeta utifrån teorin om personcentrerad vård och ha i åtanke att alla 

människor har olika livsvärldar som påverkar upplevelser och tolkningar av den 

situation patienterna befinner sig i. Sjuksköterskor upplever ändå etiska dilemman 

och bördor relaterat till brister i den vård de har möjlighet att ge. Det krävs då att 

förutsättningar för existentiella samtal ges från arbetsgivaren och samhället för att 

sjuksköterskor ska kunna undvika att känna tyngden av etiska dilemman och 

betungande vårdsituationer och kunna bidra till ökat välbefinnande för både 

sjuksköterska och patient.  

 

Resultatet från studien indikerar att det krävs vidare forskning på sjuksköterskors 

upplevelser av existentiella samtal, exempelvis kopplat till genus då 

samhällsnormer kring de olika könsrollerna kan tänkas ha en påverka på 

sjuksköterskors upplevelser av samtalen. Upplevelser av existentiella samtal i andra 

kontexter, till exempel i kurativ behandling eller inom psykiatrin, är andra tänkbara 

forskningsområden. Utökade studier av upplevelser där goda förutsättningar för 

samtal är genomgående skulle även kunna komplettera studiens resultat. 
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Bilaga 1. Sökschema 
 

Databas: Cinahl Complete 
Datum: 2021-10-31 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av existentiella samtal med patienter med 
palliativt vårdbehov. 
 
 
Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 
Valda 
artiklar 

1. Sjuksköterska ”Nurses” [MH] OR 
”Nurse Attitudes” [MH] OR  
Nurs* [fritext] OR 
”Nurse* experience*” [fritext] 
 

984 814 
 

 

2. Upplevelse ”Attitude” [MH] OR 
”Qualitative studies” [MH] OR 
Perception* [fritext] OR 
”Qualitative stud*” [fritext] OR  
”Qualitative research” [fritext] OR 
Interview* [fritext] OR 
Attitude* [fritext] OR 
Experience* [fritext] 
 

1 063 107  

3. Existentiella 

samtal 

”Conversation” [MH] OR 
Existential* [fritext] OR 
”Talk of dying” [fritext] OR 
”Spiritual care” [fritext] 
 

14 441  

4. Palliativ vård ”Palliative Care” [MH] OR 
”Hospice and Palliative Nursing” [MH] OR 
Palliative* [fritext] OR 
”End of life care” [fritext] OR 
”Terminal care” [fritext] OR 
”Cancer care” [fritext] OR 
Incurable [fritext] 
 

100 006  

5.  1 AND 2 AND 3 AND 4 388  

Begränsningar Sökning nr 5 + peer-reviewed + forskningsartikel + 
2011–2021 + engelska eller svenska 

297 10,  
varav 9 
dubbletter 
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Databas: PsycINFO 
Datum: 2021-10-31 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av existentiella samtal med patienter med 
palliativt vårdbehov. 
 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1. Sjuksköterska ”Nurses” [Thesaurus] OR 
Nurs* [fritext]  

186 595  

2. Upplevelse ”Health Personnel Attitudes” [Thesaurus] OR 
”Qualitative Methods” [Thesaurus] OR 
”Qualitative stud*” [fritext] OR 
Perception* [fritext] OR 
Interview* [fritext] OR 
Experience* [fritext] OR 
Attitude* [fritext] OR 
”Qualitative research ” [fritext] 
 

1 951 586  

3. Existentiella 

samtal 

”Conversation” [Thesaurus] OR 
”Holistic Health” [Thesaurus] OR 
”Spiritual care” [Thesaurus] OR 
Existential* [fritext] OR 
”Talk of dying” [fritext] OR 
”Spiritual care” [fritext] 
 

35 388  

4. Palliativ vård ”Palliative care” [Thesaurus] OR 
”Hospice” [Thesaurus] OR 
Palliative* [fritext] OR 
”End of life care” [fritext] OR 
”Terminal care” [fritext] OR 
”Cancer care” [fritext] OR  
Incurable [fritext] 
 

32 019  

5.  1 AND 2 AND 3 AND 4 655  

Begränsningar Sökning nr 5 + peer–reviewed + engelska eller 
svenska + 2011–2021 + qualitative study 

178 7, varav 6 
dubbletter 
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Databas: PubMed 
Datum: 2021-10-31 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av existentiella samtal med patienter med 
palliativt vårdbehov. 
 
