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Abstrakt 
 

Titel: Patienter med palliativ diagnos och existentiella och andliga behov i 

hemsjukvården - intervjustudie med sjuksköterskan. 

Bakgrund: Målet med palliativ vård är att ge bästa möjliga livskvaliteten till patienten 

vilket ställer höga krav på sjuksköterskan då allt fler patienter väljer att spenderar de 

sista dagarna i hemmet.  

Syfte: Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 

med en palliativ diagnos inom hemsjukvården med fokus på patientens existentiella och 

andliga behov. 

Metod: Studien gjordes utifrån en kvalitativ ansats med hjälp av semi- strukturerade 

intervjuer med åtta sjuksköterskor från hemsjukvården.  

Resultat: Studien resulterade i tre kategorier: förutsättningar för det andliga och 

existentiella samtalet, att identifiera och bemöta behov och hantera egna känslor. 

Sjuksköterskorna upplevde att förutsättningarna för samtalet om patientens andliga och 

existentiella behov ökade när sjuksköterskan var lyhörd och ger den tid som patienten 

behöver. I hemsjukvården var sjuksköterskan mottaglig och kunde anpassa sig till olika 

situationer. Det var viktigt att skapa ett tillförlitligt förhållande mellan sjuksköterskan 

och patienten.  

Slutsats: För att patienten ska kunna få välbefinnande och inget lidande i palliativ 

hemvård bör sjuksköterskor ge patienten den tid de behöver och behandla alla patienter 

individuellt. Sjuksköterskan bör även reflektera över sina känslor för att kunna hjälpa 

patienten lättare och bättre. 

 

Nyckelord: Palliativ vård, sjuksköterska, upplevelse, andligt, existentiellt 
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Abstract 

 
Title: Patients with palliative diagnosis and existential and spiritual needs in home 

health care - Interview with the nurse 

Background:More and more patients choose to spend their last days at home, and that 

brings high standards on the nurses. The goal of palliative care is to provide the best 

possible quality of life to the patient.  

Aim: The aim of the study is to illuminate nurses’ experience of nursing patients with 

palliative diagnosis in home health care with focus on the patients’ existential and 

spiritual needs. 

Method: The study is based on a qualitative approach using individual semi-structured 

interviews with eight nurses from home health care. 

Results: The study resulted in three categories: the prerequisites for a spiritual and 

existential conversation, identify and respond to needs and manage your own feelings 

The prerequisites for a conversation about the patient's spiritual and existential needs 

are increased when the nurse is responsive and gives time listen to the patient's needs. In 

home health care the nurse was responsive and able to adapt to various situations. It was 

important to create a trusting relationship between the nurse and the patient 

Conclusion:In order for the patient to receive wellbeing and no suffering in palliative 

home health care, nurses should give the patient the time they need and treat all patients 

individually. The nurse may also reflect on their own feelings in order to be able to help 

the patient easier and better. 

 

Keyword: Palliative care, nurse, experience, spiritual, existential 
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1 Inledning 
 

I Sverige dör det ca 90000 personer varje år och av dessa bedöms mellan 70000- 75000 

vara i behov av palliativ vård (Socialstyrelsen, 2016). Den Svenska palliativa vården 

syftar till att förbättra livskvaliteten hos patienter i livets slutskede. (Socialstyrelsen, 

2016). Palliativ vård utförs båda på sjukhus, vårdboende och i hemsjukvården. 

Forskningen visar att allt fler patienter inom palliativ vård väljer vårdas i det egna 

hemmet (Socialstyrelsen, 2016). Det kommer ständigt nya krav på god palliativ vård 

och forskning ses som grunden för vårdens kvalitet (Milberg, 2013). Sjuksköterskorna 

upplever det palliativa vårdarbetet som känslomässigt krävande, då patienten uttrycker 

känslor samt andliga och existentiella behov (Scanlan, 2016). Denna studie genomförs 

med bakgrund att öka förståelse för hur sjuksköterskorna upplever att det är att vårda 

palliativa patienter i hemsjukvården med fokus på patientens andliga och existentiella 

behov. 

 

2 Bakgrund 
 
2.1 Palliativ vård 
Ordet palliativ kommer av latinets pallium, som betyder mantel (Lopes, Fernandes, 

Santos Platel, Meirelles, Moreira, Souto Duarte & Costa, 2013). Palliativ vård innebär 

att symtomlindrande vård ges vid en dödlig sjukdom då den inte går att bota. 

Symtomlindrande behandling sätts in för att lindra patientens sjukdomssymtom 

(Socialstyrelsen, 2016). År 2002 formulerade WHO definition av palliativ vård:   

”Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten 

för patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra lidandet genom tidig 

upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och 

andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom” (Ternestedt 

& Andershed, 2013, s. 107). Sjuksköterskan bör sträva efter att ge patienten ett så högt 

välbefinnande som möjligt och skall därmed tillgodose patientens fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella behov (Socialstyrelsen, 2016). Den palliativa vården 

förekommer i en tidig och en sen fas. Den tidiga fasen innebär den tid då patienten har 

fått sin diagnos och i samband med det fått veta att sjukdomen är obotbar och 

behandlingen inriktas på livsförlängande insatser. Den sena fasen innebär de sista 

veckorna i patientens liv, då finns ingen behandling som hjälper och behandlingen 

inriktar sig istället på en sjukdomslindrande behandling (Socialstyrelsen, 2016). I 
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Sverige och övriga Skandinavien väljer allt fler patienter att vårdas palliativt i hemmet i 

stället för på sjukhuset med hjälp av hemsjukvård (Bollig, Schmidt, Rosland & Heller 

2015; Socialstyrelsen, 2016; Valen, Ytrehus & Grov, 2011). I Japan vårdas patienterna 

inom palliativ vård på sjukhuset trots att patienterna själva önskar att vårdas i hemmet. 

Detta på grund av att det saknades ett samarbete mellan sjuksköterskan och läkaren och 

adekvat behandling i hemmet var bristfällig (Yamagishi, Morita, Miyashita, Ichikawa, 

Akizuki, Shirahige & Eguchi, 2012).  

2.2 Arbetsmodeller inom palliativ vård. 
Det finns flera olika arbetsmodeller inom den palliativa vården som är ett hjälpmedel 

för sjuksköterskan för att patienten skall få en god vård. Den ger sjuksköterskan ett stöd 

i sitt arbete (Socialstyrelsen, 2016). Dessa modeller är utformade arbetssätt, vilket leder 

till en ökad kvalité på den palliativa vården. Det ger även sjuksköterskan en ökad 

översikt och kontroll över patientens situation (Socialstyrelsen, 2016). Socialstyrelsen 

(2016) har nämnt att de fyra hörnstenarna, Liverpool Care Pathway och de 6S modellen 

är några av de modeller som kan användas för att ge en god palliativ vård till patienten. 

Dessa modeller innefattar hela vårdkedjan inom den palliativa vården. De sträcker sig 

från vårdplanering fram till stödet till närstående efter dödsfallet. Palliativ vård baseras 

på vetenskap och erfarenhet och grundades på fyra hörnstenar: symtomlindring, 

kommunikation och relation, teamarbete och stöd till närstående (Strang, 2015). 

Symtomlindring innebär att sjuksköterskan ger vård utifrån de psykiska, fysisk och 

existentiella behov som patienten har. Samarbete innebär att sjuksköterskan bör ha ett 

gott samarbete med andra professioner för att främja patientens välbefinnande. Med 

kommunikation menas det att det bör finnas en god kommunikation mellan 

sjuksköterskan, patienten, närstående och övrig personal. Ett stöd till närstående innan, 

och efter dödsfallet är även av stor betydelse inom den palliativa vården (Strang, 2015). 

Den palliativa vården kan även utgå från Liverpool Care Pathway (LCP). LCP är en 

vårdplan som underlättar för sjuksköterskan att upptäcka försämring i patientens status 

och därmed ge patienten bästa möjliga vård. LCP är en vårdplan i tre steg: första 

bedömning, kontinuerlig bedömning och åtgärder efter dödsfallet. Det innebär att 

sjuksköterskan gör en första bedömning av patientens status när hen övergår till en 

palliativ vård. Det kan innebära att sjuksköterskan dokumenterar om patienten 

exempelvis är sängliggande eller kan ta sina mediciner för att lättare kunna upptäcka en 

försämring (Socialstyrelsen, 2016). Därefter gör sjuksköterskan en kontinuerlig 

bedömning vid varje vårdtillfälle för att se om patienten status är förändrad. Åtgärder 
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efter dödsfallet innefattar att sjuksköterskan skall meddela läkaren efter dödsfallet och 

den innehåller även vad som ingår i omhändertagandet av den avlidne patienten och 

deras anhöriga (Socialstyrelsen, 2016). De 6 S: modell för palliativ vård utgår från 

följande begrepp: självbild, självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, 

sammanhang och strategier i mötet med döden (Ternestedt & Österlind, 2013). Syftet 

med de 6 S:n är att utgöra en tydlig struktur vid vårdplanering, dokumentation och 

uppföljning av resultaten och skapa en kunskap om patientens behov och förbättra 

välbefinnandet (Ternestedt & Österlind, 2013). Denna modell gör patienten aktiv i sin 

egen vård genom att patientens självbestämmande är i centrum. Den innehåller även de 

relationer som patienten anser är viktiga och att ge den symtomlindring som patienten 

behöver. Modellen tar även upp sammanhang och strategier som innebär att patienten 

får samtala om sitt liv som har varit men även att prata om hur patienten ser på sin 

framtid och om döden. Därmed kan sjuksköterskorna fånga upp patientens andliga och 

existentiella funderingar (Socialstyrelsen, 2016).  

