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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Omvårdnad ska byggas på en holistisk och humanistiskt människosyn. Den palliativa 
omvårdnadens fokus ligger dessutom på patienters och anhörigas livskvalitet samt möjligheten till en 
värdig död. Eriksson (1987; 1994) beskriver vårdens uppgift som lindring av lidande och återställning 
av hälsa grundad i människan själv samt i dess interaktioner till andra människor och Gud. Syfte: 
Syftet var att beskriva andliga behov hos patienter inom palliativ omvårdnad. Metod: Metoden var en 
systematisk litteraturstudie. Sökningen resulterade i elva artiklar vars kvalitet granskades med hjälp av 
granskningsmallar för kvalitativa respektive kvantitativa artiklar. En kvalitativ innehållsanalys 
genomfördes i fyra steg och resulterade i fyra kategorier och åtta underkategorier. Resultat: Patienter 
inom palliativ omvårdnad visar andliga behov inom områdena Delaktighet, Livsperspektiv, 
Livsnjutning och Relation till en högre makt. Det framkom dessutom att dessa behov är av stor 
betydelse för patienterna, fram för allt för deras upplevelse av hopp och mening. Slutsats: God 
palliativ omvårdnad förutsätter tillgodoseende av andliga behov, vilket innebär att stödja och främja 
patienters relation till sig själv, till andra och till en högre makt. 
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INLEDNING 

Vårt intresse för andlighet inom vården grundar sig i våra erfarenheter från tidigare 

verksamhetsförlagd utbildning där vi har uppmärksammat olika sätt att hantera sådana behov. 

Andliga och existentiella frågor kunde undvikas av personalen, vilket har väckt förundran om 

varför det var så. Det verkar finnas en viss rädsla gentemot att möta andliga behov i den 

kliniska verksamheten. Själva känner vi oss osäkra på vilka andliga behov som finns hos 

sjuka människor. Därför vill vi undersöka vad forskning visar om andliga behov för patienter i 

palliativ omvårdnad där sådana behov känns extra påtagliga.  

 

BAKGRUND 

Omvårdnad 

Omvårdnad bedrivs då människor inte längre kan tillgodose sina grundläggande behov fullt ut 

(Nortvedt, 2002). Detta kan uppkomma i samband med åldrande eller som följd av sjukdom 

eller olyckshändelse samt på grund av oförmåga att hantera sina erfarenheter och känslor. 

Omvårdnaden utgör den praktiska verksamheten där hälso- och sjukvårdslagens mål om god 

hälsa och vård på lika villkor ska realiseras av ett flertal professioner, däribland 

sjuksköterskan (SFS 1982:763). Sjuksköterskans uppgift är att ta hänsyn och respektera 

patientens värderingar, trosuppfattning och rättigheter (International Council of Nursing, 

2005). I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) anges en 

humanistisk helhetssyn och omsorg av patientens individuella behov och absoluta värde som 

omvårdnadens grund. I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) tydliggörs patientens 

självbestämmande, det vill säga vård i samråd med patienten i så hög utsträckning som 

möjligt samt respekt för individens integritet som grundprinciper i omvårdnadsutövandet. 

Nortvedt (2002) påpekar utöver autonomi och patientens integritet även godhet som 

grundprincip i omvårdnaden. Denna har sitt ursprung i viljan att göra gott, men är förankrad, 

och till och med förpliktande, i den professionella kunskapen och strävar alltid mot patientens 

bästa. Kunskapen omfattar patientens, och anhörigas, fysiska och psykiska tillstånd och är i 

sin karaktär tvärvetenskaplig, det vill säga sammansatt ur bland annat medicin, patologi, 

psykologi och etik. Den praktiska omvårdnaden ska alltså riktas efter kunskap om varje 

patients individuella tillstånd och dennes upplevelse av detta. Samtidigt bör omvårdnad 

utföras på ett rättvist sätt som tar hänsyn till alla patienter och resurserna, såsom ekonomi och 

personal, som står till förfogande (Nortvedt, 2002). 

Dock har omvårdnad även en akademisk innebörd. Det är ämnet inom forskning och 

utbildning som är inriktat på hälsofrämjande, upprätthållande eller återskapande av 
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livskvalitet respektive en värdig död. Helhetssynen som ligger till grund för den praktiska 

omvårdnaden bör även utgöra kärnan i omvårdnad som akademiskt ämne, där människan inte 

heller kan betraktas som isolerad utan som en varelse i ständig betydelsefull interaktion med 

sin omgivning (Norberg & Ternestedt, 2009). 

 

Palliativ omvårdnad 

”Palliativ vård innebär aktiv behandling, vård och omsorg av patienter med obotlig 
sjukdom och kort förväntad överlevnad. Lindring av patientens fysiska smärtor och 
plågsamma symtom, samt åtgärder inriktade på psykiska, sociala och andliga/existentiella 
problem är centrala. Målet med all behandling, vård och omsorg är att ge patienten och 
dennes familj bästa möjliga livskvalitet” (WHO, 1990).  
 

Ordet ”palliativ” har sitt ursprung i det latinska ordet ”pallium”. Detta betyder mantel, vilket 

kan ses som en metafor för skydd mot det onda utan att den på något sätt kan ta bort det onda. 

Likaså ska den palliativa omvårdnaden kunna lindra patientens och dess anhörigas lidande i 

samband med sjukdomen utan att den kan bota. En sådan uppfattning av palliativ omvårdnad 

innefattar vård av alla människor med kroniska och obotliga sjukdomstillstånd. Ändå finns en 

etablerad uppfattning, i alla fall inom svensk sjukvård, att palliativ omvårdnad avser vård av 

patienter i livets slutskede (Sandman & Woods, 2003). Vi väljer att använda oss av den 

sistnämnda definitionen, det vill säga att vi använder palliativ omvårdnad synonymt med vård 

i livets slutskede. Socialdepartementets utredning om rätten till ett värdigt liv i livets slutskede 

(SOU 2001:6) grundas i WHO:s definition om palliativ omvårdnad och definierar ingående 

dess innebörd. Där beskrivs bland annat att det övergripande målet är att möjliggöra en god 

livskvalitet för patienten och dess anhöriga. Detta medför till exempel att symtomkontroll, 

såsom smärtlindring, står i fokus av den medicinska behandlingen. Det poängteras att 

omvårdnadsinsatserna varken ska förlänga livet eller påskynda döendet. Palliativ vård byggs 

på en viss livs- och människosyn som ska befrämja livet och se döden som en del av 

livsprocessen. Som betydande aspekter i denna process nämns fysiska, psykologiska och 

andliga sådana. En holistisk människosyn sätts därmed i fokus av den palliativa omvårdnaden 

(SOU 2001:6). 

I Socialdepartementets proposition (Proposition 1996/97:60) fodras att att vård av palliativa 

patienter görs till ett av de högst prioriterade behoven inom vården och att en värdig död ska 

befrämjas. I förberedelsen för en sådan värdig död är det den palliativa vårdens uppgift att 

stödja patienten och anhöriga och att främja livskvalitet genom medicinska, psykosociala och 

andliga insatser. Palliativ omvårdnad utförs både i hemmet, på sjukhus eller på särskilda 

inrättningar såsom hospice. 
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Andlighet och andliga behov 

Att uppmärksamma andliga behov är viktigt inom alla vårdsammanhang men andligheten blir 

mer påtaglig och konfronterande i särskilda krissituationer som till exempel vid diagnosen av 

en obotlig sjukdom (Penman, Oliver & Harrington, 2009).  

Andlighet definieras som en djupare allmänmänsklig dimension (Strang & Strang, 2005). I 

litteraturen finns många olika definitioner där religiösa föreställningar mer eller mindre 

kopplas till andlighet. Ändå finns en enighet om att begreppen andlighet och religiositet inte 

är synonyma (Walter, 2002). Religiositet innebär ett institutionaliserat system av 

trosuppfattningar (Emblen, 1992) medan andlighet är ett mycket bredare begrepp som syftar 

på en sökning efter meningen med livet (MacKinlay, 2004). Vi utgår ifrån att alla människor 

är andliga och instämmer med Pesut (2008) som hävdar att andlighet utgör människans natur. 

Upplevelse av gemenskap är det som utgör kärnan i andlighet, vilket innebär ett behov att bli 

sedd och bekräftad i sin helhet (Arman, 2003). Trots att inte alla människor är religiösa är de 

andliga i den bemärkelsen att de reflekterar över existentiella funderingar och meningen med 

livet (Walter, 2002). Andlighet återfinns i tre aspekter som kan beskrivas som reflektion kring 

sig själv, relation till andra och kring en högre makt (Oldnall, 1996). Människor som inte 

tillhör någon bestämd religion och inte tror på någon högre makt, har ändå ett trossystem som 

ger livet sin innebörd och sitt mål (Ågren Bolmsjö, 2002). 

Ett begrepp som ofta förekommer i samband med andlighet är existentialism som 

representerar en filosofisk dimension där mycket grundläggande existentiella frågor 

diskuteras (S. Strang & P. Strang, 2005). Ordet existentiell syftar då mer på den konkreta 

tillvaron, existensen, i vår fysiska värld (Ågren Bolmsjö, 2002). Inom vården anses andliga 

och existentiella aspekter kunna sammanföras genom etiken som präglar vårdmöten (Arman, 

2003). Vi har dock valt att skilja mellan andliga och existentiella behov. Andliga behov är de 

behov människan har för att finna mening, mål och värde med sitt liv (Institute of medicine, 

1997) och utgör definitionen som ligger till grund till detta arbete. Highfield (1992) påpekar 

att vårdpersonal ofta inte är medvetna om sina patienters andliga behov. Med andra ord 

betyder detta att dessa behov oftast inte tillgodoses (Dom, 1999). En sådan åtskillnad av 

medicinen och omvårdnaden beror till viss del på att andliga behov inte har uppmärksammats 

och definierats i någon större utsträckning (Ågren Bolmsjö, 2002) och till viss del på att 

vårdpersonal inte har den nödvändiga kunskapen respektive inte de nödvändiga resurserna 

(Berterö, 2002; Sellers & Haag, 1998). Exempel på sådana resurser är tid, personalstyrka eller 

en god ekonomi på arbetsplatsen.  
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Utgår vårdpersonal ifrån att alla människor på något sätt är andliga och vårdar de med en 

helhetssyn som mål, blir den logiska konsekvensen att patienters andliga behov 

uppmärksammas (Walter, 2002). Speciellt sjuksköterskor nämns som ansvariga att utföra 

sådan andlig vård, bland annat på grund av den nära relationen mellan sjuksköterska och 

patient som oftast uppstår i den långa tiden de tillbringar med varandra (Field & Cassel, 

1997). 

 

Omvårdnadsteori av Katie Eriksson 

Vi har valt att analysera omvårdnadsteori av Eriksson (1987; 1994) som referensram till 

denna studie eftersom hennes tankar har en stor räckvidd, det vill säga berör många 

omvårdnadsområden och har tydlig anknytning till andlighet och en humanistisk 

människosyn. Katie Eriksson är en finlandssvensk omvårdnadsforskare som började sitt 

författarskap på 1970-talet. Hon har genom sin forskning bidragit väsentligt till att skapa 

omvårdnadsvetenskap som en ny disciplin i den skandinaviska vetenskapsvärlden (Kirkevold, 

2000).  

