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Abstrakt 

Bakgrund Inom palliativ vård möter sjuksköterskor huvudsakligen existentiella frågor 

relaterade till döden. Dock är det inte alltid sjuksköterskor vill möta dessa frågor, vilket 

kan skapa lidande för patienten. Vald teoretisk referensram utgörs av Travelbee’s teori 

om mellanmänskliga relationer och Watson’s teori om att skapa en hjälpande och 

tröstande relation. 

Syfte Att belysa sjuksköterskans erfarenheter av existentiella frågor i möten med 

patienter som vårdas  i den palliativa vårdens sena fas. 

Metod Metoden utgörs av en systematisk litteraturstudie där artiklar hittades i 

databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. 10 artiklar valdes ut för analys efter 

kvalitetsgranskning och diskuterades mot vald teoretisk referensram.  

Resultat Resultatet beskrivs utifrån tre teman med de nio subteman som identifierats. 

Resultatets tre teman är: att uppmärksamma existentiella frågor, att våga möta 

existentiella frågor och att skapa förutsättningar för att möta existentiella frågor.  

Slutsats Vår systematiska litteraturstudie belyser vikten av att som sjuksköterska kunna 

uppmärksamma, våga möta och kunna skapa förutsättningar för att möta existentiella 

frågor. Dock finns det brister inom sjuksköterskans kompetensområde och organisation. 

Därmed kan vi dra slutsatsen att det finns behov av utbildning avseende existentiell vård 

inom sjuksköterskans kompetensområde och tydligare riktlinjer från organisationen för 

att förbättra sjuksköterskors förmåga att möta existentiella frågor.  
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1. Inledning 

Varje år avlider 90 000 till 100 000 människor i Sverige (Nationella Rådet för Palliativ Vård, 

2014). År 2010 avled omkring 90 000 personer och 80 % av dessa var i behov av palliativ 

vård (Socialstyrelsen, 2013). Det visar att behovet av palliativ vård  är stort i Sverige. Palliativ 

vård har blivit mer belyst som en vårdfilosofi med särskild kunskap som kan hjälpa 

människor i livets slutskede (Nationella Rådet för Palliativ Vård, 2014; Beck - Friis & Strang, 

2012; Världshälsoorganisationen, 2014). En del av den palliativa vården innebär att som 

sjuksköterska ha en förmåga att möta patienters existentiella frågor. Existentiella frågor kan 

innehålla frågor om livet och döden som kopplas till patientens sjukdom (Sand & Strang, 

2012).  

 

Eftersom människor som vårdas inom den palliativa vården utgör en stor patientgrupp, oavsett 

vårdmiljö, är sannolikheten stor att vi i vårt yrkesutövande kommer stöta på och arbeta med 

dessa patienter. Vi båda har tidigare erfarenhet av att arbeta med patienter som vårdas inom 

palliativ vård och uppmärksammat att den palliativa vården till stor del syftar till 

symptomlindring och anhörigstöd. När vi diskuterade palliativ vård reflekterade vi över den 

existentiella dimensionen och blev nyfikna på om och hur den bemöts inom vården. Vi anser 

att kropp och själ hör ihop och behov kopplat till dessa områden bör tillgodoses inom vården. 

Därför har vi valt att fokusera på sjuksköterskans inställning till att möta patienters 

existentiella frågor i  den palliativa vårdens sena fas.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Palliativ vård 

Fram till slutet av 1980-talet användes begreppet terminal vård, nationellt och internationellt, 

som definition för vård av döende. Därifrån, fram till idag har begreppet terminal vård 

succesivt ersatts med begreppet palliativ vård (Beck - Friis & Strang, 2012). 

Världshälsoorganisationen definierar palliativ vård som ett förhållningssätt där livskvaliteten 

förbättras hos patienter vid obotlig sjukdom. Sjuksköterskan kan lindra lidande genom att 

tidigt identifiera, bedöma och behandla smärta och andra symtom såsom fysiska, psykosociala 

och andliga (Världshälsoorganisationen, 2015). Strang (2012) beskriver palliativ vård som 

bestående av fyra dimensioner där de fysiska, psykiska, sociala och existentiella delarna av en 

individ skapar helheten. Att arbeta med ett palliativt synsätt innebär att ta hänsyn till de fyra 
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dimensionerna. Strang (2012) beskriver att palliativ vård kan delas in i två faser där den tidiga 

fasen och den sena fasen skiljs åt. I den tidiga fasen är målet att förlänga överlevnaden.  I den 

sena palliativa fasen väntas patienten avlida inom några veckor upp till någon månad. Målet 

är då inte längre att förlänga livet, utan fokus läggs på att skapa förutsättningar för livskvalitet 

trots svår sjukdom (Strang,  2012). Jakobsson, Andersson och Öhlen (2009) beskriver vård i 

livets slutskede som benämning på den palliativa vårdens sena fas. Eckerdal (2012) beskriver 

hospicevård som en vårdinrättning där palliativ vård bedrivs. Målet inom hospicevård är att 

den döende patienten ska leva ett så rikt liv som möjligt. Hospicevården utgör ursprunget till 

den palliativa vårdens framväxt och har sitt ursprung i kyrkan. Därför är det vanligare att 

existentiella frågor lyfts fram tydligare inom denna vårdinrättning än inom den allmänna 

sjukvården (Eckerdal, 2012). 

 

2.2 Existentiella frågor inom palliativ vård 

Alla människor sjuksköterskan möter i vården bär med sig tankar och funderingar om det 

existentiella både i livet och inför döden (Dahlberg & Segesten, 2010; Sand, Strang & 

Milberg, 2008; Sand & Strang, 2006). Existentiella frågor berör innebörden av att vara 

människa i en värld med andra människor, människans frihet och ensamhet, meningen med 

livet och den egna existensen, andlighet och tron på en högre makt (Dahlberg & Segesten, 

2010: Gothlin, 2007; Udo, 2014). Andlighet och religion kan inkluderas under begreppet 

existentiella frågor som ett sätt att finna svar på frågorna. Dock kan svar även sökas utanför 

den religiösa och andliga ramen, i existerande förklaringsmodeller och i tron på sig själv 

menar Sand och Strang (2013). Vidare skriver Sand och Strang (2013) att andlighet och 

religion skiljer sig åt i vissa avseenden. Andlighet syftar till människans strävande efter 

mening i livet bortom det materiella, men behöver inte nödvändigtvis kopplas till att personen 

är religiös (Nationalencyklopedin, 2015; Udo, 2014). Den religiösa människan söker istället 

svar på existentiella frågor genom tron på en gudomlig makt (Nationalencyklopedin, 2015; 

Udo, 2014). Existentiella frågor är som mest aktuella när patienten övergår från den palliativa 

vårdens tidiga fas till den sena fasen. Det är i denna övergång som patienter blir medvetna om 

den egna konkreta dödligheten som tidigare uppfattats som mer abstrakt (Sand & Strang, 

2006; Adelbratt & Strang, 2000). 

 

Den vårdvetenskapliga disciplinen beskriver upplevelsen av hälsa som en helhet av 

människan, inkluderande både intakta biologiska funktioner och den existentiella upplevelsen 
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av livet (Dahlberg & Segesten, 2010). Likaså beskriver Strang (2012) både den fysiska och 

den existentiella dimensionen som viktiga aspekter inom sjukvården. Dahlberg och Segesten 

(2010) menar att människan föds som en komplett biologisk varelse med en mer eller mindre 

konstant uppsättning av gener som följer varje enskild människa genom livet. Den 

existentiella dimensionen av människan benämns som ofärdig från födseln och som den del 

av människan som ständigt utvecklas och tydliggörs genom olika livserfarenheter. 

Sjuksköterskan bör ta hänsyn till både fysiska besvär och existentiella frågor de möter i olika 

vårdande sammanhang (Strang, 2012; Udo, 2014; Adelbratt & Strang, 2000).  

 

2.2.1 Sjuksköterskans roll inom palliativ vård 

Inom palliativ vård möter sjuksköterskan huvudsakligen existentiella frågor relaterade till 

döden menar Sand och Strang (2013) och Udo (2014). Vetskapen om den egna döden kan 

leda till känslor av ångest och ensamhet hos patienten då döden är något varje människa måste 

möta ensam. Döden är en del av människans existens som inte kan delas med någon annan 

(Sand & Strang, 2013; Strang, 2013; Udo, 2014). Dock är det viktigt att sjuksköterskan inte 

överger patienten i hens situation utan stannar kvar och är öppen och följsam inför patientens 

existentiella behov. Även om patienten möter döden ensam bör sjuksköterskan finnas där för 

patienten som stöd och tröst. Det är sjuksköterskans uppgift att ge patienten en god vård in i 

livets slut och ta hänsyn till patientens önskemål att samtala om existentiella frågor. Om 

sjuksköterskan inte är villig att möta patientens existentiella frågor kan ingen god vård ske, då 

en god vård innefattar att sjuksköterskan ser till människans helhet (Dahlberg & Segesten, 

2010; Sand & Strang, 2006). Henoch och  Danielsson (2009) menar att det finns en 

medvetenhet kring existentiella frågor bland sjuksköterskor, men att ämnet är svårt att möta i 

praktiken. Sand (2008) beskriver i sin avhandling patienters önskan om att få samtala och ge 

uttryck för sina existentiella frågor. Existentiella frågor som förblir obesvarade kan väcka 

starka känslor av ångest hos patienten (Sand, 2008; Udo, 2014).  

 

2.3 Mellanmänskliga relationer 

Vi valde att studera Joyce Travelbee’s omvårdnadsteori om mellanmänskliga relationer för att 

försöka förstå sjuksköterskans erfarenheter av existentiella frågor i möten med patienter som 

vårdas inom den palliativa vårdens sena fas. Denna teori har vi valt att koppla samman med 

delar ur Jean Watson´s omvårdnadsteori om att skapa en hjälpande och tröstande relation.  
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Omvårdnad är en process som byggs upp av mellanmänskliga relationer där sjuksköterskan 

hjälper patienter i olika sammanhang. För att kunna hjälpa patienten är det viktigt att en god 

mellanmänsklig relation skapas. Sjuksköterskan har till uppgift att skapa en relation till 

patienten och få hen att känna en trygghet i sjuksköterskans närvaro. Mellanmänskliga 

relationer är betydelsefulla för både sjuksköterska och patient. Sjuksköterskan är en människa 

med mänskliga behov i likhet med patienten. Sjuksköterskans mänskliga behov upphör inte 

under arbetstiden utan dessa aspekter bör sjuksköterskan beakta i skapandet av relationen. 

