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Abstrakt 

För att upprätthålla god livskvalitet hos patienter i palliativ vård är det 

viktigt att sjuksköterskor kan bemöta existentiella behov och lidande. 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva bemötande av 

existentiellt lidande hos patienter i palliativ vård, i möten mellan 

sjuksköterskor och patienter. Studien genomfördes som en systematisk 

litteraturöversikt. Efter en litteratur sökning i databaserna PubMed, 

Cinahl och PsycINFO inkluderades elva vetenskapliga artiklar som efter 

kvalitativ innehålls analys resulterade i fyra kategorier; att ha 

självkännedom, att lyssna och vara närvarande, att stödja och 

upprätthålla hoppet, att se den unika människan. Litteraturöversikten ger 

förslag på hur sjuksköterskor kan bemöta patienter med existentiellt 

lidande samt hur sjuksköterskor kan hjälpa patienter i livets slutskede 

med existentiella behov.    

 

Nyckelord: Bemötande, existentiellt lidande, existentiella behov, 

palliativ vård, omvårdnad, systematisk litteraturöversikt. 
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Denna litteraturstudie fokuserar på bemötande vid existentiellt och andligt lidande. Enligt 

Greisinger, Lorimor, Aday, Winn och Baile (1997) samt Henoch och Danielson (2009) så är oro 

inför döden och funderingar om livet har någon mening grundläggande frågor inom palliativ 

vård och det beskrivs även att patienter i palliativ vård ofta uttrycker oro av existentiell och 

andlig art. Chochinov, Krisjanson, Hack, Hassard, McClement och Harlos (2006) påtalade att 

patienter i livets slutskede beskrev känslor av hopplöshet, av att förlora sin värdighet, att vara en 

börda för andra samt förlust av lusten att leva och existentiellt lidande. Greisinger et al. (1997) 

samt Henoch och Danielson (2009) beskriver att patienter upplever att allför lite fokus läggs på 

dessa frågor inom den palliativa vården och även om forskning på området har ökat så återstår 

det fortfarande mycket vad gäller kunskap om hur sjukvården ska förstå, handlägga och bemöta 

dess frågor (Greisinger et al. 1997; Henoch och Danielson 2009).  

 

Statens offentliga utredningar (SOU 2001:6) förklarar att det existentiella och andliga lidandet 

ligger nära varandra och berör de stora livsfrågorna om livets mening, Guds existens och ett 

eventuellt liv efter döden. Upplevelser av framgång, misslyckande, försummelser samt missade 

chanser i livet hör också hit. Strang, Strang, Hultborn och Arne´r (2004) beskriver i sin studie att 

det finns skillnader i hur olika yrkesgrupper definierar existentiellt lidande. En del fokuserar på 

just lidande, utan samband med fysisk smärta, medan andra yrkesgrupper ser på sambandet 

mellan kropp och själ, fysisk smärta och det existentiella lidandet. Det framkom även att 

existentiellt lidande kan ta sig uttryck som, eller förstärka fysisk smärta.   

 

Pesut och McDonald (2007) förklarar att förmågan att skilja mellan olika former av smärta och 

lidande samt att behandla den på ett ändamålsenligt sätt är grundläggande för omvårdnaden. 

Ibland kan patienter klaga på extrem smärta samtidigt som de pratar om existentiellt lidande. I 

dessa fall bör sjuksköterskan uppmärksamma detta och vidta de åtgärder som behövs för att 

lindra det lidande som patienter uttrycker. Kroppslig smärta behandlas bäst med smärtstillande 

mediciner medan lidande, ångest, ensamhet och meningslöshet bör behandlas på annat sätt. 

Världshälsoorganisationens (WHO, 2002) definition av palliativ vård beskriver en vård som 

syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer som drabbats av problem vid 

livshotande sjukdom. Den palliativa vårdens mål är att förebygga och lindra lidande genom tidig 

upptäckt och noggrann analys samt behandling av såväl smärta som andra fysiska, psykosociala 

och existentiella problem. Yalom (1980) beskriver fyra grundläggande områden som leder till 

existentiella funderingar och lidande; frihet, meningslöshet, isolation och döden. Med frihet 
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avses människors olika val i livet, vilket medför ett ansvar, något som i sin tur kan skapa ångest. 

Val som människor gjort tidigare i livet kan ge existentiell skuld och behov av förlåtelse. 

Meningslöshet kontra mening är ytterligare en existentiell dimension. Människan söker mening 

genom exempelvis meningsfulla relationer, hobbys, religion eller natur. Existentiell isolering 

handlar om att vi som individer kan känna oss ensamma även tillsammans med andra. Det sista 

området, döden och rädslan för den definitiva separationen/utplåningen, får oss att reflektera 

över livet i stort och göra det som återstår av livet mer intensivt. 

