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Sammanfattning Inom den palliativa vården är vanliga symtom smärta och i 
synnerhet existentiell smärta. Obehandlad existentiell smärta får 
konsekvenser för graden av patientens lidande. Begreppet ”total 
pain” har haft stor betydelse för hospicerörelsen och palliativ 
medicin. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors 
omvårdnad av patienter med existentiell smärta inom palliativ vård 
för att därmed kunna minska patientens lidande. En litteraturstudie 
har utförts där 13 vetenskapliga artiklar har analyserats. I resultatet 
framkom att för att kunna bedöma och bemöta existentiella behov 
måste sjuksköterskan ha kunskap om vilka de existentiella/andliga 
behoven är. För att kunna bedöma smärta finns ett mätinstrument 
som kan användas för att lättare upptäcka existentiella/andliga 
behov. I artiklarna framkom att de existentiella/andliga behoven 
var: att ha en tro, bra relationer, känna meningen med livet, känna 
hopp och tröst, bli sedd och lyssnad på. Omvårdnadshandlingar 
som sjuksköterskan kan utföra för att minska patientens 
existentiella/andliga lidande visade sig vara: Att samtala och ha tid 
för patienten, holistiskt synsätt, skapa en kärleksfull miljö så att 
patienter kan känna hopp, inre frid och en mening med livet. Det 
ingår i sjuksköterskans ansvar att kunna se och möta de 
existentiella behoven och grunden i omvårdnaden är att samtala, 
kunna lyssna och ha tid för patienten. Mer utbildning, kunskap och 
forskning inom detta område behövs för att sjuksköterskan ska 
kunna utföra en helheltsvård och därmed kunna minska patientens 
lidande i livets slutskede.  
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Abstract Pain and in particular existential pain are common symptoms 
within the palliative care. Untreated existential pain has 
consequences for the degree of patient suffering. The concept of 
"total pain" has been crucial for the hospice movement and 
palliative medicine. The purpose of this study was to describe 
nurses caring for patients with existential pain in palliative care to 
reduce patient suffering. A literature review was performed 
including analysis of 13 scientific articles. The results showed that 
in order to assess and respond to the existential needs of patients 
the nurses must have knowledge about the existential/spiritual 
needs. To assess pain there is a measuring instrument which can be 
used to better detect existential/spiritual needs. The articles 
revealed that the existential/spiritual needs were: to have a faith, 
good relationships, know the meaning of life, have hope and 
comfort, being seen and listened to. Management that the nurse can 
do to reduce the patient's existential/spiritual suffering were: The 
importance of communication and having time for the patient, 
holistic approach, creating a loving environment so that patients 
can have hope, inner peace and a meaning of life. It is included in 
the nurse's responsibility to view and respond to the existential 
needs and the foundation of nursing is to converse, to listen and 
have time for the patient. More education, knowledge and research 
in this area are needed for the nurse to perform a holistic care and 
thereby reduce the patient's suffering in the terminally ill. 
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Inledning 

 

Av 90 000 individer som dör varje år i Sverige har 70 000 kontakt med någon vårdgivare 
under livets slutskede. 2008 var det 38,5 % av dödsfallen i Sverige som orsakades av någon 
cancersjukdom (Hautanen & Östberg, 2010).  I samband med palliativ vård är vanliga 
symtom smärta och i synnerhet existentiell smärta. Obehandlad existentiell smärta får 
konsekvenser för graden av patientens lidande. Smärta kan för en del patienter kännas som ett 
dödshot och kan då uppfattas att sjukdomen blivit förvärrad (Beck- Friis & Strang, 2005). 
Oftast är den existentiella, psykiska och andliga smärtan mer smärtsam än den fysiska 
smärtan (Kon & Ablin, 2010). Om dessutom symtomkontrollen är bristfällig kan den fysiska 
smärtan öka risken att uppleva existentiell smärta (Beck- Friis & Strang, 2005).  

Inom den palliativa vården eftersträvas en god symtomkontroll oberoende av vilka symtom 
patienten har. Helhetssynen är därför viktig inom palliativ vård. För att kunna ge patienterna 
en god livskvalitet är det av stor vikt att hjälpa patienten med fysiska, psykiska, sociala och 
existentiella problem (Beck - Friis & Strang, 2005). 

I sjuksköterskans omvårdnad ingår att bedöma, planera, genomföra och utvärdera de 
vårdhandlingar som krävs för att minska patientens lidande (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Bakgrund 

 

Smärta 
Smärta är något som alla någon gång upplevt. The International Association for Study of Pain 
(IASP) definierar smärta “Smärta är en obehaglig sensorisk och/eller emotionell upplevelse 
förenad med vävnadsskada, eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan 
skada. Smärta är alltid subjektiv och kan uppträda i frånvaro av vävnadsskada” (Bragée, 
2002, i.s.). På 1950-talet forskade hospicerörelsens grundare Dame Cicely Saunders om 
cancerrelaterad smärta. Hon kom fram till begreppet ”total pain”, som är uppdelat i fyra olika 
dimensioner av smärta: fysisk, psykisk, social och existentiell/andlig smärta. Detta sätt att 
beskriva smärta har blivit kritiserat för att det inte ansågs överensstämma med IASP:s 
definition av smärta. Det beskrevs att det kan vara svårt att använda ordet smärta i de fyra 
olika dimensionerna, men detta begrepp (”total pain”) har haft en stor betydelse för 
hospicerörelsen och även för palliativ medicin (Strang, Strang, Hultborn & Arnér, 2004).  

Det finns ledande personer inom palliativ vård som använder ”total suffering” istället för 
”total pain” för att förtydliga lidandet inom palliativ vård. För att kunna ge en god palliativ 
vård är det av stor vikt att förstå att det existentiella har en central plats och att alla 
dimensioner av smärta bör beaktas (Beck- Friis & Strang, 2005). 

För att undersöka hur smärtläkare, läkare inom palliativ vård och sjukhuspräster såg på 
existentiell smärta gjordes en undersökning där undersökningsgrupperna fick definiera vad 
existentiell smärta innebar (Strang et al., 2004). Resultatet visade att flera beskrev denna 
smärta som lidande som inte hade samband med den fysiska smärtan. Sjukhusprästerna 
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beskrev oftare den existentiella smärtan som livsångest, meningslöshet, skuld och betonade 
religiösa frågor. Smärtläkarna fokuserade oftast på dödsångest och läkarna inom palliativ vård 
beskrev denna smärta som dödsångest och frågor som handlade om meningen med livet. 
Läkarna beskrev även att existentiellt lidande kan förstärka en fysisk smärta och ibland har 
smärtan ingen fysisk orsak. Det överensstämmer med Beck-Friis och Strang (2005) att det 
förekommer olika uppfattningar om vad existentiell smärta är inom sjukvården. 

 

Lidande 

Lidande kan definieras som att känna hot för sin existens, att känna sig övergiven och ensam. 
När som helst i livet kan lidandet komma och känslan att vara avskuren från både sig själv, 
andra och från livet kan upplevas. Lindrat lidande innebär att vara i en fristad, att vara för sig 
själv men även i samvaro och i gemenskap med andra. Det är viktigt att andra respekterar den 
lidande personens rytm och livsrum. Lidande är oundvikligt i vården och i livet men är ändå 
svårt att bemöta och därför krävs kunskap om lidande och lindrat lidande (Öhlén, 2001). 

Lidandet kan vara olika från person till person och berör samtliga mänskliga dimensioner, 
fysiska, psykologiska, sociala och andliga. Under livets slutskede är det viktigast att lindra 
lidandet. Målet inom den palliativa vården är inte att förlänga livet utan att se till att den sista 
tiden blir meningsfull och behaglig (Twycross, 1998). 