 

2.3 Existentiellt och andligt lidande inom palliativ vård 
 

Den palliativa vårdens syfte är att lindra lidande och främja patientens välbefinnande 

(Furst & Edenbrant, 2013). En obotlig sjukdom är ett hot mot patientens existens. Det 

kan väcka mycket tankar kring livet och döden hos patienten och därmed ge existentiellt 

och andligt lidande (Milberg, Wåhlberg, Jakobsson, Olsson, Olsson & Friedrichsen, 

2012). Ett andligt lidande kopplas oftast till patientens tankar kring religion och tankar 

om Gud, men det kan även handla om vart själen tar vägen när vi dör eller mål och 

meningen med livet (Strang & Strang, 2012). Det existentiella lidandet kan innebära 

ensamhet och tankar kring livet och döden. Det kan även kännas svårt för patienten att 

inte klara sina vardagssysslor själv, utan behöver daglig hjälp med det man tidigare 

klarat själv vilket kan ge ett existentiellt lidande (Milberg et al., 2012). Inom den 

palliativa vården kan det förekomma att det andliga och existentiella lidandet ger fysisk 

smärta eller ökar den redan befintliga smärta och försämrar därmed patientens 

välbefinnande (Lopes et al.,  2013; Natan, Garfinkel och Shachar, 2010). Detta kan 

motverkas genom att sjuksköterskan pratar med patienten regelbundet om deras andliga 

och existentiella behov och förhoppningsvis må bättre (Natan et al., 2010). Andliga och 

existentiella behov kan bli betydelsefulla då en person kommer in i ett palliativt skede 

av sitt liv. Alla personer har rätt att få vård utifrån sina andliga och existentiella behov 
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(Strang & Strang, 2012). Dock finns det forskning gällande att sjuksköterskor ibland 

saknar kunskaper i möta patientens existentiellt och andliga behov vilket kan göra att 

dessa samtal ibland undviks. Att samtalen undviks kan ge patienten ett ökat lidande 

(Kruizinga, Helmich, Schderman, Schere-Rath & Van Laarhoveen, 2016).Valen et al. 

(2011) beskriver i deras studie att norska sjuksköterskor kände sig ensamma med sina 

känslor och att de enbart fick reflektera med sina kollegor och att de därmed fick 

svårare att hjälpa sina patienter då de inte hade kunskap i hur de skulle hjälpa patienten 

med deras andliga och existentiella behov. 

 

2.4 Etik som grund inom palliativ vård. 

Etik ligger till grund för vårdrelationer mellan patienten, anhöriga och vårdpersonal. 

Etiken inom den palliativa vården bygger på fyra grundprinciper: Göra gott principen, 

autonomiprincipen, inte skada principen och rättviseprincipen (Sandman & Kjellström, 

2013). Den palliativa vården innebär att lindra lidande och sjukdomssymtom och trösta 

patienten då det inte finns något bot mot sjukdomen (Fürst & Edenbrandt, 2013). Målet 

blir där av att göra gott och inte skada patienten vilket kan innebära att en behandling 

avbryts i tid då den inte längre hjälper mot sjukdomen för att inte skada patienten (Fürst 

& Edenbrandt, 2013). Det är av stor vikt att både patienten och anhöriga förstår när 

vården går över till att vara palliativ för att få en möjlighet att påverka vården (Fürst & 

Edenbrandt, 2013).  Detta sker genom ett brytpunktsamtal som innebär att läkaren eller 

ibland sjuksköterskan informerar patienten om deras situation och om att livet är på väg 

att ta slut. Behandlingen går då över från att bota sjukdomen till att lindra 

sjukdomssymtomen. Detta bör göras även om det är svårt och utmattande för personalen 

att ha dessa samtal med patienten och anhöriga (Brattgård, 2012). Axelsson (2016) 

menar att det är viktigt att se till patientens autonomi och att patienten har rätt att säga 

nej till behandling även om det innebär att patienten dör tidigare än väntat. Det är av 

stor vikt att vårdpersonalen accepterar patientens önskningar om behandling och 

önskningar och gör så gott de kan för att uppfylla dessa (Karlsson, Karlsson, Barbosa da 

Silva & Söderlund, 2013). Det saknas forskning om patientens upplevelse av att vårdas 

inom palliativ vård. Axelsson (2016) menar att det beror på att det inte ses som etiskt 

försvarbart att bedriva forskning kring en döende person. Det kan även bero på att 

patienterna blir sämre eller dör innan forskningen är klar (Axelsson, 2016).  
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2.5 Palliativ vård inom hemsjukvården. 
Hemsjukvården är sjukvård som bedrivs i det egna hemmet. Då får patienten hjälp med 

olika medicinska behov i det hemmet istället för på sjukhuset eller på vårdcentralen 

(Axelsson, 2016). Enligt Beck Friis och Jakobsson (2012) kan hemsjukvården antingen 

vara basal eller avancerad. Den basala hemsjukvården innebär att det finns en 

sjuksköterska under dagtid som tar enbart de lättare hemsjukvårdsuppdragen så som 

provtagning och lättare omläggningar. Sjuksköterskan som arbetar i den basala 

hemsjukvården har sällan patienter inom palliativ vård (Beck Friis & Jakobsson, 2012). 

Den avancerade hemsjukvården innebär att patienten vårdas med avancerad tekniska 

apparater så som smärtpumpar och näringsdropp och det är inom den avancerade 

hemsjukvården som patienterna med palliativ diagnos i hemmet sköts om (Ternestedt & 

Andershed, 2013). De har personal med hög kompetens dygnet runt behövs för att sköta 

patienterna inom den palliativ vården i hemmet. Att bedriva avancerad hemsjukvård 

ställer mycket krav på personalen kring patienten (Hewison, Badger, Clifford & 

Thomas, 2009). Detta bekräftas även av Shaw, Kearney, Glenns och McKay (2016) 

som belyser att sjuksköterskan bör ha kompetens inom palliativa vården för att klara de 

olika uppgifterna inom hemsjukvården. Enligt Milberg et al. (2012) kunde de patienter 

som vårdades i det egna hemmet känna att de levde som vanligt med sin familj runt sig 

vilket ökade deras välbefinnande. Alla i Sverige som är i behov av palliativ vård bör 

erbjudas vård hemmet, som bygger på respekt, självbestämmande och delaktighet 

(Ternestedt & Andershed, 2013). Där av bedrivs den även den palliativa vården allt mer 

i det egna hemmet och allt fler patienter i den palliativa vården väljer att dö hemma. 

Bland cancerpatienter väljer 80 % att tillbringa sina sista dagar i livet i hemmet 

(Brännström, 2007). Vid palliativ vård bör vården vara teambaserad (Josefsson & 

Ljung, 2010). Det innebär att läkare, sjuksköterska, omvårdnadspersonal, 

rehabiliteringspersonal, kurator, diakon och kommunens biståndshandläggare 

samarbetar kring patienterna inom den palliativavården (Josefsson & Ljung, 2010). 

Vilka yrkesgrupper som ingår i vårdteamet beror på vilken hjälp och stöd patienten 

behöver (Axelsson, 2016). Genom ett teamsamarbete kan patienten få snabb hjälp utan 

att behöva åka iväg på olika undersökningar (Milberg et al. 2012). Det innebär att 

exempelvis en diakon kan komma hem till patienten för att prata då patienten har behov 

av att prata (Ternestedt & Andershed, 2013). Detta arbetssätt används även i Norge. Där 

skapades ett palliativt kunskapscenter under början av 2000- talet som är till för att 

stötta personalen och för att ge patienterna bästa möjliga vård med hjälp av olika 
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professioner och genom ett gott samarbete mellan de olika yrkesgrupperna (Valen et al., 

2011). Det är av stor betydelse att det finns ett gott samarbete mellan de olika 

yrkesgrupperna för att patienten skall få en god palliativ vård. Om det är osämja eller ett 

dåligt samarbete mellan personalen så kan det leda till att patienten får en sämre vård 

eller att vården uteblev på grund av att sjuksköterskan kände sig obekväm med 

situationen eller inte har rätt kunskap för att hjälpa patienten (Karlsson et al. 2013; 

Valen et al. 2011). Det är även av betydelse att sjuksköterskorna har ett gott samarbete 

mellan varandra och att de erfarna sjuksköterskorna stöttar de nyutbildade inom den 

palliativa vården. De nyutbildade kan behöva mer stöd då de kan känna sig otrygga med 

situationen att jobba med patienter inom den palliativa vården och dess behov (Wilson, 