 
Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 
Valda 
artiklar 

1. Sjuksköterska ”Nurse-Patient Relations” [MeSH] OR  
”Nurses” [MeSH] OR 
Nurs* [Title/Abstract] 
 

542 210  

2. Upplevelse ”Attitude of Health Personnel” [MeSH] OR  
”Qualitative Research” [MeSH] OR 
Perception* [Title/Abstract] OR 
Interview* [Title/Abstract] OR 
Experience* [Title/Abstract] OR 
”Qualitative research” [Title/Abstract] OR 
Attitude* [Title/Abstract] 
 

1 914 536  

3. Existentiella 

samtal 

”Holistic Nursing” [MeSH] OR  
Existential* [Title/Abstract] OR 
”Talk of dying” [Title/Abstract] OR 
Spiritual* [Title/Abstract] 
 

27 511  

4. Palliativ vård ”Hospice and Palliative Care Nursing” [MeSH] OR  
”Palliative care” [MeSH] OR 
Palliative* [Title/Abstract] OR 
”Terminal care” [Title/Abstract] OR 
Incurable [Title/Abstract]  
 

108 676  

5.  1 AND 2 AND 3 AND 4 467 
 

 

Begränsningar  Sökning nr 5 + 2011–2021 + engelska  
  
 

304 10, varav 
10 
dubbletter 
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Bilaga 2. Artikelöversikt 
Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet* 
 

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

Beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
existentiella 
situationer i 
vårdandet av 
patienter med svår 
cancersjukdom i 
livets slutskede.  

Randomiserat kontrollerat 
urval. 102 kvinnliga deltagare, 
externt bortfall om 19st. 
(n=83). 62% var. Ssk, 38% var 
Usk. Ålder 24–64 år. 
Erfarenhet 1–46 år. Deltagarna 
arbetade i olika palliativa 
kontexter, majoriteten på 
hospis.  
 
Datainsamling genom Critical 
Incidents Techniqe (CIT). 
 
Etiskt godkänd 

Deltagarna skulle medverka i 
annan studie. Deltagarna 
skrev utifrån stödjande frågor 
ner erfarenheter av kritiska 
incidenter som upplevts 
kopplat till existentiella 
frågor. 
 
Kvalitativ innehållsanalys. 
Alla författarna var delaktiga 
i analysen. Förförståelsen 
presenteras inte.  

I mötet med 
patienterna upplevde 
Ssk känslor av 
maktlöshet och 
osäkerhet men även 
positiva känslor 
kopplat till de band 
som skapades. 
 
Citat används 

Tillförlitlighet: + studien 
besvarar syftet. Relevanta citat 
presenteras. Verifierbarhet: 
+ datainsamling och analysen väl 
beskriven. Pålitlighet:  
+ alla författare deltog i 
analysarbetet 
- förförståelsen är inte beskriven. 
Överförbarhet: 
+ varierande kontext, gemensamt 
är dock patientkategorin. Stort 
urval. - alla deltagare var kvinnor.  
 

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

Utforska 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att 
genom 
samskapande 
hantera etiska och 
existentiella frågor 
i vård vid livets slut 
inom palliativ 
hemsjukvård. 

Bekvämlighetsurval. 12 
sjuksköterskor deltog. 11 var 
kvinnor. Ålder 23–64 år. Alla 
arbetade inom hemsjukvården. 
Alla hade samma 
socioekonomiska bakgrund. 
 
Djupgående individuella 
intervjuer  
 
Enligt etiska riktlinjer, etiskt 
tillåtande från arbetsplatsen 

Ansvariga Ssk vid tre olika 
verksamheter hjälpte till att 
välja ut deltagarna. 
Deltagarna intervjuades om 
sina upplevelser. Längd 60–
90 min.  
 
Tematisk analys. Båda 
författarna analyserade 
materialet. Förförståelsen 
presenteras inte.  

Att uppleva en djup 
och professionell 
relation gjorde att 
Ssk hade lättare att 
möta patienter och 
tillgodose etiska och 
existentiella behov 
vid livets slut. Ssk 
hade även lättare att 
våga ställa frågor. 
 
Citat används 

Tillförlitlighet: + citat används, 
syftet besvaras. Verifierbarhet:  
- tillvägagångssätt och frågor 
under intervjuerna kan beskrivas 
tydligare. Pålitlighet:  
+ analysen genomfördes av båda 
författarna. - förförståelsen är inte 
beskriven. Överförbarhet:  
+ deltagarna tillhör samma 
yrkeskategori och arbetar i samma 
kontext. 

