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Sammanfattning  

Bakgrund: Existentiella samtal om livet och döden blir fundamentala när en 

person drabbas av obotlig sjukdom och behöver palliativ vård. Världens 

befolkning ökar och den äldre generationen kommer fortsätta växa till antalet. 

Detta leder till ett förväntat ökat behov av palliativ vård vilket innebär att 

sjuksköterskor framgent kommer möta fler patienter i behov av existentiella 

samtal. Därav är det av vikt att identifiera sjuksköterskors förutsättningar och 

hinder för att initiera och hålla dessa samtal.  

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av existentiella samtal 

vid palliativ vård. Metod: En allmän litteraturstudie som grundar sig på åtta 

vetenskapliga artiklar. Informationssökningen har skett systematiskt i databaserna 

Cinahl Complete, PubMed och PsychINFO. De artiklar som svarade på syftet 

valdes ut och granskades enligt Blomqvist et al. (2016) granskningsmall för 

kvalitativa artiklar. Analysen genomfördes enligt Fribergs (2022a) 

femstegsmodell. Resultat: Resultatet visar att sjuksköterskornas erfarenheter är 

att de existentiella samtalen är viktiga för patienterna men att det även ger 

sjuksköterskorna insikter. Samtalen är varierande och det finns omständigheter 

som både hindrar och främjar sjuksköterskorna från att initiera och hålla i dessa 

samtal. Diskussion: Kvalitén diskuterades utifrån Shentons (2004) fyra 

trovärdighetsbegrep; tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och verifierbarhet. 

Följande tre fynd lyfts fram; Vikten av etablerade relationer, Olika sätt att 

kommunicera och Tidsbrist som en barriär. Resultatet diskuteras tillsammans med 

Globala målen, samhällsperspektivet och den personcentrerade teorin McCormack 

& McCance (2017). Även Bubers etiska teori lyfts fram.  
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Abstract  

Background: Existential conversations about life and death becomes fundamental 

when a person suffers from an incurable disease and palliative care is needed. The 

world’s population is increasing and the older generation will continue to grow in 

number. This leads an expected increased need for palliative care, which means 

that nurses will meet more patients in need of existential conversations in the 

future. It is important to identify nurse’s conditions and obstacles for iniating and 

holding these conversations.   

Aim: To describe nurses experiences of existential conversations in palliativ care. 

Methods: A general literature study based on eight qualitative articles. The search 

took place in the databases; Cinahl Complete, Pubmed & PsychINFO. The articles 

that answered the purpose were selected and reviewed according to Blomqvist et 

al. (2016) template for qualiative articles. The analysis was carried out according 

to Friberg’s (2022a) five-step model. Results: The results show that the nurses 

experiences is that the existential conversations are important for the patients but 

that it also gives the nurses insights. The conversations are varied and there are 

circumstances that both prevents and promotes the nurses from initating and 

maintaining these conversations. Discussion: The qualiaty of the study was 

discussed based on Shentons (2004) qualitaty concepts of reliability; credibility, 

transferability, dependability and confirmability. The following findings are 

highlighted; The importance of established relationsships, Different ways of 

communicating and Lack of time as a barrier. The result is discussed together 

with Global goals, societal perspective, Person-centred framework by 

McCormack & McCance (2017) and Bubers ethical theory.   
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Inledning 
Sjuksköterskornas arbetsuppgifter som omvårdnadsansvariga innefattar att ge en 

personcentrerad vård utifrån fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. 

Vid palliativ vård är sjuksköterskornas roll framträdande och de existentiella 

samtalen är en viktig del av arbetet. Behovet av existentiella samtal ökar i takt 

med att en större andel av befolkningen behöver palliativ vård, vilket ställer krav 

på sjuksköterskornas kunskap om ämnet. De existentiella samtalen kan leda till 

meningsfullhet och glädje för patienterna trots obotlig och livshotande sjukdom. I 

denna litteraturstudie beskrivs sjuksköterskors erfarenheter av existentiella samtal 

vid palliativ vård. 

Bakgrund 
Begreppet palliativ kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel. 

Palliativ vård avser den omsorgsfulla manteln vilket kan ses som en symbol för 

skydd och stöd till den sjuke. Palliativ vård definieras enligt World Health 

Organization [WHO] som vård i livets slutskede vars avsikt är att förebygga och 

lindra lidande samt främja bästa möjliga livskvalité oberoende av vilken 

livshotande sjukdom som föreligger (WHO, 2020a). International Association for 

Hospice and Palliative Care [IAHPC] har en liknande definition vars målsättning 

är att förebygga lidande och främja bästa möjliga livskvalité, skillnaden är att 

IAHPC har för avsikt att ge den palliativa vården till personer i alla åldrar 

(Regionala cancercentrum, 2021). För att uppnå ett palliativt förhållningssätt är 

stöd och delaktighet åt närstående av stor vikt. Stöd erbjuds anhöriga både under 

patientens sjukdomstid och efteråt (WHO, 2020a). Palliativ vård är erkänd som en 

mänsklig rättighet både globalt och i Sverige (Hälso- och sjukvårdslag [HLS], 

2017; WHO, 2020a). Globalt är årligen närmare 57 miljoner människor i behov av 

palliativ vård men endast 14% av dem får det behovet tillgodosett (WHO, 2020b). 

Världens befolkning fortsätter att växa och flertalet länder kommer framgent att se 

en stor ökning av den äldre generationen (WHO, 2020b). På grund av 

framåtskridande forskning inom vetenskap och teknik innebär det en ökning av 

antalet äldre individer som kommer uppleva livsbegränsande sjukdom, både i ett 
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akut och i ett kroniskt skede. I linje med den ökade livslängden kommer även 

behovet av palliativ vård att öka, ett behov som förväntas eskalera de kommande 

decennierna (Fitch et al., 2015).   

I Sverige kategoriseras vårdbehovet efter vårdnivå där både en allmän- och 

specialiserad palliativ vård finns. Allmän palliativ vård erbjuds på 

sjukhusavdelning, särskilt boende och i hemsjukvård (Nationella rådet för 

palliativ vård [NRPV], 2020). Detta kan tillgodoses av personal med 

grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård (Socialstyrelsens 

termbank, 2011). Den specialiserade vården innefattar specialiserad avancerad 

hemsjukvård, hospice och palliativa rådgivningsteam (NRPV, 2020). I Sverige 

kännetecknas vården av att den ges utifrån ett helhetsperspektiv genom 

personcentrerade hälsotjänster, det vill säga upprätthållande av hälsa, 

funktionsförmåga och trygghet (Socialstyrelsen, 2013; WHO, 2020a). För att 

stärka patientens värdighet och välbefinnande innebär det att de fysiska, psykiska, 

existentiella och sociala behoven behandlas. Behoven är viktiga var för sig men 

människan är alltid en helhet där kropp och själ är sammanflätade (WHO, 2020b). 

För att personalen ska kunna ge likvärdig palliativ vård oavsett var den utförs 

finns ett nationellt kunskapsstöd i Sverige. Kunskapsstödet har till uppgift att 

stödja och skapa förutsättningar för en rättfärdig palliativ vård för den profession 

som på något sätt arbetar inom den palliativa vården eller tar beslut som innefattar 

hälso- och sjukvård. Patienter som är i behov av palliativ vård ska ges 

förutsättningar för en individuellt anpassad vård oavsett bostadsort, ålder, kön 

eller diagnos (Socialstyrelsen, 2013). Den palliativa vården ska främja det 

normala händelseförloppet vid vård i livets slutskede, varken skynda på eller 

hindra den naturliga processen (NRPV, 2020). När döden är nära och oundviklig 

brukar brytpunktssamtal äga rum mellan läkare, patient och anhöriga. Även 

sjuksköterskorna finns med som stöd till patienterna (Socialstyrelsen, 2013).  

Sjuksköterskan fungerar som en länk mellan patient och närstående men även 

mellan patient och övriga professioner. Sjuksköterskor är den största 

yrkesgruppen inom hälso- och sjukvård och har därför en stor möjlighet att 

påverka kvalitén på den palliativa vården. Sjuksköterskans närvaro spelar en 
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avgörande roll i hur lidandet hanteras av den enskilda patienten (Fitch et al., 

2015). Professionens huvudansvar innebär att patienter ska erbjudas god 

omvårdnad i livets alla skeden och i uppgiften ingår det att tillgodose individers 

olika behov av vård och omsorg. Att vara sjuksköterska innebär att löpande ta till 

sig ny kunskap och kontinuerligt stärka den egna kompetensen. Arbetet ska 

präglas av ett etiskt förhållningssätt och ett normkritiskt tänkande för att vården 

både ska bli säker och av god kvalitet. I sjuksköterskans kompetensbeskrivning 

ingår sex kärnkompetenser; säker vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap, information och personcentrerad vård (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2017a). I den personcentrerade teoretiska modellen 

Person-centred Practice Framework (McCormack & McCance, 2017) förmedlas 

förutsättningar för hur en personcentrerad vård ska uppnås. Den personcentrerade 

vården innebär att sjuksköterskan behöver vara engagerad, ha utvecklat sin 

självkännedom och inneha grundläggande värderingar (McCormack & McCance, 

2017). En modell som fokuserar på personcentrering inom palliativ vård benämns 

som De 6 s:n. Det är en modell där patientens självbild är i fokus. De andra 

begreppen i modellen är självbestämmande, sammanhang, sociala relationer, 

symtomlindring och strategier. Alla är relaterade till patientens självbild men kan 

även ses var för sig. Självbild handlar om den egna personens tankar och känslor 

om sig själv. Avsikten med modellen är att stärka patientens ställning och främja 

patientens delaktighet i vården för att kunna leva ett gott liv, trots närheten till 

döden. De 6 S:n kan ses som en guide och ett stöd för att förverkliga en 

individualiserad palliativ vård (Henoch & Österlind, 2020). Enligt ICN:s etiska 

kod har sjuksköterskan till uppgift att lindra lidande (SSF, 2017b). En människas 

lidande är individuell och påverkar hela personens livsvärld. Även om lidandet är 

en naturlig del av varje människas liv är det sjuksköterskan som behöver se och 

bekräfta lidandet. Bekräftelsen leder till att patienten lättare accepterar och 

försonas med sin nya, svåra situation. Sjuksköterskan ska verka för att patienten i 

livets slutskede får ett fridfullt och värdigt avslut (SSF, 2016).  