I en fallbeskrivning av Sudore, Villars och Carey (2010) visade det sig tydligt att patientens 
största lidande i livets slutskede är av psykisk, emotionell och existentiell karaktär. Detta 
patientfall bidrog till att personalen fick mer kunskap om hur viktigt det är att vårda patienten 
utifrån det psykosociala, existentiella och psykiska lidandet och inte enbart utifrån den fysiska 
smärtan. 

 

Palliativ vård 

The World Health Organization (WHO) definierar palliativ vård enligt följande: ” Palliativ 
vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och 
familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom. Palliativ vård 
förebygger och lindrar lidandet genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av 
smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem”( Kenne-Sarenmalm, Fürst, 
Strang & Ternestedt, 2002, i.s.).  

Den palliativa vården innebär en helhetssyn där de fysiologiska, psykologiska, sociala och 
andliga behoven tillgodoses och även anhörigstöd. Den palliativa vården eftersträvar främst 
medkänsla. Lagarbete och samarbete är viktigt och det behövs flera olika personalkategorier 
för att bilda ett professionellt team till exempel, sjuksköterskor, läkare, sjukgymnast, 
arbetsterapeut, andra specialterapeuter, kurator, präst eller annan andlig ledare och volontärer 
(Twycross, 1998). 

Palliativ vård kan ges överallt, både på sjukhus, hospice och i patientens hem. Det är mycket 
viktigt att ha en god symtomkontroll. I palliativ vård finns det både farmakologiska - och icke 
farmakologiska behandlingsmetoder. De icke–farmakologiska metoder som visat sig ha god 
effekt inom palliativ vård är bland annat musikterapi och massage (Geoghan, 2008). 
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Hospicesjuksköterskan John Hunt beskriver hur viktigt det är att engagera sig i de stora 
frågorna Varför just jag? Det är viktigt att lyssna och låta patienten få prata och beskriva sin 
eventuella rädsla och ångest och detta gäller även för de närstående (Wright, 2004). 

Kon och Ablin (2010) menade att när det inte är möjligt att ge behandling för att förlänga livet 
är behandlingens mål att minska patientens lidande. De fyra delarna inom lidandet som 
behöver behandling/omvårdnad är det fysiska, existentiella, psykologiska och andliga 
lidandet. I artikeln diskuterades om ordet behandling eller omvårdnad skall användas. Det 
framkom också att författarna menade att för omvårdnad krävs inte speciell kunskap utan 
bygger på naturbegåvning eller erfarenhet medan termen behandling oftast är målinriktad, 
evidensbaserad och kräver kunskap. När endast omvårdnad utövas utan någon slags 
behandling känner patienter att de ger upp och att de föredrar att behandlas för då finns 
fortfarande hoppet kvar att bli frisk. Författarna menade att behandling är mer målinriktad än 
vad omvårdnad är. Kon och Ablins (2010) slutsats var att palliativ omvårdnad är en 
behandling och borde därför kallas palliativ behandling. Målet med den palliativa vården är 
att minska patientens lidande avseende den fysiska, existentiella, psykologiska och andliga 
smärtan.  

I en studie av Strang och Strang (2002) undersöktes vad patienter inom palliativ vård 
vanligtvis pratade om när det träffade sjukhuspräster. Endast få av patienternas frågor 
handlade om det religiösa. Patienterna hade framförallt ett behov att prata om 
existentiella/andliga frågor och det viktigaste var att de kände att någon lyssnade på dem.  

Andligheten inom den palliativa vården har idag blivit en viktig del att ta hänsyn till och 
arbeta med. I en studie av Wright (2004) beskrevs andligheten och att det skiljer sig åt i olika 
kulturer och religioner. Andlighet kan betyda olika saker för olika människor bland annat att 
reflektera över sitt liv, att se sig själv i ett större sammanhang eller att kunna se en mening 
med sitt liv men även att ha bra relationer, att kunna dela hopp och förtvivlan med någon 
medmänniska (Wright, 2004).  

”Du betyder något därför att du är du. Du betyder något till det sista ögonblicket i ditt liv, 
och vi skall göra allt vi kan för att inte bara hjälpa dig att dö i frid utan även leva tills du 
dör.”  Citat av Dame Cicely Saunders St. Christopher`s Hospice, London, 1961 (Qvarnström, 
1993, s 127). 

 

Omvårdnad 

I Hälso - och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) står det att vården av hälso- och 
sjukvårdspersonal skall utföras utifrån beprövad vetenskap och i möjligaste mån utformas i 
samråd med patienten. Som personal ligger ansvaret på en själv att göra sina arbetsuppgifter 
på ett korrekt sätt. God vård innebär respekt och att patienten känner trygghet, att personal är 
tillgänglig och utför en vård av god kvalitet. Patienten ska få en kontinuitet i vården och ha 
goda kontakter med personalen. Samordning mellan personal och patienten är en viktig del i 
god omvårdnad. Sjuksköterskans ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 
återställa hälsa och att lindra lidande. 

2001 kom en rapport från Statens Offentliga Utredningar (SOU) om hur livskvaliteten för 
svårt sjuka och döende och deras närstående kan förbättras. Studier inom 
omvårdnadsforskningen visade att de andliga och existentiella behoven ofta är försummade. I 
SOU- rapporten framkom att vårdpersonal undvek frågor som rör dessa behov. I 
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Socialstyrelsens underlag till vårdprogram framhölls att det är av stor vikt att stödja patientens 
andliga behov. Att få ett värdigt slut på livet bör vara en av de högst prioriterade rättigheterna 
inom vården enligt prioriteringsbeslut av riksdagen. De människor som dör borde få samma 
kärleksfulla vård och uppmärksamhet som de barn som föds (SOU, 2001:6).  

Beck-Friis och Strang (2005) beskriver att det är viktigt att sjuksköterskan kan lyssna och 
vågar möta patienters andliga behov. Detta för att inte patienterna ska känna hopplöshet och 
att patienterna ska känna att sjuksköterskan respekterar deras värderingar och är lyhörd för när 
de behöver vända sig till någon annan profession (Beck- Friis & Strang, 2005). Därför är det 
av stor vikt att undersöka hur sjuksköterskor kan lindra den existentiella smärtan inom den 
palliativa vården. 

     

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors omvårdnad av patienter med existentiell smärta inom 
palliativ vård för att därmed kunna minska patientens lidande. 

 

Metod 

En litteraturstudie har utförts. 

 

Datainsamling 

Databaserna PubMed och Cinahl användes då de är databaser för hälso- och sjukvård 
(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). I PubMed användes följande MeSH-termer: palliative 
care och pain. Övriga fritextsökord i PubMed var existential, management, suffering, nursing 
practical, nursing, patient care, hospice care models spirit* (tabell 1). MeSH-termer och 
fritextord söktes i olika kombinationer (bilaga 1). För att avgränsa sökningarna och finna 
relevanta artiklar användes även begränsningar (english, human, 10 years). Totalt 8 artiklar 
relevanta till syftet hittades i Pubmed (bilaga 1). I Cinahl användes följande headings: 
spiritual care, nursing och palliative care. Övriga fritextord i Cinahl var existential, palliative 
care, management, spiritual care, nursing, pain (tabell 1). Även begränsningar användes i 
denna databas: human, english, abstract, fulltext, år 2000-2011. I Cinahl valdes 5 artiklar 
relevanta till syftet (bilaga 1). I fyra sökningar kom samma artiklar upp igen som hittats i 
tidigare sökningar (bilaga 1) . Manuell sökning från litteraturs referenslistor (Beck-Friis & 
Strang, 2005; Ågren Bolmsjö, 2002) resulterade i 3 artiklar vilka söktes upp via Pubmed. 
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Databearbetning 

Vid artikelsökningen lästes titel och abstract igenom, därefter valdes artiklar ut som passade 
till syftet. Sedan analyserades och bedömdes varje artikels kvalitet utifrån Carlsson och 
Eimans (2003) bedömningsmallar. Därefter lästes åter igen artiklarna igenom ett flertal 
gånger utifrån studiens frågeställningar. Frågeställningar som använts vid genomgång av 
artiklarna var: Vilka är de existentiella/andliga behoven? Hur kan sjuksköterskor upptäcka de 
existentiella/andliga behoven? Hur kan sjuksköterskor vårda patienten för att lindra 
existentiellt/andligt lidande? 