Uppbyggandet av en relation är en ömsesidig process som sker mellan sjuksköterska och 

patient. Sjuksköterskan ansvarar för att skapa förutsättningar för att bygga upp en 

mellanmänsklig relation, men patienten är ändå delaktig i skapandet. Det är den 

mellanmänskliga relationen som öppnar för samtal och mötet av patientens fysiska, psykiska 

och existentiella behov (Travelbee, 2007). Mellanmänskliga relationer (Travelbee, 2007) kan 

kopplas till utvecklandet av en hjälpande och tröstande relation (Watson, 1979) mellan 

sjuksköterska och patient.  

Sjuksköterskan kan skapa en mellanmänsklig relation genom att hen lär känna patienten, 

lyssnar till hens berättelser samt tar hänsyn till hens känslor (Snellman, 2011; Dahlberg & 

Segesten, 2010; Travelbee, 2007). Det är viktigt att sjuksköterskan är genuint närvarande och 

håller ögonkontakten med patienten, tänker på sin samtalston, är avslappnad i mötet och har 

ett öppet och inbjudande kroppsspråk. Därigenom kan en tillitsfull relation byggas upp mellan 

parterna, vilket bidrar till en ökad öppenhet att samtala om existentiella frågor (Watson, 

1979). Sjuksköterskans förmåga att känna empati är en viktig del i skapandet av en god 

vårdrelation. Empati ger sjuksköterskan förutsättningar att kunna möta patientens känslor och 

svara på hens existentiella frågor (Watson, 1979). Det är dessutom sjuksköterskans uppgift att 

hjälpa patienten att förebygga eller bemästra olika upplevelser av sjukdom och lidande och att 

finna mening i hens upplevelser genom att möta patienters existentiella frågor (Travelbee, 

2007).  

 

2.3.1 Att möta lidandet 

Lidandet utgör en grundläggande erfarenhet för människan, en ofrånkomlig del av livet. 

Lidandet är ett personligt fenomen vilket kan hjälpa den utsatta människan att finna en 

mening och innebörd i sin existentiella smärta (Travelbee, 2007; Udo, 2014). Det är viktigt att 

sjuksköterskan har en medvetenhet om sig själv och andra, samt att sjuksköterskan förstår att 

alla människor är ensamma i sin situation (Snellman, 2011; Watson, 1979; Udo, 2014). 

Samtidigt bör sjuksköterskan ha en förståelse för att varje människa tillsammans med sina 
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medmänniskor också strävar efter att överleva, bekräfta sin existens samt finna en mening i 

livet (Snellman, 2011; Sartre, 2002). Därför bör sjuksköterskan finnas där för patienten och 

möta hens existentiella frågor. Om patienten inte får möjlighet att ge uttryck för sådana frågor 

kan lidande uppstå (Udo, 2014; Adelbratt & Strang, 2000, Sand et al., 2008). Det existentiella 

lidandet är en central komponent inom den palliativa vården , kroppen och själen hör samman 

och påverkar varandra. Om sjuksköterskan ska kunna erbjuda en god vård och gott stöd 

behöver hen tillgodose samtliga dimensioner (Strang, 2012). 

 

2.3.2 Kommunikationens kraft 

Travelbee (2007) beskriver kommunikation som en handling och en process som innefattar 

psykisk och fysisk aktivitet. Kommunikationen kan betraktas som en process där tankar och 

känslor delas och överförs. Sjuksköterskan kommunicerar för att motivera och påverka 

patienten och blir själv påverkad (Travelbee, 2007). Kommunikation handlar, enligt Watson 

(1979), om användandet av tyst kommunikation. Den tysta kommunikationen utgör 65 

procent av den kommunikation som sker mellan människor och inkluderar både kroppsspråk 

och känslouttryck. Det är viktigt att sjuksköterskan har en förståelse för detta då många 

känslor inte uttrycks i ord utan snarare i kroppsspråket (Watson, 1979). Att lyssna utgör en 

viktig del i tyst kommunikation där sjuksköterskan lämnar utrymme för patienten att tala. En 

god lyssnare behöver inte ställa frågor i ord utan kan föra samtalet vidare med hjälp av 

ansiktsuttryck och kroppsspråk. Genom att sjuksköterskan lyssnar lämnas utrymme för 

patientens egna känslor och tankar utan påverkan av sjuksköterskan (Watson, 1979). Sand och 

Strang (2013) skriver att när människan drabbas av obotlig sjukdom triggas existentiella 

utmaningar och tankar väcks om den egna döden. Därför är det av stor vikt att sjuksköterskor 

som arbetar med döende patienter har en ökad medvetenhet om kopplingen mellan kroppen 

och existensen (Travelbee, 2007). Ju mer kunnig, kreativ och duktig sjuksköterskan är, desto 

mer kan hen uppmärksamma den latenta kraft kommunikationen kan innehålla (Travelbee, 

2007). Omvårdnadens mål är att patienten ska få en känsla av välbefinnande vilket kan ske 

med sjuksköterskans kommunikativa hjälp och stöd. Ett sätt för patienten att uppnå en känsla 

av välbefinnande är att sjuksköterskan är ärlig mot patienten, accepterar patientens känslor 

och finns där vid behov (Snellman, 2011). 
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3 Begreppsdefinition 

3. 1 Palliativa vårdens sena fas 

Vi har valt att inkludera fyra begrepp under den palliativa vårdens sena fas, som alla rör 

vården av döende patienter. Dessa fyra begrepp utgörs av palliativ vård, hospicevård, terminal 

vård och vård i livets slutskede. Samtliga begrepp beskriver patientens sista tid i livet, men det 

finns nyansskillnader, varför vi valt att inkludera dem alla under begreppet: den palliativa 

vårdens sena fas, i vår systematiska litteraturstudie. 

 

3.2 Existentiella frågor 

Vi har valt att inkludera begreppen religiösa frågor och andliga frågor under benämningen 

existentiella frågor i vår systematiska litteraturstudie. Samtliga begrepp beskriver frågor kring 

människans existens, ensamhet och frihet samt frågor om livet och döden (Dahlberg & 

Segesten, 2010; Gothlin, 2007; Udo, 2014), varför vi valt att benämna dem existentiella 

frågor. 

 

4 Problemformulering 

När patienten drabbas av obotlig sjukdom och vårdas palliativt, kan existentiella frågor 

uppstå. Existentiella frågor kan beröra frågor om livet och döden, ensamhet och frihet 

(Dahlberg & Segesten, 2010; Sand & Strang, 2013). Dock är det inte alltid patienten får 

möjlighet att tala om dessa existentiella frågor med en sjuksköterska (Sand & Strang, 2013), 

något som vi har uppmärksammat under våra VFU-placeringar. Vi har uppmärksammat en 

oförmåga hos sjuksköterskor att hantera och ta sig an existentiella frågor med patienter som 

vårdas i ett palliativt skede. Detta väckte en nyfikenhet hos oss angående vad bakomliggande 

orsaker, till att sjuksköterskor inte talar med patienter om deras existentiella frågor, kan vara. 

Strang och Beck-Friis (2012) skriver att sjuksköterskor själva anser att det är viktigt att 

uppmärksamma existentiella frågor, men författarna säger att det sällan förekommer i 

vårdmiljön. Det är sjuksköterskans uppgift att se till helheten hos människan, framförallt inom 

den palliativa vårdens sena fas (Sand & Strang, 2013). Sand (2008) menar att om patienten 

inte får möjlighet att ge uttryck för och samtala kring existentiella frågor kan ett vårdlidande 

uppstå (Sand, 2008). Vi antar att om sjuksköterskors roll i den mellanmänskliga relationen 

blir tydligare kan det påverka och underlätta samtalet kring existentiella frågor under 

vårdtiden. Vi antar även att sjuksköterskan därmed kan bidra till att öka välbefinnandet för 

patienter i den palliativa vårdens sena fas. 
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5 Syfte 

Att belysa sjuksköterskans erfarenheter av existentiella frågor i möten med patienter som 

vårdas i den palliativa vårdens sena fas.  

 

6 Metod 

Vi har valt att göra en systematisk litteraturstudie för att finna svar på vår problemformulering 

och vårt syfte. För att finna svaren har vi gått igenom befintliga vetenskapliga artiklar som 

svarat på vårt syfte och vår problemformulering och därefter sammanställt ett nytt resultat. 

Kristensson (2014) skriver att en systematisk litteraturstudie är en studie av tidigare forskning. 

En systematisk litteraturstudie går ut på att ställa en specifik undersökningsfråga, för att sedan 

strukturerat söka efter litteratur inom valt ämnesområde och till sist kritiskt granska och 

sammanställa litteraturen (Kristensson, 2014). Vi valde att göra en systematisk litteraturstudie 

för att få en djupare förståelse av sjuksköterskors erfarenheter av att möta existentiella frågor i 

den palliativa vårdens sena fas. Kristensson (2014) skriver att det finns flera anledningar att 

föredra en systematisk litteraturstudie framför en empirisk studie. Den vanligaste anledningen 

är att det ofta finns ett behov att sammanställa senaste forskningen för att besvara specifika 

frågor, för att på så sätt försöka förstå eller lösa ett specifikt kliniskt problem. Andra 

anledningar kan vara att det föreligger ett behov av fördjupning inom ett specifikt 

forskningsområde, för att undersöka forskningsmetoder som använts eller identifiera aspekter 

som inte undersökts ännu (Kristensson, 2014). 

 

6.1 Sökningsförfarande och urval 

För att hitta vetenskapliga artiklar och avhandlingar användes de tillgängliga databaser 

Linnéuniversitetets bibliotek erbjuder. De databaser som användes var Cinahl, PubMed och 

PsycINFO som inriktas mot omvårdnad. Sökord valdes efter inklusions- och 

exklusionskriterier.  

 

6.1.1 Inklusion- och exklusionskriterier 

Inledningsvis valde vi att inkludera existentialism och palliativ vård i sökningen, men då 

artiklarna som fanns var för ospecifika och många av artiklarna inte svarade på vårt syfte 

valde vi att göra fler begränsningar i sökningen. Vi följde Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011) som rekommenderar att välja sökord utifrån vårt syfte. I början av vår sökning 

begränsade vi artiklarnas ålder till 10 år för att söka efter så ny forskning som möjligt. Då fick 
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vi få träffar, relevanta för vår systematiska litteraturstudies syfte. Willman et al. (2011) 

rekommenderar forskaren att ta hjälp av en bibliotekarie i sökningsförfarandet, vilket vi 

gjorde. Efter ett resurstillfälle med Anna Wolke, bibliotekarie på Universitetsbiblioteket, fick 

vi rekommendation att utöka sökningen till 15 år eftersom valt ämnesområde inte utvecklas 

regelbundet (Personlig kommunikation, 13/3 -15). Efter resurstillfället kom vi fram till våra 

inklusionskriterier som utgjordes av att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade (peer-

reviewed), de skulle vara publicerade 2000-2015 och vara genomförda i Europa. Anledningen 

till att vi valde Europa som inklusionskriterie var att vi ville undersöka sjuksköterskors 

erfarenheter i Sverige och på platser där vården liknar den vi bedriver här. Vi valde även ut 

två exklusionskriterier som uppmärksammades och valdes bort manuellt. 