De existentiella samtalen anses enligt patienterna vara en viktig del av processen 

för att kunna navigera vid livsbegränsande sjukdom (Tarbi et al., 2021). Samtalen 

handlar om olika former av livsfrågor och av den anledningen har existentiella 
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samtal ofta anknytning till andliga och religiösa tankar. Patienters funderingar om 

framtiden sträcker sig bortanför döden (Sand, 2008). Forskning har visat att även 

patienter som inte är religiösa är i behov av existentiella samtal (Chahrour et al., 

2021). När livet går mot sitt slut upplever patienter det känslomässiga stödet som 

det viktigaste inom palliativ vård (Sampson et al., 2014). Patienter i livets 

slutskede befinner sig i en situation där döden blivit utmanande (Asgeirsdottir et 

al., 2013). Förändringar i kropp och sinnesstämning påverkar den existentiella 

upplevelsen och patienter önskar att sjuksköterskan ska ta initiativ till existentiella 

samtal och ha vetskap om dess inverkan på livet, döden och jaget (Mousing et al., 

2018; Sand, 2008). Vid fysiska symtom erfar patienter även en existentiell 

upplevelse. Smärta är ett fysiskt symtom som kan ge en existentiell upplevelse i 

form av ångest men smärtan kan även vara en påminnelse om en livshotande 

sjukdom. Det existentiella lidandet minskar ofta när det fysiska symtomet 

behandlas (Boston et al., 2011). Frånvaro av existentiella samtal bidrar till ångest 

som ofta leder till ett försvagat tillstånd (Boston et al., 2011). För patienter ger 

samtalen en känsla av meningsfullhet. Forskning har visat att samtalen bidrar till 

att patienter upplever en inre styrka och motivation som leder till att de inre 

resurserna aktiveras och hoppfullheten ökar (Asgeirsdottir et al., 2013). Trots att 

de existentiella samtalen kan orsaka känslomässigt välbefinnande kan de även 

medföra ett ökat existentiellt lidande när en person blir helt uppfylld av att få svar 

på sina frågor. Det är därför inte ovanligt att personen växlar mellan existentiellt 

lidande och livsglädje (Tarbi et al., 2021).  

Existentiella och känslomässiga samtal om patienters livsvillkor och existens bör 

tillgodoses vid palliativ vård. För att sjuksköterskor ska kunna möta patienternas 

behov av existentiella samtal behöver de rätt verktyg och förutsättningar för att 

samtalen ska bli personcentrerade. Framöver kommer behovet av palliativ vård att 

öka vilket innebär att sjuksköterskor kommer möta fler patienter i behov av 

existentiella samtal. Med denna litteraturstudie är förhoppningen att kunna 

identifiera de faktorer och barriärer som sjuksköterskor har erfarenheter av vid 

existentiella samtal vid palliativ vård.  
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Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av existentiella samtal vid 

palliativ vård. 

 

Metod 

Design 

Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie vilket innebär en granskning 

av befintlig forskning utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Forskningen som 

granskats består av kvalitativa vetenskapliga skrifter som artiklar och 

avhandlingar. Enligt Henricson & Billhult (2017) har kvalitativ metod som avsikt 

att undersöka och skapa förståelse för erfarenheter inom ett specifikt område.  

Sökvägar och urval 

Initialt gjordes en pilotsökning i Cinahl Complete för att få en övergripande bild 

och kontrollera underlaget av vetenskapliga artiklar. Enligt Östlundh (2022) har 

en pilotsökning som avsikt att säkerställa att det finns material inom valt område. 

De strukturerade sökningarna gjordes i databaserna Cinahl Complete, PubMed 

och PsychINFO (Bilaga 1). Inför sökningarna har nyckelbegreppen identifierats 

utifrån syftet. Begreppen palliativ vård, sjuksköterska, erfarenhet och existentiella 

samtal har översatts till engelska i lexikon och Svensk MeSH för att med hjälp av 

synonymer vidga sökningen. Palliative care, Nurse, Experience och Existential 

conversations blev de engelska översättningarna. Begreppen har sedan använts i 

blocksökning tillsammans med synonymer i databassökningen med hjälp av 

relaterade sök- och ämnesord. Vid sökningen i databaserna har ämnesord använts 

för respektive blocksökning och därefter en fritextsökning med relevanta begrepp. 

Fritextsökning innebär att orden som eftersöks kan hamna både under titel, 

författare eller ämnesord. En mer specifik sökning med ämnesord blir en mer 

precis beskrivning av innehållet i en artikel (Polit & Beck, 2021).  

 

I databasen Cinahl Complete finns artiklar och avhandlingar relaterat till 
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omvårdnad och medicin (Karlsson, 2017). I Cinahl Complete har Cinahl Headings 

använts för att hitta relevanta ämnesord vilka blev Palliative care, Nurses, 

Qualitative studies, Patient attitudes och Presens. Trunkering (*) har använts vid 

enstaka begrepp i fritextsökningen för att tillämpa och inkludera olika 

grammatiska stavningar och böjningsformer. Citationstecken (”…”)  har använts 

för att hålla ihop begrepp. OR och AND har använts som boolesk operator i 

databassökningen, där OR utvidgade sökresultatet och AND gjorde sökningen 

avgränsade och mer specifik. Tillämpning av boolesk operator resulterade i 

sökblock. Begränsningar i sökningen var engelskspråkig, forskningsartikel, peer-

reviewed samt artiklar publicerade 20120101 – 20221220. Peer-reviewed innebär 

att artiklarna är granskade av andra forskare inför publicering vilket säkrar en hög 

kvalitet (Karlsson, 2017). Sökningen resulterade i 295 vetenskapliga artiklar varav 

fyra artiklar valdes ut till litteraturstudien. 

Databasen Pubmed innehåller artiklar och avhandlingar inom det biomedicinska 

fältet (Karlsson, 2017). I PubMed har MESH använts för att hitta relevanta 

ämnesord, Palliative care, Terminal care, Nurse, Qualitative research och Life 

change events, och Title/abstract vid fritextsökning. Även här har OR och AND 

använts som boolesk operator. Begränsningar i sökningen var engelskspråkig och 

artiklar publicerade 20120101–20221220. Sökningen resulterade i 66 

vetenskapliga artiklar varav fyra artiklar valdes ut till litteraturstudien.  

 

Databasen PsychINFO innehåller artiklar och tidskrifter inriktade på 

beteendevetenskap och psykologi (Karlsson, 2017). Ämnesord i PsychINFO 

benämns tesaurusar vilka blev Palliative care, Nurse, Experience och Existential. 

Begränsningar i sökningen var engelskspråkig, peer-reviewed och artiklar 

publicerade 20120101 - 20221220. Sökningen resulterade i 104 vetenskapliga 

artiklar där de artiklar som valdes ut var dubbletter.  

Granskning och analys 

Inledningsvis gjordes en primär granskning genom att läsa rubriker och abstract 

på de artiklar som ansågs relevanta gentemot studiens syfte. Enligt Polit & Beck 

(2021) ska samtliga artiklar granskas och analyseras där fokus ligger på att få 
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fram det huvudsakliga innehållet som svarar an på studiens syfte. Artiklarna i 

denna litteraturstudie har granskats och analyserats utifrån detta tillvägagångssätt 

och för att kunna ha ett kritiskt förhållningssätt till innehållet i artiklarna har 

Fribergs (2022a) femstegsmodell använts. Varje artikels granskning har förts in i 

en artikelöversikt (Bilaga 2). För att avgöra kvalitén på de granskade artiklarna 

och vad som stärker och sänker kvalitén på respektive artikel används med fördel 

en granskningsmall (Friberg, 2022a). I denna studie har Högskolan Kristianstads 

[HKR] granskningsmall (Blomqvist et al., 2016) för kvalitativa artiklar använts. 

Steg ett i analysen innebar att artiklarna lästes igenom av båda författarna ett 

flertal tillfällen för att öka förståelsen och kunna se sammanhanget, detta för att 

vara säker på att artiklarnas resultat tolkats rätt. I steg två identifierades 

nyckelfynden i varje studies resultat. I steg tre sammanställdes alla artiklars 

nyckelfynd var för sig, artikel för artikel, för att skapa en tydlig översikt. I steg 

fyra färgkodades nyckelfynden för att kunna jämföra resultaten med varandra. 

Likheter och skillnader skrevs ner och i steg fem användes de till att skapa huvud- 

och subkategorier.  

 

Figur 1: Översikt av analysprocessen  

1) Artiklarna lästes 
igenom ett flertalet 

gånger

2) Nyckelfynd som 
svarade på syftet 

identifierades 

3) Nyckelfynden 
sammanställdes i 

en översikt var för 
sig

4) Nyckelfynden 
färgkodades och 
skrevs ner för att 
kunna jämföras 

5) Nyckelfynden 
användes för att 

skapa huvud- och 
subkategorier
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Etiska överväganden 

Från val av ämne till färdigställt arbete har strävan varit att uppnå de krav om 

etiska principer som ställs utifrån ett forskningsetiskt perspektiv. De etiska 

principerna är autonomiprincipen, göra gott principen, icke skada-principen samt 

rättviseprincipen. World Medical Association (2022) har upprättat en 

forskningsetisk kod, Helsingforsdeklarationen, som räknas till en av de mest 

välkända och betydande etiska koderna. Den fokuserar på jämvikten mellan 

behovet av ny forskning och deltagarnas hälsa. Enligt Kjellström (2017) ska det 

framgå att forskarna tagit hänsyn till deltagarnas grundläggande rättigheter och 

autonomi, där informerat samtycke ingår. Studien ska påvisa att den haft ett 

tydligt etiskt resonemang, kunnat motiveras och varit rättvist utförd. Enligt 

Sandman & Kjellström (2018) bör etiska överväganden göras genom hela 

forskningsarbetet med hänsyn till deltagarna. I denna litteraturstudie har artiklar 

vars resultat svarade på syftet presenterats oavsett om de överensstämde med den 

nedskrivna förförståelsen eller ej. Under arbetets gång har ett etiskt resonemang 

utifrån de etiska principerna förts. Samtliga artiklar som använts i arbetet har haft 

informerat samtycke och etiskt godkännande.  