 

Tabell 1. Sökordsöversikt 

Sökord Pubmed  
MeSH-
term 

Pubmed fritextord Cinahl 
headings 

Cinahl 
fritextord 

Palliativ vård palliative 
care 

 palliative 
care 

palliative 
care 

Smärta 
 

pain 
 

 
 

 pain 
 

Existentiell  existential  existential 
Omvårdnad  management, nursing, nursing 

practical 
nursing nursing 

Lidande  suffering  suffering 

Andlig vård  hospice care models spirit* spiritual 
care 

spiritual 
care 

 

 

Resultat 

 

Litteraturstudien har utförts för att undersöka hur sjuksköterskor på bästa sätt kan lindra 
patienters existentiella/andliga lidande inom palliativ vård. Under denna analys har det 
framkommit två teman; Sjuksköterskans bedömning av de existentiella/andliga behoven samt 
omvårdnadshandlingar som sjuksköterskan kan utföra för att minska patientens 
existentiella/andliga lidande.  

 

Sjuksköterskans bedömning av de existentiella/andliga behoven 

För att kunna bedöma de existentiella behoven måste sjuksköterskan ha kunskap om vilka de 
existentiella/andliga behov som patienterna vanligtvis har. 

I två av artiklarna undersöktes vilka de andliga behoven var genom att göra intervjuer med 
patienter inom palliativ vård (Mok, Wong &Wong, 2009; Mahlungulu, 2004). Båda 
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undersökningarna visade tydligt att behoven var att hitta meningen med livet, känna hopp och 
frid. Patienterna beskrev sin andlighet att de trodde på Gud eller en högre makt och att det är 
viktigt att de har en bra relation med sina närstående.  

Enligt Mok et al. (2009) och Hermann (2001) beskrev en del patienter att de fick tröst av att 
be, sjunga psalmer och läsa Bibeln. Mahlungulus (2004) undersökning kom fram till att bön 
var viktig för att få en inre frid. Även i Hermanns (2006) undersökning framkom att de flesta 
patienter tänkte på en tro på Gud när de pratade om andlighet. Andra patienter tänkte på 
andligheten som att den ger mening till livet och berör hela ens existens. Strang, Strang och 
Ternestedt (2002) och Hermann (2001) tar också upp att det andliga inte alltid behöver 
förknippas med religion.  

Hermann (2001) kom fram till vikten av att känna samhörighet med andra. Studien visade att 
det viktiga inte alltid är konversation utan att inte vara ensam. Några av patienterna i studien 
tyckte att bara få sitta och samtala om vardagliga ting kan vara nog så viktigt. För att behålla 
kontrollen är det viktigt enligt studiens resultat att få tydlig information om bland annat 
medicinering och behandling men även när det gällde familjesituationer.  

För att sjuksköterskan skall kunna upptäcka existentiella/andliga behov är det av stor vikt att 
kunna identifiera andliga behov hos patienten som är i livets slutskede. Bailey, Moran och 
Graham (2009) beskrev svårigheterna med att upptäcka en patients andliga behov. 16 av 22 
sjuksköterskor i deras undersökning beskrev att andlighet var en nyckel till god omvårdnad 
och därmed viktigt trots svårigheterna att kunna bedöma patientens andliga behov. I Milligans 
(2004) och Strang et al:s (2002) undersökningar bland sjuksköterskor kom det fram att 
majoriteten av sjuksköterskorna tycker att det var mycket svårt att identifiera andliga behov 
hos patienterna. Sjuksköterskor i studien av Strang et al. (2002) beskrev att det var viktigt att 
patienterna trodde på något, kände inre frid och harmoni, upplevde kärlek och mening med 
livet.   

De vanligaste tecknen på att patienterna hade andliga behov beskrevs av sjuksköterskorna i en 
studie av Milligan (2004): att patienten drar sig undan från andra, förändring i humör, känslor 
och beteenden, depression, fruktan och ångest. Andra tecken som inte beskrevs lika frekvent 
av sjuksköterskorna var kroppsspråk, hopplöshet, förändrat sömnmönster, förändring i fysiska 
symtom och intresse för religiösa aktiviteter.  

Hermann (2001) och Bolmsjös (2000) studier belyste att ett andligt behov kan vara att få 
känna sig viktig och betydelsefull för sina närmaste, klara upp konflikter och att reflektera 
över sitt liv från barndom till vuxenliv. Även att kunna gör en sista resa, planera sin 
begravning och avsluta sina ekonomiska ärenden. Andra andliga behov kan vara att få vara i 
naturen, se andra människor le, tänka positiva tankar och att ta en dag i taget. I studien som 
Bolmsjö (2000) utförde framkom att patienter vill bli behandlade som en person och inte som 
en patient och därmed känna värdighet. Det var viktigt att patienten kände att 
kommunikationen fungerade väl med personalen och att patienten fick rätt att själv bestämma. 

Hermans (2006) forskning har resulterat i en utvärderingsskala för att kunna mäta de andliga 
behoven så att vårdaren lättare kan tillgodose dessa. Denna utvärderingsskala är fortfarande 
under utveckling. Spritual Needs Inventory (SNI) består av 17 olika faktorer som är värderade 
från 1-5. Faktorerna är: Kunna se andra le, Positiva tankar, Prata vardagliga ting, Kontakt med 
sina egna eller andras barn, Kunna skratta, Ha någon att samtala med angående andliga behov, 
Sjunga/lyssna på inspirerande musik, Vara med andra som har samma andliga tro, Läsa en 
religiös text, Använda inspirerande material, Använda fraser från en religiös text, Läsa 
inspirerande material, Be, Gå på gudstjänst, Vara med vänner, Vara med familjen och få 
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information om sin familj och vänner. På varje fråga svarar patienten antingen aldrig, sällan, 
ibland, ofta eller alltid. Höga poäng visar att patienten har ett ökat andligt behov.  

 

Omvårdnadshandlingar som sjuksköterskan kan utföra för att 
minska patientens existentiella/andliga lidande 

Vikten av samtal återkommer i flera studier (Adelbratt et al., 2000; Bailey et al., 2009; 
Bolmsjö, 2000; Bolmsjö et al., 2002; Milligan, 2004; Strang et al., 2002; Strasser, Walker & 
Bruera, 2005; Tamura, Kikui & Watanabe, 2006). I en av studierna (Strasser et al., 2005) 
undersöktes hur både den psykologiska och fysiska smärtan kunde minskas efter att ha haft 
upprepade samtal med ett speciellt team som bestod av både medicinskt och psykologiskt 
kunnig personal som betonade vikten av känslor. Teamet leddes av en psykiatriker. Smärtan 
bedömdes och därefter gjordes en planering av patientens omvårdnad. Samtalen med 
patienten och familjen utgick ifrån vad patienten behövde och vad han visste eller kände till 
om sin sjukdom och hade möjlighet att uttrycka sin ilska och frustration. Personalen använde 
en speciell kommunikationsteknik. I ett av fallen i denna studie framkom att patientens ilska 
och oro är svårare att hantera om patienten inte vet var den kommer ifrån än om den bearbetas 
och diskuteras. Studien visade att genom att hjälpa patienten att uttrycka sina känslor 
minskades patienternas stress och lidande. Efter en vecka med upprepade samtal kunde 
patientens medicinering minskas. En av kommunikationsteknikerna som var till stor hjälp för 
en av patienterna var att skriva brev till sin döda mamma för att kunna bearbeta sin rädsla för 
döden och kunna skilja på det smärtsamma lidandet och den specifika fysiska smärtan. 
Brevskrivandet gjorde att patienten kunde jobba med sin andliga smärta. Patienterna blev 
hjälpta av att använda andra ord än smärta för att förklara deras behov och känslor. Det var 
viktigt att gå igenom all slags smärta och behandling och att analysera dessa. Viktigt var att 
patienten fick ge uttryck för sin psykologiska smärta för att kunna förklara sitt lidande. 
Kognitiv och psykologisk behandling var viktig för att kunna lindra patientens lidande och de 
fick lära sig att skilja och att förstå olika sorters smärta. I studien framkom att som 
sjuksköterska är det viktigt att vara medveten om sina egna begränsningar, ha uppgjorda 
strategier och att själv kunna hantera sina känslor. Det beskrevs också att en öppen och 
individuell kommunikation är viktig (Strasser et al., 2005).   