Exklusionskriterierna utgjordes av patienter under 18 år och av patienters anhöriga. Detta 

gjordes för att vi enbart ville ha fokus på sjuksköterskans samtal med den vuxna patienten. Då 

vi ville belysa sjuksköterskans erfarenheter av att möta patientens existentiella frågor valde vi 

bort anhöriga, då de inte var relevanta för vårt syfte. Patienter under 18 år valdes bort 

eftersom föräldrarna utgjorde en stor del i deras möte med sjuksköterskan.   

 

6.1.2 Provsökning 

Inledningsvis gjorde vi en provsökning i Cinahl där olika sökord testades med syfte att få 

fram relevanta artiklar till vår systematiska litteraturstudie. Vi inledde sökningen med 

fritextsökning för att finna all information i databasen som berörde de valda sökorden, enligt 

rekommendation av Willman et al. (2011). De sökord som användes i fritextsökningen var 

palliative, spirituality, nurse, nurs*, pall* och existentialism för att vi skulle få en överblick 

över mängden tillgängliga artiklar. Användning av asterisk i sökningen gjordes för att bredda 

träfflistan ytterligare och få med de artiklar som hade olika ändelser på valt sökord, så kallad 

trunkering enligt Willman et al. (2011). I vår sökning var nurs* ett ord vi valde att trunkera 

för att finna artiklar som bland annat inkluderade begreppen; nurse, nursing och nurses. Då 

vårt syfte var att belysa sjuksköterskans perspektiv ville vi få med en så bred benämning på 

sjuksköterskan som möjligt i vår sökning. Därefter gjordes en ämnesordsökning på; 

spirituality. Ämnesord benämns i Cinahl som Cinahl Headings och ger en mer begränsad 

träfflista då artiklarna som återfinns i en ämnesordsökning är mer inriktade mot det aktuella 

sökordet än en fritextsökning (Willman et al., 2011). Ämnesordsökningen hjälpte oss att välja 

bort artiklar som inte var relevanta för vårt syfte och begränsade träfflistan. Då träfflistan 

fortfarande var lång valde vi att kombinera ämnesorden med andra sökord för att begränsa 

antalet träffar. Kombination gjordes med hjälp av den booleska sökoperatorn AND, enligt 
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Willman et al. (2011), för att begränsa träfflistan till artiklar relevanta för vår systematiska 

litteraturstudie. Då vi fann relevanta artiklar i testsökningen valde vi att behålla sökorden i 

kommande sökningar. Liknande testsökningar genomfördes även i övriga databaser för att 

finna de ämnesord som var aktuella i respektive databas, då ämnesorden kan skilja sig åt trots 

att innebörden förblir densamma. Vi lade även till nya sökord i vår sökning som kunde 

relateras till vårt syfte för att testa vilka sökord som visade relevanta artiklar i sökresultatet. 

De nya sökorden utgjordes av: existentialism, existence, existential*, spiritual*, palliative 

care, terminal care, hospice care, end of life care, encounter, experience, nursing, nursing care 

och holistic nursing. Utifrån dessa sökord valde vi ut de som ansågs mest relevanta för vårt 

syfte och applicerade dem i våra databassökningar. Vi genomförde även en provsökning i 

Swemed+ med motsvarande sökord som vi nämnt tidigare, men fann inga artiklar till den 

systematiska litteraturstudien. 

 

6.1.3 Cinahl 

För att finna relevanta artiklar om existentiella frågor inom palliativ vård valde vi att söka i 

databasen Cinahl, med inriktning mot omvårdnadsforskning. Forsberg och Wengström (2013) 

beskriver att Cinahl står för Cumulative Index of Nursing and Allied Health, och är en databas 

innehållande forskning inom omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. Forskningen är 

specialiserad på omvårdnad i första hand (Forsberg & Wengström, 2013). Inledningsvis 

gjordes avgränsningar i enhet med valda inklusionskriterier. De avgränsningar som gjordes 

var att artiklarna skulle vara daterade från år 2000 till 2015, de skulle vara vetenskapligt 

granskade (peer- reviewed) och genomförda i Europa. För att få en överblick över artiklar 

genomfördes en sökning på sökorden: existentialism, existence, existential*, spiritual*, 

spirituality, palliative care, terminal care, hospice care och end of life care. De sökord som var 

synonyma valde vi att kombinera med den booleska sökoperatorn OR för att inkludera alla 

sökord i träfflistan och få med alla artiklar relevanta för den systematiska litteraturstudiens 

syfte. Den slutgiltiga sökningen gjordes med sökorden: existential*, existence, spirituality, 

spiritual care, palliative care, terminal care, hospice care och end of life care. Vi valde att inte 

inkludera sökordet nurs* i sökningen då Cinahl är en omvårdnadsdatabas och har sökordet 

inkluderat (Anna Wolke, muntlig kommunikation, 13/ 3 - 2015). De artiklar som valdes bort 

saknade våra inklusioner, saknade tillgänglig fulltext eller hade fel perspektiv i relation till 

den systematiska litteraturstudiens syfte. Se bilaga I. Resultaten från provsökningen återkom i 

den slutgiltiga systematiska litteratursökningen, vilket visade på att sökorden och sökmetoden 

varit relevanta.  
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6.1.4 PubMed 

För att finna relevanta artiklar om existentiella frågor inom palliativ vård valde vi att söka i 

databasen PubMed, med inriktning mot omvårdnadsforskning. Forsberg och Wengström 

(2013) beskriver PubMed som en bred databas innehållande forskning om medicin, 

omvårdnad och odontologi (Forsberg & Wengström 2013). Sökningen inleddes med 

avgränsning att artiklarna skulle vara daterade från år 2000 till 2015. Därefter gjordes en 

fritextsökning på samtliga begrepp för att få en uppfattning om hur många artiklar som fanns 

tillgängliga. Fritextsökningen följdes av ämnesordsökning i MeSH för att finna databasens 

egna begrepp och samtidigt undersöka hur träfflistan förändrades där ämnesord hittades. Vid 

en begränsad träfflista eller om orden kunde ha flera ändelser användes trunkering för att 

inkludera så stort antal artiklar som möjligt i träfflistan. Slutligen inleddes en 

kombinationssökning med booleska sökoperatorer mellan de olika sökorden för att få med 

alla aspekter vi eftersökte för att kunna besvara vårt syfte. De sökord som användes utöver 

dem vi valt att använda i Cinahl var ämnesorden nursing, holistic nursing och existentialism, 

där existentialism ersatte sökordet existence. Holistic nursing valde vi att lägga till då det var 

ämnesordet för spiritual care i PubMed, dock valde vi att behålla spiritual care i 

fritextsökningen för att inte missa några relevanta artiklar. Se bilaga I. För att se att artiklarna 

var vetenskapligt granskade användes Ulrichs web. Några artiklar valdes bort då vi redan 

funnit dem i tidigare databassökning i Cinahl. Anledningen till att övriga artiklar valdes bort 

var att de saknades i fulltext, inte passade in i våra inklusioner eller innehöll fel perspektiv i 

relation till den systematiska litteraturstudiens syfte.  

 

6.1.5 PsycINFO 

För att finna relevanta artiklar om den psykologiska aspekten inom existentiella frågor och 

palliativ vård valde vi att söka i PsycINFO. Forsberg och Wengström (2013) beskriver 

PsycINFO som en bred databas med forskning inriktad mot psykologi inom medicin, 

omvårdnad och andra närliggande områden (Forsberg & Wengström, 2013). Sökningen 

började med fritextsökning på sökorden existential, spiritual care, terminal care, hospice care, 

end of life care och nurs*. Sökningen gick vidare genom att gå in i Thesaurus för att hitta 

fungerande ämnesord i PsycINFO. Fungerande ämnesord var existentialism, spirituality och 

palliative care. Därefter kombinerades de olika sökorden med de booleska sökoperatorerna 

AND och OR, som beskrivs av Willman et al. (2011). De sökord som inkluderades i den 

slutgiltiga sökningen var: existentialism, existential*, spirituality, spiritual care, palliative 

care, terminal care, hospice care, end of life care och nurs*. De artiklar vi fann relevanta för 
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vårt syfte hade visats i träfflistan i tidigare sökning i PubMed och Cinahl. Dessa artiklar står 

inom parantes i söktabellen för PsycINFO. Se bilaga I. Övriga artiklar valdes bort då de 

saknade våra inklusionskriterier, saknade fulltext eller innehöll fel perspektiv i relation till den 

systematiska litteraturstudiens syfte.  

 

6.1.6 Manuell sökning 

Forsberg och Wengström (2013) menar att en metod för att finna ytterligare artiklar till den 

systematiska litteraturstudien är att genomföra en manuell sökning i referenslistor från böcker, 

avhandlingar och artiklar. Vi gick igenom all litteratur vi funnit till vår systematiska 

litteraturstudie för att söka ytterligare vetenskapliga artiklar i deras referenslistor. Vi fann ett 

flertal artiklar som verkade relevanta för vårt syfte utifrån titel och årtal, varpå vi sökte dem i 

fulltext. En del artiklar valdes bort när vi har läst dem, abstrakt och fulltext, då de inte 

överensstämde med våra inklusionskriterier. När vi valt bort de artiklar som var irrelevanta 

för vårt syfte återstod tre artiklar som gick vidare till kvalitetsgranskning. Dessa artiklar fick 

nummer två, sju och åtta i artikelmatrisen. Se bilaga III.  