*I kolumnen där studiernas kvalitet bedöms används + för att indikera styrkor och – för att indikera svagheter i studierna. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet* 
 

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

Beskriva 
betydelsen av 
sjukskötersko
rs 
erfarenheter 
av att vårda 
patienter med 
palliativa 
vårdbehov på 
allmänna 
vårdavdelning
ar på sjukhus 

Ändamålsenligt urval. 8 
sjuksköterskor deltog. Erfarenhet 3–
32 år. Både kurativ och palliativ 
behandling genomfördes på 
avdelningarna. Ingen av deltagarna 
hade relevant specialistutbildning.  
Inklusionskriterier: intresse för och 
erfarenhet av palliativ vård, arbetade 
på utvalda avdelningar, ha varierande 
erfarenheter. 
 
Individuella intervjuer 
 
Enligt etiska riktlinjer 

Avdelningssjuksköterskor valde 
ut deltagarna. Intervjuerna 
genomfördes utifrån en narrativ 
intervjuteknik. En inledande 
öppen fråga följdes av 
uppföljande frågor. Längd 30–
60 min.  
 
Tematisk analys. Båda 
författarna deltog i analysen. 
Förförståelsen diskuteras men 
presenteras inte.  

**Ssk kände sig ofta 
osäkra när de ställdes 
inför patienternas 
existentiella behov. Ssk 
som själv hade 
reflekterat över 
existentiella frågor 
upplever det lättare att 
möta patienterna och 
anhöriga.  
 
Citat används  

Tillförlitlighet: + syftet 
besvaras och citat används. 
Verifierbarhet:  
+ tillvägagångssätt vid 
datainsamling och analys 
beskrivs utförligt. 
Pålitlighet: + båda 
författarna deltog i 
analysarbetet.  
- förförståelsen presenteras 
inte. Överförbarhet:  
- beskrivningen av studiens 
kontext kan utvecklas.  

Karlsson, M., 
Kasén, A., & 
Wärnå-Furu, C. 
 
Reflections on 
one´s own death; 
The existential 
questions that 
nurses face during 
end-of-life care 
 
Sverige, 2017 

Beskriva och 
skapa djupare 
förståelse för 
sjukskötersko
rs 
existentiella 
frågor i 
vårdandet av 
döende 
patienter 

Bekvämlighetsurval. 14 
sjuksköterskor deltog. Alla var 
kvinnor mellan 36–61 år. Majoriteten 
hade ingen specialistutbildning. De 
arbetade med palliativ vård i olika 
kontexter.  
Inklusionskriterier: 1 års erfarenhet 
av palliativ vård. 
  
Intervjuer i fokusgrupper 
 
Etiskt godkänd  

Chefer för olika vårdinrättningar 
kontaktades. 4–6 SSK deltog i 
varje fokusgrupp. Längd 60–90 
min. Huvudförfattaren ledde 
intervjuerna, med hjälp av en 
moderator.  
 
Ödmans trestegsmodell för 
tolkning av materiell. Analysen 
genomfördes av båda 
författarna. Förförståelsen 
presenterades inte. 

***Existentiella 
situationer som Ssk 
upplevde var relaterade 
till ansvar och skuld, 
rädsla och mod relaterat 
till rollen som Ssk och 
människa, balansen 
mellan hopp och 
förtvivlan i relation till 
andras och sin egen död. 
 
Citat används 

Tillförlitlighet: + syftet 
besvaras och citat används. 
Verifierbarhet:  
- tillvägagångssätt vid 
intervjuer kan beskrivas 
utförligare. Pålitlighet:  
+ båda författarna deltog i 
analysen. - förförståelsen 
presenteras inte. 
Överförbarhet: + utförlig 
beskrivning av studiens 
kontext 

*I kolumnen där studiernas kvalitet bedöms används + för att indikera styrkor och – för att indikera svagheter i studierna. 
**De delar av resultatet som var relevant för den här studiens syfte användes. 
***De delar av resultatet som var relevant för den här studiens syfte användes. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet* 
 

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

Undersöka 
underlättande och 
hindrande faktorer 
samt strategier 
som Ssk 
identifierade i 
tillhandahållandet 
av den 
existentiella och 
spirituella vården 
av patienter med 
livshotande 
sjukdom 

Bekvämlighetsurval och 
snöbollsurval. 20 
sjuksköterskor som arbetade 
inom palliativ vård deltog. 
Ålder 25–65 år. Erfarenhet 1–
40 år. 19 var kvinnor. 12 
uppgav att de var religiöst 
troende. 9 var 
distriktssköterskor.  
 