Teorin är analyserad i enlighet med Kirkevolds (2000) analysmetod, med hjälp av bland annat 

ett bedömningsunderlag (se bilaga 1). Att analysera omvårdnadsteori är centralt i processen 

att tolka och skapa mening och på det sättet tillägna sig kunskap som kan omsättas i 

omvårdnadspraktik. Att använda sig av analys och särskilt av ett strukturerat 

bedömningsunderlag underlättar en djupare förståelse och bedömning av teorins hållbarhet i 

samband med omvårdnadsämnet. Samtidigt innebär analys en tolkningsprocess som resulterar 

i identifieringen av budskapet (Kirkevold, 2000). 

Eriksson (1987) presenterar tre centrala begrepp, människa, hälsa och vård när hon försöker 

att förstå vårdandets kärna och vårdandets möjligheter. Hennes sätt att se på människans 

existens innefattar människans relationer till andra individer samt relationen mellan 

människan och Gud. Andra människor benämns som den naturliga andra medan Gud är den 

abstrakta andra. Att människan skapas i relationer tydliggör Erikssons (1987) uppfattning om 

delaktighetens betydelse som hon nämner som utgångspunkt i vården. Detta syftar på en 

delaktighet i varandras individuella helheter samt en högre gemensam helhet. Helhet och 

delaktighet innebär hälsa och sunda relationer till den naturliga och den abstrakta andra. Detta 

är enligt Eriksson (1987) den naturliga vården och målet med all omvårdnad. Människan har 

alltså potential till hälsa inom sig som är den yrkesmässiga vårdens uppgift att ta fram genom 

helhetsvård. På det sättet ser vården till bristerna i den naturliga vården hos patienten och 

utgör det som Eriksson (1987) sammanfattar som den konkreta andra.  
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Eriksson (1987) beskriver relationen mellan människan och den naturliga andra samt 

relationen till den abstrakta andra i tre begrepp, tro hopp och kärlek. Tro och hopp hör 

samman med människans mål och inriktningar mot framtiden och det är relationen till Gud 

som ge människan lust att sträva vidare. Kärleken kommer i grunden från Gud och ger 

människan förmågan att ge och ta emot kärlek. Kärleken är den förbindande länken mellan 

självet och andra. Enligt Eriksson (1987) är tro, hopp och kärlek grunden till den diskuterade 

helheten och därmed all omvårdnad. Ytterligare centrala begrepp i samband med vårdens 

grund är ansning, lekande och lärande. Ansningen utgörs av mänsklig värme och välvilja 

medan lekandet innebär en skapande process med en lust och önskan till interaktion mellan 

människa och omvärld. Lärandet står för utveckling och ständig förändring med ett mål mot 

självförverkligande. 

Eriksson (1994) beskriver det mänskliga lidandet som ett centralt begrepp och betydelsefull i 

vården. Den lidande människan är hennes definition på patient, det vill säga en människa med 

behov av omvårdnadsinsatser. Följaktligen blir vårdens uppgift att lindra lidande. De tre 

formerna av lindande som beskrivs i teorin är sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 

Sjukdomslidande är den formen av lidandet som är oundvikligt eftersom det är lidandet som 

själva sjukdomen medför. Däremot är vårdlidandet ett onödigt lidande som skapas av vården, 

till exempel genom ignorering av behov eller felaktiga insatser. Livslidandet utgörs av ett hot 

mot existensen, själva livet och egenskapen att vara människa (Eriksson, 1994).  

Hoppet utgör länken mellan Erikssons (1987; 1994) tankar om kärnan i vårdandet och den 

lidande människan eftersom hopp krävs för att lindra lidandet och det finns i människans tro 

och förhållande till Gud.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Det uppstår särskilda behov hos patienter med en sjukdom som leder till döden. Omvårdnaden 

av dessa patienter bör riktas mot en komplex mångfald av individuella behov där andliga 

sådana utgör en stor del av patientens upplevelse av hälsa och livskvalitet. Inte minst är det 

viktigt att vara medveten om palliativa patienters samtliga behov eftersom det är deras sista 

tid i livet och sjukvårdspersonalens sista chans att hjälpa. Den kliniska verksamheten inom 

vården brister ofta med avseende på detta. Tillgodoses behoven inte innebär detta en sämre 

livs- och vårdkvalitet. För att sjukvårdspersonal ska kunna tillgodose andliga behov krävs en 

god kunskap om hur dessa behov kan ta sig uttryck. Trots att andliga behov är ytterst 

individuella krävs en beredskap från vårdgivarens sida att identifiera betydelsefulla aspekter 
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och områden kopplade till patienters andlighet. Ett första steg i detta är identifiering och 

beskrivning av patienternas andliga behov.  

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva andliga behov hos patienter inom palliativ omvårdnad. 

 

METOD 

Denna studie är genomförd som en systematisk litteraturstudie. Metoden syftar till att ge 

fördjupade kunskaper inom ett område genom sammanställning av befintlig vetenskaplig 

kunskap och tillgängliggöra kunskapen även för andra. Systematiska litteraturstudier främjar 

evidensbaserad omvårdnad, det vill säga presenterar teoretisk kunskap som kan ligga till 

grund för praktiskt arbete och förbättring inom sjukvården (Dahlborg-Lyckhage, 2006). 

Forsberg och Wengström (2008) sammanfattar innebörden av en systematisk litteraturstudie 

som att sammanställa aktuell forskning efter att ha sökt och granskat denna på ett systematiskt 

och kritiskt tillvägagångssätt. Vi har valt att utgå ifrån detta samt Fribergs (2006) 

tankeprocess. Dessutom valde vi att utföra allt arbete gemensamt. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier  

Studier gjorda mellan 2000-2010 inkluderades. Vi inkluderade uteslutande vetenskapliga 

artiklar, det vill säga peer-reviewed, vilket vi använde som sökkriterium då detta fanns som 

tillval. Dessutom säkerställde vi att artiklarna var publicerade i vetenskapliga tidskrifter med 

hjälp av Urich’s Periodicals Directory. Vidare inkluderade vi studier gjorda på patienter i alla 

ålderskategorier utan differentiering på kön eller diagnos. Uteslutande studier som har 

genomförts inom palliativ kontext har inkluderats, oavsett om den palliativa vården gavs i 

hospice, hem eller sjukhus. Såväl kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar 

inkluderades. 

Vetenskapliga artiklar som var skrivna på andra språk än svenska, engelska eller tyska 

exkluderades samt artiklar och publiceringar som inte var baserade på empiriska studier. 

Dessutom exkluderades vetenskapliga artiklar som enbart beskrev personalperspektivet. 

 

Sökstrategi 

Vi började med en inledande sökning, en så kallad provsökning, där sökord och 

databasfunktioner användes experimentiellt (Östlundh, 2006). Till detta använde vi oss av 

databaserna Cinahl, PubMed och PsychInfo. Därefter gjorde vi en sökstrategi där vi först 
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definierade sökorden på svenska: andlighet, palliativ vård, andliga behov och 

patientperspektiv. Sedan använde vi oss av verktyget Svensk MeSH för att få den korrekta 

engelska motsvarigheten för sökorden. Dessutom inkluderades vissa av databasernas förslag 

till sökord vilket ledde fram till sökorden: spirituality, palliative care/terminal care, spiritual 

needs och patient perspective. 

Den egentliga litteratursökning valde vi att genomföra i databaserna Cinahl, PubMed och 

PsychInfo där vi läste titlar, utvalda abstrakt och sedan utvalda artiklar i sin helhet. För att 

välja ut relevanta abstrakt och artiklar utgick vi ifrån vårt syfte och formulerade frågorna 

”Vilka andliga behov uppvisar patienter i livets slutskede?” och ”Vilken betydelse har andliga 

behov för patienter i palliativ omvårdnad?”. Denna systematiska sökning resulterade i elva 

artiklar, sex från Cinahl, två från PubMed och två från PsychInfo som inkluderades i studien. 

Manuella sökningar, gjorda på författare som nämndes upprepade gånger i referenslistor av de 

tidigare nämnda artiklarna, resulterade i ytterligare en inkluderad artikel (se bilaga 2). 

 

Kvalitetsgranskning 

Innan den egentliga granskiningen genomlästes artiklarna av båda författarna för att få en 

första överblick. Därefter gjordes kvalitetsgranskningen av artiklarna, vilket innebär att 

bedöma deras vetenskapliga värde, med hjälp av granskningsprotokoller hämtade från 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006), med viss modifiering (se bilaga 3 och 4). Vi införde 

poängsättning för bedömningskriterierna. ”Ja” gav ett poäng medan ”Nej” och ”Vet ej” gav 

noll poäng. Kvaliteten bedömdes som hög, medel eller låg. Artiklarna samt 

kvalitetsgranskningen sammanställde vi i en artikelmatris (se bilaga 5). 

 

Dataanalys 

För analysen läste vi artiklarna igen, denna gång med fokus på innehållet i relation till vårt 

syfte. Analysen gjorde vi sedan utifrån Lundman och Hällgren Graneheims (2008) 

beskrivning av kvalitativ innehållsanalys som innebär en kondensering av meningsenheter, 

det vill säga att sammanfatta och lyfta dessa till en högre abstraktionsnivå, i fem steg. Vi 

valde att använda en modifierad version där vi kom fram till den mest abstrakta nivån i fyra 

steg (se bilaga 6). Ur de elva artiklarna som ingick i studien identifierade vi 113 

meningsenheter med avseende på de frågorna som utformades i sökstrategin.  Dessa 

meningsenheter färgmarkerade vi och skrev upp dem på skrivkort. Med hjälp av 

färgmarkering på korten sorterade vi därefter ihop dem enligt innehåll. De enheterna som var 

mycket lika sammanfattades på nästa högre abstraktionsnivå som kondenserade 
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meningsenheter. Därefter sammanfattades dessa, igen med hjälp av färgkodning, i åtta 

underkategorier och fyra kategorier. Kategorierna utgjorde högsta abstraktionsnivån. Vi valde 

att använda dessa kategorier som rubriker samt underkategorierna som underrubriker i 

resultatet. 

 

Forskningsetiskt resonemang 

Samtliga vetenskapliga artiklar som analyserats i denna systematiska litteraturstudie hade 

genomgått etisk granskning. I två artiklar framgick det inte tydligt huruvida de genomgått 

etisk granskning. Vi tog då kontakt med författarna och fick bekräftelse på att etiskt 

resonemang hade ingått i Institutional Review Boards granskning som genomfördes av den 

aktuella institutionen. Ytterligare etiskt resonemang gjordes då vi valde att inte anse det som 

en kvalitetssänkande faktor att studier inte genomförts som randomiserade kotrollstudier, då 

ett sådant upplägg hade varit oetiskt inom palliativ kontext. Dessutom redovisas resultaten av 

samtliga inkluderade artiklar utan hänsyn till eventuell icke-överenstämmelse med våra egna 

antaganden och förväntningar som forskare, vilket utgör ett etiskt krav på litteraturstudier 

(Forsberg & Wengström, 2008). 

 

RESULTAT 

De kategorierna av andliga behov som identifierades var Delaktighet, Livsperspektiv, Relation 

till en högre makt och Livsnjutning. Till Delaktighet identifierade vi dessutom 

underkategorierna Relationer till medmänniskor, Delaktighet i sitt eget liv och Delaktighet i 

andras liv. Underkategorierna till Livsperspektiv benämnde vi som Reflektion, Acceptans och 

Mening. 