Avalos & Dowling, 2016). Det ställs höga krav på sjuksköterskan inom den palliativa 

vården. Sjuksköterskan skall ha en hög kompetens och bör vara lyhörd för patientens 

behov (Socialstyrelsen, 2016). Där av bör sjuksköterskan inom hemsjukvården kunna 

balansera mellan närhet och distans i relation till patienten och anpassar sina kunskaper 

till patientens livssituation. Det kan innebära att patienten får en palliativ vård utifrån en 

helhetssyn, där sociala, existentiella och fysiska behov beaktas (Holmdahl, Sävenstedt 

& Imoni, 2014). Patienten ses där med tillsammans med sin sjukdom, livssituation och 

psykosociala situation (Waldrop & Kirkendall, 2009). Inom den palliativa vården är det 

av betydelse att sjuksköterskan har kunskap om andra kulturer. Genom att lära sig om 

olika kulturer sjuksköterskorna känner sig säkrare i sitt arbete och ger därmed patienten 

en vård utifrån patientens behov. Om sjuksköterskan saknar denna kunskap så är det av 

betydelse att sjuksköterskan frågar patienten om deras kultur eller religion för att det 

inte skall bli fel vilket kan ge ett lidande till patienten (Karlsson, 2013). Sjuksköterskan 

inom den palliativa vården bör överlämna informationen lugnt och i lagom takt till 

patienten för att patienten skall kunna ta emot all information (Sandberg, 2014). Och 

bör stötta patienten genom att ge information (Sandberg, 2014). Sjuksköterskan kan öka 

patientens välbefinnande inom den palliativ vården genom att samtala och har en öppen 

dialog med patienten (Seah, Mok, Chong, Tan, Kalachelvi & Wu, 2014).  

 

3 Teoretisk referensram 
Forskningen inom palliativ vård går ständigt framåt och är av stor betydelse för att 

kunna bedriva den palliativa vården med hög kvalitet. Forskningen är inriktad på att 

lindra lidande och att främja välbefinnande för patienten inom den palliativa vården 

Socialstyrelsen (2016). Det är av betydelse att sjuksköterskan kan möta patientens 
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andliga och existentiella behov inom den palliativa vården för att ett lidande inte skall 

uppstå. Det kan innebära att sjuksköterskan har kunskap om hur hen möter patientens 

tankar om ensamhet, skuld, mening och mål i livet för att motverka att ett lidande 

uppstår hos patienten (Milberg et al. 2012). Lidande uppstår vid olika händelser i livet, 

exempelvis en sjukdom. Alla som har ett lidande försöker att lindra det och försöka 

uppnå ett välbefinnande. Det finns olika typer av lidande livslidande, sjukdomslidande 

och vårdlidande (Eriksson, 1994). Inom palliativ vård kan ett livslidande uppstå vilket 

innebär att livet kan vara hotat då patienten som vårdas palliativt har en livshotande 

sjukdom. Patienten kan ha ett sjukdomslidande då hen har en sjukdom som ger symtom 

som patienten lider av och inte känner igen sig själv på grund av sjukdomen (Eriksson, 

1994). Patienten kan även ha ett vårdlidande bland annat om patienten inte får vara 

delaktig i beslut gällande sin vård utan att vårdpersonalen tar besluten utan patienten. 

Lidandet kan minskas genom att vårdpersonalen bekräftar patientens behov (Dahlberg 

& Segesten, 2010). Detta kan ske genom att prata med patienten eller genom beröring 

(Eriksson, 1994). Patientens lidande kan minskas genom delaktighet men även att de 

som vårdar patienten har ett öppet och följsamt förhållningssätt och är lyhörda för 

patientens behov och är närvarande vid det vårdande mötet. Patienten skall alltid 

behandlas med respekt och förståelse för att minska att ett lidande uppstår (Karlsson et 

al., 2013; Milberg et al., 2012). Arman och Rehnsfeldt (2006) har gett exempel som att 

patientens existentiella lidande kan lindras genom att lidandet bekräftas av 

sjuksköterskan. Om sjuksköterskan har ett dåligt bemötande mot patienten kan och 

andra sidan ett vårdlidande uppstå eller bli värre och därmed minskar patientens 

välbefinnande (Eriksson, 1994). Existentiell och andligt välbefinnande kan baseras på 

känslan av samhörighet, självkänslan, grundkänsla av glädje och förmågan att vara aktiv 

(Bowling, 2014). Patientens välbefinnande kan försämras på grund av fysiska 

hälsobesvär så som smärta, illamående, andnöd. Det kan vara betydelsefullt för 

patienten att försöka minska alla de symtomen för att återfå sitt välbefinnande (Strang, 

2015). Välbefinnande är en subjektiv upplevelse som påverkas av patientens 

livssituation. Patenten kan ha fysiska besvär men ändå uppleva välbefinnande (Bowling, 

2014).  
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4 Problemformulering 
 

Palliativ vård utgör en allt större del av sjuksköterskornas jobb inom hemsjukvården. Då 

allt fler palliativa patienter vårdas i hemmet så ställer det höga krav på sjuksköterskans 

kompetens och att kunna bemöta patientens behov (Socialstyrelsen, 2016). 

Sjuksköterskan bör alltid utgå från patientens behov och göra patienten delaktig i sin 

vård för att patienten lättare skall uppnå ett välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Sjuksköterskans ansvar är att stödja patienten då de har många tankar och funderingar i 

livets slutskede. Dessa tankar och funderingar kan det ge upphov till ett andligt och 

existentiellt lidande om inte det uppmärksammas av sjuksköterskan. För att vårda 

patienter inom palliativ vård med fokus på patientens existentiella och andliga behov 

behöver sjuksköterskor kunskap om hur hen bör möta patientens existentiella och 

andliga behov (Milberg et al. 2012). Få studier lyfter fram sjuksköterskans perspektiv 

på att möta existentiella och andliga behov och de studier som finns påtalar att 

sjuksköterskorna anser att det är en svår del inom det palliativa arbetet och ser det som 

utmattande då de inte vet hur de skall kunna hjälpa patienten på bästa sätt. Även 

författarna ser behovet av sådan kunskap i samband med deras eget kliniska arbete i 

palliativ vård inom hemsjukvården. Med denna studie önskar författarna att få en ökad 

förståelse för sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med palliativ diagnos 

inom hemsjukvården fokus på patientens existentiella och andliga behov.  

 

5 Syfte 
 
Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att vårda patienter med 

en palliativ diagnos inom hemsjukvården med fokus på patientens existentiella och 

andliga behov. 

 
6 Metod 

 
6.1 Design 
En kvalitativ metod utgår från människors olika upplevelser och deras syn på 

verkligheten (Danielsson, 2017). Där av valdes en kvalitativ metod då studien 

fokuserades på sjuksköterskornas erfarenheter av att förstå patientens existentiella och 

andliga behov. Författarna valde att använda sig av induktiv ansats vilket innebar att 
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författarna sökte efter likheter och olikheter i texten och därefter satte in dessa i 

kategorier som bildade en ny helhet. Detta ger en ökad förståelse för de som studerats 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Författarna valde även att använda sig av en 

manifest innehållsanalys då den beskriver den beskriver upplevelser vilket motsvarade 

studiens syfte.Som datainsamlingsmetod användes semistruktuerade intervjuer med 

öppna frågor. Dessa analyserades sedan med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys 

enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012). 

 

6.2 Urvalsförfarande. 
För att uppnå studiens syfte intervjuades åtta sjuksköterskor som arbetade med palliativ 

vård inom hemsjukvården. Dessa sjuksköterskor jobbade både inom särskilt och 

ordinärt boende. Enligt Danielsson (2017) finns olika variationer av urval i den 

kvalitativa forskningsmetoden. I denna studie valde författarna att använda sig av ett 

strategiskt urval. Ett strategiskt urval valdes då studien sker i en liten 

undersökningsgrupp och inkluderar speciella urvalskriterier (Lundman och Hällgren 

Graneheim, 2012).  Författarna kontaktade en avdelningschef i en medelstor kommun i 

Sydsverige. Chefen fick både muntlig och skriftlig information om studiens syfte. Hen 

fick även skriva på samtycke att studien gjordes inom verksamheten (bilaga 5). Chefen 

informerades av författarna om studiens urvalskriterier för att hen skulle kunna välja ut 

åtta lämpliga informanter. Dessa informanter tillfrågades därefter av författarna via 

mail. Alla informanterna fick anmäla sitt intresse för att delta i studien genom att svara 

på mailet. Därefter fick de även skriva på en samtyckesblankett vid intervjutillfället 

(bilaga 3). Inklusionkriterier i studien var att deltagare vara grundutbildade legitimerade 

sjuksköterskor, både män och kvinnor, med minst tre års erfarenhet av palliativ vård 

inom den avancerade hemsjukvården för att ha tillräckligt med erfarenheter som 

motsvarar studiens syfte. Exklusionskriterier var att informanterna inte fick jobba på 

samma arbetsplats som författarna. Vetenskapsrådet (2012) påpekar att det är av stor 

betydelse att det inte finns någon relation mellan informant och författare som kan 

påverka intervjuinnehåll på ett negativt sätt. Informanternas erfarenhet inom palliativ 

vård i hemsjukvården varierade mellan 3 och 23 år, genomsnittlig erfarenhet var 13 år. 