 

6.2 Kvalitetsgranskning 

De 12 artiklar som överensstämde med vårt syfte gick vidare till kvalitetsgranskning. Vi valde 

att göra två modifierade granskningsprotokoll utifrån Forsberg och Wengström (2013). Ett 

protokoll gjordes för att granska kvalitativa artiklar och ett protokoll för att granska 

kvantitativa artiklar. De granskningsprotokoll Forsberg och Wengström (2013) 

rekommenderade ansåg vi vara för detaljerade. Vid modifiering av granskningsprotokollen för 

de kvalitativa och kvantitativa artiklarna valde vi att sammanföra de frågor som var lika och 

valde bort de frågor som ansågs irrelevanta för att styrka artiklarnas kvalitet. Då de valda 

artiklarna inte inkluderat jämförelsegrupper valde vi exempelvis att ta bort de frågor som 

handlade om att jämföra grupper. För att kunna bedöma kvalitéten på svaren valde vi att 

använda poängsystemet av Willman et al. (2011). Granskningsprotokoll ska innehålla frågor 

för att kunna bedöma kvalitéten av olika artiklar. Författarna menar att forskarna i en 

systematisk litteraturstudie bör sammanställa frågor anpassade till de olika artiklarna som 

valts ut och göra separata protokoll för artiklar av olika art. Artiklar med olika designer kan 

inte bedömas efter samma protokoll (Willman, et al., 2011), varför vi valde att modifiera två 

granskningsprotokoll. Enligt poängsystemet av Willman et al. (2011) valde vi att ge artiklarna 

1 poäng för varje positivt svar på frågorna. Vid varje negativt eller otydligt svar gav vi 
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artikeln 0 poäng. Därefter räknade vi ihop samtliga poäng i förhållande till den totala 

poängsumman för att göra en kvalitetsbedömning. Vi har totalt 15 frågor i våra 

granskningsprotokoll där poäng 0-7 bedöms som låg kvalitet, 8-11 bedöms som medel och 

12-15 bedöms som hög kvalitet. Se bilaga II. När granskningsprotokollen var färdiga delade 

vi upp artiklarna mellan oss för att granska hälften av artiklarna enskilt. Innan 

kvalitetsgranskningen inleddes diskuterade vi frågornas innebörd och vad som krävdes av 

artiklarna för att få ett positivt svar så att bedömningen av de olika artiklarna kunde ske på 

lika villkor. Uppkom det några oklarheter under kvalitetsgranskningen genomförde vi en ny 

enskild kvalitetsgranskning. Tio artiklar valdes ut för analys.  

 

6.3 Analysprocessen 

Analysen inspirerades av Friberg (2012) som beskriver analysen som en rörelse från helhet till 

delar och sedan till en ny helhet. Helheten består av valda artiklar och delarna utgörs av det 

resultat vi sönderdelat för att finna svar på den systematiska litteraturstudiens syfte. Den nya 

helheten skapas utifrån det resultat som träder fram i den systematiska litteraturstudien menar 

Friberg (2012). Inledningsvis läste vi alla artiklar enskilt flera gånger för att hitta 

övergripande ämnen. Vi hittade då ett flertal ämnen som var relevanta för vårt syfte bland 

annat sjuksköterskans sårbarhet och organisationens påverkan. Inför analysprocessen delade 

vi upp artiklarna för enskild analys. 

 

Vi valde att analysera en artikel i taget för att finna likheter och skillnader i respektive artikel. 

Vi plockade ut det resultat som svarade på vårt syfte och delade in texten i olika 

meningsenheter, enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2008). Genom att göra en 

kondensering av meningsenheterna fick vi en sammanfattning av de viktigaste delarna i 

artikelns resultat och utgick därifrån i analysprocessen. Efter kondenseringen läste vi 

varandras analys och diskuterade fram konsensus. Därefter fortsatte analysprocessen 

gemensamt. Utifrån meningsenheterna fann vi likheter och skillnader i respektive artikel som 

fick olika koder, enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2008). När vi hade skrivit in 

meningsenheter, kondensering och koder i ett Worddokument skrev vi ut det i pappersformat. 

Vi klippte ut alla meningsenheter och siffermarkerade dem med respektive artikelnummer 

från artikelmatrisen. Därefter lade vi ut alla pappersbitar på golvet för att få en överblick av 

helheten innan vi skapade nya delar. Detta underlättade arbetet med att jämföra likheter och 

skillnader i artiklarnas resultat, då vi kunde flytta runt och jämföra meningsenheterna mot 
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varandra. Vi gick igenom en artikel i taget och lade meningsenheterna i olika högar för att 

finna nya grupper. De nya grupperna som vi fann valde vi att kalla för subteman utifrån 

Nyström (2008). Därefter gjorde vi en ny genomgång av texten i de olika grupperna och förde 

dem samman i olika teman som Friberg (2012) beskriver. Se tabell 1. De teman som kom 

fram under analysprocessen utgjorde grunden för vårt resultat och den nya helheten som 

Friberg (2012) beskriver. Dessa teman var: att uppmärksamma existentiella frågor, att våga 

möta existentiella frågor och att skapa förutsättningar för att möta existentiella frågor. 

 

Tabell 1 Exempel ur analysprocessen 

Meningsenhet Kondensering Kod Subtema Tema 

Much spiritual distress 

cannot easily be put 

into words. 

Spiritual 

distress cannot 

easily be put in 

words. 

Brist på 

ordförråd 

Samtal om livet och 

döden 

Att 

uppmärksamma 

existentiella frågor 

Another factor was 

preventing effective 

spiritual support was the 

ignorance of nursing 

staff about patients’ 

religious convictions. 

Ignorance of 

patients 

religious 

convictions 

prevented 

effective 

spiritual 

support. 

Respektera 

religion 

Religionens inverkan 

på mötet med 

existentiella frågor 

Att uppmärksamma 

existentiella frågor 

According to the nurses, 

genuine presence of 

utmost importance 

during a conversation of 

an existential nature. 

Genuine 

presence was 

important during 

existential 

conversations. 

Vara där Uppmärksammande 

av existentiella frågor 

genom närvaro 

 

Att uppmärksamma 

existentiella frågor 

 

Health professionals 

own difficulties coming 

to terms with death and 

dying. 

Own difficulties 

coming to terms 

with death and 

dying. 

Egen 

existentiell 

påverkan 

Reflektion kring 

döden 

Att våga möta 

existentiella frågor 

Staff emphasized the 

need for training in 

spiritual 

communication. 

Need for 

training in 

spiritual 

communication. 

Religiös 

okunskap 

Kunskapens inverkan 

på det existentiella 

mötet 

Att våga möta 

existentiella frågor 

Fear of not being able 

to resolve the problem. 

Fear of not 

being able to 

solve problem. 

Maktlöshet Sjuksköterskans egen 

sårbarhet 

Att våga möta 

existentiella frågor 

To be grateful to share 

in the end of another’s 

Grateful to 

share in the end 

Tacksam-

het 

Sjuksköterskans 

upplevelser av 

Att våga möta 

existentiella frågor 
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life... of another’s life meningsfullhet 

 

It was also important to 

the nurses, however, to 

respect the patients´ 

needs to contemplate 

and allow them space 

alone with their 

thoughts. 

Important to 

respect patients 

needs for space 

alone with their 

own thoughts 

Integritet Följsamhet i mötet 

med existentiella 

frågor 

Att skapa 

förutsättningar för 

att möta 

existentiella frågor 

Although there is much 

work to be carried out, 

these rooms enhance 

communication. 

Rooms enhance 

communication 

Miljö Organisationen 

påverkar mötet med 

existentiella frågor 

Att skapa 

förutsättningar för 

att möta 

existentiella frågor 

 

7 Forskningsetiska överväganden 

Etiska aspekter bör beaktas i varje systematisk litteraturstudie menar Forsberg och 

Wengström (2013). Vi har i den systematiska litteraturstudien försökt ta hänsyn till etiska 

aspekter i urvalet då de artiklar som valts ut varit relevanta för den systematiska 

litteraturstudiens syfte och inklusionskriterier. Inga artiklar har valts bort efter vårt eget tycke. 

Forsberg och Wengström (2013) menar att alla relevanta artiklar ska inkluderas i den 

systematiska litteraturstudien, oavsett forskarens åsikt. Vi har inte valt bort relevant resultat 

eller förvrängt resultatet. Alla artiklar vi valt till den systematiska litteraturstudien var etiskt 

godkända. Forsberg och Wengström (2013) menar att ett etiskt godkännande eller noggranna 

etiska överväganden är ett krav. 
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8 Resultat 

Resultatet presenteras i form av tre teman och nio subteman. Se tabell 2.  

Tabell 2 Teman och subteman 

Att uppmärksamma 

existentiella frågor 

Att våga möta existentiella 

frågor 

Att skapa förutsättningar för att 

möta existentiella frågor 

Samtal om livet och döden 

 

Kunskapens inverkan på det 

existentiella mötet 

 

Organisationen påverkar mötet med 

existentiella frågor 

 

Uppmärksamma existentiella 

frågor genom närvaro 

 

Sjuksköterskans egen 

sårbarhet 

 

Följsamhet i mötet med existentiella 

frågor 

 

Religionens inverkan på mötet 

med existentiella frågor 

 

Sjuksköterskans reflektioner 

kring döden 

 

 

 Sjuksköterskans upplevelse 

av meningsfullhet 

 

 

8.1 Att uppmärksamma existentiella frågor 

8. 1.1 Samtal om livet och döden 

Många sjuksköterskor uppmärksammade existentiella frågor genom samtal. Sjuksköterskorna 

ansåg att det var deras uppgift att belysa existentiella frågor i samtal med patienter. (Strang, 

Henoch, Danielson, Browall, & Melin-Johansson, 2014; Torneo, Danbolt, Kvigne & Sorlie, 

2014). Alla sjuksköterskor var dock inte villiga att möta existentiella frågor inom den 

palliativa vårdens sena fas, vilket gjorde att samtalet uteblev. Dock upplevde sjuksköterskorna 

att när de inte mötte patientens existentiella frågor om livet och döden kunde patienternas 

tillstånd försämras (Kuuppelomäki, 2001; McSherry & Jamieson, 2011; McSherry & 

Jamieson, 2013; Strang et al., 2014). Sjuksköterskor beskrev hur ett uteblivet samtal om 

existentiella frågor kunde leda till lidande hos patienten. Lidandet kunde visa sig som ångest, 

oro eller smärta. (McSherry & Jamieson, 2011; McSherry & Jamieson, 2013; Strang et al., 

2014). Sjuksköterskorna belyste vikten av att möta patientens existentiella frågor genom 

samtal om livet och döden. Sjuksköterskorna menade att de genom samtalet kunde lindra 

patientens lidande (McSherry & Jamieson, 2011; McSherry & Jamieson, 2013). 

 

Många sjuksköterskor beskrev språket som en viktig del i mötet med existentiella frågor och i 

samtal om livet och döden (Abbas & Dein, 2011; Kuuppelomäki, 2001; McSherry & 

Jamieson, 2011; Strang et al., 2014; Torneo et al., 2014). Sjuksköterskor rapporterade 

svårigheter att samtala om livet och döden  på grund av bristande språklig förmåga, både från 

sjuksköterskans egen sida och från patientens. Existentiella frågor ansågs svåra att ge ord åt, 
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menade sjuksköterskorna (Abbas & Dein, 2011; Torneo et al., 2014). Många samtal inriktades 

mot döden och det lidande patienten delade med sig av till sjuksköterskan (Browall, Henoch, 

Melin-Johansson , Strang, & Danielson, 2014; Kuuppelomäki, 2001; McSherry & Jamieson, 

2013; Torneo et al., 2014). I vissa fall talade patienten om sin dödslängtan, vilket många 

sjuksköterskor tyckte var svårt att möta (Browall et al., 2014; McSherry & Jamieson, 2013). 