 

Delaktighet 

Relationer till medmänniskor 

Ett andligt behov som visat sig ha stor betydelse hos patienter i livets slutskede är relationer 

till andra. Som ett övergripande behov i samband med relationer nämns vikten av att ge och ta 

emot kärlek (Mok, F. Wong & D. Wong, 2009; Murray, Kendall, Boyd, Worth & Benton, 

2004). 

I en kvalitativ studie gjord på 19 hospicepatienter har behovet av att vara med andra 

människor identifierats som framträdande hos alla deltagare (Hermann, 2001). Denna studie 

har gett upphov till utvecklingen av ett mätinstrument som Hermann (2007) använde i en 

kvantitativ studie där behovet att vara med familj och vänner hade uttryckts av 96 procent av 
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deltagarna. Studien genomfördes på totalt 100 hospicepatienter med obotlig cancer i USA. 

Behovet av att vara med andra visade sig i önskan att samtala med andra vilket dock inte alltid 

var nödvändigt. Att andra människor fanns där för patienten kunde upplevas som tillräckligt 

(Hermann, 2001). Gemenskap med andra påtalades som viktigt andligt behov även i en studie 

från Taiwan där sex hospicepatienter intervjuades (Chao, Chen & Yen, 2002) samt i en 

kvantitativ studie på 90 patienter i USA där behovet att vara med sin familj var det mest 

nämnda behovet. Detta uttrycktes av över 80 procent av deltagarna (Hampton, Hollis, Lloyd, 

Taylor & McMillan, 2007). 

I en kinesisk intervjustudie av Mok, F. Wong och D. Wong (2009) som undersökte andlighet 

hos 15 obotligt sjuka patienter framkom att relationer och samhörighet med familj och vänner 

gav patienter en känsla av meningsfullhet i sina liv. Att kunna upprätthålla sina relationer trots 

sjukdomen togs upp som ett centralt andligt behov i studien. En annan studie stödjer tesen om 

relationers betydelse och visar att patienter inom palliativ vård upplevde att relationen till 

familjen gav dem styrka (Murray et al., 2004). Studien undersökte 40 palliativa patienter och 

deras anhöriga i Storbrittanien, bland annat med syftet att kartlägga andliga behov. Genom 

familjerelationer bidrog patienten till familjens förberedelseprocess på samma sätt som hon 

förberedde sig själv inför döden. Studien som lyfte detta är gjord på fem kvinnor med obotlig 

metastaserad bröstcancer i Kanada (Chunlestskul, Carlson, Koopmans & Angen, 2008). Att 

känna sammhörighet med ett socialt nätverk nämns som betydelsefull, vilket särskilt påpekas 

av en patient som uttryckte att relationerna var det som gjorde livet värt att leva (Murray et 

al., 2004). I en amerikansk studie om hoppets betydelse för obotligt sjuka framkom dessutom 

relationernas betydelse för upplevelse av hopp (Hales Reynolds, 2008).  

Specifika andliga behov i samband med relationer framkom också, exempelvis behovet av att 

få möjlighet att umgås med barn som påminde om att livet fortsätter (Hermann, 2001). 

Hermann (2007) visade i sin kvantitativa studie att 83 procent nämnde detta som ett andligt 

behov. Benzein, Norberg och Saveman (2001) fann exempel på specifika behov i form av 

önskan att kunna träffa och ha en relation till andra sjuka som befinner sig i en liknande 

situation. Detta gav en känsla av tillhörighet till en grupp och möjlighet till identifikation. 

Kvinnorna i Chunletskul et al. (2008) studie betonar vikten av möjligheten till samtal i 

särskilda stödgrupper. 

 

Delaktighet i sitt eget liv 

Palliativa patienters tillhörighet till både liv och död framkom i en svensk undersökning inom 

palliativ hemsjukvård och resulterade i en slags plikt att leva så länge patienterna var i livet. 
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Samtidigt kände patienterna sig splittrade mellan viljan att leva och övergivenhet inför döden. 

(Benzein, Norberg & Saveman, 2001).  

Behovet av att känna sig ”normal”, det vill säga att leva ett liv som är så likt livet innan den 

fatala diagnosen som möjligt framkom i flera studier (Benzein, Norberg & Saveman, 2001; 

Hales Reynolds, 2008; Hermann, 2001; Hermann, 2007). I samband med detta nämndes också 

patienters behov att förbli oberoende så länge som möjligt. En del i detta var att, som palliativ 

patient, få vara involverad i sitt eget liv och de beslut och val som gjordes (Hermann, 2001), 

till exempel val rörande behandling (Hales Reynolds, 2008). Med avseende på denna 

delaktighet i beslutstaganden förväntade sig patienterna stöd i sina beslut från omgivningen 

eftersom, som en patient uttryckte det, det är enbart individen som äger sin sjukdom. Behovet 

av aktiv involvering var inte begränsat till valen utan även till utförandet av själva 

behandlingen, vilket ökade patientens känsla av hopp (Hales Reynolds, 2008).  

I strävan efter att behålla ett normalt liv nämnde patienter att kortsiktiga mål, begränsat till en 

eller två dagar, var av betydelse trots att det var osäkert om de kunde nås (Benzein, Norberg 

& Saveman, 2001). Uttrycket att ta varje dag som den kommer och leva i nuet var vanligt 

förekommande hos de undersökta patienterna (Benzein, Norberg & Saveman, 2001; 

Chunletskul et al., 2008; Hermann, 2001). Det fick dem att orka med sin situation och behålla 

ett visst hopp om ett normalt liv (Benzein, Norberg & Saveman, 2001; Hermann, 2001).  

Mer specifika och praktiska aspekter i samband med delaktighet i sitt eget liv visade sig vara 

behov av god kontroll över sina symtom som ökade hoppet om ett eventuellt tillfrisknande 

trots diagnosen och en familjär miljö där patienten kunde känna sig delaktig (Benzein, 

Norberg & Saveman, 2001). Ytterligare exempel var behov av information om sin egen 

situation och sjukdomen (Chunletskul et al., 2008; Hermann, 2001; Hermann, 2007), samt 

personal som behandlade patienter som ”riktiga” människor (Hales Reynolds, 2008).  

 

Delaktighet i andras liv 

Aktiv delaktighet i andras liv betydde till exempel en fortsatt involvering i familjesituationen. 

Detta uttrycktes i Hermanns (2001) studie där en patient nämnde måltider som exempel på att 

delta i vardagliga situationer. Trots att patienten själv sällan åt, upplevde hon det som ett 

andligt behov att göra i ordning måltiden tillsammans med familjen. Även involvering i andra 

rutiner inom familjen, sociala grupper, kyrkan, kurser och intressen framstod som behov och 

var kopplade till hopp (Hales Reynolds, 2008). Det var motiverande för patienter som hade 

barn att fortfarande få vara förälder (Hermann, 2001) och finnas där för barnen (Hales 

Reynolds, 2008). I studien genomförd på kvinnor döende i bröstcancer framstod deras behov 
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av att säkerställa att familjen skulle få det bra även efter hennes död. Detta grundade sig i 

oron över att orsaka sorg och rädsla genom sin död och yttrade sig i ett behov av att delegera 

roller och uppgifter till familjemedlemmar redan innan döden. Dessutom ville kvinnorna vara 

delaktiga i familjens framtida liv genom att skapa positiva minnen tillsammans (Chunletskul 

et al., 2008). 

Förutom involvering i den egna familjen fanns ett behov av att även hjälpa andra människor 

och bidra med stöd och praktisk hjälp (Hermann, 2001).  

 

Livsperspektiv 

Reflektion 

Många studier framhöll att patienter inom palliativ vård hade ett stort behov av en 

tillbakablick och reflektion över sina liv. De ville dela sina livsberättelser med andra 

människor, särskilt berättelsen om livet innan sjukdomen (Chao, Chen & Yen, 2002; Murray 

et al., 2004). Hermann (2001) identifierade behovet av reflektion över hela livet, från 

barndomen till vuxen ålder. I hennes undersökning redovisade hon att detta hjälpte patienterna 

att bearbeta händelser i livet och förstå sin situation. En undran över vad de uppnått med sina 

liv var en del av en sådan bearbetning (Murray et al., 2004). Vikten av att ha uppnått något 

med sitt liv sattes i samband med att känna frid och mening. Detta framkom i en australiensisk 

intervjustudie med 12 hospicepatienter där syftet var att bland annat förstå hur de uttryckte 

andlighet (Tan, Braunack-Mayer & Beilby, 2005). Det uppmärksammades även i Chunletskul 

et al. (2008), där kvinnorna uttryckte behovet att göra en tillbakablick över livet och det de 

hade uppnått. En summering av livet, att gå igenom minnen och foton med familj och vänner, 

gav dem hopp och gjorde dem förberedda på vad som skulle komma (Benzein, Norberg & 

Saveman, 2001) samt att sådan bearbetning gjorde det lättare att njuta av livet som var kvar 

(Chunletskul et al., 2008). Patienter hade även behov av att prata om sina liv med personal 

och det var av betydelse för känslan av hopp att personal kunde lyssna (Hales Reynolds, 

2008). Ett annat sätt som detta behov av reflektion kunde yttra sig på var att patienten skrev 

ner sina tankar och känslor i till exempel en dagbok som anhöriga kunde ta del av efter döden 

för att bearbeta sin sorg (Chunletskul et al, 2008). 

Chao, Chen och Yen (2002) fann i sin studie att genom att komma fram till en existentiell 

insikt kunde patienterna finna en mening med livet. En sådan insikt bestod av någon slags tro, 

hopp och tacksamhet gentemot livet i sin helhet inklusive lidande och död.  
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Ofta innebar reflektion över livet även en strävan efter att slutföra och arrangera livsuppgifter 

som till exempel planerade resor, förberedelse för begravning eller ordning av testamente och 

finanser (Chunletskul et al., 2008; Hermann, 2001).  

 

Acceptans 

Att acceptera den aktuella situationen återfanns som ett andligt behov hos många av de 

intervjuade i Hermanns (2001) studie. Mok, F. Wong och D. Wong (2009) beskrev acceptans 

av sin sjukdom som en nödvändighet för att kunna se livets alla delar, inklusive döden, som 

en process och att bejaka livets helhet. Att godkänna sorg har också nämnts som ett behov 

tillhörande denna acceptansprocess (Chunletskul et al., 2008). I samband med acceptans av 

den nya situationen har det visat sig, på en mer allmän nivå, att det var viktigt att omvärdera 

och skapa nya prioriteter i livet. En sådan acceptans innebar i många fall strävan efter 

försoning och uppgörelse med livet och döden vilket skedde på ett praktiskt och emotionellt 

plan genom inre bearbetning av relationen till sig själv (Benzein, Norberg & Saveman, 2001). 

Eventuella bittra känslor, mot till exempel sjukdomen eller andra människor, bearbetades 

(Hermann, 2001). Inom det praktiska planet fanns uppgörelser och förlåtelse av konflikter 

samt att bli förlåten (Chao, Chen & Yen, 2002). Att finna acceptans var nödvändigt för att 

kunna bibehålla goda relationer till andra och ingav hopp om att vara väl förberedd inför 

livets slut (Benzein, Norberg & Saveman, 2001). Att finna frid inför döden och att ha ett inre 

lugn lyftes som det mest betydelsefulla andliga behovet i livets slutskede (Hermann, 2001; 

Mok, F. Wong & D. Wong, 2009). Samtidigt kunde acceptans av situationen vara en källa till 

energi (Chunletskul et al., 2008). 