 

Eriksson (1994 s. 16-17) skriver om lidandet och döden och menar att i ”döendet” finns en 

möjlighet till försoning och ett nytt liv. Vidare har författaren utvecklat begreppet lidande, där 

det i sin djupaste mening är ett döende, där människan sörjer det hon håller på att förlora eller 

förlorat. Eriksson (s. 36-39) beskriver att många personer som lider ställer sig frågan varför de 

blivit drabbade. De kämpar för att avlägsna, lindra eller finna en mening med lidandet. Alla har 

inte förmågan att lida, och många saknar ett språk för att uttrycka det de verkligen känner. 

Människan måste omvandla sitt lidande till något mer påtagligt som de kan uttrycka i form av 

smärta, ångest eller ett fysiskt uttryck som kan observeras. Eriksson (s. 84) beskriver att det 

själsliga och andliga lidandet förorsakas av förnedring, skam och/eller skuld som människan 

känner i relation till sin sjukdom. De ovan nämnda kan orsakas av patienten själv eller uppstå på 

grund av en fördömande attityd hos vårdpersonalen. Einhorn (1999) poängterar att med tiden har 

sjukvården blivit allt bättre på att hantera fysiska, sociala och psykologiska behov hos patienter. 

Arbetet med andliga och existentiella behov har däremot inte följt samma utveckling. Andliga 

och existentiella behov berör frågor kring meningen med livet, funderingar runt den egna döden, 

ett eventuellt liv efter detta, och frågor om Gud. Gränsen mellan andliga och existentiella behov 

är diffus. Andliga behov handlar om den verklighet människan inte kan omfatta med sina sinnen, 

medan de existentiella till största del handlar om människans villkor, till exempel ensamhet och 

frågor om livets mening.  

 

Strang, Strang och Ternestedt (2001) beskriver sjuksköterskans roll och förhållningssätt till 

existentiella livsfrågor. För att upprätthålla god livskvalitet är det viktigt att sjuksköterskor kan 

bemöta existentiella frågor på ett professionellt sätt och ge det stöd som patienter efterfrågar. 

Sjuksköterskor har möjlighet att hjälpa patienter hitta mening och därigenom kunna hantera sin 

sjukdom bättre. Sjuksköterskor som vårdar patienter bör ha kompetens och strategier för att 

stärka patientens känsla av mening och kunna identifiera när experthjälp behövs. I en studie av 

Houtepen och Hendrikx (2003) beskrivs att sjuksköterskor kan ha en självständig funktion i den 
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palliativa vården vad gäller existentiella aspekter. Sjuksköterskor kan svara på många frågor av 

existentiell karaktär som exempelvis hur sjuksköterskor kan lindra och underlätta för patienter 

vid långt framskriden sjukdom. Det är därför viktigt att sjuksköterskor utvecklar en medvetenhet 

för existentiella frågor och sin förmåga att stödja patienter. Strang, Strang och Ternestedt (2001) 

fann att sjuksköterskor inte ansåg att stöd vid existentiella/andliga frågor ingick i deras roll som 

sjuksköterskor. Resultatet i studien visade dock att både patienter och anhöriga förväntade sig att 

få stöd och samtal kring dessa frågor i möten med sjuksköterskor och annan vårdpersonal. 

 

Vid litteraturgenomgången har det framkommit att existentiellt och andligt lidande förekommer 

ofta bland patienter inom palliativ vård. Patienter uttrycker oro såsom rädsla över döden, 

meningslöshet och förlust av lusten att leva.  Det har också framkommit att patienter förväntade 

att sjuksköterskor skulle ge stöd gällande dessa frågor. Syftet med denna litteraturöversikt var att 

beskriva bemötande av existentiellt lidande hos patienter i palliativ vård i möten mellan 

sjuksköterskor och patienter. 

 

Metod  

För att uppnå syftet med studien genomfördes en systematisk litteraturöversikt. I processen att 

finna och bedöma vetenskaplig litteratur valde vi att följa Holopainen, Hakulinen-Viitanen och 

Tossavainen (2008).  Första steget var att formulera ett syfte för studien. Därefter genomfördes 

litteratursökningen. Efter litteratursökningen lästes och utvärderades artiklarna för att bedöma 

om de svarade mot uppsatta kriterier. Resultaten av studierna analyserades därefter, för att i sista 

steget presentera ett slutligt resultat. Vidare beskriver Holopainen et al. (2008) att systematiska 

litteraturöversikter som metod kan användas när kunskap och forskning inom ett område ska 

belysas, genom att samla in, jämföra och sammanställa data. Både kvalitativa och kvantitativa 

vetenskapliga artiklar kan användas i en systematisk litteraturöversikt.  

 

Litteratursökning och urval 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO. Dessa databaser är 

bra att använda vid omvårdnadsforskning (Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2006, s. 72-73 ). 