Förförståelse 

Som studerande till sjuksköterskor har vi under utbildningens gång mött patienter 

i en palliativ fas på verksamhetsförlagda placeringar. En nyfikenhet väcktes för 

både palliativ vård och existentiella samtal då några sådana samtal inte ägde rum. 

Vår erfarenhet av existentiella samtal inom palliativ vård är alltså begränsad. Vi 

upplever att det inom hälso- och sjukvården är mycket fokus på bot och 

behandling. Vi tror att det krävs självkännedom genom att sjuksköterskor måste 

ha granskat och mött sina egna rädslor och farhågor innan de kan möta andra 

personer i deras existentiella funderingar. Fler faktorer som kan påverka dessa 

viktiga samtal negativt kan vara en stressad arbetssituation och att sjuksköterskor 

inte uppmärksammar patienternas behov av samtal. 
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Resultat 
Resultatet är baserat på åtta kvalitativa artiklar som publicerades mellan 2013–

2019. Studierna genomfördes i Sverige (3), Norge (2), Australien (1), England (1) 

och Finland (1). Samtliga artiklar har haft som syfte att beskriva sjuksköterskors 

erfarenhet av existentiella samtal inom palliativ vård. Artiklarna som resultatet 

baseras på presenteras i artikelöversikter (Bilaga 2). I studierna hade det samlats 

in data genom individuella intervjuer, fokusgruppintervjuer och diskussioner. 210 

sjuksköterskor i åldrarna 23–65 år och med 1–40 års erfarenhet av palliativ vård 

deltog. Sjuksköterskorna arbetade i olika kontexter; hemsjukvård, ålderdomshem, 

sjukhusavdelningar, specialiserad palliativ enhet och hospiceavdelningar. 

Resultatet presenteras i tre huvudkategorier samt sex subkategorier enligt figur 2:

 

 

Figur 2; Resultatets huvud- och subkategorier.  

Det existentiella samtalet  

Kategorin beskriver de existentiella samtalens innebörd, vad patienterna och 

sjuksköterskorna samtalar om samt vilka erfarenheter det ger.  

Varierande samtal – från lättsamt till allvarligt 

Sjuksköterskornas erfarenheter i studierna var att de existentiella samtalen var 

väldigt viktiga för patienter (Hilding et al., 2018; Karlsson et al., 2016; Strang et 

al., 2013; Tornøe et al., 2015a). En studie beskrev att samtalen handlar om liv och 

• Varierande samtal - från lättsamt till allvarligt 

• Sjuksköterskans insikter 
Det existentiella samtalet

• Individanpassade samtal 

• Tillvägagångssätt för värdefulla samtal 

Faktorer som påverkar 
existentiella samtal 

• Tidsbrist 

• Okunskap och brist på erfarenhet 

Barriärer för existentiella 
samtal 
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död och innefattar både stora och små existentiella frågor. Ena stunden kan 

samtalen innefatta dödsångest för att i nästa stund handla om små 

vardagsbekymmer, exempelvis vilken TV-serie patienten ska titta på. Utöver det 

innefattar samtalen ofta tankar och frågor som rör rädsla, lidande, hopp och 

förtvivlan. Det är patienten själv som väljer vad samtalen ska fokusera på. 

Sjuksköterskorna erfar att patienterna ofta känner tacksamhet och att de gärna vill 

tala om både positiva och negativa saker om sina liv. En del vill samtala om saker 

som de ångrar i livet och som de känner skuld inför (Strang et al., 2013). Följande 

citat är ett exempel på det; 

”Often men say: ’I used to work so much—I used to put my 

work before my children’. I think that it’s about piecing it all 

together. Summarising your life” (Strang et al., 2013, s. 564). 

Skuldkänslorna beror ofta på att patienterna inte vill lämna några ouppklarade 

situationer bakom sig och därför är det inte ovanligt att flertalet av de existentiella 

samtalen handlar om trassliga relationer och ensamhet (Strang et al., 2013). 

Sjuksköterskorna kan vara en länk mellan patienter och anhöriga där de 

existentiella samtalen med båda parter kan leda till försoning (Tornøe et al., 

2015a). Existentiella samtal samt stöd åt anhöriga anses av sjuksköterskorna även 

gynna patienten då patientens skuld och skam många gånger minskar. Patienter 

och anhöriga försöker ofta visa sig starka inför varandra och därför är det viktigt 

att få dem att förstå att de kan vara helt ärliga i sina individuella samtal med 

sjuksköterskan (Hilding et al., 2018).  

Sjuksköterskans insikter 

Efter de existentiella samtalen har sjuksköterskorna fått en större förståelse för 

vilka effekter samtalen har, både för sjuksköterskorna själva och patienterna. 

Samtalen leder till en ökad förståelse för patienternas situation och hur beroende 

de är av sin omgivning för att kunna uppnå en meningsfullhet trots att de är 

döende. Förståelsen har lett till nya insikter, därav vikten av att hantera 

existentiella frågor i sjuksköterskornas vardag (Melin-Johansson et al., 2013). 

Flera av sjuksköterskorna beskrev att det krävs självkännedom och att de bör ha 

mött sina rädslor och farhågor innan de kan möta patienterna i deras existentiella 



15 

 

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

funderingar (Karlsson et al., 2016; Tornøe et al., 2015b). Flera har omvärderat 

sina liv efter alla möten och samtal med döende patienter och yrkeserfarenheten 

de skaffat sig har bidragit till att frågor om döden blivit enklare att samtala om 

(Karlsson et al., 2016; Strang et al., 2013). Erfarenheten ger ett ökat 

självförtroende och minskar maktlösheten (Karlsson et al., 2016; Melin-Johansson 

et al., 2013). Flera av sjuksköterskorna erfar även att det ger en meningsfullhet 

och tillfredsställelse till följd av det förtroende de får genom samtalen (Strang et 

al., 2013). Flera beskrev att de blir djupt berörda och förvånade över patienternas 

öppenhet samtidigt som de känner sig hedrade när patienterna väljer att anförtro 

sig till dem. Förtroendet leder ofta till att sjuksköterskorna blir dränerade och 

överväldigade (Tornøe et al., 2015a). Följande citat är ett exempel på det; 

”It can become very overwhelmed when patients share their 

innermost thoughts and feelings about life and death! It almost 

knocks me out sometimes!” (Tornøe et al., 2015a, s. 7).  

De existentiella samtalen blir en tung börda att bära (Strang et al., 2013). Extra 

tungt blir det när sjuksköterskorna identifierar sig med patienterna (Strang et al., 

2013; Tornøe et al., 2015a). Följande citat är ett exempel på när en sjuksköterska 

identifierade sig med sin patient; 

”One of my patients had a little baby. That was really tough, 

because I am a mother myself!” (Tornøe et al., 2015a, s. 7). 

Enligt sjuksköterskorna är de svåraste samtalen de där patienterna nyligen fått ett 

besked om att det inte längre finns någon botande behandling (Strang et al., 2013). 

Dessa samtal är svåra eftersom sjuksköterskorna då känner en otillräcklighet 

eftersom de inte kan hjälpa patienter med de problem de har utöver att finnas där 

och vara stöttande. Detta leder till en hjälplöshet hos sjuksköterskorna när 

patienterna utstrålar ångest och förnekelse (Tornøe et al., 2015a). 

Sjuksköterskornas erfarenheter är att samtal med arga och missnöjda patienter är 

väldigt utmanande (Strang et al.,2013). Patienter och anhörigas existentiella 

funderingar leder till reaktioner som ofta går ut över sjuksköterskorna (Tornøe et 

al., 2015a). Samtidigt poängterade sjuksköterskorna vikten av att vara realistisk 
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när det kommer till vad de kan bidra med vid de existentiella samtalen (Keall et 

al., 2014). De menade att det är viktigt att hitta en balans mellan att vara 

professionell och mänsklig (Karlsson et al., 2016).  

Faktorer som påverkar existentiella samtal   

Kategorin beskriver vilka omständigheter och förutsättningar som bidrar till att 

existentiella samtal blir genomförbara mellan sjuksköterskor och patienter. 

Individanpassade samtal  

Sjuksköterskornas erfarenheter var att god kommunikation är nyckeln till en bättre 

palliativ vård. De ansåg att en effektiv kommunikation gör att de existentiella 

behoven lättare kan tillgodoses och att situationen förvärras när den är bristfällig 

(Keall et al., 2014; Tornøe et al., 2015b). Det kan vara svårt att veta hur mycket 

patienterna vill samtala om det existentiella men det gäller att ta vara på de 

möjligheter som ges även om de är kortvariga (Tornøe et al., 2015a). 