 

Mening 

För att finna motivation i livets slutskede har det visat sig att hopp var ett grundläggande 

andligt behov (Hales Reynolds, 2008). I många studier belystes hoppets betydelse i samband 

med palliativ vård som strävan efter att behålla ett positivt förhållningssätt (Murray et al., 

2004). Hopp betydde också en vilja att leva lite längre (Benzein, Norberg & Saveman, 2001) 

och samtidigt finna mening med livet (Tan, Braunack-Mayer & Beilby, 2005). Hoppets 

betydelse inom palliativ vård framgick tydligt även i en kvantitativ studie (n=160), där 

forskarna fann ett positivt samband mellan hopplöshet och depression samtidigt som mening 

var associerad med mindre förekomst av förtvivlan i livets slutskede (McClain, Rosenfeld & 

Breitbart, 2003). En förutsättning för att finna mening och känna hopp identifierades som 

behovet av att formulera funderingar kring meningen med livet, frågan om det finns ett liv 
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efter döden och allmänna andliga funderingar (Benzein, Norberg och Saveman (2001). 

Behovet av att, genom diskussion av den aktuella situationen, finna mening och forma hopp 

krävde dessutom en långsam acceptans av den nya realiteten eftersom hopp upplevdes som 

något skört (Tan, Braunack-Mayer & Beilby, 2005).  

Att finna en mening med livet var av stor betydelse för patienter i livets slutskede eftersom 

det gav dem styrka att fortsätta vara aktivt involverade och finna mål i sina liv samt känna ett 

inre lugn (Mok, F. Wong & D. Wong, 2009). En patientgrupp angav att mening hjälpte dem 

att finna njutning i vardagen (Chunletskul et al., 2008). Dessutom möjliggjorde personlig frid 

och mening med livet att kunna hålla uppe livsförväntningar trots faktumet att de befann sig 

vid livets slut, vilket kunde leda till att patienterna mådde bättre, även om detta inte innebar 

att de blev bättre (Hales Reynolds, 2008). 

 

Relation till en högre makt 

Studier från både Sverige, Australien och Kina har visat att en andlig relation till en högre 

makt nämns som behov av många patienter för att kunna finna mening och ett lugn i livet 

(Benzein, Norberg & Saveman, 2001; Tan, Braunack-Mayer & Beilby, 2005; Mok, F. Wong 

& D. Wong, 2009). Relation till en högre makt var oftast relaterad till Gudstro, vilket hjälpte 

patienterna att övervinna det negativa och istället finna mening och hopp (Tan, Braunack-

Mayer & Beilby, 2005). Patienter insåg att de behövde ge upp kontrollen över sin situation 

och istället lägga livet i Guds händer, baserat på förtroendet i Guds kärlek, visdom och 

kunskap om just deras situation (Mok, F. Wong & D. Wong, 2009). McClain, Rosenfeld & 

Breitbart (2003) fann tro som betydelsefullt behov hos en större mängd undersökta patienter. 

De fann negativa samband mellan hopplöshet och andligt välmående, där tro och komfort i 

religiösa föreställningar ingick. Samtidigt visades också negativa samband mellan tro och 

hopplöshet. Patienter som uppvisade högre grad av hopplöshet uppgav samtidigt i mindre 

utsträckning tro som resurs.  

I samband med tro nämndes praktiska religiösa aspekter som viktiga andliga behov. Att få 

möjlighet att vara med på gudstjänster och ta del av kyrkolivet var ett sådant behov 

(Hermann, 2001; Hermann, 2007; Murray et al., 2004). Stöd av andra människor i kyrkliga 

aktiviteter identifierades av patienter i livets slutskede och formulerades som önskan att få 

andligt stöd och hjälp av familjemedlemmar, möte med en präst eller att andra människor bad 

för en (Hermann, 2007). Behovet av att be själv var det mest nämnda andliga behovet i 

Hermanns (2001) studie, vilket stöddes av resultaten i den senare kvantitativa studien 

(Hermann, 2007), där detta behov identifierades av 95 procent av deltagarna (n=100). I 
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samma studier visades att bön gav patienterna styrka. Behovet av att be rankades på plats sju 

av totalt 17 identifierade behov (Hampton et al., 2007). Ytterligare angivna behov var att läsa 

religiösa texter, använda inspirationsmaterial och att använda sig av religiösa fraser. Hampton 

et al. (2007) har identifierat dessa konkreta behov hos 11 procent av patienterna. Inspirerande 

material, till exempel dikter, och bibelläsning angavs som betydelsefulla vägledare i livet hos 

intervjuade patienter (Hermann 2001; 2007). 

Vikten av relationen till en högre makt nämndes i flera studier mer allmänt, utan koppling till 

religion. Hales Reynolds (2008) har uppmärksammat ett behov hos patienterna att forma 

andliga föreställningar och en personlig positiv livsfilosofi som inte nödvändigvis var knuten 

till någon form av organiserad religion. Benzein, Norberg & Saveman (2001) fann tankar 

kring och samtal med Gud, trots en icke-religiös inställning hos flera av studiens deltagare, 

och ett behov av att ingå i någon form av transcendens, till exempel med hjälp av fantasin.  

 

Livsnjutning 

Nittioåtta procent av den undersökta patientgruppen i Hermanns (2007) kvantitativa studie 

angav behovet att tänka positiva och glada tankar, vilket identifierades redan i Hermanns 

kvalitativa studie (2001). Samma behov rankades också högt (71 %) av cancersjuka patienter 

(Hampton et al., 2007). Faktorer som bidrog till livsnjutning benämndes som ”det som lyfter 

en” i Tan, Braunack-Mayer och Beilbys (2005) studie. 

Andra behov som har visat sig vara vanliga i samband med detta var till exempel att skratta 

och se andra människor le (Hermann, 2001; Hampton et al., 2007). I Hermanns (2007) studie 

var det endast behovet att skratta som har nämnts av alla 100 deltagare. Hoppet inom palliativ 

vård visade sig påverkas positivt när de blev mötta med humor från personalen (Hales 

Reynolds, 2008).       

Behovet av att vara nära naturen och dess skönhet hade stor betydelse för taiwaneser i Chao, 

Chen och Yens (2002) undersökning. Sinnesintryck som till exempel att känna frisk luft 

påminde om ett normalt liv och ökade hopp i samband med detta (Benzein, Norberg & 

Saveman, 2001). Hermann (2001) har också identifierat detta behov hos patienterna i livets 

slutskede som har beskrivit att de kände sig närmare Gud genom att vistas utomhus eller se 

naturen genom fönstret. 

Många patienter uttryckte dessutom artistiska/konstnärliga behov som gav dem känsla av inre 

lugn (Chao, Chen & Yen, 2002). Behovet av musik var särskilt utmärkande (Hermann, 2001) 

och uppgavs av 80 av 100 undersökta nordamerikanska patienter inom palliativ vård 

(Hermann, 2007). 



   

- 15 - 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Fribergs (2006) tankeprocess använde vi för att planera och organisera arbetsprocessen så 

effektivt som möjligt. Denna process innebär att utgå från en frågeställning som leder till att 

ett problemområde identifieras. Sedan följer en överskådlig litteratursökning, identifiering av 

problemet och syftet. Därefter görs den egentliga litteratursökningen, dataanalysen och 

sammanställningen av resultatet. Att arbeta på ett sådant strukturerat sätt ger vägledning i 

processen i den abstrakta idén till det konkreta kunskapsmålet (Höst, Regnell & Runesson, 

2006).  

Vi valde dessutom att genomföra de olika momenten tillsammans för att båda författarna 

skulle få en så djup kunskap och förståelse som möjligt. Detta säkerställde också en rättvis 

fördelning av arbetet och ett likvärdigt engagemang. På det sättet kan båda författarna stå för 

resultatet i sin helhet istället för enbart enstaka delar. 

För att säkerställa att resultatet representerade aktuell forskning begränsades sökningarna till 

en viss tid.  För att få ett vetenskapligt värde i datan och därmed också i vårt eget resultat 

inkluderade vi endast artiklar som var peer-reviewed, i enlighet med Friberg (2006). Vi valde 

att inte differentiera på kön, ålder eller diagnos för att få en så bred översikt som möjligt. För 

att nå en god kvalitet och trovärdighet i vårt resultat inkluderade vi både kvalitativa och 

kvantitativa studier. Samma gäller för exklusion av artiklar grundade på icke-empiriska 

studier. Eftersom syftet var att belysa patientperspektivet inkluderades endast vetenskapliga 

artiklar ur detta perspektiv.  

Vi valde vår sökstrategi utifrån målet att få en så komplett forskningsöversikt som möjligt. En 

adekvat sökstrategi är förutsättningen för en hög kvalitet för resultatet (Friberg, 2006), vilket 

vi anser att vi har uppnått med vårt arbete.  

Den inledande litteratursökningen gjordes i de mest betydelsefulla databaserna inom 

omvårdnadsområdet, vilket gav oss en första överblick och känsla för materialet, samt 

avgränsning av området som vi skulle undersöka. Denna uppdelning av sökningen i en 

inledande och slutgiltig sökning gjorde vi i enlighet med Fribergs (2006) tankeprocess. 

De svenska sökorden till den slutgiltiga sökningen identifierade vi med målet att inrikta denna 

på vårt syfte. Verktyget svensk MeSH användes för att få en korrekt översättning till engelska 

sökord. De identifierade sökorden modifierade vi enligt förslag i den aktuella databasen vilket 

hjälpte att få ett sökresultat som motsvarade det de ursprungliga sökorden syftade på. Vi bytte 

exempelvis ”spiritual needs” mot ”human needs (psychology)” i databasen Cinahl eftersom 
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”sprititual needs” inte fanns med som ämnesord. Ämnesträdet om ”human needs” visade sig 

dock inkludera andliga behov. 

Att utgå ifrån frågor som var formulerade utifrån syftet i resultatgenomgången upplevde vi 

som ett bra sätt för att identifiera vilka artiklar som kunde vara aktuella i vårt resultat. 

Vi läste totalt 415 titlar och 114 abstrakt innan vi gjorde urvalet av de artiklar som skulle läsas 

i sin helhet, vilket säkerhetsställde att vi inte missade användbart material. 

Artikelgranskning gjorde vi med hjälp av granskningsprotokollen och poängsättningen för att 

skapa jämförbarhet mellan artiklarna. Friberg (2006) poängterar att artikelgranskning 

dessutom är ett sätt att lyfta resultatets kvalitet såväl som information om artikelns ursprung.  

En modifiering gjordes på granskningsprotokollet för kvantitativa studier eftersom vi ansåg 

att originalversionen inte var fullt ut tillämpbar i vårt fall. Omodifierade granskningsprotokoll 

skulle resulterat i en orättvis granskning eftersom randomiserade kontrollstudier bara är 

möjligt i en mycket begränsad utsträckning när det gäller döende patienter och palliativ 

omvårdnad. Motsvarande frågor hade sänkt kvaliteten på ett felaktigt sätt. Därför valde vi att 

utesluta frågor beträffande randomisering. Sammanställningen av de utvalda och bedömda 

artiklarna i en matris gjordes för att få en översikt över innehåll och kvalité.  

Vi valde att använda oss av Lundman och Hällgren Graneheims (2008) kondenseringsmall för 

att vi ansåg det vara ett bra och överskådligt sätt att sammanställa meningsenheterna och 

samtidigt organisera dem i överordnade kategorier. Vi uteslöt en kolumn då vi ansåg att det 

var tillräckligt med fyra kondenseringssteg för att komma fram till våra slutliga kategorier.   