De vanligaste förslagen sjuksköterskorna i Milligans (2004) studie hade på hur de kan ge 
andlig vård var att lyssna, stötta och trösta patienten. Andra förslag var att kommunicera och 
skapa tid och utrymme för att kunna möta patientens behov. Att vara en god lyssnare, ägna tid 
och att ge patienten utrymme att diskutera tankar och bekymmer och att prata om döden är 
viktigt enligt Strang et al. (2002). Viktigt är också att stötta anhöriga eftersom de också har 
existentiella behov (Bolmsjö et al., 2002). Patientens integritet, behov och tro måste 
respekteras och patienten måste känna ansvar och har rätt till att själv bestämma över sitt liv 
(Strang et al., 2002).  

Enligt Bailey et al. (2009) ansåg 12 av 22 sjuksköterskor att det var viktigt att ha en personlig 
relation med patienterna så att de känner sig trygga att uttrycka sina andliga behov. Erfarenhet 
och intuitivt vetande var också viktigt i livets slutskede. Att vara med på patientens livsresa, 
att vara närvarande, lyssna och ge tid till patienten var andra viktiga delar i omvårdnaden. 

I en studie av Mok et al. (2009) beskrevs att patienterna inte väntade sig att sjuksköterskor 
skulle ge andlig vård på grund av att sjuksköterskor alltid var upptagna med fysiska 
vårdhandlingar, men när de fick helhetsvård gav detta patienterna styrka och stöd andligen. 
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De förväntade sig att det var prästen som skulle bistå med den andliga vården. Resultatet av 
denna studie visade att om vårdpersonal kan ge en medkännande och kärleksfull vård som ger 
acceptans och ökar hopp, kommer det andliga livet att blomstra. Det är helande och läkande 
för döende patienter att känna sig älskade och förstådda när de inte längre kan vara produktiva 
och bidra ekonomiskt. I slutet av livet kan eventuellt det enda som kan ge läkedom vara 
andlig vård och för att kunna vårda dessa patienter på bästa sätt är det nödvändigt med en 
modell som är helhetsbaserad (Mok et al., 2009). Om sjuksköterskor säger att de utövar 
helhetsvård borde den andliga komponenten vara integrerad i vården enligt Mahlungulu 
(2004). 

Precis som studien av Mok et al. (2009) ger studierna av Mahlungulu (2004) och Strang et al. 
(2002) samma resultat, att sjuksköterskor måste lära sig hur hoppet och förtroendet kan ökas 
hos patienten så att patienterna finner en mening med livet, smärtan och döden.  
Konsekvensen av andlighet är att ha hopp, inre frid och en mening med livet.   

Bailey et al. (2009), Bolmsjö (2000), Hermann (2006), Mahlungulu (2004), Mok et al. (2009) 
och Strang et al. (2002) kom i sin forskning fram till vikten av att utöva en holistisk 
omvårdnad. Mok et al. (2009) beskrev att det är viktigt att upptäcka och respektera patientens 
individuella mål och val och vad patienterna har för önskan i livets slut. Att uppmuntra och 
hjälpa patienterna med de inre resurserna, såsom värderingar och tro och att de känner att de 
hör samman med sina närstående. Även att hjälpa patienten att vara tydlig mot sin familj och 
att uppmuntra de patienter som inte har en inre frid att uttrycka sina tankar och problem. Det 
är viktigt att sjuksköterskan har en kärleksfull, accepterande och icke - dömande attityd, så att 
patienten känner förtroende för vårdpersonalen. Vidare att patienterna känner att de kan utöva 
sin religion praktiskt till exempel läsa heliga skrifter, bön, sång och meditation. 
Sjuksköterskorna i studien av Strang et al. (2002) tyckte att det var viktigt att patienterna fick 
tillfälle att utöva sin religion trots att det kan innebära extra jobb för sjuksköterskorna.  

I en annan studie av Adelbratt och Strang (2000) framkom att både patienter med 
hjärntumörer och deras närstående hade dödsångest och existentiella frågor. Många av 
patienterna märkte att personalen var rädda för att prata om döden. För att kunna möta dessa 
patienters behov behöver vårdpersonal mer utbildning och träning, så att de kan lyssna på 
både uttalade och outtalade budskap som kan lindra patientens ångest och ensamhet. Strang et 
al. (2002) lägger också mycket stor tyngd på att det behövs både praktiskt och teoretisk 
utbildning. Det är av stor vikt att sjuksköterskan inte lägger in sina egna värderingar och idéer 
utan accepterar patienten som den är och ser patienten i sin helhet. Det är också viktigt som 
sjuksköterska att kunna se vad som ligger bakom patientens problem (Tamura et al., 2006) 
Sjuksköterskan bör ha kunskap om patientens religion och vara påläst hur den praktiseras. Det 
är viktigt att sjuksköterskan kan uppmuntra patientens anhöriga att minnas med patienten. Det 
kan vara en stor hjälp för patienten att kunna skratta och skämta tillsammans (Hermann, 
2001). 

Bolmsjö et al.(2002) beskriver att det inte finns någon generell lösning på hur stödet till 
patienter med existentiella behov ska ske men å andra sidan finns det många olika lösningar 
som kan fungera. De som kan kommunicera har vissa behov och de som inte kan 
kommunicera eller är dementa har andra behov. De som vårdas hemma behöver inte ha 
samma behov som de som vårdas utanför hemmet. Oftast kommer existentiella frågor nattetid 
och därför blir det ofta nattpersonalen som får ägna sin tid åt detta. Det är viktigt att 
personalen är uppmärksam och ser olika tecken på existentiella behov.  
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Enligt Bolmsjö et al. (2002), Mok et al. (2009) och Strang et al. (2002) är det viktigt att ta 
hjälp av annan profession till exempel en präst när behoven ligger på ett djupare plan och när 
vårdpersonal känner sig otillräcklig.  