Sökorden som användes var: palliative, end of life care, hospice, nurse patient relation, 

existential suffering och existential distress. Ingen begränsning i årtal gjordes. Sökorden 

kombinerades på olika sätt och booleska termerna AND och OR användes för att specificera 

sökningen (jfr.Willman et al. 2006, s.66). Via Swedish MeSH framkom termer som kunde 
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användas som sökord vid sökning i databaser. Även fritextsökning användes. Inklusionskriterier 

var sjuksköterskor inom palliativ vård och patienter i palliativ vård över 18 år. Artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska eller svenska, i fulltext och peer-reviewed. Av de vetenskapliga artiklar 

som framkom gjordes ett urval på 70 artiklar utifrån titel och abstrakt. Dessa lästes igenom och 

de 25 artiklarna som svarade mot inklusionskriterierna och syftet valdes ut och studerades i sin 

helhet. Av dessa artiklar valdes 20 artiklar bort då de vid närmare granskning inte svarade mot 

kriterierna. I fritextsökning framkom tre artiklar och tre artiklar valdes från andra artiklars 

referenslistor. Litteratursökningarna presenterades i en tabell (Tabell 1) för att läsaren ska kunna 

utvärdera pålitligheten i sökningen (jfr. Holopainen et al. 2008). 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning. 

Syftet med sökningen: Att beskriva bemötande av existentiellt lidande hos patienter i 

palliativ vård, i möten mellan sjuksköterskor och patienter. 

PubMed 2011-03-03 

Söknr. *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 MSH Palliative care 15213  

2 FT Existential suffering 197  

3 FT Existential distress 102  

4  1 AND 2 41  

5  1 AND 3 29  

6  1 AND 2 OR 3 122 5 

7 MSH Hospice care 1257  

8 

9 

10 

11 

12 

 

FT 

 

MSH 

 

7 AND 2 OR 3 

End of life care 

9 AND 2 OR 3 

Nurse patient relation 

11 AND 1 AND 3 

103 

7123 

113 

8385 

102 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning forts 

CINAHL 2011-03-08  

 

1 

 

CH 

 

Palliative care 

 

3135 

 

2 FT Existential suffering 20  

3 FT Existential distress 24  

4  1 AND 2 OR 3 31  

5 CH Hospice care 4581  

6  5 AND 2 Or 3 24   

7 FT End of life care 1030  

8 

9 

10 

 

 

 

CH 

7 AND 2 OR 3 

Nurse patient relation 

9 AND 1 AND 2 OR 3 

 

25 

3240 

24 

 

 

 

PsycINFO 2011-03-08 

 

1 

 

FT 

 

Palliative care 

 

6152 

 

2 FT Existential suffering 55  

3 FT Existential distress 93  

4 

 

 1 AND 2 OR 3 85  

*MSH – MeSH termer i databaserna PubMed och CINAHL, CH – CINAHL headings i 

databasen CINAHL, FT – fritextsökning. 

 

Kvalitetsgranskning 

De artiklar som användes till analysen kvalitetsgranskades enligt Willman et al. (2006, s. 83-

100). Artiklarna granskades kritiskt och artiklarnas trovärdighet värderades var för sig, enligt ett 

protokoll/analysschema beskrivet av Willman et al. (2006, s.154-157). Bedömningen av 

artiklarnas kvalitet graderades till hög, medel eller låg genom att svara på relevanta frågor i 

protokollet. Frågor som besvarades med ja fick ett poäng. Där det inte gick att besvara frågan 

eller där svaret var nej tilldelades noll poäng. Resultatet gav en poängsumma som sedan 

omvandlades till procent av den totala möjliga poängsumman (Tabell 2). Ingen av artiklarna 

hade låg kvalité vid granskningen. Översikt över artiklar ingående i analysen redovisas i tabell 3. 
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Tabell 2. Procentindelning vid kvalitetsgradering. 

Procentindelning Kvalitetsbedömning 

80-100% Hög 

70-79% Medel 

60-69% Låg 

 

Analys 

Vid systematisk litteraturöversikt finns det inte några tydliga riktlinjer för att analysera data från 

litteraturstudier (Whittmore & Knalf, 2005). Enligt Holopainen et al. (2008) är det studiens syfte 

som styr valet av analysmetod. I denna studie analyserades de utvalda texterna ingående i 

studien, med kvalitativ innehållsanalys. Denna metod passar bra vid analys av artiklar och annat 

skrivet material (Holopainen et al. 2008). Den kvalitativa innehållsanalysen skedde med 

inspiration från Graneheim och Lundman (2004). Analysen började med att samtliga artiklar 

lästes igenom noggrant av båda författarna var för sig för att få en överblick över innehållet. Data 

som svarade mot syftet organiserades i form av meningsbärande textenheter som extraherades ur 

de utvalda artiklarnas resultat. De meningsbärande textenheterna (totalt 207 textenheter) 

kondenserades, det vill säga överflödig text togs bort, utan att kärnan i innehållet förändrades. 