  

Trovärdighet och överförbarhet 

Vi anser att vi har använt oss av en sökstrategi som täckte området som skulle undersökas. 

Detta resulterade i ett adekvat antal artiklar som belyste problemområdet utifrån olika 

perspektiv. Faktumet att studierna var genomförda i totalt åtta olika länder på patienter med 

varierande diagnos inom olika former av palliativ vård, ökar både trovärdighet och 

överfarbarhet i vårt resultat. Vissa andliga behov återfanns i flera studier vilket styrker 

trovärdigheten i resultatet då det visar att de behoven förekom upprepade gånger hos olika 

patientgrupper. Det stora antalet kvalitativa studier anser vi ökar trovärdigheten eftersom de 

fick fram djupgående insikter medan de kvantitativa studierna bidrog till en viss överförbarhet 

på grund av det stora antalet undersökta patienter. Dock är inte resultatet fullt generaliserbart 

på grund av begränsningar av tid och ekonomiska ramar. 
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En allmän svaghet med avseende på trovärdighet i litteraturstudier är författarnas tolkningar 

som till viss del är oundvikliga när andra forskares resultat analyseras och presenteras i en ny 

studie (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Resultatdiskussion 

De identifierade behoven har sammanfattats i resultatdelen under kategorierna Delaktighet, 

Livsperspektiv, Relation till en högre makt och Livsnjutning. 

Vi valde omvårdnadsteori av Erikssons (1987; 1994) som referensram eftersom teorins 

centrala begrepp behandlar andliga och existentiella frågor ur ett omvårdnadsperspektiv. Även 

våra föreställningar om religionens betydelse för andlighet inom palliativ omvårdnad gjorde 

att vi valde just Eriksson (1987; 1994). Dessutom utgår hon i hög utsträckning från individen, 

vilket stämde överens med vårt fokus på patientperspektivet. Vi valde att analysera 

omvårdnadsteori av Eriksson (1987; 1994) utifrån Kirkevolds (2000) analysmetod och 

bedömningsunderlag eftersom det underlättade för oss att få en struktur på teorin. Eriksson tar 

upp flera grundläggande begrepp om omvårdnad, människan och mänsklighet, ibland på ett 

rätt diffust sätt, som hade varit svårt att greppa utan bedömningsunderlaget. 

 

Delaktighet 

Delaktighet har i resultatet belysts utifrån olika perspektiv. De centrala andliga behoven hos 

palliativa patienter i samband med delaktighet har delats upp i relationer till andra, 

delaktighet i sitt eget liv och delaktighet i andras liv. 

Genom naturlig vård, som är målet med all omvårdnad, kan patienten med hjälp av sina 

relationer till andra uppnå ett fysiskt välmående, känsla av tillit och tillfredsställelse. Varje 

individ behöver någon form av relation till en annan människa och det är vänskap som utgör 

kärnan i den naturliga vården. Vänner och familj har en positiv inverkan på människans 

hälsoprocesser (Eriksson, 1987). Vi anser att dessa gynnsamma relationer alltid innebär 

uttryck av kärlek. Enligt Eriksson (1994) behöver patienten möjligheten till meningsfulla 

relationer där hon både ger och tar emot kärlek, för att undvika ett mycket stort lidande. Detta 

stödjer vårt resultat att kärlek i samband med relationer är ett övergripande andligt behov. Att 

relationer har stor betydelse för upplevelse av hopp (Hales Reynolds, 2008) uttrycks av 

Eriksson (1994) som gemenskapens funktion att motverka hopplöshet. Det har visat sig att 

patienter uttrycker ett behov av att ha en relation till andra sjuka för att få en känsla av 

tillhörighet (Benzein, Norberg & Saveman, 2001). Exempelvis stödgrupper kan då leda till 

den viktiga känslan av gemenskap. Att kunna dela sorg och smärta, det vill säga lidande, 
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betyder att forma en gemenskap och få bekräftelse från andra människor (Eriksson, 1987; 

1994). I bakgrunden nämns, i samband med andliga behov, gemenskap vilket förtydligas i 

vårt resultat där delaktighet och relationer framkommer som grunden i gemenskapen. 

Det är viktigt att uppmärksamma anhörigas betydelse i vårdandet av patienten. Även om 

vårdpersonal vet om patientens andliga behov och kan ge andligt stöd så är det bättre att 

hjälpa anhöriga att stödja patienten istället för att ta över den uppgiften själv. Anhörigas 

betydelse inom palliativ omvårdnad ingår i WHO:s (1990) definition där de beskrivs som 

både delaktiga och mottagande i vårdandet. Vi har återfunnit detta även i vetenskap 

(Hermanns, 2001; Hales Reynolds, 2008; Chunletskul et al., 2008) och teori (Eriksson, 1987). 

Det är dock inte bara genom samspelet med andra människor som delaktighetsbehovet tar sig 

uttryck, utan även i patientens egna liv. Patientens aktiva involvering i sin egen situation 

(Benzein, Norberg & Saveman, 2001; Hermann, 2001; Hales Reynolds, 2008) beskrev 

Eriksson (1994) som nödvändig aktiv inställning gentemot sitt eget lidande. En sådan aktivitet 

hjälper att förtränga smärta och ångest (Eriksson, 1987). Vi anser att detta beskrivs mycket 

tydligt i Erikssons (1994) bild av lidandets drama, där individen (patienten) måste få spela sin 

egen roll på sina egna villkor samtidigt som andra människor är involverade och bidrar till 

den rörelsen som utgör en förvandling i lidandets kamp. 

Att vårda en annan människa innebär att dela, det vill säga att vara delaktig i sitt eget och i 

andras liv (Eriksson, 1987). Motsvarande andliga behov om delaktighet i andra människors 

liv har visats i flera studier (Hermann, 2001; Hales Reynolds, 2008; Chunletskul et al., 2008), 

vilket redovisats i vårt resultat. Vi vill särskilt lyfta ett vanligt behov i samband med detta, 

nämligen delaktighet och fortsatt involvering i familjesituationen. För oss var det ett oväntat 

behov som diagnosen av en obotlig sjukdom medförde med tanke på begränsningarna, både 

fysiskt och psykiskt. Att många patienter trots nedsatt fysisk och psykisk styrka påtalar 

önskan att deltar i vardagliga situationer kan förklaras med hjälp av Erikssons (1994) tankar 

om den lidande människan. Ett lidande kan uppstå när patienten inte får möjlighet att vara 

involverad på det sättet, och därmed tappar sin position, till exempel i familjen. Dessutom 

beskriver Eriksson människans ansvarstagande, för sig själv och andra, som befriande och 

ytterst mänskligt. 

 

Livsperspektiv 

Under vår analysprocess diskuterade vi flera möjliga alternativ till kategorin livsperspektiv. 

Ett sådant alternativ var begreppet livsvärldsperspektiv. Döendet kan ses som den palliativa 

patientens aktuella livsvärld och det har visat sig att det krävs en omfattande 
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bearbetningsprocess av både patient och anhöriga för att förstå att de har lämnat en livsvärld 

och gått in i en annan. Denna process visas i de identifierade behoven som är sammanfattade i 

kategorierna reflektion, acceptans och mening. 

Reflektion är första steget i processen som vi har valt att kalla livsperspektiv. Att reflektera 

över sitt liv och dela med sig av sina livsberättelser har visats sig vara av stor betydelse hos 

palliativa patienter (Chao, Chen & Yen, 2002; Chunletskul et al., 2008; Hales Reynolds, 

2008; Hermann, 2001; Murray et al., 2004; Tan, Braunack-Mayer & Beilby, 2005). Under 

reflektionen blir även sorg över det som förlorats påtaglig och hopplöshet uppstår ur lidandet 

(Eriksson, 1994). Hermann (2001) redovisade att reflektion hjälpte patienterna att förstå och 

acceptera sin situation.  

Att komma fram till acceptans utgör andra steget i bearbetningen av livsperspektivet och vi 

vill poängtera att det har visat sig vara av mycket stor vikt. Godkännande av sorg 

(Chunletskul et al., 2008) är förknippat med detta och återfinns även hos Eriksson (1994) där 

hon lyfter vikten av erkännande av det egna lidandet hos individen. Lidande innebär alltid 

sorg över förluster i samband med sjukdomssituationen. Försoning med detta skapar 

möjlighet för positiv utveckling mot en ny helhet. Denna nya helhet är en inre förändring av 

människans inställning (acceptans) trots att yttre omständigheter förblir desamma (Eriksson, 

1994). Detta kan sättas i samband med sjukdoms- och livslidande. Medan ett visst 

sjukdomslidande alltid kommer att finnas kvar hos palliativa patienter, kan livslidandet 

lindras genom att finna mening och acceptans. 

Vi kan se ett tydligt samband mellan processen som livsperspektivet innebär, det vill säga de 

identifierade behoven angående reflektion, acceptans och mening, och Erikssons (1994) 

tankar om lidandets kamp. Hon beskriver en aktivitet i kampen, nämligen insikt (reflektion) 

och försoning (acceptans), som ger hopp och förser lidandet med mening. Detta stöds av 

Benzein, Norberg och Saveman (2001) som också identifierade betydelsen av reflektions- och 

acceptansprocessen för att finna mening och hopp. Hopp var alltså ett centralt andligt behov i 

det komplexa sammanhanget att skapa ett livsperspektiv (Hales Reynolds, 2008; McClain, 

Rosenfeld & Breitbart, 2003; Murray et al., 2004; Tan, Braunack-Mayer & Beilby, 2005). 

Som grundförutsättning för att lindra lidande har hopp en liknande central roll för Eriksson 

(1994).  

 

Relation till en högre makt 

Vi förväntade oss att behovet av en relation till en högre makt skulle förekomma i större 

utsträckning än vad vårt resultat visade. Dock förekom behovet hos de flesta men uppgavs 
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inte som ett av de mest centrala behoven. Däremot framhåller Eriksson (1987; 1994) tron som 

ett av de mest väsentliga elementen i människans strävan efter helhet och hälsa. Hon hävdar 

att tron är den drivande och livgivande impulsen. Gud i sig kan enligt Eriksson (1994) utgöra 

meningen som ska tillskrivas lidandet. Hon utgår ifrån att alla människor har en relation till 

något övermänskligt, den abstrakta andra, som ger trygghet och hopp i tillvaron (Eriksson, 

1987). Liksom lidandet innebär en kamp mot att hitta en ny helhet, beskrivs relationen till 

Gud också som en kamp. Denna kamp har som mål att kunna gå vidare och finna frid genom 

försoning med livet och tron. Kristna symboler är vanligt förekommande i omvårdnadsteori 

av Eriksson (1994), såsom kristi kors som står för uthållighet och acceptans av lidande. Tro 

och livsperspektiv verkar vara förknippade med varandra eftersom tron, respektive relationen 

till en högre makt, spelar en betydande roll för många i livsperspektivprocessen på väg till 

acceptans och ny mening. 

I detta kan vi se en tydlig begränsning i omvårdnadsteori av Eriksson (1987; 1994). Det 

framgår i resultatet att relationen till en högre makt, utan koppling till religion, utgör ett behov 

hos många palliativa patienter (Benzein, Norberg & Saveman, 2001; Hales Reynolds, 2008). 