Deltagarna i studien hade en varierade ålder, mellan 26- 64 år. Deras medelålder var 41 

år. Sex kvinnor och två män deltog i studien. Deltagandet i studien var frivilligt och 

detta framkom i den skriftliga informationen till deltagare (bilaga 2). 
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6.3 Datainsamling 
Alla intervjuer genomfördes på informanternas egen arbetsplats och de fick själva välja 

datum och tid för intervjuerna. Intervjuerna gjordes under sjuksköterskornas arbetstid 

och genomfördes av båda författarna gemensamt, en av författarna ställde frågorna 

medan den andre antecknade. Informanterna informerades muntligt om att en av 

författarna ställer frågorna och den andre antecknar vad som sägs. De informerades 

även om att intervjun kommer att spelas in innan intervju började. Samtliga intervjuer 

genomfördes i en lugn miljö på sjuksköterskornas egna kontor. Det är av betydelse att 

intervjun kunde göras i en ostörd miljö för att skapa en trygg relation mellan författarna 

och informanten för att kunna få ut bästa möjliga informanten (Danielsson, 2017). Varje 

intervju spelades in och varade 30-40 minuter. Författarna valde att använda sig av en 

egenskriven intervjuguide med öppna frågor som gjorde det möjligt för informanten att 

svara fritt inom just den frågan som ställdes (bilaga 1). Frågorna under intervjugången 

kan ha påverkat studiens resultat, och därför bör ordningen testas i förväg (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Studiens första intervju genomfördes som en pilotintervju 

för att analysera om intervjufrågor motsvarade studiens syfte (Henricson & Billhult, 

2012). Efter denna pilotstudie ändrades intervjuguiden för att uppnå målet i denna 

studie. En fråga lades till och några av frågorna justerades för att syftet med frågan inte 

skulle missförstås. Denna pilotintervju bedömdes senare av båda författarna som 

innehållsrik och inkluderades i studien. 

 

6.4 Dataanalys 
Den kvalitativa innehållsanalysen består av fyra delar: meningsbärande enheter, 

kondensering, kodning och kategorisering (Lundman och Hällgren Graneheim, 2012).  

Intervjuerna lyssnades igenom flera gånger för att undvika misstolkningar. Även 

nyanser i talet eller långa uppehåll kan öka förståelsen om det som studeras (Graneheim 

& Lundman, 2004). Intervjuerna transkriberades sedan, vilket enlig Danielsson (2017) 

ökade förståelse om det studerade fenomenet. De transkriberade intervjuerna lästes 

igenom flera gånger av båda författarna var för sig för att få en helhet om innehållet i 

texterna (Graneheim & Lundman, 2004). Meningsbärande enheter som motsvarade 

syftet plockades ut. Meningsbärande enheter skapar grunden för analysen (Lundman 

och Hällgren Graneheim, 2012). Samtliga meningsbärande enheter kondenserades 

sedan. Kondensering görs för att göra texten kortare och bara det mest centrala som 

motsvarar syftet i texten inkluderades (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
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Därefter kodades de kondenserade meningsenheterna. Koderna innebär att materialitet 

intervjuerna kortfattat sammanfattas (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Författarna satte samman liknade koder och bildade ett underkategorisystem. Forskarna 

satte liknade underkategorier in i kategorisystemet. Analysen resulterade i tre kategorier 

och fem underkategorier 

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys 

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag är inte 

troende… jag går 

inte in på vad jag 

tycker om 

religion utan 

svarar på frågan i 

allmänhet, blir 

det väldigt djupa 

frågor så kan jag 

koppla in en präst 

Vid väldigt 

djupa frågor tar 

jag hjälp av en 

präst 

Koppla in en 

präst 

Ta hjälp av andra 

yrkesgrupper 

Identifiera och 

bemöta behov 

 

 

 

 

 

Jag är där och 

lyssnar och finna 

sig i det och göra 

det bästa av det, 

man kan aldrig 

föreställa sig hur 

det är då man inte 

är i det 

 

Lyssnar och 

finna sig i det 

och göra det 

bästa av det 

Att lyssna och 

finnas där 

Skapa en god 

relation 

Förutsättningar för 

det existentiella och 

andliga samtalet 

 

6.5 Forskningsetiska aspekter 

 

Intervjuer i studien genomfördes utifrån de fyra etiska forskningskrav som krävs då 

författarna har involverat människor i sin studie. Dessa är informationsaspekt, 

samtyckesaspekt, nyttjandeaspekt och konfidentialitetsaspekt 

(Helsingforsdeklarationen, 2008). Informationsaspekt: uppfylldes genom att 

informanten informerades om mål, metoder och syfte med intervjun. De skall även 

informeras om att studien är frivillig (Vetenskapsrådet, 2012). Informanterna 

informerades med både skriftlig och muntlig information om studien. De fick även 
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information om att de när som skulle kunna dra sig ur studien, utan att ange några skäl 

(Bilaga 2). Samtyckesaspekt: innebär att informanten ger samtycke till att delta i studien 

(Vetenskapsrådet, 2012). Informanterna i studien fick innan intervjun påbörjades skriva 

på ett samtyckesformulär (bilaga 3). Nyttjandeaspekt: uppfylldes genom att alla 

slutsatser från intervjuerna endast kommer att användas för forskningsändamålet 

(Vetenskapsrådet, 2012). Informanterna fick information om att de kunde få studien 

skickad till sig. De informerades även om att det de sade i studien enbart kommer att 

användas i detta ändamål. Konfidentialitetsaspekt: innebar att kondifidentialitet av 

personliga uppgifter och integritet garanterades så att inte utomstående får tag på 

informationen. Intervjumaterialet behandlades konfidentiellt, vilket innebar att endast 

författarna, handledare och examinator hade tillgång till materialet vilket informanten 

informerades om. Materialet ska även skrivas så att inga informanter går att identifiera 

(Vetenskapsrådet, 2012). Inspelningarna och det transkriberade materialet förvarades i 

ett låst skåp för att inga utomstående skulle få se det. Informanterna avidentifierades och 

enbart författarna vet vilken informant som sagt vad. Efter studien var klart och 

godkänd så förstörs materialet. Författarna gjorde även en egengranskning enligt 

formuläret: Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Då känslig information kring sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård 

skulle hanteras så skickades även en blankett för etisk egengranskning skickades till 

Etisk kommitté (dnr. EPK 443-2017).  

 

7 Resultat 
 

Utifrån intervjuanalysen kom författarna fram till tre huvudkategorier och fem 

underkategorier:  
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Tabell 2 Kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

Förutsättningar för det existentiella och 

andliga samtalet 

- Ge patienten tid 

- Att vara lyhörd 

- Skapa en god relation 

Identifiera och bemöta behov - Anpassad information 

- Ta hjälp av andra yrkesgrupper 

Att hantera egna känslor  

 

7.1 Förutsättningar för det existentiella och andliga samtalet 
 
7.1.1 Ge patienten tid. 

Sjuksköterskorna hade erfarenhet av att då de visade patienten att det fanns tid och att 

patienten fick den tid som hen behövde så ökade även förutsättningen för ett andliga och 

existentiella samtal. De visade det både i ord och genom handlingar genom att bland 

annat ta av sig jackan. Det framkom att sjuksköterskorna satte sig ner på en stol med 

fötterna mot patienten och det gjorde att patienten kände sig betydelsefull. 

Sjuksköterskorna nämnde att patienten upplevde då att det fanns tid för samtal och att 

sjuksköterskan inte skulle springa därifrån innan patienten var klar. Sjuksköterskorna 

erfor att det var av värde för patienten att de tog sig tiden och inte rusade iväg när 

patienten var i behov av att prata om sina andliga och existentiella behov. Ibland 

upplevdes en tidsbrist av sjuksköterskorna men att de alltid borde vara beredda på att ta 

sig den tiden. Flera nämnde vid intervjuerna att de pratade med patienten direkt då 

patienten hade frågor. Medan några sjuksköterskor bad patienten vänta med samtalet till 

senare om hen inte hade tid att prata. Ibland missade de då att fånga patientens tankar 

och frågor då de var aktuella. Då de återkom hade kanske patienten somnat eller hade 

pratat med någon annan. Sjuksköterskornas erfarenhet var att när de visade patienten att 

de hade tid för dem så pratade de mer om sina andliga och existentiella behov. 
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7.1.2 Att vara lyhörd. 

Sjuksköterskorna erfor att det var av betydelse att vara öppen och lyhörd kring hur 

patienten har det och vad de önskar gällande sin palliativa diagnos. Det var genom 

lyhördhet och genom att lyssna som de lärde sig att känna av patientens behov. 

Sjuksköterskorna beskrev att patienten ibland visade tydligt att de ville prata, ibland var 

de avståndstagande och ville inte prata. Sjuksköterskorna påtalade att de var lyhörda för 

patientens behov och fick avvakta med samtalet om patienten inte ville prata. När 

patienten inte ville prata så nämnde sjuksköterskorna att de ställde lite allmänna frågor 

om till exempel väder och vind eller fånga upp andra saker som patienten säger för att 

öppna upp till ett samtal. De kunde genom att prata om allmänna saker fånga upp om 

det fanns några behov av att prata om andliga och existentiella behov.  