Sjuksköterskorna behöver vara uppmärksamma på patienternas signaler. Det är 

viktigt att uppmärksamma patienternas känslomässiga tillstånd och individuella 

förutsättningar samt att varken vara påtvingande eller undvikande (Hilding et al., 

2018; Tornøe et al., 2015a). Sjuksköterskor uppskattar när det finns något att 

förhålla sig till i samtal med patienterna och deras erfarenheter är att det är enklare 

att ha ett existentiellt samtal när negativa nyheterna redan mottagits av patienten 

(Hilding et al., 2018). De patienter som är införstådda med sjukdomsförloppet och 

mer självmedvetna är mer öppna för existentiella samtal än de patienter som inte 

kommit till insikt och acceptans (Keall et al., 2014). Ett sätt att möta patienternas 

tankar i dessa situationer är att våga ställa frågor. Sjuksköterskorna i studierna 

beskrev att närhet, beröring samt aktivt lyssnande kan öppna upp till existentiella 

samtal (Hemberg & Bergdahl, 2019; Keall et al., 2014; Strang et al., 2013). 

Tystnaden viktig och patienterna värderar sjuksköterskors psykiska och fysiska 

tillgänglighet samt lyhördhet högre än svar på frågor (Keall et al., 2014; Tornøe et 

al., 2015b). Tystnad och aktivt lyssnande kan bidra till att patienterna själva 

succesivt börjar samtala om de existentiella frågorna och utvecklar sina tankar 

(Keall et al., 2014; Strang et al., 2013). Följande citat beskriver hur tystnad bidrog 

till att patienten tog initiativ till samtal; 
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”We had a patient who was difficult to get close to. One 

morning, we began helping him and we were silent the whole 

time. This wordless communication was so cool. It was 

something that happened to him and to us ... Something had 

been released but it was totally wordsless. He found calmness 

here” (Strang et al., 2013, p. 565). 

 

Sjuksköterskorna behöver bekräfta patienternas känslor genom att avsätta tid och 

vara tillgänglig för deras olika behov. Patienterna blir lättade när de får möjlighet 

att uttrycka sina känslor och tala om det som tynger dem (Tornøe et al., 2015a). 

Sjuksköterskorna erfar att hoppet är värdefullt och i samtalen ska det strävas efter 

att bibehålla just det (Hilding et al., 2018). Ordet hopp är stödjande både för 

patienterna och sjuksköterskorna (Keall et al., 2014). Flera betonar vikten av att 

läsa av patienternas icke-verbala kommunikation genom att även titta på mimik 

och kroppsspråk (Keall et al., 2014; Strang et al., 2013). 

Sjuksköterskorna erfar att det ligger på deras ansvar att ta upp existentiella samtal 

och därmed underlätta för patienterna och dess anhöriga. För att kunna initiera till 

samtal behöver sjuksköterskor vara flexibla, inge förtroende och ha ett öppet sinne 

(Keall et al., 2014; Strang et al., 2013). Att vara öppensinnad innebär att acceptera 

patienter och anhöriga som de är och inte vara dömande, detta för att kunna möta 

alla typer av känslomässiga reaktioner (Hilding et al., 2018; Keall et al., 2014). 

Sjuksköterskorna behöver vara balanserade och värna om patienternas integritet. 

Ofta uppstår samtalen spontant när sjuksköterskorna hjälper patienterna med 

omvårdnad, till exempel att lägga om ett sår (Strang et al., 2013; Tornøe et al., 

2015b). En del erfar samtidigt att det är effektivt att initiera till samtal under 

pågående omvårdnad (Hilding et al., 2018). 

I en av studierna beskrevs det att det är svårt att tillgodose patienternas 

existentiella behov utan tillförlitliga rutiner om dokumentation. Det finns dock 

delade meningar när det kommer till dokumentation av det existentiella samtalet 

och vissa av sjuksköterskorna menar att det kan förekomma känslig information 

om patienterna som man av hänsyn inte vill dokumentera. Flera tycker däremot att 
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det är viktigt att dokumentera vad som sägs i de existentiella samtalen för att 

patienterna ska ges största möjlighet till god vård. Dokumentationen leder enligt 

dem till att andra sjuksköterskor tydligare kan identifiera patienternas individuella 

behov (Keall et al, 2014).  

Tillvägagångssätt för värdefulla samtal  

Sjuksköterskorna i studierna beskrev att miljön har stor betydelse för patienterna 

vid existentiella samtal. Miljön ska gynna och skapa förutsättningar för ett 

värdefullt samtal vilket kan uppnås i ett ostört rum på sjukhuset eller i 

patienternas hem (Keall et al., 2014; Strang et al., 2013). Sjuksköterskorna kan 

inleda samtalen med att presentera sig och berätta sin bakgrund. Presentationen 

leder ofta till att patienterna blir mer personliga och börjar berätta sin bakgrund. 

Det blir inkörsporten för fortsatta samtal om hur patienterna mår och de 

existentiella frågorna tenderar att ta mer plats (Hilding et al., 2018; Keall et al., 

2014). Användbara inledande frågor för ett existentiellt samtal kan vara; Hur mår 

du? Kan jag göra något för dig? (Tornøe et al., 2015b). Sjuksköterskornas 

erfarenheter är att det existentiella samtalet hålls vid liv genom att ställa 

följdfrågor och genom att svara med en ny fråga (Keall et al., 2014). När 

patienterna kan sätta ord på sina känslor hittar de ofta svaren på frågorna. 

Sjuksköterskorna kan bekräfta känslorna genom att synliggöra patienternas egen 

uppfattning (Strang et al., 2013). 

Tillgänglighet är av största vikt vid de existentiella samtalen. Sjuksköterskorna 

försöker vara tillmötesgående i svåra situationer utan att vidta åtgärder eller ge 

goda råd (Strang et al., 2013). I flera av studierna beskrev sjuksköterskorna att det 

är lätt att lindra en del av patienternas ångest genom ångestlindrande läkemedel 

men i stället försöker de samtala för att lugna patienterna (Karlsson et al., 2016; 

Strang et al., 2013; Tornøe et al., 2015b). Andra beskrev att det är svårt att initiera 

till existentiella samtal i den situationen och väljer därför att ge det 

ångestlindrande läkemedlet i stället (Keall et al., 2014) Det viktiga i svåra 

situationer är att finnas där för patienten och tydligt kommunicera det (Hilding et 

al., 2018; Strang et al., 2013). Följande citat beskriver hur en sjuksköterska 

kommunicerade med nya patienter för att förebygga ångest; 
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”We always assured our new patients: Whatever happens, we 

will be there for you, we won’t abandon you. That gives peace 

of mind”. (Strang et al., 2013, s. 564) 

Flera av sjuksköterskornas erfarenheter är att kontinuitet gynnar samtalen med 

patienterna. När de får möjlighet att träffa patienterna vid flera tillfällen bidrar det 

till att förtroendet stärks. Ofta leder det etablerade förtroendet till att de 

existentiella samtalen blir djupare (Keall et al., 2014; Tornøe et al., 2015a). 

Sjuksköterskorna erfar att ärlighet är av störst vikt för att skapa förtroende 

(Hilding et al., 2018; Tornøe et al., 2015a). Sjuksköterskorna erfar att humor kan 

vara användbart för att lätta upp en svår situation genom att distrahera och 

undvika laddade ord utan att förminska allvaret i situationen. Humor ska användas 

när det är lämpligt med respekt och hänsyn till patienterna (Hermberg & 

Bergdahl, 2019; Hilding et al., 2018; Strang et al., 2013). I flera av studierna 

beskrev sjuksköterskorna vikten av att etablera en relation med patienterna. Dels 

för att initiera till existentiella samtal, dels för att gradvis nå patienternas inre 

tankar och ta sig an de existentiella frågorna (Hemberg & Bergdahl, 2019; Hilding 

et al., 2018; Karlsson et al., 2016; Keall et al., 2014; Tornøe et al., 2015a). Enligt 

sjuksköterskorna främjas sjuksköterska-patient relationen när de arbetar 

personcentrerat, ser patienten ut ett helhetsperspektiv och omsorgsfullt väljer 

tidpunkt för samtalen (Hilding et al., 2018). Sjuksköterskornas medkänsla och 

empati till patienterna möjliggör även det en fördjupning i relationen (Keall et al., 

2014).  

Barriärer för existentiella samtal   

Kategorin beskriver försvårande omständigheter till att de existentiella samtalen 

inte initieras av sjuksköterskor. 

Tidsbrist   

I flera av studierna beskrev sjuksköterskorna att tidsbrist var ett hinder för att 

kunna initiera till existentiella samtal. Tidsbristen berodde på begränsade 

personalresurser som leder till hög arbetsbelastning. Det i sin tur bidrar till att 

sjuksköterskorna behöver prioritera och de medicinska behoven hos patienterna 
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går före (Karlsson et al., 2016; Keall et al., 2014; Melin-Johansson et al., 2013; 

Thornøe et al., 2015a; Strang et al., 2013). Det finns för lite tid för gemenskap och 

konversationer med patienterna eftersom det är svårt att hitta tid att samtala och 

lyssna. Det bidrar till att sjuksköterskorna blir frustrerade vilket gör att 

patienternas behov ej blir tillgodosedda (Karlsson et al., 2016). Existentiella 

samtal blir en utmanande och komplex uppgift när både tid och resurser är 

begränsade. Samtidigt används tidsbrist ofta som ursäkt för att undvika den 

utmaning det är att tala med patienterna om andliga och existentiella tankar 

(Strang et al., 2013; Tornøe et al., 2015a). 

Brist på kunskap och erfarenhet  

Sjuksköterskorna beskrev att de undviker att inleda existentiella samtal med 

patienter då de inte anser sig ha tillräcklig kunskap och erfarenhet. De erfar att det 

är svårt att tala om döden, svara på frågor och avsluta samtalen på ett lämpligt 

sätt. Detta skapar en oro och gör att sjuksköterskorna blir obekväma (Keall et al., 

2014; Melin-Johansson et al., 2013; Tornøe et al., 2015b). Framför allt 

nyutbildade sjuksköterskor är mer oerfarna och sårbara inför existentiella samtal 

och efterfrågar verktyg, tid för reflektion, samtalsträning och mer utbildning 

(Strang et al., 2013). De äldre sjuksköterskorna har mer livserfarenhet och en 

större mognad i att hantera patienternas känslor vilket bidrar till att just de är mer 

benägna att engagera sig i patientens existentiella tankar och frågor (Tornøe et al., 

2015a). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Enligt Friberg (2022b) ska litteraturstudiens tillvägagångssätt utvärderas genom 

att metod, urval och analys diskuteras. Genom Shentons (2004) fyra 

trovärdighetsbegrepp tillförlitlighet (credibility), verifierbarhet (dependability), 

pålitlighet (confirmability) och överförbarhet (transferability) klarläggs studiens 

styrkor och svagheter genom ett kritiskt förhållningssätt. 