Sjuksköterskorna belyste vikten av att stanna kvar i samtalet och möta patientens önskan att 

samtala om döden såväl som livet även om sjuksköterskan upplevde det som svårt (Abbas & 

Dein, 2011; Browall et al., 2014; Kuuppelomäki, 2001; McSherry & Jamieson, 2011; 

McSherry & Jamieson, 2013; Torneo et al., 2014). Det var viktigt att sjuksköterskan 

bekräftade patientens existentiella tankar, visade empati och gav patienten tröst vid behov i 

samtalet (Browall et al., 2014; McSherry & Jamieson, 2011; Strang et al., 2014; Torneo et al., 

2014). Det var även viktigt att sjuksköterskan visade omtanke, godhet och glädje i mötet vid 

existentiella frågor. Sjuksköterskans egenskaper och förmåga att uppmärksamma existentiella 

frågor ansågs vara en viktig del i mötet, då det kunde öppna för samtal om livet och döden  

(McSherry & Jamieson, 2011; Strang et al., 2014; Torneo et al., 2014). Sjuksköterskor tog 

även upp samtal om livet som en del i mötet av existentiella frågor. Samtal om livet ansågs 

vara en viktig del i att hjälpa patienter att finna mening i sin situation. Genom att belysa de 

goda aspekterna i patientens liv och hens erfarenheter kunde sjuksköterskan hjälpa patienten 

att uppleva välbefinnande trots sjukdom (Strang et al.,  2014; Torneo et al., 2014). 

 

8.1.2 Uppmärksamma existentiella frågor genom närvaro  

Många sjuksköterskor beskrev vikten av att vara närvarande för att kunna uppmärksamma 

existentiella frågor. Att finnas där för patienten och spendera tid med hen ansågs därför utgöra 

en viktig del i vården och i mötet av dessa frågor (Baliey, Moran & Graham, 2009; Browall et 

al., 2014; McSherry & Jamieson, 2013; Strang et al., 2014; Torneo et al., 2014). När inga ord 

uttrycktes kunde sjuksköterskan ge patienten tröst och stöd i sina existentiella frågor genom 

närvaro i form av beröring. Genom att vara närvarande och lyssna till patientens existentiella 

tankar och frågor kunde sjuksköterskan hjälpa hen att känna välbefinnande trots sjukdom. Det 

var inte sjuksköterskans uppgift att komma med lösningar på patientens existentiella frågor 

utan snarare att vara närvarande och lyssna och därigenom visa patienten att hen inte är 

ensam. Sjuksköterskorna beskrev ordlös kommunikation som ett sätt att skänka patienten tröst 

i hens situation och även att kunna uppmärksamma och möta hens existentiella frågor genom 

tystnadens makt (Baliey et al., 2009; Browall et al., 2014; Ekedahl & Wengström, 2007; 

McSherry & Jamieson, 2013; Strang et al., 2014; Torneo et al., 2014). 
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Många sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att ha en förmågan att uppmärksamma och 

upptäcka patientens signaler gällande existentiella frågor. Det var inte alltid patienten talade 

om när hen ville samtala om existentiella frågor utan sjuksköterskan var tvungen att 

uppmärksamma dessa behov indirekt (Baliey et al., 2009; Kuuppelomäki, 2001; Strang et al., 

2014; Torneo et al., 2014). Därför var det viktigt att sjuksköterskan kunde känna av och 

uppmärksamma när patienten ville få sina existentiella frågor bemötta, då det var ett känsligt 

ämne att ta upp. För att uppmärksamma dessa signaler var det viktigt att sjuksköterskan var 

närvarande och lyhörd inför patienten i möten om existentiella frågor (Baliey et al., 2009; 

Browall et al., 2014; Ekedahl & Wengström, 2007; Strang et al., 2014; Torneo et al., 2014).  

 

8.1.3 Religionens inverkan på mötet med existentiella frågor 

För att kunna uppmärksamma existentiella frågor var det viktigt att sjuksköterskan hade en 

förståelse och respekt för olika religioner och trosuppfattningar. För att kunna möta 

existentiella frågor i vården bör sjuksköterskan även kunna möta patientens religion och tro. 

Dessutom bör sjuksköterskan ha förmågan att sätta sin egen tro åt sidan i mötet med 

existentiella frågor och istället ta hänsyn till patientens tro (Baliey et al., 2009; 

Kuuppelomäki, 2001; McSherry & Jamieson, 2011; McSherry & Jamieson, 2013; Torneo et 

al., 2014). 

 

8.2 Att våga möta existentiella frågor 

8.2.1 Sjuksköterskans egen sårbarhet  

Sjuksköterskor beskrev sin egen sårbarhet i mötet med existentiella frågor i den palliativa 

vårdens sena fas. Sårbarheten påverkade deras mod att våga möta de existentiella frågor 

patienter bar med sig. Sjuksköterskorna kände sig maktlösa i mötet med den döende patienten 

och upplevde rädsla över att inte kunna hjälpa patienten att finna svar på sina existentiella 

frågor. När sjuksköterskan var oförmögen att tillmötesgå patienternas behov att samtala om 

existentiella frågor, upplevde sjuksköterskan maktlöshet (Abbas & Dein, 2011; Ekedahl & 

Wengström, 2007; Strang et al., 2014). Sjuksköterskor belyste även svårigheter att möta yngre 

patienters existentiella frågor (Browall et al., 2014; Ekedahl & Wengström, 2007). Att möta 

döende patienter beskrev sjuksköterskor som svårt, vilket påverkade deras egen sårbarhet i 

mötet med frågor om döden. Sjuksköterskorna kunde i vissa fall känna igen sig i patienten. 

Sjuksköterskan kunde uppleva en personlig anknytning till patienten om hen hade en anhörig 
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som var sjuk hemma eller hade barn som var i patientens ålder (Abbas & Dein, 2011; Browall 

et al., 2014; Ekedahl & Wengström, 2007; Strang et al., 2014). Sjuksköterskor beskrev även 

sin egen sårbarhet då hen kommit för nära patienten, vilket ledde till att sjuksköterskan inte 

vågade möta patientens existentiella frågor (Browall et al., 2014; Ekedahl & Wengström, 

2007; Strang et al., 2014). 

Det krävdes mycket energi och kraft av sjuksköterskan att våga möta patienters existentiella 

frågor, vilket kunde resultera i trötthet och utmattning både i arbetet och i det privata livet 

(Browall et al., 2014; Ekedahl & Wengström, 2007; Strang et al., 2014).  

 

8.2.2 Sjuksköterskans reflektioner kring döden 

Att jobba med patienter nära döden väckte sjuksköterskans egna existentiella frågor om sin 

egen existens och dödlighet, vilket kunde leda till stress och ångest i relation till den egna 

döden och det levda livet. Stressen och ångesten som sjuksköterskan upplevde kunde leda till 

att hen inte vågade möta patienters existentiella frågor. Sjuksköterskor beskrev en rädsla inför 

den egna döden som väcktes i relation till att vårda döende patienter (Abbas & Dein, 2011; 

Browall et al., 2014;  Johansson & Lindahl, 2012; Ekedahl & Wengström, 2007;  Strang, et 

al., 2014). En annan faktor som försvårade mötet med existentiella frågor inom den palliativa 

vårdens sena fas var den existentiella utmattning som sjuksköterskor ofta beskrev efter att ha 

samtalat kring dessa frågor. Existentiella frågor beskrevs svåra att möta och kunde orsaka oro 

och ångest hos sjuksköterskorna (Browall et al.,  2014; Johansson & Lindahl, 2012; Strang et 

al., 2014). Utmattningen som sjuksköterskor erfor efter att samtalat kring existentiella frågor 

kunde många gånger leda till rädsla att möta nya frågor i framtiden, då sjuksköterskorna 

påverkades av samtalen (Abbas & Dein, 2011; Browall et al., 2014; Ekedahl & Wengström, 

2007; Johansson & Lindahl., 2012; Strang et al., 2014).  

 

8.2.3 Kunskapens inverkan på det existentiella mötet 

Kunskap utgjorde en viktig del i sjuksköterskans förmåga och mod att våga möta existentiella 

frågor. Bristande utbildning, kunskap och erfarenhet utgjorde ett stort hinder i sjuksköterskans 

möte med patientens existentiella frågor. Utan dessa tre faktorer vågade många sjuksköterskor 

inte möta patientens frågor om livet och döden (Abbas & Dein, 2011; Ekedahl & Wengström, 

2007; Johansson & Lindahl, 2012; Kuuppelomäki, 2001; McSherry & Jamieson, 2011). 

Många sjuksköterskor menade att de inte fått någon utbildning i hur existentiella frågor bör 

mötas och kände sig därför osäkra och vågade inte ta upp ämnet i möten med patienter (Abbas 

& Dein, 2011; Ekedahl & Wengström, 2007;  Johansson & Lindahl, 2012; Kuuppelomäki, 
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2001). Sjuksköterskor som saknade erfarenhet upplevde det som krävande och frustrerande att 

möta existentiella frågor och vågade därför inte möta patientens existentiella behov (Abbas & 

Dein, 2011; Kuuppelomäki, 2001; Johansson & Lindahl, 2012; Strang et al., 2014). 

Sjuksköterskor som istället arbetat en längre tid inom yrket menade att erfarenhet hjälpte dem 

att möta frågor om livet och döden. Erfarenheten hade gjort sjuksköterskorna mer trygga i sig 

själva, och de vågade då möta de svåra existentiella frågorna i större utsträckning än oerfarna 

sjuksköterskor (Kuuppelomäki, 2001; Johansson & Lindahl, 2012; Strang et al., 2014; Torneo 

et al., 2014). Sjuksköterskor beskrev även bristande kunskap i religion och andlighet, vilket 

försvårade mötet ytterligare. Bristande kunskap hos sjuksköterskan innebar att hen kände sig 

osäker i sin yrkesroll och inte vågade möta existentiella frågor som riktade sig särskilt mot 

religion och andlighet. Sjuksköterskor belyste även det faktum att de upplevde svårigheter att 

särskilja andlighet och religion i de existentiella frågorna. Därmed ökade deras svårigheter 

ytterligare inför att möta patienternas existentiella frågor (Abbas & Dein, 2011; McSherry & 

Jamieson, 2011; McSherry & Jamieson, 2013; Torneo et al., 2014). 