”Patienten ser att det är vår och björkarna slår ut och det är sista gången 

jag står och ser detta, det kan vara så svårt för patienten att ta in detta och 

det är då viktigt att man som sjuksköterska fångar upp detta. Och dessa 

småsaker kan öppna upp till ett samtal ” (informant 2). 

Sjuksköterskorna hade erfarenheten av att de andliga och existentiella behoven ibland 

var svåra för patienten att uttrycka. Ångesten kunde då ge sig uttryck i andra fysiska 

symtom så som smärta eller sömnlöshet. Där av var det av betydelse att fråga patienten 

om det fanns något annat problem så som ångest som utlöste dessa problem med 

smärtan eller sömnproblemen. Att bekräfta patientens känslor ökade förutsättningarna 

för ett existentiella och andliga samtalet.  

”Då patienten är orolig eller har ångest och då försöker jag att ställa frågor. 

Jag frågar inte hur patienten mår utan frågar istället hur patienten har det. För 

hur patienten mår i ett palliativt skede är ofta inte särskilt bra. Jag kan även 

fråga hur det känns i själen då de är oroliga eller har smärta och att ställa 

följdfrågor på det som patienten säger” (Informant 1). 

 

7.1.3 Skapa en god relation 

Sjuksköterskorna erfor att det var värdefullt att de skapade en god relation till patienten 

både professionellt och empatiskt för att patienten skulle få ett förtroende för dem och 

våga prata om sina andliga och existentiella behov. En god relation skapades genom att 

de såg patienten som en helhet och att de gav svar på frågor som patientens frågor. 

Sjuksköterskorna erfor att det var värdefullt att de gav lite av sig själv och berättade om 
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sitt eget liv för att skapa en god relation då sjuksköterskan blev en del av patientens liv. 

Vidare påpekade flera av sjuksköterskorna att de skapade en god relation genom att de 

lät patienten bestämma och ha kontrollen över sitt hem.  

”De kanske inte vill att jag hänger min jacka där eller inte ställer min låda 

med material där, utan att alltid låta patienten och anhöriga bestämma 

sådana saker” (informant 8). 

Sjuksköterskorna beskrev att det var lättare att ta upp de andliga och existentiella 

frågorna och få patienten att öppna upp sig då patienten befann sig i sitt eget hem. Det 

blev mer personligt då det fanns tavlor på personen och att patienten kunde känna sig 

tryggare i sitt eget hem och patienten fick därmed lättare att prata om sina andliga och 

existentiella behov. Under intervjuerna nämnde flera sjuksköterskor att de stöttade 

patienten då de var ledsna eller oroliga och frågade patienten hur det är om de såg att 

hen var ledsen. De menade att detta skapade en god relation då de visade patienten att 

hen brydde sig om patientens behov. Om sjuksköterskorna såg en närstående vara 

ledsen så var det av betydelse att det uppmärksammades. Sjuksköterskorna tog då de 

närstående åt sidan för att prata med dem i lugn och ro. Flera av sjuksköterskorna 

påpekade att patienten mådde sämre och hade mer existentiella behov om de såg sina 

närstående vara ledsna och där av ansåg sjuksköterskorna att det även var av betydelse 

att stötta närstående. Enligt sjuksköterskorna fick dessa patienten ofta tankar om vad 

som händer med deras ledsna anhöriga då de patienten dör vilket gav dem mer 

existentiella behov. 

 

7.2 Identifiera och bemöta behov. 
 
7.2.1 Anpassad information. 

Sjuksköterskornas erfarenhet var att individanpassad information var en betydelsefull 

del inom den palliativa vården för patienten. Detta gjordes genom att de frågade 

patienten vad hen visste och hur mycket de ville veta om sin sjukdom. Därefter 

anpassades informationen efter det som patienten hade sagt. Sjuksköterskorna beskrev 

att de bara gav patienten lite information varje gång så att hen fick chansen att ta in 

informationen i lugn och ro. De började med information om vart patienten skulle vända 

sig vid problem och exempelvis gavs sjuksköterskans telefonnummer ut. 

Sjuksköterskorna anpassade informationen till patienten då de hade ett hopp om att bli 

friska och då upplevde sjuksköterskorna att de inte ville ta ifrån patienten hoppet och 

ville då inte säga rakt ut att de har en dödlig diagnos. 
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”De allra flesta vet och förstår att de skall dö men vissa söker efter 

halmstrå” (informant 2). 

Sjuksköterskorna nämnde att patienten borde ha så mycket information att hen kunde 

fatta beslut kring sin sjukdom och vård. De upplevde att ärlighet och öppenhet var av 

betydelse oavsett sjukdomsstadier eller diagnos. De hade mött patienter som inte har 

blivit informerade om att de var döende. Det upplevdes som en svår situation då de inte 

visste hur mycket information som kunde ges till patienten. Då patienten var medveten 

om att de skulle dö såg erfor sjuksköterskorna att det var lättare att prata med patienten 

både om döden och om patientens andliga och existentiella behov.  

 

7.2.2 Ta hjälp av andra yrkesgrupper. 

Sjuksköterskorna menade att arbetet inom den palliativa vården i hemsjukvården var en 

svår uppgift som ställde höga krav på dem som sjuksköterskor. Deras erfarenhet var att 

det var av betydelse för patienten att få prata med någon som inte är indragen i familjens 

situation eller i den dagliga vården då patienten vårdas i livets slut. Det gjort att 

patienten fick lättare för att öppna upp sig och vågade ställa de andliga och existentiella 

frågorna. Sjuksköterskorna beskrev att de har haft ett gott samarbete med präster, men 

att samarbetet hade minskat. Det minskade samarbetet kunde enligt sjuksköterskorna 

bero på att de är dåliga på att fråga patienten eller att patientens behov av hjälp från 

präster har minskat. Det var mer vanligt att de tog hjälp av diakoner, då diakonerna kom 

för att lyssna och inte bara pratade om religion. Några av sjuksköterskorna uttryckte att 

de själva inte var troende. När de existentiella och andliga frågorna kom upp från 

patienten nämnde sjuksköterskorna att de kunde lyssna men att de hade lite svårare att 

hjälpa patienten med dessa frågor. Då det blev för djupa och svåra frågor angående 

religion kopplades hellre en religiös företrädare in för att ge patienten den hjälp som 

behövdes. Även att kuratorer var till god hjälp inom den palliativa vården. Kuratorn 

kunde lyssna och stötta patienten med deras andliga och existentiella behov. 

Sjuksköterskornas erfarenhet var att de även hade god hjälp av rådgivningsteamet från 

regionen som stöttar dem med deras patienter. Exempelvis fick de stöd då patienten 

upplevde att hens närstående for illa av att patienten pratade kring svåra och jobbiga 

frågor rörande sin sjukdom. Patienten kunde därmed prata jobbiga tankar med 

rådgivningsteamet istället för med hens anhöriga. Sjuksköterskorna ansåg att ett gott 

samarbete med andra yrkesgrupper ökade förutsättningarna för en god vård till patienten 

vilket ökade förutsättningen för att patienten kan prata om sina andliga och existentiella 

behov. 
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7.3 Att hantera egna känslor. 

 

Sjuksköterskorna beskrev att det var givande att arbeta med palliativa vården i 

hemsjukvården. Sjuksköterskorna beskrev att mötet med svår sjukdom och död med 

fokus på patientens andliga och existentiella behov gav erfarenheter som fick dem att i 

sin yrkesroll som sjuksköterskor. 

”Man lär sig med åren, när jag var nyutbildad så hade jag väldigt svårt att 

ta hand om palliativa patienter men att jag känner mig mer säker nu, och 

man lär sig att hantera det på ett bra sätt med åren” (informant 4). 

Sjuksköterskorna nämnde att de oftast valde att inte ställa de existentiella och andliga 

frågorna utan lät patienten börja med att ställa frågorna. De ansåg att det var svårt att 

påbörja ett sådant samtal med patienten. Vid dessa samtal kunde de få svåra frågor från 

patienten. Det var frågor om hur länge det är kvar, ibland frågade de hur det känns att 

dö, och de ansåg då att de inte kunde ge patienten något bra svar. Då sjuksköterskorna 

inte kunde ge ett bra svar upplevde de som en svår del i jobbet som skapade svåra 

känslor då de inte kunde hjälpa patienten med deras frågor. En av sjuksköterskorna 

nämnde att det inte var svårt att få existentiella och andliga frågorna av patienten just i 

den aktuella situationen men att det kunde få hen att börja grubbla efteråt. Efter dessa 

möten fick hen mycket tankar och funderingar kring sin egen existens. Det framkom att 

sjuksköterskorna ansåg att det var svårast att hantera sina egna känslor när de vårdar 

barn och ungdomar inom palliativ vård. Deras erfarenhet var att existentiella och 

andliga frågor kräver mycket av dem. Det upplevdes var tungt, utmattande och tog 

mycket kraft när de hade haft ett andligt och existentiellt samtalen. Men att det kändes 

bättre efteråt när de hade hjälpt patienten med deras andliga och existentiella behov och 

om patienten mådde bättre efter samtalet. 