 

Enligt Shenton (2004) handlar en studies tillförlitlighet om hur väl resultatet 
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svarar an på syftet och hur väl studien återger deltagarnas erfarenheter. Innan 

denna studie gjordes har en projektplan gjorts i Cinahl Complete. Detta stärker 

tillförlitligheten eftersom både en process följts och relevanta artiklar eftersökts i 

ett tidigt skede. I studien har tre relevanta databaser använts: Cinahl Complete, 

Pubmed och PsychINFO. Sökning i tre databaser med publicerad forskning inom 

omvårdnad, medicin och psykiatri stärker tillförlitligheten. Nyckelbegreppen från 

syftet översattes till engelska med hjälp av lexikon och Svensk MeSH 

Sökstrategier gjordes både med fritext och ämnesord i blocksökning tillsammans 

med vidgad sökning, detta stärker tillförlitligheten ytterligare. Sökningen i 

PsychINFO genererade dubbletter. Henricsson (2017) menar att dubbletter stärker 

tillförlitligheten då artiklarna är återkommande i flera databaser. I denna studie 

gjordes inga manuella sökningar vilket sänker tillförligheten. Begränsningar i 

sökningarna var material publicerat de senaste tio åren, detta stärker 

tillförlitligheten då materialet är aktuellt. Inga artiklar hittades som är publicerades 

efter 2019 vilket sänker tillförlitligheten det kan bero på att det under dessa år 

pågått en pandemi och forskningsmöjligheter kan ha varit begränsade. En annan 

begränsning i två av databaserna var peer-reviewed, detta stärker tillförlitligheten 

då det enligt Henricson (2017) innebär att artiklarna blivit vetenskapligt granskade 

innan publicering. I Pubmed kunde inte peer-review användas som begränsning, 

däremot är de flesta artiklar redan peer-reviewed även om det saknas garanti, detta 

sänker tillförlitligheten något. HKRs granskningsmall för kvalitativa artiklar 

användes för att kvalitetsgranska artiklarna vilket anses stärka tillförlitligheten. 

Samtliga artiklar är etiskt godkända och följde därmed de etiska regler och koder 

som finns för respektive land, något som stärker tillförlitligheten. Under 

processens gång har handledare, examinator och kursdeltagare tagit del av studien 

och kontinuerligt erbjudit stöd, hjälp och synpunkter. Att ha tillgång till 

kontinuerlig handledning stärker tillförlitligheten då arbetet lästs av andra än 

författarna. Syftet i denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av 

existentiella samtal vid palliativ vård. Då resultatet svarar på syftet och citat 

använts i resultatet anses detta stärka tillförligheten. Citat visar på djup som 

speglar erfarenheten och citaten harmoniserar med rubrikerna. 
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Enligt Shenton (2004) handlar verifierbarhet om att den data som samlats in under 

studiens gång är sann. Resultatet representerar de sjuksköterskorna som ingått i 

studien och deras erfarenhet och inte forskarens egna fördomar eller tolkningar. 

För att kunna styrka verifierbarhet krävs noggrann metodbeskrivning och 

analysprocess (Shenton, 2004). I denna studie har metodbeskrivning med 

sökvägar och urval gjorts tillsammans med sökschema vilket stärker 

verifierbarheten. Vid granskning och analys har analysprocessen genomförts 

utefter Fribergs (2022a) femstegsmodell vilket beskrivs i en figur, det förtydligar 

arbetets gång och därmed stärks verifierbarheten. Vid analys har citat skrivits ner 

vilket styrker deltagarnas erfarenheter och inte författarnas tolkning. Genom hela 

processen har författarna använts sig av anvisad metodlitteratur vilket stärker 

verifierbarheten.    

 

Shenton (2004) beskriver pålitlighet som en objektiv granskning med avsikt att ge 

svar på artiklarnas resultat utan att inkludera forskarnas förförståelse i fynden. I 

denna studie har förförståelsen sammanställts och skrivits ner innan arbetet 

påbörjades och har genomgående diskuterats för att undvika att egna värderingar 

och åsikter färgar resultatet, detta stärker pålitligheten. Majoriteten av resultatets 

artiklar har en beskriven förförståelse vilket stärker pålitligheten ytterligare. 

Författarna har strävat efter ett objektivt förhållningssätt vilket har inneburit att 

artiklarna analyserats av båda författarna, först individuellt och sedan gemensamt. 

Samtliga artiklar är skrivna på engelska, vilket inte är författarnas modersmål, 

detta sänker pålitligheten då det finns risk för feltolkning och att nyanser i språket 

felbedöms. Citaten redovisas på engelska för att reducera risken för feltolkningar. 

Alla artiklars resultat som svarar på litteraturstudies syfte har skrivits ner vid 

analysen och använts till denna studie. Några av artiklarnas resultat har däremot 

varit mer omfattande än andra vilket förklarar varför vissa referenser är mer 

återkommande, detta kan sänka pålitligheten.  

 

Shenton (2004) beskriver överförbarheten i en studie till vilken utsträckning den 

går att applicera i andra kontexter och sammanhang. Artiklarna i studien är från 

Sverige (3), Norge (2), Australien (1), England (1) och Finland (1). Majoriteten av 
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artiklarna är publicerade inom Norden och samtliga artiklar är från länder med 

liknande vårdsystem och där sjuksköterskor har en likvärdig utbildning, vilket 

anses öka överförbarheten. Enligt Henricson (2017) är det viktigt att se över vilka 

länder som ingår i studiens resultat då sjukvårdssystem och lagar skiljer sig. De 

grundutbildade sjuksköterskorna som intervjuats i artiklarna har både varierade 

åldrar och varierade erfarenheter av palliativ vård, vilket kan beskrivas som ett 

representativt urval. Däremot var könsfördelningen i artiklarna inte alltid 

redovisade vilket gör att överförbarheten sänks. Kategorierna går att överföra till 

sammanhang som liknar denna studie, abstraktionsnivån anses därför vara 

medelhög. Kategoribenämningarna svarar på syftet men samtidigt kan 

kategorierna överföras till andra händelser i livet vilket stärker överförbarheten.  

Resultatdiskussion   

Litteraturöversiktens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

existentiella samtal inom palliativ vård. Fynden som resultatdiskussionen kommer 

att utgå från är; Vikten av etablerade relationer, Olika sätt att kommunicera och 

Tidsbrist som en barriär. Dessa fynd diskuteras tillsammans med Bubers etiska 

relationsteori, globala målen, samhällsperspektivet samt McCormack och 

McCances (2017) personcentrerade omvårdnadsteori.   

Patientnära relationer krävs för att kunna nå djupa existentiella samtal vilket är av 

betydelse både för sjuksköterskor och patienter. Ett återkommande fynd var att de 

existentiella samtalen först fördjupas, och patienterna visade sin sårbarhet, när 

relationen mellan sjuksköterskorna och patienterna etablerats. För att etablera 

denna relation visade resultatet att det krävs förtroende, samt att sjuksköterskorna 

både är lyhörda samt psykiskt och fysiskt tillgängliga. Faktorer som främjar 

relationen är kontinuitet och att sjuksköterskorna arbetar personcentrerat. Det 

konstaterades i en studie av Strandås & Bondas (2017) att relationen mellan 

sjuksköterskorna och patienterna var av vikt för att arbeta personcentrerat och för 

att erbjuda en vård av kvalité. Studien belyste att sjuksköterskorna går in i 

patienternas värld för att etablera relationerna. Det innebär att skapa förståelse för 

de individuella behoven samt att engagera sig i personen bakom sjukdomen. 

Samtidigt beskrev Mok & Chi Chiu (2004) att patienterna inte alltid tillåter 
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sjuksköterskorna att äntra deras värld. De kan känna existentiellt lidande men kan 

trots det inte släppa in sjuksköterskan. Det sjuksköterskan kan göra i den 

situationen är att acceptera och respektera patientens behov av tid och tillit innan 

patienten känner sig redo för existentiella samtal (Mok & Chi Chiu, 2004). Vidare 

beskrev Strandås & Bondas (2017) att sjuksköterskorna som lyssnar, tar problem 

på allvar och respekterar patienternas färdigheter får patienterna att känna sig som 

en person och inte som en patient. Dessa egenskaper menade Strandås & Bondas 

(2017) gynnade etableringen av relationerna. Enligt Wiechula et al. (2015) måste 

relationen baseras på kunskap. Kunskapen avser patienterna och dess anhöriga 

men även kunskap om sjukdomar och symtom. Vilka utgår ifrån psykiska, 

fysiska, existentiella och sociala behov. Sjuksköterskorna beskrev vidare om tillit 

och förtroende som två grundpelare för att både etablera relationer och för att 

utveckla den befintliga relationen (Mok & Chi Chiu, 2004; Wiechula et al., 2015). 

Detta är något som även bekräftas av Svensk sjuksköterskeförening (2017a) som i 

sin kompetensbeskrivning lyfter just vikten av kunskap för att etablera relationer. 