Semistrukturerade individuella 
intervjuer  
 
Etiskt godkänd  

Deltagare rekryterades 
genom tidningsannonser, 
flygblad och 
rekommendationer. 
Intervjuer genomfördes över 
telefon eller ansikte mot 
ansikte. Öppna frågor 
ställdes. Längd 21–55 min.  
 
Tematisk analys. Otydligt 
vem som utfört analysen. 
Förförståelsen presenteras 
inte. 

En god relation och tillit 
mellan Ssk och patient 
sågs som en 
nödvändighet för att 
svåra samtalsämnen 
skulle kunna komma 
upp till ytan. Hinder för 
samtal kunde vara brist 
på kunskap hos Ssk eller 
trosskillnader.  
 
Citat används  

Tillförlitlighet: + syftet 
besvaras och citat används. 
Verifierbarhet: - frågor vid 
intervjuer och tillvägagångssätt 
vid analys kan beskrivas 
tydligare. Pålitlighet:  
-  det framkommer inte om mer 
än en författare varit delaktig i 
analysarbetet. Förförståelsen 
presenteras inte. 
Överförbarhet: + väldigt 
varierande deltagare vad gäller 
arbetsplats och religion  

Minton, M. E., 
Isaacson, M., 
Varilek, B. M., 
Stadick, J. L., & 
O´Connell-
Persaud, S. 
 
A willingness to 
go there: Nurses 
and spiritual care 
 
USA, 2018 

Beskriva palliativ- 
och 
hospissjukskötersk
ors 
kommunikationsst
rategier i det 
andliga vårdandet 
av patienter och 
familjer nära livets 
slut 

Ändamålsenligt urval. 10 
sjuksköterskor som arbetade 
inom palliativ vård eller hospis 
deltog. Ålder 30–60 år med 
erfarenhet på 1år till över 30 
år. Alla uppgav att de tillhörde 
den kristna tron.  
Inklusionskriterier: minst 2 års 
erfarenhet av hospisvård 
 
Individuella intervjuer 
 
Etiskt godkänd  

Chefssjuksköterskan i olika 
verksamheter valde ut 
personer de ansåg lämpliga. 
Intervjuerna inledes med tre 
introduktionsfrågor. 
Ytterligare frågor vägledde 
sedan samtalet Längd 45–60 
min.  
 
Braun & Clarks tematiska 
analysmetod. Alla författare 
deltog i analysen. 
Förförståelsen presenteras 
inte.  

**Handlingsförmåga, att 
inte rygga för att dyka in 
i okända djupa frågor 
samt förmågan till att 
skapa en god och 
meningsfull kontakt 
med patienten upplevs 
av Ssk som 
förutsättningar i det 
andliga vårdandet av 
patientgruppen.   
 
Citat används  

Tillförlitlighet: + syftet 
besvaras, citat används. 
Verifierbarhet:  
+ intervjufrågor och 
tillvägagångssätt vid 
datainsamling beskrivs tydligt.  
Pålitlighet: + alla författare 
deltog i analysarbetet. - 
förförståelsen presenteras inte. 
Överförbarhet:  
+ väldigt varierande deltagare 
vad gäller arbetsplats. – alla 
deltagare var religiösa och 
tillhör den kristna tron  

*I kolumnen där studiernas kvalitet bedöms används + för att indikera styrkor och – för att indikera svagheter i studierna. 
**De delar av resultatet som var relevant för den här studiens syfte användes. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet* 
 

Pennbrant, S., 
Tomaszewska, M., & 
Lorentzson Penttilä, G.  
 