Magill (2001) visade i en studie att musikterapi har god effekt på patienter som har avancerad 
cancer. Under lång tid har musiken haft en viktig funktion i vården för att minska smärta. 
Musikterapi har även använts för att kunna minska medicineringen av döende cancerpatienter. 
Musik kan komma mycket längre än ord, väcka minnen och associationer och leda till 
reflektion och att den döende ser att livet har en mening. I denna studie använde de sig av 
musikterapi på tre olika patienter med svåra smärtor. Ångesten minskade och patienten kunde 
slappna av. En annan patient kände att hon lyftes bort från problemen, smärtan minskade och 
hon fick en inre frid. Musikterapi kan ge en inre styrka, ge stunder av lättnad, ökad känsla av 
identitet och existentiell mening (Magill, 2001). 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Litteratursökningar gjordes i Pubmed och Cinahl. Pubmed är en databas som inriktas på det 
medicinska området och Cinahl har en inriktning på omvårdnad (Willman et al., 2006). Både 
MeSh- termer och fritextord användes vid sökningarna. I Cinahl användes vid en första 
sökning headings då en intressant artikel hittades och sedan användes även fritextord och då 
hittades fler relevanta artiklar. Cinahl indexerar omvårdnadstidskrifter och uppfattades därför 
passa för att finna artiklar för litteraturstudiens syfte. Då även Pubmed indexerar 
omvårdnadstidskrifter gjordes sökningar i Pubmed. För att avgränsa antalet träffar användes 
begränsningar. En tio års period var en begränsning då ämnet har uppmärksammats mycket 
under denna period. Två artiklar hittades i en avhandling av Ågren Bolmsjö (2002) som inte 
framkom vid sökning i Pubmed med hjälp av sökord. Efter en första granskning av artiklarna 
som hittades i Pubmed och Cinahl visade det sig att alla artiklar inte var vetenskapliga eller 
relevanta för studiens syfte. Andra artiklar valdes också bort på grund av språket eller om de 
handlade om andra professioner till exempel präster eller endast medicinska behandlingar. 
Därför gjordes en senare utökad sökning på Cinahl då sökorden spiritual care och nursing 
lades till och resulterade i ytterligare intressanta studier för studiens resultat.  

Sökningarna resulterade i att 13 vetenskapliga artiklar valdes ut för att analyseras. En del 
artiklar hittades i flera sökningar vilket visar på säkerheten i sökningen och att rätt sökord har 
använts för att hitta relevanta artiklar. Att artiklarna som hittats i huvudsak använt kvalitativ 
metod kan bero på att frågeställningarna bäst undersöks genom dessa metoder. Det har varit 
intressant att ta del av studier genomförda i andra länder inom området och upptäcka att 
resultaten överensstämmer väl med resultat från studier gjorda i Sverige. Nackdelar har varit 
att ett par artiklar som hittades vid datasökningarna verkade intressanta men tyvärr inte fanns 
på engelska och då inte kunde ingå i studien.  

Artiklarna har granskats för att bedöma kvaliteten utifrån en bedömningsmall (Carlsson & 
Eiman, 2003). Denna bedömningsmall utgår ifrån ett poängsystem där en totalsumma räknas 
ut som sedan görs om till procent. Procenten görs sedan om till olika nivåer där grad I innebär 
minst 80 %, grad II minst 70 % och grad III minst 60 %. Grad I bedöms ha en hög kvalitet. 
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Av de resultatartiklarna som granskats har de flesta haft en hög kvalitet enligt vad Carlsson 
och Eiman (2003) menar med kvalité (bilaga 2). Artiklar med lägre kvalitet, även grad III har 
ändå valts att ta med i resultatet på grund av ett intressant innehåll. 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors omvårdnad av patienter med 
existentiell smärta inom palliativ vård för att minska patientens lidande och detta har uppnåtts 
och resulterat i två teman som beskrivs i resultatet. För att sjuksköterskor ska kunna utföra en 
god omvårdnad måste patientens behov upptäckas och vårdas för att kunna minska patientens 
lidande.  

 

Resultatdiskussion 

Artiklarna som studerats kommer från flera olika länder vilket ger en mångfacetterad bild av 
hur sjuksköterskor och patienter upplever existentiell smärta och dess omvårdnad. Majoriteten 
av artiklarna är kvalitativa vilket kan bero på frågeställningen. Det är genom kvalitativa 
studier som det bäst kan undersökas hur patienter upplever smärtan och omvårdnaden och hur 
sjuksköterskor upplever patientens existentiella smärta. De flesta studierna bygger på 
intervjuer med olika sorters frågor vilket är relevant med tanke på vad som skall undersökas. I 
studien av Hermann (2001) görs intervjuer som sedan en annan studie av Hermann (2006) 
byggs på och därmed utvecklar utvärderingsinstrumentet SNI. 

Nio av 13 artiklar har haft ett bra urval eftersom urvalet där kvalitativa metoder använts har 
varit 10-191 informanter men i några studier (Bolmsjö, 2002; Magill, 2001; Strasser et al., 
2005; Tamura et al., 2006) intervjuades endast ett fåtal patienter vilket ger en mindre 
nyanserad bild över hur patienter ser på existentiell smärta.  

De vetenskapliga artiklarnas kvalitet är av grad I enligt Carlsson och Eimans bedömningsmall 
(se artikelöversikten, tabell II) förutom 3 stycken som är av lägre grad men de har ändå valts 
att ta med i resultatet på grund av sina intressanta resultat. 

Det är intressant att resultaten från de olika studierna överensstämmer trots att studierna är 
från olika delar av världen. Samma slutsats återkommer i de flesta artiklar det vill säga att 
patienter och sjusköterskor anser att existentiella frågor är viktigt inom palliativ vård och att 
det är viktigt att inte glömma bort att ta hjälp av andra professioner vid större/djupare 
bekymmer. 

Endast i studierna av Tamura et al. (2006), Adelbratt et al. (2000), Mahlungulu (2004) och 
Mok et al. (2009)  fanns beskrivet ett etiskt godkännande för att utföra studierna. Etiskt 
godkännande borde finnas med i alla studier på grund av patientens utsatthet.  

Enligt Doyle (1992) måste de fysiska, emotionella och sociala problemen först lösas innan 
patientens andliga behov kan tillgodoses. En fallbeskrivning i artikeln beskriver att en patients 
fysiska behov var störst i början av vårdtiden men ju längre tiden gick minskades de fysiska 
behoven för att tillsist bestå av endast existentiella behov. Denna kunskap behöver 
uppmärksammas mer i vården så att patientens existentiella behov hinner upptäckas och 
därmed bemötas innan det är försent. För att upptäcka dessa behov måste sjuksköterskan göra 
en smärtbedömning som inkluderar patientens existentiella/andliga smärtproblematik. Då kan 
utvärderingsinstrumentet av Herman (2006) vara ett hjälpmedel. Hermans (2006) 
utvärderingsinstrument skulle kunna användas inom både öppen och slutenvård där palliativ 
vård bedrivs som ett hjälpmedel för sjuksköterskan för att lättare upptäcka de andliga behoven 
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och därmed kunna utföra en god omvårdnad. Detta utvärderingsinstrument utformades i USA 
och urvalet bestod av en övervägande del protestanter vilket kanske kan ha påverkat 
utformningen. Om skalan hade utformats i Sverige hade den kanske sett annorlunda ut på 
grund av att Sverige är ett mer sekulariserat land än USA. Om skalan hade använts i Sverige 
skulle kanske de existentiella/andliga behoven lättare uppmärksammas och därmed lindra 
patientens lidande. 

Om sjuksköterskorna gör en smärtbedömning utifrån smärtans sex dimensioner (McGuire, 
1992) kan sjuksköterskan ha möjligheter att identifiera den existentiella/andliga smärtan i 
förhållande till hur övriga smärtdimensioner är påverkade hos patienten. På detta vis fångas 
de funderingar patienten har enligt Mok et al. (2009) och Mahlungulu (2004) om meningen 
med livet, om behovet av att känna hopp och behovet av att ha en god relation med anhöriga. 
Enligt studierna av Mok et al. (2009), Hermann (2001) och Mahlungulus (2004) handlade 
existentiella/andliga behov om att genomföra religiösa handlingar medan andra studier belyste 
att det inte har med religion att göra (Strang et al., 2002; Hermann, 2001). Det är därför 
viktigt för sjuksköterskan att uppmärksamma vad patienten vill ha för sorts stöd. Det finns en 
studie av Bailey et al. (2009) som visade att sjuksköterskorna beskrev svårighet att 
uppmärksamma patienternas existentiella/andliga behov. Här kan identifiering med hjälp av 
McGuires (1992) sex dimensioner vara ett hjälpmedel. Dessutom måste sjuksköterskan ha 
kunskap om hur en patient uttrycker sig som behöver stöd vilket Milligan (2004) beskrev i 
form av att patienten drar sig undan från andra, förändring i humör, förändring av känslor och 
beteende, ökad depression, och visar tecken på fruktan och ångest. Genom att fråga patienten 
om hans tankar (McGuire, 1992) kan den reflektion över livet här och nu, som Hermann 
(2001) och Bolmsjö (2000) beskrev som viktigt kunna förstås som ett behov sjuksköterskan 
ska identifiera och sedan stödja patienten i. Eftersom Hermann (2001) kom fram till att alla 
patienter inte vill prata men samtidigt inte vill vara ensamma är det viktigt att sjuksköterskan 
identifierar hur den enskilda patienten vill ha det.  