I Värdegrund för omvårdnad beskrevs att en del av omvårdnadsmålet är att 

balansera maktförhållanden mellan sjuksköterskor och patienter. Relationen är 

asymmetriskt då patienterna befinner sig i beroendeställning. Maktbalans uppnås 

med tillit, förtroende och sjuksköterskors engagemang. Dessutom möjliggör 

tilliten en känsla av hopp och meningsfullhet för patienter i svåra stunder (SSF, 

2016). I Mok & Chi Chius (2004) studie beskrivs meningsfullhet som något även 

sjuksköterskorna uppnår i palliativ vård. Sjuksköterskorna som arbetar med 

patienter med närhet till döden genomgår själva en stor personlig utveckling (Mok 

& Chi Chiu, 2004). 

Filosofen Martin Buber (1923/1994) beskrev i sin relationsteori vikten av att 

skapa en ömsesidig relation med ett subjektivt synsätt. Buber kallade detta jag-du, 

till skillnad från jag-det, där synsättet innebär att sjuksköterskor ser patienten som 

ett objekt där sjuksköterskan likställer patienten med den diagnostiserade 

sjukdomen. Det är i jag-du relationen som de djupa, äkta samtalen sker och där 

det ges utrymme för ett gott holistiskt vårdande och ett korrekt etiskt bemötande. 

För att nå en jag-du relation förutsätter det att sjuksköterskor är känslomässigt 
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närvarande, att de vågar öppna upp samt försöker förstå patienternas situation 

(Buber, 1994).  

En förutsättning för att sjuksköterskor ska kunna initiera och hålla existentiella 

samtal är en god kommunikation, där olika arbetssätt samt samspelet mellan 

sjuksköterskor och patienter har en central roll. Ett fynd i litteraturstudien var att 

sjuksköterskorna använde sig av olika sätt att inleda ett samtal på. Samtalen kan 

initieras genom att ställa öppna frågor till patienterna för att öppna upp för 

diskussion. Vidare beskrev sjuksköterskorna att närhet, beröring och aktivt 

lyssnande kan räcka för att patienten själv ska ta initiativ till samtalet. 

Sjuksköterskornas erfarenheter var också att den icke-verbala kommunikationen 

är användbar, där de i stället tittar på patienternas mimik och kroppsspråk. Dessa 

läses av för att kunna bekräfta för patienterna vad de ser och uppfattar. Samtidigt 

beskrev sjuksköterskorna vikten av att de existentiella samtalen varken ska vara 

påtvingande eller undvikande och att samspel måste upprättas. Det är patienterna 

som tar beslut om vidare samtal ska äga rum eller inte. För att sjuksköterskorna 

ska kunna förstå vad patienterna vill behöver de vara lyhörda och inte dömande 

oavsett vilka känslor patienterna visar. I en studie av Kwame & Petrucka (2021) 

beskrevs vikten av att kommunikationen mellan sjuksköterskorna och patienterna 

fungerar. Bristande kommunikation kan leda till missnöje och missförstånd. Den 

bristfälliga kommunikationen behöver inte bara bero på ineffektiva metoder i 

kommunikationen eller att samspelet mellan sjuksköterskorna och patienterna inte 

fungerar utan kan även bero på patienternas hälsotillstånd eller språksvårigheter. 

Studien beskrev att den icke-verbala kommunikationen kan hindra samspelet 

mellan sjuksköterskorna och patienterna genom felaktiga tolkningar (Kwame & 

Petrucka, 2021). Enligt Alasad & Ahmad (2005) beskrev sjuksköterskorna inom 

intensivvård att god kommunikation är en viktig del i omvårdnaden. Ändå är det 

just kommunikationen som det läggs minst tid på för att den ska fungera. Den 

bristfälliga kommunikationen beror på undermåligt samspel mellan 

sjuksköterskorna och patienterna då de ibland är för sjuka för att kunna tala och 

integrera i samtalet. Envägskommunikationen gör att sjuksköterskorna tycker det 

är svårt att veta hur patienterna mår och hur de vill ha det. Samtidigt beskrev vissa 

av sjuksköterskorna att det underlättade när det inte gick att tala med patienterna. 
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När patienterna inte är kommunikativa blir kraven mindre på sjuksköterskorna då 

de inte behöver möta patienternas olika känslor och svåra existentiella frågor. 

Flera sjuksköterskor tyckte att detta var befriande (Alasad & Ahmad, 2005). 

Socialstyrelsen (2022a) nämner kommunikation som en del av patientsäkerheten. 

Samtalet ska ske på patienternas villkor och sjuksköterskor behöver vara lyhörda 

för att kunna tillgodose det. Kommunikationen behöver anpassas efter 

patienternas individuella förutsättningar och det kan göras genom olika 

kommunikativa metoder (Socialstyrelsen, 2022a). 

En förutsättning för att sjuksköterskor ska kunna initiera till existentiella samtal är 

att de har möjlighet att sitta ner och lyssna på patienten. Samtidigt visar studien att 

tiden inte räcker till och patienternas behov av samtal därför inte tillgodoses. Ett 

fynd i litteraturstudien var att sjuksköterskorna erfar att det finns begränsat med 

tid att initiera till och hålla i samtalen, detta på grund av resursbrist och hög 

arbetsbelastning. Tidsbristen leder ofta till att sjuksköterskorna prioriterar att 

tillgodose patienternas medicinska behov före de existentiella. Ett annat fynd 

visade även att tidsbrist används som ursäkt för att undvika de utmanande 

samtalen. I en studie av Ball et al. (2014) beskrev sjuksköterskorna att tidsbrist är 

en orsak till att vissa arbetsuppgifter inte hinns med under arbetspassen. Det 

behov som tillgodoses minst och som sjuksköterskorna prioriterar bort är samtalen 

med patienterna. De behov som i högst utsträckning blir tillgodosedda är de 

medicinska behoven. De uteblivna samtalen förekommer till största del på dag- 

och kvällspass medan det finns mer tid för sjuksköterskorna att möta patienternas 

behov av samtal på natten då arbetsbelastningen inte är lika hög. Tidsbristen 

beskrevs bero på för många patienter per sjuksköterska vilket ökade 

arbetsbelastningen (Ball et al, 2014). Enligt White et al. (2019) beror de uteblivna 

samtalen med patienterna på för hög arbetsbelastning som i sin tur leder till 

resursbrist. Resursbrist beskrevs bero på att sjuksköterskorna är utbrända eller 

missnöjda över sin arbetssituation (White et al., 2019). I en studie av McHugh et 

al. (2021) infördes nya bestämmelser på 27 sjukhus i Queensland på begäran av 

delstatsregeringen i Australien. Jämförelsegruppen bestod av 28 sjukhus. Det 

infördes ett regelverk om antalet patienter sjuksköterskorna fick vårda; fyra 

patienter på dagtid och sju patienter på natten. Två år efter att regelverket införts 
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visade resultatet att patientsäkerheten ökat på grund av den minskade 

arbetsbelastningen och de förbättrade arbetsvillkoren. Det i sin tur ledde till 

minskade kostnader.  

Den personcentrerade omvårdnadsteorin beskriver att relationer byggs på 

mellanmänskliga processer där patienternas unika situation lyfts fram som en del i 

att nå personcentrerade resultat (McCormack & McCance, 2017). Sjuksköterskor 

som träffar patienter i en palliativ fas på sjukhusavdelningar kan ha svårt att hinna 

etablera relationer med patienter. Enligt McCormack & McCance (2017) har det 

personcentrerade resultatet en målsättning om att ge god omvårdnad där 

patientdelaktighet och positiva vårdupplevelser är inkluderade. För att sätta sig in 

i patienternas livsvärld behöver sjuksköterskor vara genuint engagerade för att 

förstå patienternas verklighet och sätta sig in i deras perspektiv. Den 

personcentrerade omvårdnadsteorin beskriver olika kommunikativa metoder och 

samspelets betydelse för att kunna uppnå detta. Kommunikation kräver både goda 

verbala och ickeverbala kunskaper. Ofta behöver de kombineras för att 

kommunikationen ska bli så effektiv som möjligt. Samtalen ser olika ut och 

sjuksköterskorna kan variera uttryck, vad de säger samt vilket språkbruk de 

använder. Samtalen baseras ofta på information som sjuksköterskorna fått om 

patienterna och vilken livshistoria patienterna har delat med sig av. 

Livshistorierna ger inblick i patienternas livsvärld och synliggör patienternas 

värderingar (McCormack & McCance, 2017). Resultatet i denna litteraturstudie 

visar dock att sjuksköterskorna inte ska vara påtvingande utan det är patienterna 

som ska ta beslut om fortsatta samtal. Patienternas rätt till autonomi och delat 

beslutsfattande ska tillgodoses (McCormack & McCance, 2017). I denna 

litteraturstudies resultat är tidsbrist en barriär för både ett aktivt lyssnande och för 

att engagera sig i patienternas livsvärld och livshistoria. Har sjuksköterskor inte 

möjlighet att lära känna patienterna minskar möjligheten till gott samspel vilket 

kan leda till bristfällig kommunikation och på sikt en reducerad vårdkvalité. I den 

personcentrerade omvårdnadsteorin är medveten närvaro en förutsättning för 

personcentrerad vård. Det innebär inte bara att vara tillgänglig utan även att vara 

lyhörd trots ogynnsam miljö (McCormack & McCance, 2017). Resultatet i denna 

litteraturstudie visar svårigheter att erbjuda personcentrerad vård när det är hög 
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arbetsbelastning och resursbrist. Flertalet arbetsuppgifter konkurrerar med 

sjuksköterskornas tid och det personcentrerade resultatet om god holistisk 

omvårdnad kan inte uppnås.  