Nurses´ experience of 
caring for palliative-
stage patients in a 
hospital setting in 
Sweden  
 
Sverige, 2015 

Beskriva 
sjukskötersk
ors 
upplevelser 
av att arbeta 
med 
patienter som 
vårdas 
palliativt på 
en 
onkologisk 
sjukhusavdel
ning 

Strategiskt urval. 6 tillfrågades, 
6 sjuksköterskor deltog. Alla var 
kvinnor mellan 28–43 år. 3 hade 
flera års erfarenhet. 2 var 
specialistutbildade.  
Inklusionskriterier: arbeta inom 
den somatiska sjukvården på en 
palliativ onkologisk avdelning  
 
Individuella narrativa intervjuer 
 
Enligt etiska riktlinjer  

Informationsbrev skickades 
till en avdelningschef. 
Intervjuer genomfördes 
utifrån en intervjuguide, på 
arbetsplatsen. Längd 30–45 
minuter.  
 
Tematisk strukturell 
textanalys. Analysen 
genomfördes av alla 
författarna. Förförståelsen 
presenteras.  

Många deltagare hade 
svårt att föra existentiella 
samtal p.g.a. egna rädslor 
inför döden vilket ibland 
medförde att Ssk undvek 
ämnet. Ångest och svåra 
känslor tvingade Ssk att 
hålla känslomässigt 
avstånd till patienten.  
 
Citat används 

Tillförlitlighet: + syftet 
besvaras, citat används. 
Verifierbarhet:  
+ tillvägagångssätt och 
upplägg för intervjuerna 
beskrivs utförligt. Pålitlighet:  
+ förförståelsen är beskriven.  
Analysen genomfördes av alla 
författare. Överförbarhet:  
+ deltagarna tillhör samma 
yrkeskategori, arbetar i samma 
kontext och är alla kvinnor. 
Kontexten väl beskriven. 

Strang, S., Henoch, I., 
Danielson, E., 
Browall, M., & Melin-
Johansson, C.  
 
Communication about 
existential issues with 
patients close to death 
– nurses’ reflections 
on content, process 
and meaning  
 
Sverige, 2014 

Beskriva 
sjukskötersk
ors 
reflektioner 
och tankar 
kring 
existentiella 
besvär i 
kommunikati
onen med 
patienter som 
står inför 
döden  

Randomiserat kontrollerat urval. 
102 deltagare med ett externt 
bortfall på 4 (n=98). 
Sjuksköterskor och 
undersköterskor mellan 24–64 år 
och som arbetade med palliativ 
vård i patienternas hem, på 
onkologisk avdelning eller på 
hospice. Majoriteten var 
kvinnor. 
 
Gruppreflektioner om 
existentiella frågor  
 
Etiskt godkänd  

Varje Ssk deltog I fem 
gruppreflektioner om 90 
minuter under 8 veckor då de 
samtidigt genomgick 
utbildning kring existentiella 
områden. Grupper om 4–8.  
 
Kvalitativ innehållsanalys. 
Alla författarna deltog i 
analysen. Förförståelsen 
presenteras inte. 

Alla Ssk betonade vikten 
av existentiella samtal och 
det sås som Ssk ansvar att 
ge patienten möjlighet till 
sådana diskussioner. 
Existentiella samtal 
upplevdes ofta som 
positiva och som en ära, 
men kunde även medföra 
känslor av ångest.  
 
Citat används 

Tillförlitlighet: + syftet 
besvaras, citat används 
genomgående. 
Verifierbarhet:  
- datainsamling och analys kan 
beskrivas mer utförligt. 
Pålitlighet: + alla författarna 
deltog i analysen.  
- förförståelsen är inte 
beskriven. Överförbarhet:  
- urvalet kan beskrivas mer 
utförligt för att tydliggöra 
överförbarheten. 

*I kolumnen där studiernas kvalitet bedöms används + för att indikera styrkor och - för att indikera svagheter i studierna. 
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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  

Utifrån 
vårdpersonal
ens 
perspektiv 
utforska 
existentiell 
ensamhet hos 
sköra äldre 
personer i 
olika 
vårdmiljöer  

Bekvämlighetsurval. 52 
deltagare som arbetade med 
palliativ vård i hemmet, särskilt 
boende, sjukhus eller palliativ 
vårdmiljö. 94% var kvinnor. 19 
var sjuksköterskor. Deltagarna 
från den palliativa vårdmiljön 
dominerades av sjuksköterskor 
(11 av 16). Erfarenhet 15–43 år 
Intervjuer I fokusgrupper 
 
Etiskt godkänd  

Vårdmiljöerna valdes ut efter 
ändamålet. Kontaktpersoner 
på varje arbetsplats delade 
information om studien och 
skapade kontakt med de som 
visat intresse. 3–8 deltagare. 
Öppna frågor ställdes.  
 