Trots att Eriksson (1987; 1994) skapar en förbindelse mellan relationen till den abstrakta 

andra och mening och hopp, ger inte teorin möjlighet att överföras till icke-religiösa 

sammanhang. Eriksson (1987) nämner att hon själv utgår ifrån kristendomen men att hon är 

öppen för andra religioner. Vi har svårt att se teorins användbarhet när det gäller att tillgodose 

andliga behov såsom att ingå i någon form av transcendens, till exempel med hjälp av fantasin 

(Benzein, Norberg & Saveman, 2001). Detta begränsar teorins räckvidd. 

Ytterligare en koppling mellan relation till en högre makt och andra delar av resultatet kan 

göras med hjälp av Erikssons (1987) tankar om kärlek. Kärlek har nämnts som viktigt behov i 

samband med delaktighet (Mok, F. Wong & D. Wong, 2009; Murray et al., 2004) och kan 

enligt Eriksson (1987) enbart nås genom att leva i tro. 

 

Livsnjutning 

Under livsnjutning har vi sammanställt konkreta behov som har visat sig ”lyfta” patienterna, 

det vill säga skapa en positiv inställning i tillvaron. Som vi ser det handlar det om enkla och 

vardagliga livsnjutningar, som uttryck av glädje, upplevelse av natur och konstnärliga 

aktiviteter (Benzein, Norberg & Saveman, 2001; Chao, Chen & Yen, 2002; Hales Reynolds, 

2008; Hermann, 2001; Hermann, 2007; Tan, Braunack-Mayer & Beilby, 2005). Att finna och 

ge uttryck för livsglädje ser vi som ett sätt att tillgodose behoven om delaktighet i sitt eget liv, 

till exempel att leva för dagen så länge man är i livet (Benzein, Norberg & Saveman, 2001).  
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Genom livsnjutning kan människan koncentrera sig på det sköna och positiva med livet 

istället för det onda och negativa (Eriksson, 1987). Ett sätt att skapa livsglädje och njutning är 

att omvandla lidandet till det goda lidande, det vill säga att modigt ta upp kampen för mening 

och växt i lidandet (Eriksson, 1994). Som en strategi för detta beskrivs lekandet, som är ett 

intellektuellt eller praktiskt skapande, och som måste utvecklas av patienten respektive 

främjas av vården. Genom lekandet kan patienten erfara en självbekräftelse (Eriksson, 1987) 

vilket vi ser som ytterligare ett samband mellan livsnjutning och delaktighet i sitt eget liv. 

 

Förslag på fortsatt forskning 

Våra förslag på vidare forskning är studier med syftet att utforska andliga behov hos mer 

specifika grupper av palliativa patienter. Det saknas kunskap om specifika behov hos 

individer med viss kulturell bakgrund, med viss diagnos, viss ålder eller individer från en viss 

socio-demografisk bakgrund. Ett konkret förslag skulle kunna vara en studie med syftet att 

beskriva andliga behov hos obotligt sjuka barn. Även patienter med migrationsbakgrund inom 

palliativ omvårdnad skulle kunna utgöra en intressant och än så länge nästan outforskad 

grupp. Vi anser att sådan kunskap är speciellt viktigt inte för att skapa omvårdnad som är 

speciellt riktad mot personer med viss bakgrund utan snarare för att identifiera gemensamma 

drag hos människors andliga behov så att dess inkludering i palliativ omvårdnad blir en ännu 

mer naturlig del i arbetet. 
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SLUTSATS 

Patienter inom palliativ omvårdnad har visat andliga behov av delaktighet i sin egna och 

andras livssituationer, att bearbeta sin situation utifrån ett livsperspektiv, att ingå i någon form 

av relation till en högre makt och att kunna upprätthålla en viss livsnjutning. Dessa behov ser 

vi som våra huvudfynd.  

Vi har dessutom fått en känsla respektive förståelse för att döende patienter är först och främst 

beroende av olika relationer. Genom vårt resultat drar vi slutsatsen att dessa återfinns på tre 

olika plan, nämligen relationen till sig själv, relationen till andra och en relation till någon 

form av högre makt. Detta återfinner vi i Erikssons (1987; 1994) tankar om att det är tro, hopp 

och kärlek som utgör grunden för lidande människors hälsa. Det är därmed hoppet som 

representerar relationen till sig själv. Kärleken står för relationen till andra och tron speglar 

relationen till en högre makt. På det sättet har våra förväntningar av resultatet blivit 

bekräftade.  

I resultatet och diskussionen har vi dessutom belyst betydelsen av dessa andliga behov och 

slutsatsen som vi drar av detta är att behoven måste tillgodoses för att patienter som befinner 

sig i livets slutskede ska kunna uppleva hopp och mening inför döden. De identifierade 

behoven och deras betydelse anser vi därför vara en grundläggande förutsättning för att kunna 

uppnå målen med en god palliativ omvårdnad. 

Sjuksköterskan bör uppmärksamma de olika områdena som mångfalden av andliga behov kan 

uttryckas i, samt bredden av betydelse och konsekvenser. Vi hoppas att våra fynd kan bidra 

till ett sådant arbete och en evidensbaserad holistisk omvårdnad av patienter inom palliativ 

omvårdnad.  

Slutsatsen som vi drar personligen av vår litteraturstudie är vikten av att se både det 

individuella och det gemensamma i alla människor vi möter inom vården. Betydelsen av att 

dessutom se människans helhet, innefattande hela dennes livsvärld och livshistoria, som blev 

mer påtaglig genom detta arbete. Vår studie berör en mycket liten del av en stor helhet och vi 

drar slutsatsen att den goda omvårdnadens komplexitet växer mer och mer med all ny 

kunskap vi tillägnar oss, precis som komplexiteten av de mänskliga behoven och människans 

individualitet växer mer och mer med varje ny inblick vi får. 
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Bilaga 1                     
Analys av omvårdnadsteori av Katie Eriksson 
Analysinstrument, tagen ur:  
Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier – analys och utvärdering. Lund: Studentlitteratur. 
 
Instrument för analys och utvärdering av omvårdnadsteorier 
 
Analyserade publikationer: 
 
Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Stockholm: Liber.  
 
Eriksson, K. (1987). Vårdandets idé. Stockholm: Norstedts Förlag. 
 
Sammanfattning av teorins huvudkomponenter 
 

1. Vilka är teorins viktigaste element (idéer, teser, påståenden)? 
 
Eriksson tar upp tre olika former av lidande, sjukdomslidande, vårdlidande och 
livslidande.  
Att finna mening i sitt lidande är en central del i bearbetningsprocessen hos patienten. 
Helhetssyn och delaktighet i varandras helhet samt en högre gemensam helhet beskrivs 
som en utgångspunkt i vården. 
Eriksson utvecklar begreppet naturlig vård som mål inom omvårdnad. 
 
 
2. Hur förhåller sig elementen till varandra? 
 
Lidande är en naturlig del av livet och människan är en förutsättning till lidandet.  
Hoppet utgör länken mellan Erikssons teori om den lidande människan och vårdandets idé 
eftersom hopp krävs för att lindra lidandet och det finns i människans tro och förhållande 
till gud. 
Naturlig vård beskriver relationen mellan den egna individen och den abstrakta andra 
(gud) och naturliga andra (människor i ens omgivning) som förutsätter en delaktighet i sin 
egen och andras individuella helhet.   

 
Terorins beskrivning av omvårdnad 
 

3. Hur definierar teorin omvårdnadens domän? 
a) Hur definieras begreppet patient (vilka personer är i behov av omvårdnad)? 
  

            En patient definieras som en lidande människa. 
Patienten är en människa som inte känner sig hel (oberoende av objektiva kriterier) 
och som därmed inte är hälsa och har otillräcklig naturlig vård. 
 

b) Vilka (problem)områden faller under sjuksköterskans ansvar? 
 
Sjuksköterskan ska lindra patientens lidande, se till den unika individen och respektera 
dennes värdighet.  
Sjuksköterskan ska se till bristerna i den naturliga vården hos patienten. Hon utgår 
ifrån helhetssyn och agerar till viss del även som själavårdare, det vill säga skapar 
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även tillit och andligt välbehag. Eriksson sammanfattar det som att vara den konkreta 
andra.  
 

c) Vilka faktorer i patientens omgivning är relevanta i omvårdnadssammanhang? 
 

Sociala sammanhang och anhöriga är viktiga för patienten.  
Den sociala situationen utgör den naturliga andra. Patienten påverkas även av gud, den 
abstrakta andra.  
 

d) Vad är omvårdnadens överordnade mål? 
 

Att lindra lidandet är det överordnade målet. 
Att återställa eller att upprätthålla den naturliga vården är målet. 

       
e) Vilka är omvårdnadens metoder (hur förhåller sig enligt teorin sjuksköterskan till de 

olika fenomenen)? 
 

Sjuksköterskan ska se till den unika individen och bekräfta alla former av lidande hos 
patienten.  
Betydelsen av att dela och vara delaktig lyfts fram. Samtidigt används helhetssyn och 
kunskap som metod. 

 
f) Vari består omvårdnadens kontext (på vilket sätt är fenomenen relevanta i 

omvårdnadssammanhang)?  
 

Lidandet är omvårdnadens kontext och är grunden i den professionella vården.  
Andlighet och religion är viktiga komponenter som är relevanta för den naturliga 
vården. 

 
4. Vilken är teorins huvudtes? 
    

Lidandet utgör en naturlig del av livet hos alla individer och blir extra påtagligt i 
sjukdomssammanhang. Lidandet kan ha både positiva och negativa effekter.  

            Människan är/blir hel genom en fungerande relation till sig själv, andra människor och  
            Gud. Detta utgör grunden för hälsan. 
 
Teorins beskrivning av verkligheten (”världsbild”) 
 

5. Hur uppfattar författaren verkligheten (vilka är teorins bakomliggande antaganden och 
värderingar)? 

 
Det är människan som ger upphov till lidande och lider. Samtidigt är det människan 
som kan lindra lidande och göra det mer uthärdligt. Med hjälp av kärleken kan vi 
lindra och vårda lidandet.   
Eriksson förklarar verkligheten med hjälp av Aristoteles tankar där substans beskrivs 
som essensen i ett väsen. Dessutom finns primär (individuell) och sekundär (generell) 
materia som uttrycker sig i grundformerna rörelse, tid och rum. Vården förklaras i 
detta samband med Aristoteles tankar om reflexion och produktion som beskriver 
processen att hjälpa patienten att ta fram/forma om den hälsan hon har inom sig. 
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6. Vilken är teorins bakgrund (vilka frågor/problem behandlar den; inom vilken 
sociokulturell kontext är den utvecklad)? 

 
Att leva innebär bland annat att lida. Lidandet innebär i sin helhet bara ont och har 
ingen mening, men alla individer kan genom att genomgå sitt lidande, finna en mening 
i sin situation.  
Aristoteles världsbild har utvecklats för ca 2350 år sedan i en kontext där många 
vetenskapliga discipliner skapades helt nytt. Eriksson använder dessa tankar i en 
kontext där vårdvetenskapen utvecklades och grundläggande frågor för vårdpersonal 
diskuterades mellan 1970 till mitten av 80-talet. Hennes teori bygger även på egna 
erfarenheter och tankar samt annan forskning. 

 
Teorins teoretiska hållbarhet 
 

7. Är framställning och definitioner klara och begripliga? 
 

Ja de klara men hon använder sig av en del begrepp som kan vara svåra att greppa.  
 
8. Är teorin logiskt uppbyggd? 
 

Ja hon börjar med att förklara teorin väldigt brett för att sedan bli mer och mer konkret 
och fokusera på vissa begrepp och deras betydelse i vårdsammanhang.  