 

8.2.4 Sjuksköterskans upplevelse av meningsfullhet 

När sjuksköterskorna vågade möta existentiella frågor upplevde de meningsfullhet i arbetet 

och att de kunde hjälpa patienter (Browall et al., 2014; Ekedahl & Wengström, 

2007; Johansson & Lindahl, 2012; Strang et al., 2014). För att våga möta existentiella frågor 

om livet och döden krävdes mod att stanna kvar hos patienten och i samtalet. Det var viktigt 

att sjuksköterskan inte övergav patienterna med hens existentiella frågor utan hade modet att 

stanna kvar och våga lyssna på patientens berättelse (Browall et al., 2014; Johansson & 

Lindahl, 2012; Strang et al., 2014; Torneo et al., 2014). Sjuksköterskor beskrev att de efter 

samtal om existentiella frågor upplevde tacksamhet gentemot patienten för att hen valt att dela 

med sig av sin berättelse (Browall et al., 2014; Ekedahl & Wengström, 2007;  Johansson & 

Lindahl, 2012; Strang et al., 2014). Sjuksköterskor ville göra patienters sista tid i livet så bra 

som möjligt, och när de vågade besvara patienternas existentiella frågor och behov upplevde 

de meningsfullhet. De existentiella frågorna handlade många gånger om livet och döden men 

kunde även beröra andlighet och tron på en högre makt (Ekedahl & Wengström, 2007; 

Johansson & Lindahl, 2012; Strang et al., 2014, Torneo et al., 2014). 
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8.3 Att skapa förutsättningar för att möta existentiella frågor 

8.3.1 Organisationen påverkar mötet med existentiella frågor 

Den rådande organisationen på sjuksköterskors arbetsplats visade sig ha en inverkan på 

sjuksköterskans erfarenheter av att kunna skapa förutsättningar för att möta existentiella 

frågor. Tre faktorer belystes: tidens inverkan, teamarbete och miljöns inverkan (Abbas & 

Dein, 2011; Ekedahl & Wengström, 2007; Johansson & Lindahl, 2012; Kuuppelomäki, 2001; 

Strang et al., 2014; Torneo et al., 2014). Tidsbrist kunde orsaka existentiell stress hos 

sjuksköterskan då hen inte kunde tillmötesgå patientens existentiella frågor (Ekedahl & 

Wengström, 2007; Johansson & Lindahl, 2012; Strang et al., 2014). Tiden var en viktig faktor 

för att kunna möta patientens frågor om livet och döden, och även ett krav för att upprätthålla 

dessa samtal (Ekedahl & Wengström, 2007; Johansson & Lindahl 2012; Kuuppelomäki, 

2001; Strang et al., 2014; Torneo et al., 2014). Många sjuksköterskor var tvungna att skapa 

sin egen tid och prioritera sitt arbete för att kunna möta de existentiella frågor som fanns inom 

den palliativa vårdens sena fas. Organisationen var bristfällig avseende tidsaspekten menade 

sjuksköterskor, som själva påverkades negativt till följd av tidsbristen (Strang et al., 2014; 

Torneo et al., 2014).   

 

Sjuksköterskor ansåg även att teamarbete utgjorde en viktig del i att skapa förutsättningar för 

att möta existentiella frågor. Det var en viktig del i arbetet att kunna ta stöd av kollegor efter 

att ha samtalat om livet och döden med patienter. Många sjuksköterskor upplevde att det var 

svårt att samtala om livet och döden och önskade därför möjlighet att dela med sig av sina 

erfarenheter och spegla i kollegor. På så sätt fick sjuksköterskor möjlighet att tala med någon 

som kan relatera till det hen gör i sitt arbete och som kunde förstå innebörden av att möta 

existentiella frågor (Abbas & Dein, 2011; Johansson & Lindahl, 2012; Strang et al., 2014; 

Torneo et al., 2014). Genom att sjuksköterskan kunde ta stöd av kollegor vid behov ökade 

förutsättningarna för att sjuksköterskan skulle kunna möta patienters existentiella frågor då 

det efterfrågades. Det var även viktigt att kunna hänvisa patienter till teamet om 

sjuksköterskan upplevde det för svårt att möta existentiella frågor. Genom att använda sig av 

teamet i avseende att möta existentiella frågor kunde sjuksköterskan få stöd i sitt arbete och 

samtidigt ge patienten bästa möjliga vård (Kuuppelomäki, 2001; Strang et al., 2014; Torneo et 

al., 2014). 
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Den tredje faktorn som påverkade sjuksköterskans förmåga att skapa förutsättningar för att 

möta existentiella frågor utgjordes av miljön. Sjuksköterskor beskrev hur ett lugnt, tyst och 

harmoniskt rum kunde öppna för samtal mellan sjuksköterska och patient. Rummet beskrevs 

som en trygg och säker plats där patient och sjuksköterska kunde finna ro och ostört samtala 

kring existentiella frågor. Sjuksköterskor beskrev miljön som en viktig del av vården i den 

palliativa vårdens sena fas avseende att möta existentiella frågor. Miljön påverkade 

sjuksköterskans förmåga att möta dessa frågor och även patientens vilja att tala om 

existentiella frågor med sjuksköterskan (Ekedahl & Wengström, 2007; Johansson & Lindahl, 

2012; Strang et al.,  2014; Torneo et al.,  2014).  

 

8.3.2 Följsamhet i mötet med existentiella frågor 

För att kunna möta existentiella frågor var det viktigt att sjuksköterskan var följsam inför 

patientens behov (Abbas & Dein, 2011; Baliey et al., 2009; Browall et al., 2014; Johansson & 

Lindahl, 2012; Kuuppelomäki, 2001; McSherry & Jamieson, 2013; Strang et al., 2014; 

Torneo et al., 2014). Det var viktigt att sjuksköterskan visade känslighet och tog hänsyn till 

patienten i mötet. Sjuksköterskan behövde känna av om det var lämpligt att inleda ett samtal 

om existentiella frågor och inte ta upp ämnet för snabbt i möten med patienter. Ibland ville 

patienten inte tala om existentiella frågor och då var det viktigt att sjuksköterskan 

respekterade patientens integritet (Abbas & Dein, 2011; Browall et al., 2014; Johansson & 

Lindahl, 2012; Kuuppelomäki, 2001; Strang et al., 2014; Torneo et al., 2014). Samtidigt var 

det viktigt att inte släppa ämnet allt för fort utan uppmuntra patientens existentiella frågor vid 

senare tillfälle utan att överskrida hens integritet (Strang et al., 2014; Torneo et al., 2014). 

Varje patient var unik och skulle därför mötas därefter gällande existentiella frågor, menade 

sjuksköterskorna (Abbas & Dein, 2011).  

 

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Vår metoddiskussion är inspirerad av Friberg (2012), som beskriver hur tillvägagångssättet 

vid en systematisk litteraturstudie ska värderas. Metoddiskussionen beskriver hur arbetet gått 

genom att värdera vald metod, urvalsförfarande och analys. Att värdera en systematisk 

litteraturstudie innebär att forskaren ställer frågor om sin studie för att upptäcka styrkor och 

svagheter i vald metod och tillvägagångssätt. Frågorna kan gälla om den valda metoden var 
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lämplig, om relevanta artiklar valts ut och om artiklarna speglar de frågor forskaren vill 

undersöka (Friberg, 2012).  

 

9.1.1 Sökning- och urvalsförfarande 

Genom att söka artiklar som var publicerade 2000-2015 kunde vi urskilja både styrkor och 

svagheter i sökningsförfarandet. Utökningen utgjorde en styrka då träfflistan gav oss fler 

artiklar och ett fylligare resultat. Genom att vi valde att inkludera aktuella artiklar från de 

senaste 15 åren blev resultatet mer aktuellt och lättare att överföra till dagens vård. Dock kan 

avgränsningen även utgöra en svaghet, då många artiklar kan ha förbisetts till följd av 

avgränsningen. Vi uppmärksammade nämligen att såväl nya som äldre artiklar visar liknande 

resultat. Hade vi valt att inkludera artiklar äldre än 15 år hade vi kunnat få ett annat resultat 

eller stärkt vårt befintliga resultat.  

 

Vi har haft många diskussioner kring vilka sökord som skulle användas i sökningen innan vi 

kom fram till våra valda begrepp. Vi diskuterade begreppet “erfarenheter” och olika 

synonymer men efter testsökningar kom vi fram till att “erfarenhet” som sökord enbart 

minskade träfflistan i databaserna. Då träfflistan redan var bristfällig i relation till vårt syfte 

valde vi därför att inte inkludera begreppet i vår sökning. Andra begrepp vi diskuterade var 

“möten” och “kommunikation”, men de gav samma problem som sökningen på “erfarenhet” 

varför vi valde bort även dessa begrepp och istället lade fokus på de begrepp som visas i 

bilaga I. Visserligen återfanns en del av de artiklar som redan valts ut i tidigare sökning men 

det var även många artiklar, relevanta för vårt syfte, som gick förlorade vid tillägg av något av 

de tre nämnda begreppen. Detta anser vi är en styrka i sökningsförfarandet, att vi grundligt 

sökt igenom databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO.  

 

En svaghet i den systematiska litteraturstudien kan vara att vi valt bort artiklar som inte gick 

att läsa i fulltext. Vi valde bort dessa artiklar då många saknade tillgängligt abstrakt. De 

artiklar som saknade abstrakt valdes bort, då vi tidigare läst titlar som verkat relevanta men 

senare visat sig vara motsatsen. Vi gjorde manuella sökningar på internet på de artiklar som 

kostade pengar att ta hem i fulltext. Vi fann några i fulltext att ta hem utan att behöva betala. 

Dock var dessa inte relevanta för vårt syfte och valdes därför bort. De artiklar som inte 

återfanns med hjälp av manuell sökning valde vi att inte beställa hem, då ekonomin för detta 

saknades. Hade vi valt att beställa hem artiklarna hade vi kanske fått ett annat resultat eller 

stärkt vårt befintliga resultat. 
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Något vi kunde gjort annorlunda i vår systematiska litteraturstudie var att inkludera 

västvärlden istället för enbart Europa. Vi valde bort övriga världen då vårt intresse låg i 

erfarenheter från Sverige och närliggande länder som skulle kunna överföras till svensk vård. 