Analys I två steg: within-case 
analys och cross-case analys. 
Alla författare deltog.  
Förförståelse presenteras 
inte. 

**Genom att förmedla 
hopp och tröst upplevde 
sig vårdpersonal kunna 
påverka patienters 
upplevelse av 
existentiell ensamhet. 
Relationen mellan 
patient och vårdare 
kunde användas för att 
skapa en omvårdande 
miljö. 
 
Citat används  

Tillförlitlighet: + studien 
besvarar syftet, citat används. 
Verifierbarhet:  
+ datainsamling och analys 
beskrivs väl. Pålitlighet: 
- förförståelsen är inte 
beskriven. + alla författarna 
deltog i analysen.  
Överförbarhet: + deltagarna 
befinner sig i varierande 
kontexter och tillhör olika 
yrkeskategorier.  

Sundström, M., Edberg, 
A.-K., Rämgård, M., & 
Blomqvist, K.  
 
Encountering existential 
loneliness among older 
people: perspectives of 
health care professionals 
  
Sverige, 2018 

Utforska 
vårdpersonal
s 
erfarenheter 
av möten 
med sköra 
äldre 
personer som 
de ansåg 
upplevde 
existentiell 
ensamhet  

Ändamålsenligt urval. 61 
deltagare som arbetade I 
hemsjukvård, vårdboende, 
palliativ vård, primärvård, 
sjukhusvård eller prehospital 
vård. De största enskilda 
yrkesgrupperna var Ssk (n=25) 
och Usk (n=22). 26–68 år. 90% 
kvinnor.  
 
Intervjuer i fokusgrupper 
 
Etiskt godkänd  

11 fokusgrupper intervjuades 
på arbetsplatserna. 
Intervjuguide användes och 
testades i en pilotstudie. 
 
Deduktiv - induktiv analys i 
fyra steg, med utgångspunkt 
från van Deurzens “life 
world theory”. Alla 
författarna deltog i analysen. 
Förförståelsen presenteras   

***Möten med 
patienterna gav upphov 
till olika känslor hos 
vårdpersonalen. 
Osäkerhet inför tolkning 
och personliga rädslor 
kopplat till existentiella 
frågor upplevdes som 
barriärer i mötet. 
 
Citat används  

Tillförlitlighet: + syftet 
besvaras, citat används. 
Verifierbarhet:  
+ datainsamling och analys 
beskrivs väl. Intervjuguiden är 
pilottestad. Pålitlighet:  
+ författarna deltog i analysen. 
Förförståelsen är beskriven. 
Överförbarhet: + kontexten 
beskrivs noggrant, deltagarna 
befinner sig i varierande 
kontexter och tillhör olika 
yrkeskategorier.  

*I kolumnen där studiernas kvalitet bedöms används + för att indikera styrkor och – för att indikera svagheter i studierna. 
**Endast de delar av resultatet där palliativ vårdpersonals upplevelser kommer fram används då Ssk inte var i majoritet i de andra kontexterna. 
***Sköra äldre personer har i detta arbete betraktats som personer med palliativa vårdbehov. Därför inkluderas studien. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet* 
 

Söderman, A., 
Werkander Harstäde, 
C., Östlund, U., & 
Blomberg, K.  
 
Community nurses’ 
experiences of the 
Swedish Dignity Care 
Intervention for older 
persons with palliative 
care needs – A 
qualitative feasibility 
study in municipal 
home health care.  
 
Sverige, 2021 

Beskriva 
distriktsjukskö
terskors 
erfarenhet av 
att använda 
DCI-SWE 
(The Swedish 
Dignity Care 
Intervention) 

Ändamålsenligturval. 18 Ssk 
tillfrågades. Externt bortfall om 7 
(n=11). 82% kvinnor. 37–70 år. 
Inklusionskriterier: arbetat i 
palliativ vård eller hemsjukvård 
samt deltagande i DCI-SWE 
workshop. Exlusionskriterier: 
närstående med palliativa 
vårdbehov 
 
Fokusgruppsintervjuer, 
individuell intervju, reflekterande 
anteckningar 
 
Etiskt godkänd  

Efter deltagande i workshop 
om DCI-SWE sattes 
fokusgrupper ihop. 
Semistrukturerad 
intervjuguide användes. 
Längd 41–83 min.  
 
Kvalitativ innehållsanalys. 
Kategorierna diskuterades av 
författarna för att nå 
konsensus. Förförståelse 
presenteras inte.  