 
Teorins praktiska hållbarhet 
 

9. Speglar teorin verkligheten så som läsaren uppfattar den? 
 

Tankar om lidande speglar vår uppfattning om verkligheten.  
Även där Eriksson använder sig av Aristoteles världsbild speglas vår uppfattning av 
individens hälsoresurser. Den andliga verkligheten uppfattar vi som generell andlig 
snarare än specifikt religiös.  

 
10. Är teorin tillämpbar i praktisk omvårdnad? 

 
Teorin är tillämpbar i praktiken eftersom lidandet och andliga funderingar återfinns 
hos alla patienter.  

      
11. Har teorin adekvat räckvidd? 
 

Räckvidden är stor och berör hela omvårdnadsdomänen.  
 

12. Vilken typ av omvårdnad beskrivs och är den etiskt försvarbar? 
 

Omvårdnaden utgår ifrån humanism och har en helhetssyn i grunden. Detta anser vi 
som etiskt försvarbart.  

 
13. Söker teorin differentiera omvårdnad i relation till andra discipliner, eller förklara 

förhållandet mellan dessa? 
 

      Ingen differentiering sker och teorin vänder sig till all vårdpersonal. 
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Bilaga 2 
 
Sökningar 
Samtliga sökningar genomfördes mellan 2010-08-25 och 2010-10-15. 
 
CINAHL 
Sök
num
mer 

Sökord Antal 
träffar 

Antal lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Antal 
använda 
artiklar 

1 spirituality 5016     
2 palliative care 11312     
3 terminal care + 23058     
4 Human needs 

(Psychology) + 
855     

5 Patients 101464     
6 2 OR 3 23058     
7 4 OR 5 102051     
8 1 AND 6 AND 7 172     
9 8, publicerad 

2000-2010 
139 139 64 11 6 

+ explode 
 
 
PUBMED 
Sök
num
mer 

Sökord Antal 
träffar 

Antal lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Antal 
använda 
artiklar 

1 Spirituality 4661     
2 Palliative Care 36579     
3 Terminal Care 17942     
4 Spiritual needs 529     
5 Patient perspective 529     
6 2 OR 3 50044     
7 1 AND 6 AND 4 

AND 5 
1 1    

8 1 AND 6 524     
9 8, publicerad 

2000-2010 
470     

10 4 OR 5 1056     
11 9 AND 10 61 61 22 5 2 
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PSYCHINFO 
Sök
num
mer 

Sökord Antal 
träffar 

Antal lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Antal 
använda 
artiklar 

1 Spirituality 11689     
2 Palliative care 9727     
3 Terminal Care 1062     
4 Spiritual needs 596     
5 Patient perspective 597     
6 2 OR 3 9992     
7 4 OR 5 1186     
8 1 AND 6 AND 7 169     
9 8, publicerad 

2000-2010 
160 160 17 2 2 

 
 
MANUELLA SÖKNINGAR (i Cinahl) 
Sök
num
mer 

Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antal 
använda 
artiklar 

1 Daaleman (AU Author) 14 14 4   
2 Benzein (AU Author) 28 28 3 1 1 
3 Hermann (AU Author) AND 

Development and testing of the 
spiritual needs inventory for 
patients near the end of life (TI 
Title) 

1 1 1 1  

4 Vachon AND Fillion AND 
Achille (AU Author) 

2 2 1   

5 O’Gorman (AU Author) AND 
Spiritual care at the end of life 
(TI Title) 

1 1 1   

6 Vasallo (AU Author) AND The 
spiritual aspects of dying at 
home (TI Title) 

1 1 1   

7 Wright MC (AU Author) 7 7 1 1  
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Bilaga 3 
 
Kvalitetsbedömningsunderlag för kvantitativa studier 
 
Originalet taget ur: Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) protokoll för kvalitetsbedömning 
av studier med kvantitativ metod 
Justeringar redovisas med blå färg. 
 
Beskrivning av studien 
 
Forskningsmetod  () RCT () CCT (ej randomiserad)  ( 1 poäng )  

        () multicenter, antal center....   ( 1 poäng )
   
 () Kontrollgrupp/er   ( 1 poäng ) 

 
Patientkarakteristika  Antal....    ( 1 poäng ) 

Ålder... 
Man/Kvinna... 

 
Kriterier för exkludering 
Adekvata exklusioner () ja () nej    ( 1 poäng ) 
 
Intervention ............................    ( 1 poäng ) 
 
Vad avsåg studien att studera? 
Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått...... 
Är syftet tydligt formulerat?    ( 1 poäng ) 
 
Urvalsförfarandet beskrivet () ja ()nej    ( 1 poäng ) 
 
Representativt urval? () ja () nej    ( 1 poäng ) 
 
[Randomiseringsförfarande beskrivet () ja () nej () vet ej] 
 
[Likvärdiga grupper vid start? () ja () nej () vet ej] 
 
[Analyserade i den grupp som de randomiserades till? () ja () nej () vet ej] 
 
[Blindning av patienter () ja () nej () vet ej]   
 
[Blindning av vårdare? () ja () nej () vet ej] 
 
[Blindning av forskare? () ja () nej () vet ej]  
 
Borfall 
Borfallsanalysen beskriven? () ja () nej    ( 1 poäng ) 
 
Bortfallsstorleken beskriven () ja () nej    ( 1 poäng ) 
 
Adekvat statisktisk metod () ja () nej    ( 1 poäng ) 
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Etiskt resonemang? () ja () nej    ( 1 poäng ) 
 
Hur tillförlitligt är resultatet?     
Är instrumenten valida? () ja () nej    ( 1 poäng ) 
 
Är instrumenten reliabla () ja () nej () vet ej   ( 1 poäng ) 
Cronbachs Alpha? 
 
Är resultatet generaliserbart? () ja () nej    ( 1 poäng ) 
 
Huvudfynd (Hur stor var effekten? Hur beräknades effekten? NNT, konfidensintervall, 
statisktisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning) 
Beskrivs huvudfynden tydligt? Besvaras syftet?   ( 2 poäng ) 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
() hög () medel () låg 
(14-19)  (7-13)   (1-6) 
 
Kommentar 
 
Granskare sign: ................................. 
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Bilaga 4 
 
Kvalitetsbedömningsunderlag för kvalitativa studier 
 
Originalet taget ur: Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) protokoll för kvalitetsbedömning av 
studier med kvalitativ metod 
Justeringar redovisas med blå färg. 
 
Beskrivning av studien 
 
Tydlig avgränsning/problemformulering? () ja ()  nej () vet ej  ( 1 poäng ) 
 
Patientkarakteristika  Antal…………    ( 1 poäng ) 
                                   Ålder………... 
                                   Man/kvinna….. 
 
Är kontexten presenterad? () ja () nej () vet ej   ( 1 poäng ) 
 
Etiskt resonemang? () ja () nej () vet ej    ( 1 poäng ) 
 
Urval 

- Relevant? () ja () nej () vet ej    ( 1 poäng ) 
- Strategiskt? () ja () nej () vet ej    ( 1 poäng ) 

 
Metod för 

- Urvalsförfarande tydligt beskrivet? () ja () nej () vet ej  ( 1 poäng ) 
- Datainsamling tydligt beskriven? () ja () nej () vet ej  ( 1 poäng ) 
- Analys tydligt beskriven? () ja () nej () vet ej   ( 1 poäng ) 

 
Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt? () ja () nej () vet ej  ( 1 poäng ) 
- Råder datamättnad? () ja () nej () vet ej   ( 1 poäng ) 
- Råder analysmättnad? () ja () nej () vet ej   ( 1 poäng ) 

 
Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt? () ja () nej () vet ej  ( 1 poäng ) 
- Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? () ja () nej () vet ej 

      ( 1 poäng ) 
Genereras teori? () ja () nej () vet ej    ( 1 poäng ) 
 
Huvudfynd 
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 
Beskrivs huvudfynden tydligt? Är beskrivning/ analys adekvat och svarar på syftet?
      ( 2 poäng ) 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
() Hög () Medel () Låg 
(12-17)  (6-11)   (1-5) 
 
Kommentar 
Granskare sign:………….…………………
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Bilaga 5 
 
Artikelmatris 
Nr Författare, År, 

Land 
Tidskrift 
Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1 Benzein, E., 
Norberg, A. & 
Saveman, B.-I. 
2001, Sverige 

Palliative Medicine: 
The meaning of the 
lived experience of 
hope in patients 
with cancer in 
palliative home 
care 

Syftet är att 
belysa innebörden 
av den levda 
erfarenheten av 
hopp hos 
patienter i 
palliativ 
hemsjukvård. 

Kvalitativ studie med 
tolkande fenomenologisk 
hermeneutisk ansats. 
Berättande intervjuer 
med 11 palliativa 
patienter. Dataanalys 
sammanfattad i olika 
teman och koder. 

Studien pålyser olika former av 
hopp i en palliativ situation: hopp på 
förbättring av situationen gentemot 
hopp på försoning med livet och 
döden. Dessutom har det visat sig 
vara av betydelse att leva så normalt 
som möjligt. Hopp sammanfattas 
som dynamisk och nödvändig för ett 
meningsfullt liv och en värdig död. 

Hög 

2 Chao, C.-S.C., 
Chen, C.-H. & 
Yen, M. 
2002, Taiwan 

Journal of Nursing 
Research: The 
Essence of 
Spirituality of 
Terminally Ill 
Patients 

Syftet är att 
undersöka vikten 
av andlighet hos 
patienter i livets 
slutskede. 

Kvalitativ studie med 
induktiv hermeneutisk 
ansats. Intervjuer med 6 
hospice patienter under 
6-månaders-period. 
Dataanalys sammfattad i 
olika teman och koder. 

Andlighet hos palliativa patienter 
sammanfattades i fyra teman: 
Gemenskap med sig själv, 
gemenskap med andra, gemenskap 
med naturen och gemenskap med en 
högre makt. Dessa teman är i sin tur 
uppdelade i olika koder. 

Låg/ 
Medel 

3 Chunlestskul, 
K., Carlson, 
L.E., 
Koopmans, J. & 
Angen, M. 
2008, Thailand, 
Kanada 

Journal of Palliative 
Care: Lived 
experiences of 
Canadian women 
with metastatic 
breast cancer in 
preparation for their 
death: A qualitative 
study. Part 1- 
Preparations and 
consequences 

Syftet är att 
kartlägga och 
beskriva 
konsekvenser av 
förberedelser 
inför döden hos 
kvinnor med 
metastaserande 
bröstcancer. 

Kvalitativ studie med 
fenomenologisk ansats. 
Intervjuer med 5 kvinnor 
vid två tillfällen. Data 
anaylserad med 
innehållsanalys och 
sammanfattad i teman 
och koder. 

Kvinnorna förberedde sig för döden 
genom att acceptera sorgen, mental 
förberedelse, sökning av information 
och stöd, att förbereda familjen och 
att själv förbereda sig för livets slut 
bland annat genom att slutföra 
livsprojekt. 

Hög 
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Nr Författare, År, 
Land 

Tidskrift 
Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

4 Hales Reynolds, 
M.A.  
2008, USA 

Palliative and 
Supportive Care: 
Hope in adults, 
ages 20-59, with 
advanced stage 
cancer 

Syftet är att 
beskriva hur hopp 
definieras och 
upplevs av unga 
och medelålders 
patienter med 
obotlig cancer.  

Deskriptiv kvalitativ 
studie. Intervjuer gjorda 
med 3 månaders 
mellanrum på 12 
hoppfulla patienter med 
obotlig cancer. 