Detta anser vi utgör en styrka i vår systematiska litteraturstudie. Hade vi valt att inkludera 

övriga västvärlden utanför Europa hade vi kanske fått en bredare träfflista och flera perspektiv 

i vårt resultat. Alternativt hade vi kanske upptäckt att existentiella frågor möttes på liknande 

sätt i flera delar av världen och på så sätt stärkt innehållet i vårt resultat. Om vi hade gjort 

ytterligare en systematisk litteraturstudie hade förmodligen västvärlden varit relevant att 

undersöka för att göra en jämförelse med Europa. 

 

Willman et al. (2011) beskriver risken för bias i poängsystem, då forskaren riskerar att över- 

eller undervärdera de enskilda artiklarna och därmed ge en falsk föreställning om att 

kvalitetsbedömningen blir exakt. För att minska risken för det kan forskaren använda sig av 

forskartriangulering (Forsberg & Wengström, 2013). Genom användandet av 

forskartriangulering kunde vi diskutera våra enskilda kvalitetsgranskningar och uppnå 

konsensus för att undvika övervalidering av artiklarna (Forsberg & Wengström, 2012). 

Användandet av forskartriangulering utgör en styrka i urvalsmetoden. Dock finns det en risk 

att vår egen förförståelse trots forskartriangulering påverkat valideringen av valda artiklar. En 

svaghet i artikelgranskningen utgörs av att vi inte kvalitetsgranskat alla artiklar separat för att 

sedan diskutera fram konsensus. Den metoden har enbart använts på de artiklar vi upplevt 

som svårbedömda.   

 

9.1.2 Analys 

En svaghet i analysprocessen är att vi inte analyserat samtliga artiklar enskilt genom hela 

analysprocessen. Vi plockade ut meningsenheter och kondenserade dem enskilt och 

diskuterade sedan eventuella skillnader i våra enskilda analyser för att nå konsensus. Denna 

del av analysprocessen är en styrka medan övriga delar, där vi fick fram koder, subteman och 

teman, tillsammans är en svaghet i den systematiska litteraturstudien. Hade vi istället 

analyserat samtliga artiklar enskilt och sedan träffats för att diskutera fram konsensus kunde 

resultatet varit mer trovärdigt (Forsberg & Wengström, 2013). Därigenom hade eventuellt fler 

perspektiv kunnat upptäckas och involverats som vi kan ha missat. 
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En annan svaghet i studien kan eventuellt vara att vi båda arbetat inom palliativ vård, vilket 

skapar en förförståelse för ämnesområdet och att det kan ha påverkat resultatet.  

 

9.1.3 Den systematiska litteraturstudiens överförbarhet 

Vi anser att vi har en tydligt beskriven urvalsmetod, datainsamlingsmetod och analysmetod, 

vilket styrker den systematiska litteraturstudiens överförbarhet enligt Lundman och Hällgren-

Graneheim (2008). Vi anser även att kontexten är väl beskriven i den systematiska 

litteraturstudien trots att vi inte valt en enskild vårdkontext att inrikta vår systematiska 

litteraturstudie mot. Då vi inte gjort några begränsningar gällande kontexten utan valt att 

inkludera sjukhusvård, hemsjukvård och hospisvård kan överförbarheten påverkats negativt. 

Det kan vara svårt att överföra resultatet till en specifik vårdkontext i Sverige då den 

systematiska litteraturstudien involverar flera kontexter. Dock skulle resultatet kunna vara 

överförbart till olika kontexter där palliativ vård bedrivs i den sena fasen, då de olika 

artiklarna visade liknande resultat. Rosberg (2008) skriver dock att det inte är antalet liknande 

resultat som bestämmer studiens överförbarhet utan djupet, variationen och 

innebördsrikedomen i det insamlade materialet. Då vi genomförde en noggrann och ingående 

analys av artiklarna uppnådde vi ett djup i resultatet som Rosberg (2008) beskriver. Valet att 

inkludera olika vårdkontexter i den systematiska litteraturstudien bidrog även till variation 

och innebördsrikedom i resultatet, vilket vi anser styrker en systematiska litteraturstudiens 

överförbarhet. Överförbarhet innefattar den utsträckning i vilken resultatet kan överföras till 

verkligheten. Läsaren ska kunna avgöra om resultatet är överförbart (Hällgren & Lundman-

Graneheim, 2008).  

 

9.2 Resultatdiskussion 

Syftet med den systematiska litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av 

existentiella frågor i mötet med patienter som vårdas i den palliativa vårdens sena fas. 

Utmärkande resultat visade tre olika teman. Det första temat innefattade att uppmärksamma 

existentiella frågor, där sjuksköterskans vilja, ovilja samt förmåga att möta ämnet beskrevs. 

Det andra temat utgjordes av att våga möta existentiella frågor där sjuksköterskans egen 

sårbarhet utgjorde en viktig del. Det tredje temat var att skapa förutsättningar att möta 

existentiella frågor och hur organisationen och sjuksköterskans egen följsamhet påverkade 

mötet. 
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9.2.1 Att uppmärksamma existentiella frågor 

Vårt resultat belyser vikten av sjuksköterskans förmåga att uppmärksamma patientens önskan 

om att samtala kring existentiella frågor och att vara närvarande i samtalet. Detta visar även 

en studie gjord av Strang, Strang och Ternestedt (2002). Sand (2008) tar i sin avhandling upp 

denna önskan från patienten och sjuksköterskans ansvar att möta patientens existentiella 

frågor. Sjuksköterskan har ansvar för att hjälpa patienten och ge hen möjlighet att uttrycka 

sina existentiella frågor. Genom att svara på patientens behov av att samtala om livet och 

döden kan sjuksköterskan bidra till ett ökat välbefinnande hos patienten (Sand, 2008). Vårt 

resultat visar dock att alla sjuksköterskor inte är villiga att möta dessa frågor i den palliativa 

vårdens sena fas. Strang (2012) menar att existentiella frågor utgör en av den palliativa 

vårdens fyra dimensioner och är en viktig del i patientvården. Vårt resultat visar att många 

sjuksköterskor vill bedriva en god vård och göra ett gott arbete. Trots denna önskan väljer 

många att inte uppmärksamma patienters existentiella behov. Detta anser vi vara en brist i 

sjukvårdssystemet som bör beaktas, då alla patienter ska få möjlighet till lika vård enligt 

Dahlberg och Segesten (2010). Vårt resultat visar dock att detta inte alltid är ett faktum, då en 

del patienter inte får möjligheten att uttrycka och samtala kring sina existentiella frågor med 

en sjuksköterska. Genom att sjuksköterskan väljer att inte möta existentiella frågor i vården 

kan ett vårdlidande uppstå (Udo, 2014; Dahlberg & Segesten, 2010). För att kunna möta 

existentiella frågor behöver sjuksköterskan därför skapa en relation till patienten där patienten 

känner sig trygg och säker att tala om livet och döden. Genom att sjuksköterskan är 

närvarande, lyssnar och tar hänsyn till patientens känslor kan en mellanmänsklig relation 

skapas. Denna relation kan i sin tur bidraga till att sjuksköterskan kan uppmärksamma 

patientens behov av att samtala om existentiella frågor (Dahlberg & Segesten, 2010; 

Travelbee, 2007). Travelbee´s teori (2007) om mellanmänskliga relationer beskriver vikten av 

sjuksköterskans kommunikativa förmåga i mötet med patienter. Sjuksköterskan har till 

uppgift att skapa en god kommunikation mellan sig själv och patienten, att lyssna och vara 

närvarande vilket bekräftas av Watson´s teori (1979) och Houtepen & Hendrikx studie (2003). 

Vårt resultat visar att sjuksköterskor använder sin kommunikativa förmåga i olika hög grad 

när det gäller att möta existentiella frågor, vilket i sin tur påverkar mötet. 

 

Resultatet visar även att många av de existentiella frågor sjuksköterskan möter handlar om 

livet och döden. Det är viktigt att sjuksköterskan innehar en förmåga att lyssna och vara 

närvarande i dessa samtal. Genom att finnas där för patienten kan sjuksköterskan ge stöd och 

tröst i situationen (Cerza-Kolf, 2001; Houtepen & Hendrikx, 2003; Strang et al., 2002). Detta 



  
 

26 

 

bekräftar vårt resultat då sjuksköterskorna upplevde att de kunde ge tröst och stöd till 

patienter genom att bara vara närvarande, lyssna och uppmärksamma patientens existentiella 

frågor. Watson (1979) beskriver sjuksköterskans närvaro, förmåga att lyssna och 

uppmärksamma patientens behov som tyst kommunikation. Den tysta kommunikationen 

beskriver författaren som en central del i skapandet av en hjälpande och tröstande relation 

mellan sjuksköterska och patient. Genom att kommunicera ordlöst kan sjuksköterskan möta 

patientens existentiella frågor och skänka tröst och stöd i situationen. En annan aspekt som 

framkommit i resultatet är beröringens tröstande och stödjande kraft, som stöds av 

Travelbee’s (2007) och Watsons (1979) teorier. Cerza-Kolf (2001) menar att den största 

gåvan sjuksköterskan kan ge till patienter är att vara en god lyssnare. Travelbee (2007) och 

Watson (1979) skriver att sjuksköterskan måste ha en god förmåga att kommunicera och möta 

existentiella frågor, vilket kan ske med hjälp av beröring. Travelbee (2007) belyser 

kommunikationens fysiska och psykiska aspekter i samtal, där närvaron kan vara stöd nog åt 

patienten (Travelbee, 2007). En tröstande hand kan vara allt sjuksköterskan behöver ge för att 

stödja patientens existentiella frågor. Genom att vara närvarande kan sjuksköterskan använda 

sig av ordlös kommunikation för att möta existentiella frågor (Travelbee, 2007; Watson, 

1979). Vårt resultat visar dock att  patienten inte alltid tar upp ämnet själv. Då är det viktigt 

att sjuksköterskan är uppmärksam och har en förmåga att känna av när ämnet är lämpligt att ta 

upp. Houtepen & Hendrikx (2003) beskriver denna förmåga som en antenn hos 

sjuksköterskan som hjälper hen att känna av patientens signaler (Houtepen & Hendrikx, 

2003). Genom att applicera kommunikationens fysiska och psykiska aspekter kan dessa frågor 

uppmärksammas och mötas (Travelbee, 2007; Watson, 1979). Travelbee (2007) och Watson 

(1979) beskriver en god relation mellan sjuksköterska och patient som en viktig del i mötet av 

existentiella frågor. Sjuksköterskans förmåga att skapa en god relation kan vara avgörande för 

hens förmåga att möta existentiella frågor. En dålig relation kan bidra till att både 

sjuksköterska och patient kan känna sig ovilliga att ta upp ämnet (Houtepen & Hendrikx,  

2003; Travelbee, 2007; Watson, 1979).  