Socialstyrelsen (2022c) fick år 2021 i uppdrag av regeringen att sammanställa en 

rapport och redovisa tillgång och efterfrågan på legitimerade arbetstagare inom 

hälso- och sjukvård i Sverige. Resultatet användes för att kartlägga och bedöma 

sjukvårdens behov av olika vårdprofessioner. I rapporten framgår det att Sverige 

har relativt god tillgång till sjuksköterskor utifrån ett internationellt perspektiv 

men rapporten visar samtidigt att 18 av 20 av Sveriges regioner har en stor brist 

på sjuksköterskor vilket anses vara allvarligt. I takt med att ökade vårdbehov ökar 

även belastningen på sjukvården och därmed även på sjuksköterskorna. Höga 

sjukskrivningstal har länge varit ett omtalat samhällsproblem inom hälso- och 

sjukvård och beror till stor del på hög fysiskt och psykisk belastning 

(Socialstyrelsen, 2022c). International Counsil of Nurses (ICN) har i en rapport 

från 2022 indikerat att det inom ett decennium blir brist på närmre 13 miljoner 

sjuksköterskor globalt sett. Rapporten redovisar för att ett stort antal 

sjuksköterskor framöver går i pension samt att flertalet sjuksköterskor får 

utmattningssyndrom. Bristen var omfattande redan innan Covid-19 pandemin men 

har därefter eskalerat ytterligare (ICN, 2022). Rapporterna från både 

Socialstyrelsen (2022c) och ICN (2022) visar oroväckande resultat om hälso- och 

sjukvårdens framtid, både ur sjuksköterskornas och patienternas perspektiv. 

Denna statistik tillsammans med det faktum att den palliativa vården förväntas 

eskalera kan innebära att de existentiella samtalen inte kommer att kunna 

tillgodoses. Enligt de globala målen (2022a) ska alla ges en vård av hög kvalité 

och rätta förutsättningar för att kunna uppnå hälsa och välbefinnande. God hälsa 

av populationen leder till att människor kan bidra till samhällets utveckling 

(Globala målen, 2022a). Hög arbetsbelastning och resursbrist med sjukskrivning 

som påföljd gynnar varken sjuksköterskor, patienter eller arbetsgivare och blir 

dessutom en kostnad för samhället. Enligt de globala målen (2022b) främjas den 

ekonomiska tillväxten genom förbättrade arbetsvillkor och innovativt arbete 

(Globala målen, 2022b). Förbättringsarbete skulle kunna vara att stärka intresset 

för att arbeta regionalt. Detta genom att proaktivt verka för att sjuksköterskors 
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förutsättningar för att erbjuda en kvalitativ vård med existentiella samtal 

förbättras. Motiverande föreläsningar, teambuilding och tydliga karriärmöjligheter 

kan stärka intresset, men det krävs även att regionerna erbjuder anständiga 

arbetsvillkor och löner som motsvarar både den kompetens och det ansvar som 

ingår i yrkesrollen.  

 

Slutsats 
Sjuksköterskornas erfarenheter är att det både finns påverkbara faktorer samt 

opåverkbara barriärer för existentiella samtal vid palliativ vård. En god 

kommunikation och etablerade relationer mellan sjuksköterskor och patienter är 

en viktig del men för att kunna uppnå det krävs det att sjuksköterskor arbetar 

personcentrerat. Sjuksköterskorna är medvetna om att det finns ett stort behov för 

patienterna att ha existentiella samtal. Det finns dock försvårande omständigheter 

som gör att sjuksköterskor ibland har svårt att finna tid till att tillgodose detta 

samtidigt som tidsbristen används som en ursäkt. Tidsbrist, hög arbetsbelastning 

och brist på personal gör att de existentiella samtalen blir bortprioriterade. Ett 

stort antal studier av sjuksköterskors erfarenheter av existentiella samtal visar i 

grund och botten att det behövs en organisatorisk förändring parallellt med 

förbättringsarbete och kompetensutveckling. Därför är det motiverat med en 

interventionsstudie på svenska sjukhus där effekterna av en ökad personalstyrka 

undersöks. De nya föreskrifterna kan sättas in under en begränsad tid för att sen 

utvärdera hur arbetsmiljön, patientsäkerheten och ekonomin påverkats. Det 

behövs forskning med praktisk handlingskraft och inte endast forskning som 

teoretiskt undersöker olika fenomen.  
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Bilaga 2. Artikelöversikt  

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlin

gsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Hemberg, J., & 

Bergdahl, E.  

 

Dealing with ethical 

and existential issues 

at end of-life through 

concretion. 

 

Finland. 2019. 

Syftet var att 

utforska ssk 

erfarenhet av 

etiska och 

existentiella 

problem 

inom 

palliativ 

hemtjänst  

Urval 12 ssk, en 

man ,11 

kvinnor. Ålder 

23–64 år. 

Inklusionskrit: 

samma socio-

ekonomisk 

bakgrund. 

Djupintervjuer. 

Rekrytering i 

privat/kommunal 

hemtjänst. Intervjulängd 

60–90 min. Materialet 

analyserat av båda 

författarna, tematisk 

innehållsanalys + tabell. 

Pilotintervju anges ej. 

Informerat skriftligt 

samtycke. 

Etiskt godkänd.  

Förförståelse beskriven. 

Resultatet presenteras i ett tema samt fyra 

underteman. 

-Djupa relationer behövs för att hantera 

etiska och existentiella frågor i livets 

slutskede: 

- Möjliggöra goda relationer mellan 

patienter och anhöriga fram till livets slut 

-Att stödja en god döendeprocess, att leva 

tills man dör 

- Stödja hopp och mening ur ett djupare 

perspektiv vid livets slut 
- Möjliggöra existentiella frågor i livets 

slutskede 

Citat finns.  

Tillförlitligheten stärks av: citat som 

visar djup, urvalsbeskrivning, 

intervjulängd, beskrivning av 

kategorierna svarar på syftet.  

Sänks av: pilotsintervju ej beskriven.  

Verifierbarhet stärks av: beskrivning 

av analys, tabell/figur över 

analysprocessen beskriven.  

Sänks av: ingen beskrivning av 

intervjuerna. 

Pålitlighet stärks av: mer än en person 

i analysen, beskriven förförståelse 

Överförbarhet stärks av: 

kontextbeskrivning. Låg 

abstraktionsnivå 

Hilding, U., Allvin, 

R., & Blomberg, K., 

 

Striving for a balance 

between leading and 

following the patient 

and family – 

nurses´strategies to 

faciliate the transition 

from life-prolonging 

care to palliative 

care: an interview 

study  

 

Sverige. 2018.  

Syftet var att 

undersöka 

ssk strategier 

för att 

underlätta 

övergången 

från 

livsförlängan

de till 

palliativ 

vård. 

Ändamålsenligt 

urval. 14 ssk, en 

man,13 kvinnor, 

ålder 27–64 år. 

Erfarenhet 2–32 

år av palliativ 

vård. 

Inklusionskrit; 

ssk med minst 

ett års 

erfarenhet av 

palliativ vård. 

Semistrukturera

de intervjuer. 

Rekrytering via 

enhetschefen på palliativ 

enhet. Intervjuer skedde 

på arbetsplatsen. 

Intervjulängd 20-60min. 

Intervjuguide med öppen 

fråga + efterföljande 

frågor. Två 

pilotintervjuer finns. 

Analyserat av författarna. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Informerat skriftligt 

samtycke. Etiskt 

godkänd. 

Resultatet presenteras i fyra huvudteman:  

- Att lära känna patienten och bygga 

relationer 

-Erbjuda stöd 

- Anpassning till individuella behov  

- Möjliggöra samtal 

Citat finns.  

Tillförlitligheten stärks av:  

Urvalsbeskrivning, intervjulängd, citat 

som visar djup, beskrivning av 

kategorierna svarar på syftet., 

pilotsintervju finns. 

Verifierbarhet stärks av: beskrivning 

av analys, beskrivning av intervjuerna, 

tabell/ figur över analysprocessen 

beskriven.  

Pålitlighet stärks av: mer än en person 

i analysen, beskriven förförståelse 

Överförbarhet stärks av: 

kontextbeskrivning. Medelhög 

abstraktionsnivå. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlings

metod 

Genomförande  

Analys 

Resultat 

 

Kvalitet 

 

Karlsson, M., Kasén, 

A., & Wärnå-Furu, C.  

 

Reflecting on one’s 

own death: The 

existential questions 

that nurses face 

during end-of-life-

care 

 

England. 2016.  

 

 

 

Syftet var att 

beskriva och 

få en djupare 

förståelse för 

de 

existentiella 

frågorna 

som ssk 

möter inom 

palliativ 

vård. 

Ändamålsenligt 

urval  

14 ssk, samtliga 

kvinnor, ålder 36–

61 år 

Inklusionskrit: ssk 

med minst ett års 

erfarenhet av 

patienter i 

palliativ vård.  

Fokusgrupp-

intervjuer 

 

Rekrytering via frivillig fokus-

grupp på hospice, ålderdomshem 

och palliativ vårdavdelning.   

Narrativa intervjuer på respektive 

enhet av författare ett. 
Intervjulängd 60-90min.  

Material analyserat av författare ett 

och två.  

Pilotintervju anges ej. 

Informerat samtycke. Etiskt 

godkänd. Förförståelse beskriven 

Resultatet presenteras 

i två nivåer: rationell 

och existentiell 

tolkning.   

Under existentiell 

nivå framkommer tre 

tolkningar:    - Balans 

mellan ansvar och 

skuld. 

- Balans mellan 

rädsla och mod. 

- Balans mellan hopp 

och förtvivlan.  

Citat finns 

 

Tillförlitlighet stärks av: citat som visar på djup, 

urvalsbeskrivning, nivåer svarar på syftet. Sänks 

av: pilotintervju ej beskriven. 
Verifierbarhet stärks av: Beskrivning av 

intervjuerna finns, vedertagen analys beskrivs. 

Sänks av: ingen tabell/figur över analys-

processen. 

Pålitlighet stärks av: förförståelsen är beskriven, 

mer än en person i analysen. 

Överförbarhet stärks av: De olika nivåerna 

fångar erfarenheterna och beskrivningen gör att 

läsaren kan bedöma om resultatet är överförbart, 

kontextbeskrivning. Låg abstraktionsnivå. 

Keall, R., Clayton, J-

M., & Butow, P.  

 

How do Australian 

palliative care nurses 

address existential 

and spuritual 

concerns? 