Fyra egenskaper med höga nivåer av 
hopp påvisades: tillit till starka 
andliga föreställningar, bevarande av 
positiva attityder, utrymme av 
symtom på cancer och närvaro av 
personer som ger stöd. I vilken grad 
varje egenskap var viktig för 
patienten varierade från individ till 
individ. 

Hög 

5 Hampton, D.N., 
Hollis, D.E., 
Lloyd, D.A., 
Taylor, J. & 
McMillan, S.C. 
2007, USA 

American Journal 
of Hospice and 
Palliative Medicine: 
Spiritual Needs of 
Persons With 
Advanced Cancer 

Syftet är att lyfta 
fram andliga 
behov hos 
personer med 
obotlig cancer.  

Kvantitativ studie med 
hjälp av mätinstrument, 
genomförd på 90 
patienter med obotlig 
cancer. Dataanalyserat 
utifrån tre 
forskningsfrågor.  

De viktigaste andliga behoven hos 
den undersökta gruppen har visats 
sig vara: att umgås med familj, se 
leenden, tänka positiva tankar och 
skratta. De behov som oftast inte blir 
bemötta är att få vara med på 
gudtjänst. 

Medel 

6 Hermann, C.P. 
2001, USA 

Oncology Nursing 
Forum: Spiritual 
Needs of Dying 
Patients: 
Qualitative Study  

Syftet är att 
identifiera 
döendes 
definitioner av 
andlighet och 
andliga behov.  

Deskriptiv kvalitativ 
studie med 
semistrukturerade 
intervjuer gjorda på 19 
hospicepatienter. 
Dataanalys sammanfattad 
i olika teman. 

Andliga behov sammanfattades i 
följande teman: behov av religion, 
behov av socialt umgänge, behov av 
deltagande och kontroll, behov av att 
avsluta påbörjade uppgifter, behov 
av att uppleva naturen, behov en 
positiv inställning. Andlighet 
beskrivs som ett brett koncept som 
kan innefatta religion och är knutet 
till mål och mening med livet.  

Hög 
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Nr Författare, År, 

Land  
Tidskrift 
Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

7 Hermann, C. P.  
2007, USA 

Oncology Nursing 
Forum: 
The Degree to 
Which Spiritual 
Needs of Patients 
Near the End of 
Life Are Met 

Syftet är att 
fastställa till 
vilken grad 
andliga behov 
bemöts hos 
patienter i livets 
slutskede. Även 
relationen mellan 
livskvalitet och 
andliga behov 
undersöks. 

Deskriptiv kvantitativ 
icke-experimentell 
prospektiv studie på 100 
patienter i livets 
slutskede inom loppet av 
6 månader. Använda 
mätinstrument: Spiritual 
Needs Inventory (mäter 
spirituella behov hos 
patienter i livets 
slutskede), Cantril 
Ladder (mäter 
livskvalitet) samt 
demografisk data. 
Sambandsanalyser 
gjordes. 

Kvinnor som bor på ett hem eller 
hospice samt patienter med lägre 
utbildningsnivå hade i högre 
utsträckning ouppmärksammade 
andliga behov. Dessutom har de 
behov som patienterna kunde 
tillgodose själva samt de som inte 
hängde ihop med funktionsförmågan 
visat sig vara tillgodosedda i högre 
utsträckning än de som behöver 
tillgodoses av andra, t.ex. personal, 
samt de som krävde viss 
funktionsförmåga. Vissa andliga 
behov har visat sig att vara mer 
betydelsefull än andra. 

Medel 

8 McClain, C.S., 
Rosenfeld, B. & 
Breitbart, W. 
2003, USA 

The Lancet: Effect 
of spiritual well-
being on end-of-life 
despair in 
terminally-ill 
cancer patients  

Syftet är att 
fastställa 
relationen mellan 
andligt 
välmående, 
depression och 
förtvivlan i livets 
slutskede hos 
obotligt sjuka 
cancer patienter.   

Kvantitativ icke-
experimentell prospektiv 
studie som gjordes på 
160 patienter, inom 
loppet av 3 månader, 
m.h.a. standardiserade 
mätinstrument. 
Dataanalys med 
korrelationkoefficient 
mellan olika variabler 
samt regressionsanalys.    

Ju mindre andligt välmående, desto 
högre var önskan att påskynda 
döden. Samma gäller för hopplöshet 
och suicidala tankar. Andligt 
välmående har visat sig vara den 
starkaste faktorn med sambandet 
med de andra variablerna.   

Medel 
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Nr Författare, År, 

Land 
Tidskrift 
Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

9 Mok, E., Wong, 
F. & Wong, D. 
2009, Kina 

Journal of 
Advanced Nursing: 
The meaning of 
spirituality and 
spiritual care 
among the Hong 
Kong Chinese 
terminally ill 

Syftet är att 
undersöka 
fenomenet 
andlighet och 
’andlig vård’ hos 
obotligt sjuka 
kinesiska 
patienter. 

Kvalitativ studie med 
tolkande fenomenologisk 
ansats. Intervjuer med 15 
palliativa patienter  

Deltagarna upplever andlighet som 
ett abstrakt koncept. Andlighet 
beskrivs som unik, personlig 
inställning som ger styrka och 
mening. Acceptans av döden 
påpekas som viktig för att nå ett 
lugn. Mening med livet visar sig 
påverkas av relationer, 
självreflektion, ansvar samt tro och 
tro på möjligheter i livets slutskede 
och efter döden. 

Hög 

10 Murray, S.A., 
Kendall, M., 
Boyd, K., 
Worth, A. & 
Benton, T.F. 
2004, 
Storbrittanien 

Palliative Medicine: 
Exploring the 
spiritual needs of 
people dying of 
lung cancer or heart 
failure: a 
prospective 
qualitative 
interview study of 
patients and their 
carers 

Syftet är att 
utforska om 
patienter med 
livshotande 
sjukdom, samt 
deras anhöriga, 
upplever andliga 
behov, hur dessa 
kan förändras 
(beroende på 
diagnos) samt hur 
de tror att sådana 
behov kan 
tillgodoses. 

Kvalitativ studie. 
Intervjuer genomförda 
var tredje måndad i upp 
till ett år med 40 
palliativa patienter och 
deras anhöriga. 20 av 
patienterna med 
diagnosen hjärtsvikt och 
20 patienter med 
diagnosen lungcancer.  

Andliga behov visade sig vara 
viktiga för många patienter i båda 
grupper, både tidigt och senare i 
sjukdomsförloppet. Vare sig 
patienter/anhöriga hade religiösa 
föreställningar eller inte, uttryckte 
de behov av kärlek, mening, mål och 
i vissa fall transcendens. 
Lungcancergruppen har uppvisat 
förtvivlan, blandad med episoder av 
hopp medan hjärtgruppens situation 
dominerades av hopplöshet, 
isolation och förändrad självbild. 

Hög 
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Nr Författare, År, 
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Tidskrift 
Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

11 Tan, H.M., 
Braunack-
Mayer, A. & 
Beilby, J. 
2005, 
Australien 

Oncology Nursing 
Forum: The Impact 
of the Hospice 
Environment on 
Patient Spiritual 
Expression 

Syftet är att förstå 
hur somatiska 
patienter 
uttrycker 
andlighet samt att 
undersöka 
betydelsen av 
hospice miljön i 
samband med 
sådana uttryck. 

Kvalitativ studie på 12 
patienter. Metoden är en 
kombination av 
fenomenologi och 
hermeneutisk anlays, 
genomförd med 
semistrukturerade 
intervjuer. Dataanlys 
sammanfattad i teman 
och koder. 

Deltagarna kände sig bekväma att 
diskutera sina andliga uttryck inom 
kontexten av fyra centrala teman: 
relationer; det som lyfter upp en; 
andlig utövning/andliga rutiner; att 
ha hopp. Att finna mening är en 
vanlig länk mellan dessa teman. 
Betydelsen av hospice miljön var 
varierande men påpekades som 
positiv av de flesta deltagarna. 

Hög 
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Bilaga 6 
 
Exempel på kondensering av meningsenheter till underkategorier och 
övergripande kategori.  
 
Modifierad tabell, originalversion tagen ur:  
Lundmann, B. & Hällgren Graneheim, U. (2008). Kvalitativ innehållsanalys. 
I M. Granskär & B. Höglund (red.). Tillämpad kvalitativ forskning inom 
hälso- och sjukvård (S. 159-171). Lund: Studentlitteratur.  
 
 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Underkategori Kategori 

Relationer med 
signifikanta andra 
är väldigt viktiga 
Att umgås med 
barn påminner om 
att livet fortsätter 
Relation till familj 
och vänner och 
andra sociala 
aktiviteter ökar 
hoppet 
Att få vara med 
sin familj är ett 
starkt behov 
Relationen till 
familjen var 
mycket viktig 
Att ge och ta emot 
kärlek är mycket 
viktig 
Att förbereda 
familjen på den 
sjukes död på 
samma sätt 

Relation till 
familj 

Relationer till 
andra sjuka med 
liknande diagnos 
skapa känsla av 
tillhörighet 
Att samtala i 
särskilda 
stödgrupper 

Relationer till 
andra sjuka 

Att vara med 
andra 

Social omgivning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relationer till 
medmänniskor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delaktighet 
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Att bibehålla 
kontakten med sin 
sociala omgivning 
och att känna sig 
behövd är mycket 
viktigt 
De upplever sina 
liv som mycket 
meningsfulla tack 
vare sina 
relationer och 
sammhörighet 
med andra 
Familjär/säker 
omgivande miljö 
ökar känsla av 
delaktighet 

Delaktighet i 
miljön 

Man måste leva så 
länge man är vid 
livet. Tillhörighet 
till både liv och 
död måste 
accepteras, ingen 
kontroll över detta 
Att vara så 
oberoende som 
möjligt 
Vara ’normal’, 
icke-stigmatiserad 
och leva så 
normalt som 
möjligt 
Att livet 
fortsätter/förblir 
som det brukar 
vara 
Personal som 
behandlar 
patienter som 
’riktiga’ 
människor ökar 
hopp 

Leva livet så 
vanligt som 
möjligt 

Att leva för dagen 
Att ta en dag i 
taget för att orka 
Att sätta sig 
kortsiktigta mål  
Att leva i nuet 

En dag i taget 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delaktighet i sitt 
eget liv 
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Behov av god 
kontroll över 
symtomen ökar 
hopp 
Att vara aktivt 
involverad i 
behandling och 
behandlingsmål 
ökar hopp 
Att förbli 
involverad i livet, 
involverad i beslut 
och val 
Behov av 
information (om 
sjukdom, familj, 
vänner…) 

Att känna sig 
involverad 

Vara förälder så 
länge som möjligt 
Att kunna vara 
där för barnen ger 
motivation 

Fortsätta vara 
förälder 
 

 

Att hjälpa och ta 
hand om andra 
Att bidra med 
något och vara 
delaktig i något 
för att ge något 
tillbaka 

Att hjälpa och 
bidra 

Att fortsätta vara 
involverad i 
rutiner inom 
familjen, sociala 
grupper, kyrkan, 
kurser, 
intressen…ökar 
hoppet 
Att delegera roller 
och uppgifter 
Att säkerställa att 
familjen har det 
bra efter den 
sjukes död 

Att vara 
involverad i 
familjen 

 
 
 
 
 
 
Delaktighet i 
andras liv 

 
 

 