 

9.2.2 Att våga möta existentiella frågor 

Vårt resultat visar flera faktorer som hindrar sjuksköterskan från att möta existentiella frågor i 

den palliativa vårdens sena fas. De faktorer som framträder tydligast är sjuksköterskans egen 

sårbarhet och bristande kunskap. Vårt resultat belyser även sjuksköterskors känslor av 

maktlöshet i mötet med existentiella frågor inom den palliativa vårdens sena fas. Watson 

(1979) menar att sjuksköterskan måste ha en förståelse för att patienten är ensam i sin 
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situation inför döden och att känslorna kring det inte går att eliminera. Författaren beskriver 

vidare vikten av att sjuksköterskan måste ha en förståelse för att hen i situationen inte kan 

skapa hälsa utan istället ge patienten stöd och hjälp att känna välbefinnande (Watson, 1979). 

Dessa aspekter är viktiga att belysa i sjukvården då vårt resultat visar att många 

sjuksköterskor känner sig maktlösa i mötet med existentiella frågor vilket gör att de inte vågar 

konfrontera ämnet. Flera sjuksköterskor känner sig maktlösa när patienter tar upp frågor som 

sjuksköterskan inte kan besvara. Vårt resultat kan kopplas till Travelbee´s (2007) teori om 

mellanmänskliga relationer och Watsons (1979) teori om en hjälpande och tröstande relation, 

där kommunikationen inte bokstavligen behöver innebära att svara på patientens existentiella 

frågor. Ibland räcker det att vara närvarande och att bekräfta patientens existentiella frågor 

och inte komma med lösningar (Houtepen & Hendrikx, 2003: Strang et al., 2002), vilket även 

framgår i vårt resultat. Genom användandet av kommunikationens psykiska och fysiska 

aspekter kan sjuksköterskan möta existentiella frågor med hjälp av ordlös kommunikation 

(Travelbee, 2007; Watson, 1979). Genom att sjuksköterskan vågar stanna kvar i samtalet kan 

tröst och lindring ges till patienten (Travelbee, 2007: Houtepen & Hendrikx, 2003: Strang et 

al., 2002). Vårt resultat bekräftas av Travelbee’s (2007) teori i avseende att sjuksköterskans 

mod att våga möta existentiella frågor, och bortse från den egna sårbarheten, kan ge tröst och 

lindring.  

 

En annan aspekt som belyses i resultatet är sjuksköterskans okunskap och oerfarenhet 

gällande mötet av existentiella frågor. Bristande kunskap och erfarenhet bidrar till att 

sjuksköterskan känner sig osäker i mötet med existentiella frågor och därför inte vågar möta 

dem. Travelbee (2007) beskriver detta som en bristande aspekt i sjuksköterskans förmåga att 

skapa en god relation till patienten. Genom att sjuksköterskan inte vågar möta patientens 

existentiella behov kan patienten förlora tillit inför sjuksköterskan och uppleva lidande istället 

för välbefinnande (Travelbee, 2007; Watson, 1979). Strang et al. (2002) belyser 

sjuksköterskors önskan om att inkludera existentiell vård i sjuksköterskeutbildningen för att 

vidare bredda sjuksköterskans kompetensområde. Genom att inkludera existentiell vård i 

utbildningen får sjuksköterskan bättre förutsättningar för att möta existentiella frågor i 

praktiken (Strang et al., 2002), vilket även belyses i vårt resultat. Henoch, Danielsson, Strang, 

Browall och Melin-Johansson (2013) visar genom en studie hur utbildning av sjuksköterskor 

inom existentiell vård kan ha goda effekter på mötet av existentiella frågor. Sjuksköterskor 

som har medverkat i studien beskriver en ökad säkerhet till följd av utbildningen och ökad 

erfarenhet inom området. Detta har sedan hjälpt dem att våga möta patienters existentiella 



  
 

28 

 

frågor i högre grad än tidigare (Henoch et al., 2013). Genom att koppla behovet av 

kunskapsutveckling till Watson´s teori (1979) och Travelbee´s (2007) teori kan 

kommunikation, lidande och mellanmänskliga relationer belysas. Kommunikationen kan 

utvecklas till följd av att sjuksköterskan får möjlighet att utveckla sina kunskaper. Därmed 

förbättras även sjuksköterskans förmåga att våga möta existentiella frågor (Travelbee, 2007; 

Watson, 1979). I och med att sjuksköterskan vågar möta patienters existentiella frågor kan 

hen bidra till att minska patienters lidande. Slutligen kan sjuksköterskan skapa en god och 

tillitsfull relation där sjuksköterskan har förmågan att tillgodose patientens existentiella behov 

(Travelbee, 2007; Watson, 1979). Dock visar artiklar att vissa sjuksköterskor inte vill 

inkludera existentiell vård som en del i sjuksköterskeyrket. Sjuksköterskorna menar istället att 

det borde finnas en annan yrkesgrupp som har till uppgift att möta och hantera dessa frågor då 

de dyker upp (Mcsherry & Jamieson, 2011; McSherry & Jamieson, 2013).  

 

9.2.3 Att skapa förutsättningar för att möta existentiella frågor 

Vårt resultat visar flera olika faktorer som krävs för att göra det möjligt för sjuksköterskan att 

möta existentiella frågor i den palliativa vårdens sena fas. De faktorer som är mest 

framträdande är organisationens inverkan på mötet och sjuksköterskans förmåga att vara 

följsam inför patientens existentiella behov. Vårt resultat visar att organisationen påverkar 

tiden, sjuksköterskans behov av stöd från teamet och miljön i relation till sjuksköterskans 

förmåga att möta existentiella frågor. Hautepen och Hendrikx (2003) menar att sjuksköterskor 

upplever mötet av existentiella frågor som ett brådskande ärende som bör uppmärksammas då 

patienten tar upp frågorna. Dock tar författarna även upp behovet av att kunna lämna samtalet 

om tiden är knapp eller om sjuksköterskan önskar stöd och råd från kollegor. Genom att få 

möjlighet att konsultera med kollegor och möta existentiella frågor när tid finns tillgänglig 

kan samtalet bli mer optimalt. Dock finns risken att samtalet inte blir av alls om 

sjuksköterskan väljer att inte möta patientens existentiella frågor omedelbart (Hautepen & 

Hendrikx, 2003). Då sjuksköterskan själv påverkas i mötet med existentiella frågor inom den 

palliativa vårdens sena fas är det viktigt att sjuksköterskan får möjlighet till stöd i arbetet. Det 

är även viktigt att inte inleda ett samtal om existentiella frågor om sjuksköterskan är stressad 

till följd av tidsbrist. Tid är en viktig aspekt i mötet av existentiella frågor för att skapa en så 

lugn och trygg miljö som möjligt för samtalet (Strang et al., 2002; Hautepen & Hendrikx, 

2003). Travelbee (2007) och Watson (1979) beskriver vikten av god kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient. Det är viktigt att sjuksköterskan informerar patienten om när tid 

finns för att samtala ostört för att på så sätt ge patienten möjlighet att ge uttryck för sina 
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existentiella frågor. Genom att sjuksköterskan informerar patienten om sin tillgänglighet 

bjuder sjuksköterskan in patienten till samtal på patientens egna villkor (Dahlberg & 

Segesten, 2010; Snellman, 2011). Om sjuksköterskan är öppen och följsam inför patientens 

behov kan en god mellanmänsklig relation skapas (Dahlberg & Segesten, 2010; Travelbee, 

2007; Watson, 1979). Travelbee (2007) och Watson (1979) beskriver skapandet av en god 

relation som en viktig aspekt i mötet av existentiella frågor i den palliativa vårdens sena fas. 

Utan en god relation och följsamhet hos sjuksköterskan kan inga förutsättningar för mötet av 

existentiella frågor skapas (Dahlberg & Segesten, 2010; Travelbee, 2007; Watson, 1979). Vårt 

resultat belyser vikten av att sjuksköterskan är följsam inför patienten och hens existentiella 

behov i den palliativa vårdens sena fas. Genom följsamhet och kommunikation kan 

sjuksköterskan skapa en god mellanmänsklig relation till patienten och ge patienten en 

möjlighet att samtala kring sina existentiella frågor (Travelbee, 2007; Snellman, 2011). 

 

10 Kliniska implikationer 

10.1 Förslag på framtida forskning 

När en person drabbas av obotlig sjukdom triggas och väcks existentiella tankar om livet och 

döden. Som sjuksköterska är det viktigt att uppmärksamma, våga möta och skapa 

förutsättningar för att möta existentiella frågor. Genom att sjuksköterskan bemöter patientens 

existentiella frågor kan hen bidra till att öka patientens välbefinnande. Under tiden vi arbetat 

med den systematiska litteraturstudien har vi uppmärksammat en okunskap i att möta 

existentiella frågor och en sårbarhet hos sjuksköterskan i mötet. Vi har även uppmärksammat 

ett behov av en trygg organisation för sjuksköterskan att luta sig tillbaka mot. Vi anser 

därmed att det finns behov av ytterligare forskning inom området i avseende hur 

sjuksköterskan bättre kan uppmärksamma och möta existentiella frågor. Vi anser även att det 

finns behov av kunskapsutveckling inom sjuksköterskans kompetensområde och behov av 

riktlinjer på arbetsplatsen för att stödja sjuksköterskor i deras arbete med att möta patienters 

existentiella frågor i den palliativa vårdens sena fas. 

 

11 Slutsats 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av 

existentiella frågor i möten med patienter som vårdas inom den palliativa vårdens sena fas.  

Vårt resultat belyser vikten av att som sjuksköterska kunna uppmärksamma, våga möta och 

kunna skapa förutsättningar för att möta existentiella frågor. Den systematiska 
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litteraturstudiens resultat belyser flera faktorer som påverkar sjuksköterskans möte av 

existentiella frågor. Resultatet visar att det finns brister inom sjuksköterskans 

kompetensområde och den organisation sjuksköterskan arbetar för och detta påverkar mötet 

av existentiella frågor. Sjuksköterskor upplever även en egen sårbarhet och bristande kunskap 

i mötet med existentiella frågor, vilket får en negativ inverkan på mötet. Resultatet visar 

dessutom att det förekom att sjuksköterskor inte alls vill ta upp existentiella frågor  i sitt yrke, 

vilket påverkar patientvården negativt, då patientens existentiella behov inte tillgodoses alla 

gånger.  

Därmed kan vi dra slutsatsen att det finns behov av utbildning avseende att möta existentiella 

frågor inom sjuksköterskans kompetensområde och tydligare riktlinjer från organisationen för 

att förbättra sjuksköterskors förmåga att möta existentiella frågor i deras yrke.  
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