”… men att det gjorde att jobbet kändes meningsfullt då man genom det 

samtal som patienten behövde gjorde att patienten kan känna sig lite 

bättre till mods” (informant 3). 

Sjuksköterskorna erfor att det var svårt att hantera sina egna känslor när de vårdade de 

patienter som påminner dem om händelser i deras egna liv. Sjuksköterskorna nämnde 

att de tog hjälp av sina kollegor för att hantera sina svåra känslor som uppkommer. 

Sjuksköterskorna upplevde även att det var av betydelse att hjälpa de kollegor som var 
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behov av hjälp då de kommer för nära en patient och mötena blev allt mer personliga, 

vilket gav sjuksköterskan svårhanterliga känslor.  

”Vi hade patienten som jag kom nära och denna patient önskade att det 

bara var jag som kom, det blev jobbigt för mig och att vi kom så nära 

varandra, då introducerade jag en annan sjuksköterska och bad om 

hjälp” (informant 4). 

 Det framkom även att flera av sjuksköterskorna önskade handledning eller någon annan 

professionell hjälp genom sin arbetsgivare för att få hjälp att hantera sina egna känslor 

inom de palliativa vården. Medan en annan sjuksköterska ansåg att hen inte behövde det 

då de hade en bra arbetsgrupp som hen kunde prata och reflektera med varandra om 

olika svåra känslor som uppkommit. Under intervjuerna framkom det att 

sjuksköterskorna hade olika sätt att hantera sin uppkomna känslor på då de inte fick 

tillräckligt stöd från arbetsgivaren. Flera av sjuksköterskorna nämnde att berätta hemma 

att de hade en jobbig situation med en svårt sjuk patient och kanske be om lite tid för 

eftertanke hemma. Det framkom även att sjuksköterskorna använde sig av mindfullness 

eller att läsa böcker om andra som har genomgått tragiska händelser i livet och lärde sig 

på så viset att hantera sina känslor. 

 

Flera av sjuksköterskorna erfor att det var svårare att vårda patienter från andra kulturer 

och religioner och att de behövde mer kunskap om andra religioner och kulturer innan 

de träffade dessa patienter. Medan några andra sjuksköterskor upplevde motsatsen och 

erfor att det inte var svårare. Då de saknade kunskap om religionen gjorde det att de 

ställde fler frågor till patienten för att få veta mer om religionen. Flera av 

sjuksköterskorna ansåg att då patienten pratade ett annat språk försvårades 

kommunikationen vilket gjorde det svårare att prata om patientens andliga och 

existentiella behov. 

 

8 Diskussion 

 
8.1 Metoddiskussion 
I kvalitativ forskning bör författarna ta tillsyn till sin egen förförståelse och sina tidigare 

erfarenheter inom det området där forskningen ska genomföras (Forsberg & 

Wengström, 2015). Båda författarna har erfarenhet av att vårda patienter inom palliativ 

vård i hemsjukvården sedan tidigare. Författarna diskuterade med varandra i samtliga 
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faser i forskningen för att minimera påverkan av rådande förförståelse av att vårda 

patienter inom palliativ vård. Författarna var medvetna om att följdfrågor eller 

kroppsspråk såsom nickningar kunde påverka informanten. Om författarna inte gett 

informanten någon respons kanske inte svaren varit lika uttömmande. Trost (2010) 

påpekar att det är betydelsefullt att författarna bekräftar informanten och ger respons för 

att informanten inte skall se författarna som ointresserade av det som de säger. 

Författarna upplevde att det var av betydelse för informanterna att berätta om sina 

upplevelser utan att bli störd och fick därmed själva välja vart de ville sitta. En lugn 

miljö gav förutsättningar för en innehållsrik intervju (Danielson, 2017). Studien bygger 

på en induktiv ansats vilket författarna ansågs vara lämplig för studien då studien 

bygger på sjuksköterskornas egna erfarenheter.  

 

Ett strategiskt urval användes i studien då det var en liten grupp med specifika 

erfarenheter som skulle studeras. Informanterna hade en varierad ålder, mellan 26- 64 

år. De hade olika lång erfarenhet inom den palliativa vården. Sex av de åtta deltagarna 

hade arbetat mer än 15 år med patienter inom palliativ vård i hemsjukvården. Två av 

informanterna hade jobbat mellan 3-4 år som sjuksköterska inom palliativ vård. Det 

urvalet resulterade i en stor variation av erfarenheter då informanterna hade olika 

personliga upplevelser och erfarenheter. När informanterna har olika erfarenhet inom 

det som ska studeras ger det en ökad variation vilket kan ses som en styrka i studien 

(Graneheim & Lundman, 2004). Fördelen var att studien hade både män och kvinnor 

som deltagare. Enbart två män deltog i studien vilket kunde ses som en svaghet i 

studien. Inom denna kommun fanns enbart två män som motsvarade studiens 

inklusionskriterierna. Hade författarna valt att vända sig till fler kommuner kanske fler 

män kunnat inkluderas. Av tidsbrist valdes att enbart utföra studien i en kommun. Hade 

studien genomförts i flera kommun så hade kanske fler män hade kunnat inkluderas. 

Även resultatet hade kunnat jämföras med en med en kommun där exempelvis avståndet 

till sjukhuset är längre eller samarbetet mellan de olika yrkesgrupperna varit sämre så 

kanske svaren i studien skiljt sig åt mer och kan därmed ses som en svaghet i studien. 

 

Alla intervjuer genomfördes gemensamt där den ena författaren ställde frågorna och 

drev intervjun framåt. Den andra författaren var mer i bakgrunden och antecknade och 

ställde enbart följdfrågor om något var oklart för att informanten inte skulle känna sig 

stressad. Det kunde upplevas stressande för informanten då två satt och intervjuade hen 
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samtidigt (Polit & Beck, 2012). Hade intervjuerna genomförts var för sig hade det med 

stor sannolikhet lett till mer stress under intervjuns gång för författarna, då de var 

nybörjare och inte hade gjort några intervjuer innan. Vid den sjunde intervjun framkom 

inte någon ny information men författarna valde att ändå genomföra den åttonde. Då 

ingen ny information framkommer vid intervjuerna så ses materialet som mättat (Trost, 

2010). Det är inte antalet informanter som är avgörande för studiens trovärdighet utan 

det är vad som framkommer under intervjun som är av betydelse (Polit & Beck, 2012).  

 

Intervjuanalysen genomfördes enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

kvalitativa manifesta innehållsanalys. Den kvalitativa manifesta analysen fokuserar på 

det som texten säger och präglas av en låg grad av tolkning. Detta kan ses som den stora 

utmaningen i kvalitativ forskning och en gemensam intervjuanalys minimerar 

feltolkningar (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Arbetsmaterialet analyserades 

noggrant enligt meningsbärande enheter, koder, underkategorier och kategorier för att 

höja studiens trovärdighet. Vid bearbetningen av arbetsmaterial hittades tillräckligt med 

likheter och skillnader som var relevanta och används därmed i studiens resultat. 

Analysarbetet presenterades i form av analystabellen, vilket rekommenderas av 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) för att öka studiens tillförlitlighet. Författarna 

upplevde att det var krävande att hålla den röda tråden genom samtliga underkategorier 

och kategorier. Därför hjälptes författarna åt i analysarbetet. Lundman & Hällgren 

Graneheim (2012) menar att genom ett gemensamt analysarbete minskar risken för 

feltolkningar vilket ger en ökad trovärdighet i studien. Trovärdighet innebär att läsaren 

skall kunna bedöma om studien har trovärdighet genom att det finns en tydlig 

beskrivning över hur författarna har gått tillväga med urval, deltagare, datainsamling 

och analysprocess för att läsaren skall kunna bedöma om studien är trovärdig (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2012). Författarna av denna studie har beskrivit urval av bland 

annat informanter och analysmetod vilket gör att läsaren kan bedöma om studien är 

trovärdig och överförbar för sitt sammanhang. Överförbarhet innebär att läsaren skall 

kunna bedöma om studien är överförbar i andra liknande sammanhang genom att det 

finns en tydlig beskrivning av bland annat deltagarnas yrkeserfarenhet (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Ett tydligt resultat med citat i studien ökar studiens 

giltighet och gör det mer möjligt för läsaren att avgöra om studien är överförbar i andra 

sammanhang (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Studien bör vara användbar 

inom den palliativa vården i kommuner och landsting för att få en bild av hur 
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sjuksköterskorna upplever det att föra svåra samtal med patienten och kunna förbättra 

sjuksköterskornas situation. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

I förekommande studie beskrev sjuksköterskorna att det var av betydelse att de satte sig 

ner och visade patienten att de hade tid att prata med dem. De beskrev även att det när 

de tog sig tid för samtalet så ökade förutsättningarna för att patienten skulle prata om de 

andliga och existentiella och andliga behoven. Även Andreassen, Enmarker och Hellzen 

(2013) bekräftar i sin artikel att patienten upplever att det är betydelsefullt när 

sjuksköterskan använder den tid de har för dem, speciellt när patienten vet att 

sjuksköterskan har begränsad tid. Det är inte av betydelse för patienten hur lång tid de 

får med sjuksköterskan utan bara att de får prata av sig och ha någon som lyssnar en 

liten stund (Andreassen et al. 2013). Studier visar att samtalen med patienten oftast i 

genomsnitt tog tio till femton minuter och sjuksköterskan hade i genomsnitt fyra samtal 

per arbetspass (Fredrichsen, 2013). Erichsen, Danielsson och Friedrichsen (2010) 

beskriver dock att de flesta frågor inom den palliativa vården handlar om patientens 

fysiska problem. De andliga och existentiella frågorna bortses ofta i samtalet mellan 

patienten och sjuksköterskan. Att frågorna undviks kan bero på att sjuksköterskorna 

känner sig obekväma med de andliga och existentiella samtalen och undviker dessa 

frågor (Valen et al., 2011). Författarna tolkar det som att det är av betydelse att 

sjuksköterskorna tar sig tid, lyssnar och bekräftar patientens behov som leder till ett 

ökat välbefinnande för patienten.  