En av de högst prioriterade rättigheterna inom vården är att få ett värdigt slut på livet (SOU, 
2001:6) ändå visade det sig att de andliga och existentiella behoven ofta är försummade trots 
att den existentiella/andliga smärtan ofta är mer smärtsam än den fysiska (Kon & Ablin, 
2010). Det visade sig i en fallstudie att patientens största lidande i livet slutskede inte var den 
fysiska smärtan utan av existentiell karaktär (Sudore et al., 2010). Därför borde sjusköterskor 
ägna mer tid och lägga större vikt på att stödja patienter som upplever existentiell smärta och 
inte bara se och åtgärda den fysiska smärtan. Enligt Adelbratt et al. (2000) upplevde många 
patienter att personalen var rädda för att prata om döden och enligt Mok et al. (2009) 
förväntade sig inte patienterna att sjuksköterskorna skulle ge någon andlig vård på grund av 
att de var så upptagna med att ge den fysiska vården. Helhetssynen är därför mycket viktig 
inom palliativ vård, så att fysiska, psykiska, sociala och andliga behov tillgodoses (Beck- Friis 
& Strang, 2005). Det holistiska synsättet genomsyrar flera artiklar (Bailey et al., 2009;  
Bolmsjö 2000; Hermann 2006; Mahlungulu 2004; Mok et al., 2009; Strang et al., 2002). För 
att bäst kunna utöva en vård som ser hela människan är det vikigt att som sjuksköterska kunna 
ge tid för patienten vilket kan kanske vara lättare inom palliativa enheter än inom den slutna 
vården. Inom den palliativa vården ingår många olika professioner och detta är viktigt för att 
kunna utöva en helhetsvård. Redan på 1950-talet kom hospicerörelsens grundare fram till 
begreppet ”total pain” (Strang et al., 2004) som fortfarande är aktuellt idag och är grunden till 
helhetssynen.  

Det är viktigt som sjusköterska att kunna lyssna och våga möta patientens andliga behov 
(Beck-Friis & Strang, 2005) och en studie visade att de viktigaste förslagen på hur andlig vård 
kan ges är att lyssna, stötta och trösta patienten, kommunicera, skapa tid och utrymme för att 
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kunna möta varandra (Milligan, 2004). Därför bör samtal och tid att vara med patienten 
prioriteras vid omvårdnaden av patienter inom den palliativa vården. Men tyvärr kanske inte 
detta prioriteras inom den slutna vården på grund av att det kanske då krävs mer personal. 
Strasser et al:s (2005) studie var intressant som visade att både den psykologiska och fysiska 
smärtan kunde minskas efter upprepade samtal och att patientens medicinering kunde 
minskas. Därför borde samtal ha en högre prioritet inom vården vilket kan ge minskade 
ekonomiska utgifter för mediciner och detta kanske kan vara en fördel för patienten att få 
minskade biverkningar och därmed en bättre tillvaro i livets slutskede. 

För att patienterna ska kunna uttrycka sina andliga behov tycker sjuksköterskorna i studien av 
Bailey et al. (2009) att det var viktigt att ha en personlig relation till patienten. Det är viktigt 
att sjuksköterskorna är medvetna om gränsen mellan att vara personlig och privat. Samtidigt 
är det viktigt som sjuksköterska att vara med på patientens livsresa och att vara närvarande 
(Bailey et al., 2009) 

I sjuksköterskans omvårdnad ingår att bedöma och utvärdera vårdhandlingar för att minska 
patientens lidande (Socialstyrelsen, 2005). God vård innebär respekt och att patienten känner 
trygghet och att sjuksköterskan utför en vård av god kvalitet enligt HSL (SFS 1982:763).  

Palliativ vård bygger på att lindra lidandet och inte att förlänga livet utan för att se till att 
patientens sista tid blir meningsfull och behaglig (Twycross, 1998). Det är viktigt att som 
sjuksköterska vara medveten om att lidandet kan vara högst unikt och ett mycket komplext 
fenomen och att varje patient måste behandlas enligt sina individuella behov. 

För att patienten skall finna en mening med livet, smärtan och döden är det viktigt som 
sjuksköterska att lära sig hur hoppet och trösten kan ökas hos patienten (Mahlungulu, 2004; 
Mok et al., 2009; Strang et al., 2002). Sjuksköterskan bör ha kunskap och inte känna rädsla 
och obehag inför existentiella frågor för att våga möta patientens behov. 

Samtal är en av de viktigaste delarna för att kunna utföra en god omvårdnad (Adelbratt et al., 
2000; Bailey et al., 2009; Bolmsjö, 2000; Bolmsjö et al., 2002; Milligan, 2004; Strang et al., 
2002; Strasser et al., 2005; Tamura et al., 2005) och lindra patientens existentiella lidande 
men det finns alternativa behandlingar som kan lindra patientens lidande. Musikterapi kan 
hjälpa patienterna genom att patienten får musiken som ett redskap som kan göra det lättare 
att öppna sitt inre och ge stunder av lättnad, existentiell mening och frid (Magill, 2001). En 
annan alternativ behandling kan vara massage som kan ge patienten bekräftelse och 
välbefinnande (Geoghan, 2008). En tredje alternativ behandling kan vara kognitiv 
beteendeterapi där hypnotisk avslappning är ett vanligt inslag enligt Marcus, Elkins och Mott 
(2003). Enligt denna studie har denna avslappning effekt på patientens smärta och andning. 
Om patienten kan kontrollera sin smärta och andning kan detta ge minskad ångest och ökad 
livskvalitet.  

Enligt författarnas egna kliniska erfarenheter kan sång och musik göra att patienten känner ett 
lugn och får frid i livets slutskede och även taktil massage kan medverka till att patienten blir 
mer avslappnad och får ökad livskvalitet. Användandet av annan behandling än farmaka 
framgår i studier av Boström, Sandh, Lundberg och Frilund (2004) som ovanlig inom palliativ 
vård. Tillägnar sig sjuksköterskan kunskap om olika metoder och tar med denna fråga till 
patienten i smärtbedömningen kan förmodligen patienten få ett kvalitativt bättre avslut på sitt 
liv.  

 



13 
 

Konklusion 

 

Helhetssynen är en viktig faktor för att kunna utföra en god omvårdnad där alla komponenter 
ingår såsom; fysiska, psykologiska, sociala och existentiella/andliga behov. Både patienter 
och sjuksköterskor tyckte att existentiella problem behöver mer uppmärksamhet och att det 
ingår i sjuksköterskans ansvar att kunna se och möta de existentiella behoven. Att samtala, 
kunna lyssna och ha tid för patienten är grunden i omvårdnaden av patienter med existentiella 
behov. Viktigt är också att skapa en kärleksfull miljö så att patienten kan känna hopp, frid och 
se meningen med livet.  