**DCI-SWE (med 
syfte att bevara 
värdighet för patienter 
inom palliativ vård) 
kan användas som ett 
verktyg för att ge 
struktur och bidra till 
att bibehålla värdighet 
hos äldre patienter 
inom palliativ vård. 
Det gav Ssk ett sätt att 
bemöta existentiella 
behov.  
 
Citat används  

Tillförlitlighet: + studien 
besvarar syftet och citat 
används. Verifierbarhet:  
+ tillvägagångssätt vid 
datainsamling beskrivs utförligt. 
Pålitlighet:  
+ resultatet diskuterades av 
författarna. - förförståelsen är 
inte beskriven. Överförbarhet: 
- urvalet kan beskrivas 
ytterligare.  

Tornøe, K., Danbolt, 
L. J., Kvinge, K., & 
Sørlie, V.  
 
The power of 
consoling presence – 
hospice nurses’ lived 
experience with 
spiritual and 
existential care for 
the dying.  
 
Norge, 2014 

Beskriva 
innebörden av 
hospissjuksköt
erskors levda 
erfarenheter av 
att lindra 
spirituellt och 
existentiellt 
lidande hos 
döende 
patienter  

Bekvämlighetsurval. 8 
sjuksköterskor som arbetade på ett 
hospis deltog. Ålder 41–61 år med 
8–35 års erfarenhet. Alla hade 
specialistutbildningar t.ex. inom 
palliativ vård eller onkologi.  
Inklusionskriterier: lång 
erfarenhet av att vårda terminalt 
sjuka patienter 
 
Individuella intervjuer  
 
Etiskt godkänd  

Ssk på ett hospis bjöds in att 
delta. Längd ca 60 min. En 
inledande öppen fråga följdes 
av förtydligande frågor. 
  
Lindseth & Nordbergs 
fenomenologisk-
hermeneutiska analysmetod. 
Oklart vem som deltog i 
analysen. Förförståelsen 
presenteras inte men har 
tagits i beaktan under 
analysen.  

Genom att ställa frågor 
upplevde Ssk att de 
kunde underlätta för 
patienten att reflektera 
över svåra frågor, 
lidande och ångest. 
Existentiella frågor 
kopplade till religion 
upplevdes av många 
som svårare att 
bemöta. 
  
Citat används 

Tillförlitlighet: + studien svarar 
på syftet, citat används. 
Verifierbarhet:  
+ datainsamling och analys 
beskrivs. Pålitlighet:  
+/- förförståelsen har tagits i 
beaktan under analysen men 
presenteras inte. - oklart vem 
som deltog i analysen. 
Överförbarhet:  
- kontextbeskrivningen kan 
utvecklas 

*I kolumnen där studiernas kvalitet bedöms används + för att indikera styrkor och – för att indikera svagheter i studierna. 
**De delar av resultatet som var relevant för den här studiens syfte användes. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet* 
 

Tornøe, K., 
Danbolt, L. J., 
Kvinge, K., & 
Sørlie, V. 
 
The challenge of 
consolation: 
nurses’ experience 
with spiritual and 
existential care for 
the dying – a 
phenomenological 
hermeneutical 
study 
 
Norge, 2015 

Beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
spirituell och 
existentiell 
vård av döende 
patienter på ett 
sjukhus  

Bekvämlighetsurval. 6 
sjuksköterskor deltog. 37–61 år 
med 9–21 års erfarenhet av yrket. 
De arbetade på en medicins och 
onkologisk avdelning på ett 
sjukhus. Ssk hade erfarenhet av att 
ge existentiell vård till döende 
patienter. Inklusionskriterier: 
intresse för palliativ vård, variation 
av erfarenheter 
 
Individuella intervjuer  
 
Etiskt godkänd  

Chefssjuksköterskan 
förmedlade information till 
medarbetare. Längd ca 60 
min. En öppen fråga följdes 
av förtydligande frågor.  
 
Lindseth & Nordbergs 
fenomenologisk-
hermeneutiska analysmetod 
i tre steg. Det framgår inte 
vem som deltog i analysen. 
Förförståelsen presenteras 
inte men en medvetenhet 
om förförståelsen har 
funnits under analysen. 