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna ibland upplevde en tidsbrist vilket gjorde 

att de bad patienten att vänta med samtalet för att de vill vara helt närvarande under 

samtalet och inte ha tankarna på någon annat under tiden. Detta bekräftas av Keall, 

Clayton och Butow (2014) som menar att sjuksköterskorna bör undvika samtalet med 

patienten om de känner att de inte kan vara närvarande. De menar att patienten märker 

att sjuksköterskan inte har tid att lyssna genom att de tolkar sjuksköterskan som 

ofokuserad i samtalet. Patienten känner sig då inte bekräftad och därmed kan ett lidande 

uppstå (Eriksson, 1994). Sjuksköterskan bör inte lägga över sin uppfattning om brist på 

tid på patienten genom att säga att sjuksköterskan inte har tid för patientens behov. Det 

kan medföra att situationen ger ett vårdlidande hos patienten genom att patienten känner 

sig bortprioriterad och oviktig (Dahlberg & Segesten, 2010). Författarna ser det som ett 
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dilemma då patienten både kan få ett ökat lidande genom att sjuksköterskan nekar 

samtal på grund av tidsbrist men även av att sjuksköterskan tar samtalet med patienten 

utan att vara närvarande vid samtalet. 

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna visade en förståelse för patientens behov 

genom att ha ett lugnt kroppsspråk. De satte ner i lugn och ro hos patienten för att öppna 

upp möjligheten för ett samtal. Det är värdefullt att sjuksköterskorna visar med sitt 

kroppsspråk att de har tid, inte rusar iväg utan är närvarande i samtalet. Kroppsspråket 

förstärker det som sjuksköterskorna berör i samtalet med patienten (Bollig et al., 2015; 

Stajduhar,Thorne, McGiunness & Kim-Sing, 2010). Patienterna inom den palliativa 

vården kan inte alltid uttrycka sig verbalt på grund av sin sjukdom. Därför är det av 

betydelse att sjuksköterskorna genom sin närvaro både kan se och lyssna in patienten 

för att kunna möta patientens existentiella och andliga behov (Le May & Wilson, 2008). 

Det ordlösa samtalet kräver en öppenhet för patientens livsvärld (Dahlberg & Segesten, 

2010). Författarna anser att det är av betydelse att det ordlösa samtalet kan hjälpa 

patienter i palliativ vård att forma tillvaron på ett värdefullt sätt, även om sjukdom 

uppstår. 

 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde att det var av betydelse för patienten 

inom den palliativa vården att informationen anpassas efter patientens individuella 

behov. I resultatet framkom att sjuksköterskorna såg svårigheter i att veta hur mycket 

information de skulle ge till patienter som inte vill ha någon information om sin 

sjukdom. Patienten bör vara delaktig i sin egen vård och får därmed ett ökat 

välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). Patienterna inom den palliativa vården bör 

ha all information om sin sjukdom samtidigt som sjuksköterskan behöver respektera 

patientens egen vilja vad det gäller besluten kring sin egen vård.  (Boyd, Merkh, 

Rutledge & Randall, 2011). Då patienten är införstådd med sin situation så blir det 

lättare för sjuksköterskan att föra ett samtal och informera patienten är medveten om sin 

situation och att hen vårdas enligt palliativ vård (Giske & Cones, 2015). Författarna 

anser att det är av betydelse att sjuksköterskan kan vara mer öppen i sin information 

gällande exempelvis fortsatt behandling. 

 

I den föreliggande studien framkom det att sjuksköterskorna upplevde svårigheter i att 

föra ett andligt samtal med patienten i den palliativa vården när de själva inte är troende. 
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De ansåg sig inte ha några bra svar då patienten ställer andliga frågor. I den situationen 

kontaktade sjuksköterskorna någon annan yrkesgrupp som kunde svara på de andliga 

frågor som uppkom. Troende sjuksköterskor har lättare att hjälpa sina patienter med 

andliga frågor då de har liknande trosuppfattning (Keall et al., 2014). Det finns även en 

kunskapsbrist hos sjuksköterskorna hur de skall bemöta patientens andliga och 

existentiella behov (Lopes et al., 2013). Då sjuksköterskan har en kunskapsbrist och inte 

vet hur hen skall bemöta patientens frågor så kan det göra mer skada för patienten och 

hens mående och därmed även ge ett ökat lidande (Dahlberg och Segesten, 2010). Även 

Keall et al. (2014) och Wu och Wolker (2012) påtalar att sjuksköterskorna bör våga 

stanna kvar hos patienten och för att lyssna på patientens frågor. De bör även i den mån 

de kan ge svar på patientens frågor för att patienten skall känna sig trygg. Författarna 

anser att det är av betydelse att sjuksköterskorna lyssnar på det som patienten säger men 

inte gå in djupare i något samtal med patienten då de saknar kunskap om ämnet. För att 

inte ge patienten ett ökat lidande. 

 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie ansåg att ett välfungerade samarbete med övriga 

yrkesgrupper var av stor betydelse för att patienten skulle få en god palliativ vård. ICN 

etiska kod (2012) påtalar att det är av betydelse för patienten att det finns ett 

välfungerande samarbete mellan de olika yrkesgrupperna. Ett samarbete mellan de olika 

yrkesgrupperna gör att patientens behov lättare tillgodoses men även att 

sjuksköterskorna får lättare hjälp med de frågor som hen anser är svåra och inte kan 

hjälpa patienten med (Shaw, Kearney, Glenns & McKay, 2016). Sjuksköterskorna i 

föreliggande studie fick ingen handledning kring hur de skulle möta patientens andliga 

och existentiella behov. Flera av sjuksköterskor upplevde att de behövde handledning 

för att hantera sina känslor. Beck- Friis och Jakobsson (2012) betonar att det är 

emotionellt påfrestande att vårda patienter inom palliativ vård och att det är av stor 

betydelse för sjuksköterskorna att få bearbeta dessa känslor. Socialstyrelsen (2016) 

påtalar att alla som jobbar inom palliativ vård bör få handledning för att bearbeta sina 

känslor. Flera av sjuksköterskora i föreliggande studie beskrev att de var i behov av mer 

tid för reflektion som ökar deras förståelse om patientens existentiella lidande och för 

att orka att hantera sina känslor. Det är genom reflektion som sjuksköterskan får ny 

kunskap och kraft och därmed lättare kan hjälpa patienten med hens behov (Bolling et 

al., 2015). I den föreliggande studien framkom det att sjuksköterskorna reflekterade 

tillsammans med sina kollegor som varit med om en liknande situation för att hantera 
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sina egna känslor. Enligt Anderson, Kent och Owens (2015) så använder 

sjuksköterskorna ofta varandra som en resurs för att prata och reflektera med varandra. 

Det kan även medföra att de mindre erfarna sjuksköterskorna upplever att de känner sig 

som sämre kollegor när deras svåra känslor inte besvaras av de mer erfarna 

sjuksköterskorna. De sjuksköterskor som inte får sina känslor besvarade känner sig 

värdelös och ensam med sina känslor (Anderson et al., 2015). Detta bekräftas även av 

Wilson et al. (2016) som menar att Det är av betydelse att sjuksköterskorna delar med 

sig av sina erfarenheter och stöttar de som är i behov av stöd för att klara jobbet (Wilson 

et al., 2016). Det är genom samarbete och genom stöd som sjuksköterskorna kände en 

trygghet med att arbeta inom den palliativa vården. Då sjuksköterskan känner en 

trygghet med situationen så får även patienten en bättre vård (Wilson et al., 2016). 

Författarna av föreliggande studie anser att det är av betydelse att sjuksköterskorna får 

handledning för att bearbeta sina egna känslor. Att bearbeta sina känslor innebär ett ökat 

välbefinnande för sjuksköterskan vilket gör att hen kan ge ett bättre stöd till patienten 

och hens behov. 