 

Implikation 

 

För att som sjuksköterska kunna bli mer uppmärksam på patientens existentiella behov och 
lära sig bedöma dessa behov behövs kunskap genom utbildning. Behovet av ett instrument 
som SNI inom palliativ vård i Sverige kan bidra till att lättare upptäcka patienters existentiella 
behov.  Fler svenska studier behövs där både patienter och sjuksköterskor intervjuas angående 
existentiell/andlig smärta för att utveckla den palliativa vården.  
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kvalitet      
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Sverige 
Pubmed 
 

Adelbratt, S., & 
Strang, P. 

Death anxiety in 
brain tumour 
patients and their 
spouses 

Att undersöka om 
existentiella frågor 
och dödsångest ökar 
vid svåra sjukdomar 
och hur detta uttrycks 
hos patienter och 
närstående. 

Kvalitativ metod. 
n=35. Bortfall 0.    
20 patienter,  
15 anhöriga 
Först gjordes en 
pilotstudie med 4 
patienter som inte 
deltog i den slutliga 
studien. 
Intervjuer utfördes 
hemma eller på 
sjukhuset och varade 
mellan 30-80 
minuter. 
Intervjuerna var 
utforskande och 
halvstrukturerade 
och spelades in på 
bandspelare. 
 

Studien visade att både patienter och 
deras anhöriga hade existentiella tankar 
och dödsångest. Vårdpersonal borde bli 
bättre på att upptäcka dold dödsångest 
och behöver mer utbildning och träning 
för att kunna stödja patienterna när det 
gäller existentiella frågor. 
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Tabell II. Artikelöversikt Bilaga II (2) 

Publikationsår 
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Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval/Bortfall 

Slutsats  Vetenskaplig 
 kvalitet     
    

2009 
Irland 
Cinahl 
 

Bailey, M., 
Moran, S., & 
Graham, M. 

Creating a 
spiritual tapestry: 
nurses` 
experiences of 
delivering 
spiritual care to 
patients in an Irish 
hospice 

Beskriva sjuk-
sköterskors 
erfarenheter av att ge 
andligt stöd inom 
palliativ vård på 
Irland. 

Kvalitativ metod. 
n=22. Bortfall 0. 
Sjuksköterskor som 
jobbade inom 
palliativ vård 
intervjuades med 
halvstrukturerade 
frågor. Varje 
intervju varade 30-
45 minuter och 
spelades in med 
hjälp av 
bandspelare. 

Sjuksköterskorna i denna studie 
tyckte att det var viktigt att vara 
närvarande, lyssna och ha ett 
holistiskt synsätt. Att det finns tid var 
avgörande för att man skulle kunna 
ge en bra vård inom detta område. 
Det behövs både omsorg, 
medlidande, skicklighet och kunskap 
i sjuksköterskans omvårdnad för att 
tillgodose de andliga behoven.   
 
 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell II. Artikelöversikt Bilaga II (3) 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval/Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2000 
Sverige 
Pubmed 

Bolmsjö, I. Existential issues 
in palliative care-
interviews with 
cancerpatiens 

Patienternas reaktion 
på existentiella frågor 

Kvalitativ metod. 
n=10. Bortfall 0. 
Intervjuer med 
patienter angående 
värdighet, 
självbestämmande 
rätt, meningen med 
livet, skuld, relationer 
och kommunikation. 

Patienterna upptäckte att det finns 
många existentiella frågor/problem 
som är viktiga att ta upp och arbeta 
med och vikten av att ha någon att 
diskutera sådana frågor med. 

Grad I 

2002 
Sverige 
Pubmed 
 

Bolmsjö, I. Meeting 
existential needs 
in palliative care- 
who, when and 
why 

Att finna olika 
alternativ för att 
kunna hantera 
existentiella problem 

Kvalitativ metod. 
n=7. Bortfall 0. 3 
diskussionsgrupper 
bildades. Grupperna 
bestod av personer 
med olika 
erfarenheter, en del 
professionella och 
några med egna 
erfarenheter. 

Personal som vårdar patienter i 
livets slutskede måste lära sig att 
känna igen och ha kunskap om de 
existentiella behoven som patienter 
kan ha. Det finns inga självklara 
lösningar på hur de existentiella 
behoven ska behandlas utan många 
olika lösningar kan vara bra. 

Grad I 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell II. Artikelöversikt       Bilaga II (4) 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval/Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet         

2001 
USA 
Cinahl 

Hermann, C. Spiritual needs of 
dying patients: A 
qualitative study 

Att undersöka 
patientens definition på 
vad andlighet är och 
vilka andliga behov 
patienterna hade. 

Kvalitativ metod. n= 19 
Bortfall 0. Intervjuer 
med hospicepatienter, 10 
kvinnor och 9 män. 
Patienterna skulle vara 
över 18 år, kunna 
engelska, vara i terminalt 
skede och viljan att ställa 
upp på en intervju som 
tog ca.15-30 minuter. De 
flesta var protestanter. 
Två frågor ställdes till 
patienterna. Vad betyder 
ordet andlig för dig 
personligen? Vilka 
behov kan du beskriva 
som hör ihop med det du 
avser med andlighet? 14 
av patienterna godkände 
att deras intervju blev 
inspelad och noggranna 
anteckningar fördes hos 
de andra 5. Intervjuerna 
varade i 45 minuter. 
Efter intervjuerna 
delades svaren in i olika 
teman. 

På frågan vad ordet andlighet betyder 
var första svaret att det hade med 
religion att göra enligt flertalet av 
patienterna. Under senare delen av 
intervjuerna kom flertalet fram till att 
det inte bara rörde religion utan hela 
deras existens. Flera visste inte vad 
andliga behov var för dem. På frågan 
hur andlighet kan identifieras kom 
det fram 29 olika andliga behov som 
sedan delades upp i 6 olika teman. 
Religiösa behov, Behovet av sällskap,  
Behovet av kontroll och engagemang,  
Behovet att få avsluta ouppklarade 
affärer,  Behovet att få upptäcka 
naturen och  behovet att se positivt. 
Familjen bör vara involverad och 
patienten ska få noggrann 
information om vården/behandlingen. 
Sjuksköterskan måste se dessa behov 
för att kunna hjälpa den döende 
patienten och ta hjälp av andra 
professioner vid behov. Att kunna 
skratta och skämta är också en viktig 
del. 

Grad I 

 

 



 

Tabell II. Artikelöversikt            Bilaga II (5) 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval/Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2006 
USA 
Pubmed 
 

Hermann, C. Development and 
testing of the spiritual  
needs inventory for 
patients near the end of 
life 

Att utveckla och 
testa ett instrument 
som kan mäta 
andliga behov i 
livets slutskede 

Kvalitativ och kvantitativ 
metod. n=19 i den 
kvalitativa delen. Bortfall 
0. Faktorerna från SNI 
utvecklades genom en 
kvalitativ undersökning 
bland döende. De kom 
fram till 27 faktorer. Sedan 
gjordes en undersökning 
med dessa faktorer på 100 
patienter. Bortfall 10/110 
(9 %). Efter denna 
pilotstudie reducerades 
skalans faktorer till 17 
faktorer. Data analyserades 
och reliabilitetstest gjordes 
med Cronbachs alpha och 
uträkning av korrelation 
mellan variablerna 
genomfördes. Validiteten 
testades med faktoranalys. 

SNI-skalan är ett mätinstrument 
av de andliga behoven i livets 
slutskede som fortfarande är 
under utveckling. 
Sjuksköterskor bör känna igen 
andliga behov hos alla patienter, 
speciellt de som är nära döden. 
Denna skala kan vara till god 
hjälp i vården och framtida 
studier om patienters andliga 
behov.  

Grad I 

 

 

 

 

 



 

Tabell II. Artikelöversikt Bilaga II (6) 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval/Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2001 
USA 
Cinahl 
 

Magill, L. The use of music 
therapy to address the 
suffering in advanced 
cancer pain 

Fallstudie som visar 
hur musik kan ge 
frid, lättnad och 
reflektion.  
 