Alla beskrev existentiell 
vård som en viktig men 
komplex del i att lindra 
lidande. Patientens 
närstående kunde även 
inkluderas i samtalen 
vilket upplevdes som 
positivt. Egna känslor 
kunder dock göra att Ssk 
undvek samtalen.  
 
Citat används 

Tillförlitlighet: + besvarar 
syftet och motiverar genom 
citat. Verifierbarhet:  
+ tolkningsmetoden beskrivs 
väl. Pålitlighet: +/- analys av 
materialet har skett med 
medvetenhet om 
förförståelsen, förförståelsen 
presenteras dock inte. - 
framgår inte vem som deltog i 
analysen. Överförbarhet: - 
urvalet skulle kunna beskrivas 
ytterligare. 
 

Udo, C., 
Danielson, E., & 
Melin-Johansson, 
C. 
 
Existential issues 
among nurses in 
surgical care – a 
hermeneutical 
study of critical 
incidents 
 
Sverige, 2013 

Skapa djupare 
förståelse för 
kirurgisjuksköt
erskors 
erfarenheter av 
existentiella 
vårdsituationer 
genom deras 
beskrivning av 
kritiska 
incidenter 

Ändamålsenligturval. 5 
sjuksköterskor och 5 Usk som 
arbetade på en kirurgisk 
sjukhusavdelning deltog. De var 
22–61 år med 2–44 års erfarenhet. 
Inklusionskriterier:> 6 månaders 
erfarenhet av kirurgisk vård.  
 
CIT (Critical Incident Technique), 
skriftlig reflektion, individuella 
intervjuer.  
 
Etiskt godkänd  

Deltagarna skrev ner sina 
erfarenheter av existentiella 
vårdsituationer med 
uppföljning genom 
individuell intervju med 
öppna frågor. Längd 30–90 
min. 
  
Hermeneutisk analys. Alla 
författare deltog i analysen. 
Vikten av medvetenhet om 
förförståelsen tas upp.  

När patienternas lidande 
och ångest minskades 
genom att tillgodose 
existentiella behov 
upplevde Ssk en känsla av 
tillfredställelse.  Det 
medförde dock en risk att 
Ssk blev starkt 
känslomässigt 
engagerade. 
 
Citat används 

Tillförlitlighet: + syftet 
besvaras, citat används. 
Verifierbarhet:  
+ datainsamling och 
tolkningsmetoden beskrivs 
utförligt. Pålitlighet: + alla 
författare deltog i analysen. 
- förförståelsen presenteras 
inte. Överförbarhet: 
- kontexten och 
patientkategorin skulle kunna 
beskrivas mer utförligt.   

*I kolumnen där studiernas kvalitet bedöms används + för att indikera styrkor och – för att indikera svagheter i studierna. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet* 
 

Udo, C., Melin-
Johansson, C., & 
Danielson, E. 
 
Existential issues 
among health care 
staff in surgical 
cancer care – 
Discussions in 
supervision 
sessions 
 
Sverige, 2011 

Utforska om 
vårdpersonal 
inom kirurgisk 
vård diskuterar 
existentiella 
frågor när de 
vårdar patienter 
med cancer 

Tidigare insamlad och inspelade 
data användes. 8 deltagare som 
arbetade på en kirurgisk 
sjukhusavdelning med patienter 
med olika stadier av cancer. Ålder 
25–51 år, erfarenhet 1–26 år, 7 var 
Ssk.  
 
Handledda sessioner som hölls var 
tredje vecka under 1 års tid.  
 
Etiskt godkänd  

Sessioner ledes av en 
moderator och spelades in. 
Deltagarna lyfte fram och 
diskuterade svåra 
vårdsituationer som de 
erfarit. 
 
Sekundär innehållsanalys. 
Alla författare bidrar i 
analysen. Förförståelsen 
presenteras. 

Känslor av maktlöshet 
och osäkerhet kunde 
försvåra interaktionen 
med patienter. Detta 
medförde negativa 
känslor av att var 
otillräcklig hos Ssk. 
 
Citat används 
 

Tillförlitlighet: + syftet 
besvaras och citat används. 
Verifierbarhet: + analysen 
beskrivs väl. Pålitlighet:  
+ författarna deltog alla i 
analysarbetet. - förförståelsen 
presenteras inte. 
Överförbarhet: + studiens 
kontext beskrivs utförligt.  
 
 

*I kolumnen där studiernas kvalitet bedöms används + för att indikera styrkor och – för att indikera svagheter i studierna. 
 
 