 

9 Slutsatser 
 

Sjuksköterskan inom palliativ vård bör ha kunskap om hur patientens existentiella 

frågor fångas upp och bemöts för att lindra patientens lidande. Det görs genom att 

sjuksköterskan förstår patientens behov och bemöter hens existentiella och andliga 

frågor utifrån individuella behov. Att vara lyhörd och öppen för patientens behov är 

betydelsefullt för en god relationen till patienten. Det skapar även förutsättningar för det 

existentiella och andliga samtalet. Patienten inom den palliativa vården behöver få stöd i 

av sjuksköterskan genom att ge individanpassad information till patienten. Det innebär 

att patienten själv väljer vilken information som hen vill ha om sin sjukdom vilket 

minskar risken för ångest och därmed minskar risken för lidande. Patienten behöver 

tiden för att prata för att ge patienten ett välbefinnande. Sjuksköterskorna får ibland 

neka patienten samtal på grund av tidsbrist vilket kan ge ett lidande till patienten då hen 

inte känner sig bekräftad. Sjuksköterskorna inom den palliativa vården har ett behov av 

handledning och reflektioner för att hantera sina egna känslor för att få att fundera över 

svåra känslor och få ny kunskap. 
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9.1 Kliniska implikationer 
För att kunna hantera patientens existentiella och andliga behov inom palliativ vård bör 

sjuksköterskan ha kunskap om hur hen bemöter patientens behov. Den nya kunskap bör 

tas till vara inom den palliativa vården på ett sätt som ökar patientens livskvalitet och 

förbättrar vårdens verksamhet. I samråd med författarnas chefer så kommer resultatet att 

presenteras för de som har medverkat i studien, för författarnas kollegor och för 

medarbetare på rådgivningsteamet för att sprida kunskap och förståelse om hur 

sjuksköterskor kan fånga upp patientens existentiella och andliga frågor inom den 

palliativa vården. 

 

9.2 Förslag till vidare forskning 

Sjuksköterskans arbete inom den palliativa vården går bland annat ut på att lindra 

patientens existentiella och andliga lidande. Sjuksköterskorna bör ha en kunskap om hur 

hen kommunicerar med patienter inom palliativ vård. Och där efter utformar 

individuella lösningar utifrån patientens andliga och existentiella behov. Utan kunskap 

föreligger risk att sjuksköterskor är osäkra inför patientens andliga och existentiella 

frågor. Genom reflektion blir sjuksköterskor uppmärksamma på sina känslor. Med hjälp 

av reflektion kan de även ta emot andras kunskap och på så vis få ny kunskap. Det 

medför att sjuksköterskor lättare kan känna sig trygga i sitt arbete och genom att få 

andras kunskap skapar de även nya tankesätt. Författarna anser att det behövs mer 

forskning angående sjuksköterskan upplevelse av patientens andliga och existentiella 

behov då det har varit svårt att hitta uppdaterad evidens inom ämnet. Forskningen är av 

betydelse för att sjuksköterskorna ska få kunskap om hur de kan stödja patienten med 

hens andliga och existentiella behov.
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Bilagor     Bilaga 1 

Intervjuguide 

Ålder 

 

Kön 

 

Antal år i hemsjukvården 

 

1. Vad innebär palliativ vård för dig som sjuksköterskan i hemsjukvården med 

fokus på patientens andliga och existentiella behov? 

 

 2. Hur är det att vårda patienter inom palliativ vård med fokus på patientens 

existentiella och andliga behov? 

 

3. Vad tänker du på innan första mötet med patienten inom palliativ vård med 

fokus på patientens andliga och existentiella behov? 

Vad gör du då? Kan du ge ett exempel? 

 

4.  Ge exempel på hur skapar du en relation med patienten inom palliativ vård 

med fokus på patientens andliga och existentiella behov? 

 

5. Vilken information menar du är viktigt till patienten inom palliativ vård med 

fokus på patientens andliga och existentiella behov?  

 

6. Vilket stöd kan du ge till patienten inom palliativ vård för att öka hans 

livskvalitet med fokus på existentiella och andliga behov?  

 

7. Berätta om en situation då du upplevde att du gav patienten inom palliativ vård 

existentiella och andligt stöd.  

8. Hur hanterar du dina egna känslor när du vårdar patienter inom palliativ vård? 

 

9. Hur uppmärksam är du när patienten inom palliativ vård ha existentiella och 

andliga behov? 

 

10. Vilka svårigheter du upplevde när du vårdar patienter inom palliativ vård med 

fokus på existentiella och andliga behov från de andra kulturerna? 



  
 

I 
 

Bilaga 2 

 

 

Information till informanterna 

 

Information om en intervjustudie kring sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

palliativa patienter inom hemsjukvården med fokus på patientens existentiella och 

andliga behov. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna intervjustudie kring ovanstående ämne. 

Vi är två studenter på distriktsköterskeutbildning vid Linnéuniversitet, Växjö. Under 

hösten  2017 kommer vi att skriva vår magisteruppsats. Syftet med kommande studie är 

att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda palliativa patienter inom 

hemsjukvården med fokus på patientens existentiella och andliga behov. 

Studien kommer att genomföras utifrån en kvalitativ metod och kommer utföras som en 

intervjustudie med semi- strukturerade frågor. Kvalitativa studier fokuserar på 

sjuksköteterskornas upplevelser och erfarenheter. Vi önskar därför att få genomföra en 

intervju med dig som arbetar i hemsjukvården med patienter inom palliativ vård. 

Verksamhetschef valde ut åtta informanter. Dessa informerades och tillfrågades av oss 

skriftligt. Även en samtyckesblankett ska skickas till informanterna. 

Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att endast vi 

författare, vår handledare och examinator kommer att ha tillgång till detta material. 

Inspelningarna och transkriberade materialet kommer att förstöras efter att materialet 

analyserat och magisterexamen godkänts. Varje intervju kommer att ljudinspelas och 

kommer att vara cirka 30-40 minuter. Informanten får fritt svara kring studiens ämne 

och får själv välja tid och plats för intervjun. Informanten kan få ta del av studiens 

resultat. Studie kommer att presenteras i form av en uppsats vid Linneuniversitetets 

portal. 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan att behöva motivera varför.  

Växjö, 2017- 08-15. 

 

Har du några frågor eller synpunkter kontakta någon av nedanstående: 

Julia Jastrebova, xxxx 

Anna Johansson, xxxx 

Handledare vid Linneuniversitet: 

Cecilia Fagerström, Docent, universitetslektor, cecilia.fagestrom@lnu.se 
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III 

Bilaga 3 

 

 

 

 

Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av informationen om studien: Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter med palliativ diagnos inom hemsjukvården med fokus på patientens 

existentiella och andliga behov. Jag har fått tillfälle att ställa frågor, fått dem besvarade 

och samtyckt till deltagande. 

 

Jag har även fått informationen att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta mitt 

deltagande i studien när som helst utan att ange någon orsak. 

 

_______________________________ 

Underskrift av forskningsperson 

________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 

 

 

__________________________________ 

Underskrift av informationsgivare 

 

_______________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 

  

 

 

 

  



  
 

IV 

Bilaga 4 

  

Ansökan till verksamhetschef 

Ansökan om tillstånd att genomföra planerad intervjustudie: Sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda patienter med palliativ diagnos inom hemsjukvården 

med fokus på patientensexistentiella och andliga behov. 

 

Vi är två studenter på distriktsköterskeprogrammet vid Linneuniversitet, Växjö. Under 

hösten 2017 kommer vi att skriva vår magisteruppsats. Syftet med kommande studie är 

att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i palliativ vård inom 

hemsjukvården med fokus på patientens existentiella och andliga behov. Studien 

kommer att genomföras utifrån en kvalitativ metod och kommer utföras som en 

intervjustudie med semi- strukturerade frågor. 

 

Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att bara vi, vår 

handledare och examinator kommer att ha tillgång till intervjumaterialet. Varje intervju 

kommer att ljudinspelas och kommer att vara cirka 30-40 minuter i längd. 

Inspelningarna och transkriberade materialet kommer att förstöras efter att alla 

intervjuer har blivit utskrivna, materialet analyserat och magisterexamen godkänd. 

 

För att kunna genomföra vår kommande studie planerar vi att intervjua åtta legitimerade 

sjuksköterskor från er arbetsplats, både kvinnor och män med minst tre års erfarenhet av 

att arbeta inom hemsjukvården med patienter i livets slutskede. 

Växjö, 2017- 08-15. 

 

Har du några frågor eller synpunkter kontakta någon av nedanstående: 

Julia Jastrebova, xxxx 

Anna Johansson, xxxx 

Handledare vid Linneuniversitet: 

Cecilia Fagerström, Docent, universitetslektor, cecilia.fagestrom@lnu.se. 

 

mailto:cecilia.fagestrom@lnu.se
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Bilaga 5 
 

 

 

 

 

Medgivande från ansvarig chef 
 

 

Blankett för medgivande av ansvarig chef att genomföra planerad intervjustudie: 

Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med palliativ diagnos inom 

hemsjukvården med fokus på patientens existentiella och andliga behov. 

 

 

 

 

 

Er anhållan 

 

 

 

Jag medger att beskriven studie får genomföras inom  

 

 

 

 

 

 

_____________________ _____________________ 

Ort Datum 

_________________________________________________ 

Underskrift 

_________________________________________________ 

Namnförtydligande och titel 

_________________________________________________ 

Verksamhetsområde 

 

 

 

 