Facilitators, barrieers 

and strategies.  

 

Australien. 2014.  

 

 

Syftet var att 

undersöka 

främjande 

faktorer, 

hinder och 

strategier för 

att kunna ta 

sig an de 

existentiella 

frågorna 

inom 

palliativ 

vård. 

Ändamålsenligt 

urval.  

20 ssk; en man 19 

kvinnor, 25–65 år.  

Inklusionskrit: ssk 

med erfarenhet av 

palliativ vård. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Rekrytering via annons, 

forskningsmöte och flygblad. 

Datainsamling 2012. Intervjulängd 

21–55 min. 10 hölls via telefon, 10 

hölls vid ett personligt möte. 

Intervjuarna inleddes med att samla 

in info följt av öppna frågor. 

Materialet är analyserat. Tematisk 

innehållsanalys gjord + tabell.  

Pilotintervju anges ej. 

Informerat samtycke. 

Etiskt godkänd. 

Förförståelsen beskriven.  

 

Resultatet presenteras 

i tre teman   

-Främjande faktorer 

- Barriärer  

- Strategier   

Citat finns.  

 

Tillförlitlighet stärks av: Teman svarar på syftet, 

citat som visar djup. Urvalsbeskrivning och 

intervjulängd finns. Sänks av: Pilotintervju ej 

beskriven.  

Verifierbarhet stärks av: Beskrivning av 

intervjuer, vedertagen analys beskrivs, tabell/figur 

över analysprocessen beskriven. 

Pålitlighet stärks av: Förförståelsen är beskriven. 

Sänks av: Vet ej vem som ingick i analysen. 

Överförbarhet stärks av: De olika nivåerna av 

teman fångar erfarenheterna och beskrivningen 

gör att läsaren kan bedöma om resultatet är 

överförbart. Kontextbeskrivning. Hög 

abstraktionsnivå.  
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlin

gsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Melin-Johansson, U-

C., Henoch, I., 

Axelsson, B., & 

Danielsson, E.  

 

Surgical nurses’ 

attitudes towards 

caring for patients 

dying of cancer – a 

pilot study of an 

educational 

intervention on 

existential issues  

 

Sverige. 2013.  

 

Syftet var att 

utforska 

kirurgi-ssk 

erfarenhet av 

att bemöta 

patienter 

döendes av 

cancer  

Randomiserat 

urval.  
115 ssk från tre 

kirurgiska avd. 

43 st tackade ja. 

Ett bortfall. 21 

ssk i ålder 24-61 

år i 

interventions-

gruppen. 21 ssk 

i ålder 28-61 år i 

kontrollgruppen.  

Pilotstudie 
Frågeformulär + 

intervjuer 

Intervju av 11 ssk i 

interventionsgruppen. 

Intervjulängd 30–90 min. 

Intervju-guide med öppna frågor 

användes av författare ett men 

även reflektioner från ssk. 

Tabell. Kvalitativ 

innehållsanalys där författarna 

läste materialet individuellt och 

sedan diskuterade tillsammans. 

Muntlig och skriftlig info samt 

informerat samtycke. Etiskt 

godkänd. 

Förförståelsen beskriven.  

Resultatet presenteras i två 

teman: 

- Ökad medvenhet och 

självförtroende 

- Hjälplöshet och rädsla för 

döden vid omvårdnad 

Tillförlitligheten stärks av: intervjulängd, 

ej citat, urvalsbeskrivning. Sänks av: 

pilotstudie 

Verifierbarhet stärks av: beskrivning av 

intervjuerna, beskrivning av analys, 

tabell/figur av analysprocessen beskriven.  

Pålitlighet stärks av: mer än en person i 

analysen, förförståelsen beskriven 

Överförbarhet stärks av: Kontext 

beskriven. Medelhög abstraktionsnivå.  

Strang, S., Henoch, I., 

Danielsson, E., 

Browall, M., & Melin-

Johansson, C.  

 

Communication about 

existential issues with 

patients close to death 

– nurses’ reflection on 

content, process and 

meaning.  
 
Sverige. 2013. 

 

Syftet var att 

beskriva ssk 

reflektion av 

existentiella 

problem i 

kommunikat

ion med 

patienter 

nära döden.  

Randomiserat 

urval. 

Urval: 98 ssk 

(96 kvinnor, 2 

män), ålder: 24-

64 år. 

Inklusionskrit: 

ssk med daglig 

kontakt med 

palliativa 

cancerpatienter.  

Gruppreflektion

er.  

Rekrytering inom hospice, 

hemsjukvårdsteam och 

onkologiska avdelningar. 90 

min reflektioner totalt 46 

tillfällen på arbetsplatsen. 

Material analyserat av författare 

ett. Författare två och tre har 

ingått i resultatdiskussion. 

Pilotintervju anges ej. Muntlig 

och skriftlig info samt 

informerat samtycke. Etiskt 

godkänd.  

Förförståelse beskriven.  

Resultatet presenteras i tre 

domäner och teman:  

-Existentiella samtal; att leva 

och dö, relationer,  

- Det existentiella samtalets 

process; öppna upp, närvaro, 

bekräftande och använda 

tystnad 

- Existentiella samtalets 

betydelse för ssk; att vara 

professionell, en tung börda, 

externa förutsättningar.  

Citat finns 

Tillförlitlighet stärks av: varierat urval, 

teman svarar på syftet, citat som visar 

djup, urvalsbeskrivning. Sänks av: 

pilotstudie ej beskriven. 

Verifierbarhet stärks av: vedertagen 

analys beskrivs, intervjubeskrivning.  

Sänks av: ingen tabell/figur över 

analysprocessen.  

Pålitlighet stärks av: Förförståelsen är 

beskriven. Sänks av: en person i analysen.  

Överförbarhet stärks av: olika domäner 

och teman fångar erfarenheterna. Låg 

abstraktionsnivå. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlin

gsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat 

 

Kvalitet 

 

Tornøe, K-A., 

Danbold, L-J., 

Kvigne, K., & 

Sorlie,V.  

 

The challenge of 

consolation: nurses’ 

experiences with 

spiritual and 

existential care for 

the dying – a 

phenomenological 

hermeneutical study.  

 

Norge. 2015. 

 

Syftet var 

att 

beskriva 

ssk 

erfarenhet 

av 

existentiell 

vård för 

personer i 

en palliativ 

fas på 

sjukhus. 

Ändamålsenligt 

urval.  

Sex ssk, ålder: 

37–61 år, 9–21 

års erfarenhet av 

omvårdnad. 

Inklusionskrit: 

ssk intresserade 

av palliativ vård 

som arbetade på 

en medicin-

onkologisk 

avdelning. 

Narrativ 

intervju. 

Datainsamling 2014. 

Intervjulängd ca 60 min. 

Intervju i ett mötesrum på 

sjukhuset av författare ett. 

Öppna frågor/förtydligande 

frågor. 

Analyserat med Riccours 

tolkningsteori  

Pilotintervju anges ej. 

 Muntlig och skriftlig info samt 

informerat samtycke. Etiskt 

godkänd. Förförståelse 

beskriven. 

Resultatet presenteras i tre 

teman och fem subteman:  

Det komplicerade lidandet.  

- Att avslöja existentiellt 

lidande 

Andlig och existentiell 

omvårdnad  

- Ambivalens och 

osäkerhet 

- Underlätta försoning 

Förmedla tröst 

- Känslomässiga 

utmaningar 

- Känslomässig behållare 

Citat finns. 

Tillförlitlighet stärks av: citat som visar djup. 

Urvalsbeskrivning och intervjulängd finns. Sänks 

av: Få deltagare.  

Verifierbarhet stärks av: Intervjuer beskrivs, 

vedertagen analys beskrivs. Sänks av: ingen tabell 

över analysprocess. 

Pålitlighet stärks av: Förförståelsen är beskriven. 

Mer än en person i analysen  

Överförbarhet stärks av:  Kontextbeskrivning. Låg 

abstraktionsnivå. 

Tornøe, K., Danbolt, 

L-J., Kvigne, K., & 

Sørlie, V.  

 

A mobile hospice 

nurse teaching team’t 

experience: training 

care workers in 

spiritual and 

existential care for 

the dying – a 

qualitative study 

 

Norge. 2015.  

Syftet var 

att belysa 

ssk och 

lärarteams 

erfarenhet 

av att 

utbilda i 

existentiell 

vård av 

patienter i 

livets 

slutskede i 

hemtjänst 

Riktat urval till 

ett mobilt 

specialistteam 

om tre ssk.  
Ålder 55–61 år, 

5–15 års 

erfarenhet av 

hospice-vård  

Fokusgrupp-

intervju. 

Rekryterat Norges enda mobila 

existentiella team. 

Intervjuer på hospice. 

Intervjulängd 80 min.  

Öppen fråga med uppföljande 

frågor av författare ett. 

Materialet är analyserat av alla 

författare. Riccours 

tolkningsteori användes.  

Skriftligt samtycke 

Etiskt godkänd. 

Förförståelsen beskriven 

 Resultatet presenterades i 

två teman: 

- Rädsla och osäkerhet 

- Mod och kompetens 

 

Citat finns  

Tillförlitlighet stärks av: intervjulängd, citat som 

visar djup. Sänks av: bristfällig urvalsbeskrivning, 

ej intervjuat sjuksköterskor direkt utan lärare med 

sjuksköterskeutbildning 

Verifierbarhet stärks av: Beskrivning av 

intervjuerna finns, hänvisat till tolkningsteori vid 

analys. Sänks av: ingen tabell/ över analysprocessen 

Pålitlighet stärks av: Förförståelsen är beskriven, 

mer än en person i analysen 

Överförbarhet stärks av: De olika nivåerna fångar 

erfarenheterna och beskrivningen gör att läsaren 

kan bedöma om resultatet är överförbart, 

kontextbeskrivning. Hög abstraktionsnivå. 
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