Kvalitativ metod. 
 n=3. Bortfall 0. 
Undersökte hur 
musikterapi påverkar 
cancerpatienter. 

Musikterapi kan hjälpa 
patienterna att öppna sig för inre 
känslor som kan ge stunder av 
lättnad,  identitet, existentiell 
mening och minska lidandet. 

Grad III 

2004 
Sydafrika 
Pubmed 
 

Mahlungulu,SN. Spirituality in nursing: 
An analysis of the 
concept 

Att beskriva 
andlighet som ett 
fenomen från ett 
sjuksköterske-
perspektiv och 
utifrån ett patient-
perspektiv. 
 

Kvalitativ metod. n=56. 
Bortfall 0. 40 
sjuksköterskor, 14 
patienter och 2 anhöriga 
intervjuades var för sig 
med hjälp av 
halvstrukturerade frågor. 
Intervjuerna spelades in på 
en bandspelare och skrevs 
sedan av för hand av 
forskaren.  7 olika 
fokusgrupper med 
sjuksköterskor från allmänt 
sjukhus, privat sjukhus och 
ett hospice.  
 

Andlighet definierades som att 
ha relation med Gud och även 
att ha relation med viktiga 
närstående. Andlighet beskrevs 
som en dynamisk, unik och 
universell erfarenhet. 
Konsekvensen av andlighet var 
hopp, inre frid och att hitta 
meningen med livet, sin 
sjukdom och inför sin död. 

Grad I 

 

 

 

 

 



 

Tabell II. Artikelöversikt Bilaga II (7) 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval/Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2004 
Skottland 
Cinahl 
 

Milligan, S. Perceptions of 
spiritual care 
among nurses 
undertaking 
postregistration 
education 

Att undersöka hur   
sjuksköterskor tyckte 
det var att upptäcka 
andliga behov hos 
patienterna och möta 
dessa behov och om 
sjuksköterskorna tyckte 
att det ingick i deras 
roll som sjuksköterska 
att ge andlig vård. 
 

Kvantiativ och 
kvalitativ  metod. 
n=59. Bortfall 0. 
Frågeformulär till  
sjuksköterskor som 
gick en 
vidareutbildning inom 
palliativ vård. Frågorna 
bestod av slutna frågor, 
öppna frågor och 
flervalsfrågor. 

Sjuksköterskor tyckte att det var 
viktigt att ge andlig vård och att de 
hade ett ansvar att ge detta. Det 
varierade hur svårt de tyckte att det 
var att upptäcka andliga behov och 
att möta dessa. Resultatet visade  
olika tecken på andliga behov och 
vad vårdpersonal kan göra för att 
fylla dessa behov. 

Grad I 

2009 
Kina 
Cinahl 
 

Mok, E. Wong., 
& F. Wong, D. 

The meaning of 
spirituality and 
spiritual care 
among the Hong 
Kong Chinese 
terminally ill 

Att undersöka 
andligheten och den 
andliga vården bland 
döende i Hong Kong 

Kvalitativ metod. n= 
15. Bortfall 0. 
Intervjuer med 15 
döende patienter. 
Alla hade cancer och 
intervjuerna gjordes på 
den palliativa 
vårdavdelningen. 
Intervjuerna startade 
oftast med denna fråga: 
Kan du berätta hur du 
upplever andligheten 
och hur den hör ihop 
med din sjukdom? Alla 
svar antecknades direkt 
och översattes från 
kantonesiska till 
kinesiska. 
 

Om vårdpersonal kan skapa en 
kärleksfull och förbarmande vård 
som ger acceptans och hopp 
kommer patienternas andliga liv att 
blomstra. Det är läkande för döende 
patienter att känna sig älskade och 
värdefulla trots att de inte kan vara 
produktiva och bidra ekonomiskt i 
samhället längre. 

Grad I 

 



 

Tabell II. Artikelöversikt                                                                                                                       Bilaga II (8) 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval/Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2002 
Sverige 
Pubmed 

Strang, S., 
Strang, P., & 
Ternestedt, 
B-M 

Spiritual needs as 
defined by Swedish 
nursing staff 

Att undersöka hur 
sjuksköterskor  
identifierar andliga, 
religiösa och 
existentiella behov. 

Kvalitativ metod. n=191. 
Bortfall 26 % Två öppna 
frågor och sex 
bakgrundsfrågor 
skickades ut till 
sjuksköterskor på 6 olika 
avdelningar. Svaren 
analyserades och delades 
upp i tre olika kategorier, 
andliga behov, religiösa 
behov och existentiella 
behov.   

Resultaten visade att ett holistiskt 
synsätt är mycket viktigt. De flesta 
hade svårt för att skilja på det 
andliga/existentiella och 
psykosociala. Många av svaren gick 
under flera av kategorierna. 
Andliga behov: Respektera allas 
olika andliga behov. Religiösa 
behov: Patienterna ska få möjlighet 
att få utöva sin religion. 
Existentiella behov: Friheten att 
själv bestämma över sitt liv. 
Meningen med livet. Det är viktigt 
att ta sig tid med patienten, att 
lyssna och att diskutera olika frågor 
och tankar. Mer kunskap behövs 
om existentiellt/andligt lidande. 

Grad I 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell II. Artikelöversikt Bilaga II (9) 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval/Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet      
     

2005 
USA 
Pubmed 

 

Strasser, F., 
Walker, P., 
& Bruea, E. 

Palliative pain 
management- When 
both pain and suffering 
hurt 

Att beskriva effekten 
av den psykologiska 
stressen på lidandet 
och den specifika 
smärtan. 

Kvalitativ metod. n=3. 
Bortfall 0. Patienter med 
avancerad cancer med 
intensiv smärta. 
Patienterna blev 
behandlade för sin 
svårhanterliga smärta där 
ett palliativt team 
behandlade hela 
patienten och inte bara 
den fysiska smärtan. 

Efter behandling av teamet efter ca 
en vecka kunde alla tre patienterna 
minska sin medicinering. 
Patienterna kom fram till att de 
psykosociala/existentiella 
smärtorna kan vara avgörande för 
behandlingen. De fick lära sig 
skillnaden på olika smärtor och 
lidandet. Teamet som behandlade 
fick lära sig att identifiera känslor 
och lära patienten att bättre förstå 
upplevelsen/känslan. Det är viktigt 
med öppna, ärliga frågor och 
respekt för patienten.  
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Caring for the spiritual 
pain of patients with 
advanced cancer: A 
phenomenological 
approach to the lived 
experience 

Att belysa genom 
erfarenhet mellan 
patient och 
sjuksköterska, vilken 
inställning patienten 
har inför döden men 
även hur 
sjukssköterskan 
känner när hon vårdar 
patienten. 

Kvalitativ metod. n=3. 
Bortfall 0. 
Cancerpatienter blev 
intervjuade vid flera 
tillfällen och fick 
möjlighet att diskutera 
sina vardagliga 
bekymmer och 
upplevelser. En 
sjuksköterska med lång 
erfarenhet lyssnade på 
patienten och blev i sin 
tur intervjuad av en 
forskare. 

Skildrar de olika fallen och 
beskriver intervjuerna och vad 
patienterna hade för problem. 
Patienterna fick hjälp att göra upp 
med sina problem och diskutera 
dem med sjuksköterskan och blev 
därmed tryggare i sin sjukdom. Det 
betydde mycket att sjuksköterskan 
hade ett engagemang och intresse 
som gjorde att patienten öppnade 
sig. Det är viktigt att komma fram 
till vad som ligger bakom 
patientens huvudsakliga bekymmer 
och att som sjuksköterska lägga 
sina egna värderingar åt sidan och 
acceptera patientens.  
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