Därefter kodades textenheterna med siffror, för att kunna spåra dess ursprung. Nästa steg var att 

gruppera de textenheter som hade liknande innehåll i kategorier. Kategorierna sammanfördes 

därefter till nya men färre kategorier i flera steg. När det inte gick att sammanföra fler kategorier 

utan att de var fristående från varandra, så avslutades kategoriseringen vilket resulterade i fyra 

slutliga kategorier.   

 

Tabell 3. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=11) 

Författare Typ av studie Deltagare Metod  Huvudfynd                 Kvalitet 

År   Datainsamling/Analys  

Land                                                                                                                              

       

Arman             

(2007) 

Sverige 

 

 

 

 

Kvalitativ 

 

 

 

 

 

 

N=4 

Sjuksköt. i 

palliativ 

vård 

 

 

 

Intervjuer/ 

hermeneutisk analys 

 

 

 

 

 

För att vara ett vittne måste man vara 

med patienten och delge till patienten 

vad man har sett, men också agera 

enligt det man har uppfattat. Att vara 

ett vittne omfattar existentiella och 

andliga aspekter, att vara en 

medmänniska.  

Hög     
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Tabell 3. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=11) forts. 

Författare  Typ av studie Deltagare Metod  Huvudfynd                 Kvalitet 

År    Datainsamling/ 

Land   Analys                                                                                                                             

 

Arman &                 

Rehnsfeldt 

(2007) 

Sverige 

 

Benzein & 

Saveman 

(2008) 

Sverige 

  Kvalitativ 

 

 

 

 

Kvalitativ 

N=6  

2 sjuksköt. 

2 ssk stud. 

2 patienter 

 

N=12 

palliativa 

patienter 

med 

anhöriga 

Intervjuer/ 

hermeneutisk analys 

 

 

 

Intervjuer/. Kvalitativ 

innehållsanalys 

Små saker kan bevara patientens 

värdighet, få patienten att känna sig 

värdefull och inge hopp.  

 

 

Hälsoförebyggande samtal om hopp 

och lidande behövs som en del i 

omvårdnaden. 

Hög 

 

 

 

 

Medel 

      

Blinderman 

& Cherny 

(2005) 

Israel                                 

Kvalitativ N=40 

Palliativa 

patienter  

Intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Det finns tre huvudfaktorer som 

bidrar till det existentiella lidandet. 

Förlust av autonomi, låg självkänsla 

och hopplöshet. 

Medel 

      

Boston & 

Mount 

(2006) 

Canada  

Kvalitativ N=10 

Varav 4 

sjuksköt. i 

palliativ 

vård 

Fokus grupper/ 

Tematisk 

innehållsanalys 

Hur vårdaren kan nå fram och skapa 

en öppning. Att ha en god 

självkännedom för att möta olika 

former av lidande. 

Hög 

      

Browall et 

al. 

(2009) 

Sverige 

                                    

Kvalitativ N=23 

Sjuk- 

sköterskor i 

palliativ 

vård 

   

Intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Sjuksköterskor som svarar vad de 

tror är viktigt för patienterna. Liv o 

död, mening, frihet att välja, 

relationer. 

Medel 

Hirai, 

Morita & 

Kashiwagi 

(2003) 

Japan 

Kvantitativ N= 456 

Varav 268  

sjuksköt. i 

palliativ 

vård 

 

Enkäter/ 

Statistisk analys 

Rekommenderade psykosociala 

interventioner. 

Medel 
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Tabell 3. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=11) forts. 

Författare Typ av studie Deltagare Metod  Huvudfynd                 Kvalitet 

År/ Land   Datainsamling/Analys                                                                                                                         

 

Mok & 

Chiu (2004) 

Japan 

 

Kvalitativ 

 

N= 20 

10 sjuksköt. 

10 patienter 

i palliativ 

vård 

 

 

Intervjuer/ 

Hermeneutisk analys 

 

God relation mellan patient och 

sjuksköterska minskar lidandet. 

 

Hög 

Mok, Lau, 

Law Chan 

& Chan 

(2010) Kina 

 

 Kvalitativ N=23 

Varav13 

sjuksköt. 

i palliativ 

vård.  

 

Fokusgrupper/ 

Grounded Theory 

Hur mötet mellan patient och vårdare 

kan hjälpa patienten att bearbeta 

tankar och känslor som hindrar dem 

att komma till ro. 

Hög 

Rehnsfeldt 

& Eriksson 

(2004) 

Sverige  

 Kvalitativ  N= 23 

Patienter  

Intervjuer/ 

Hermeneutisk ansats 

Samtalet mellan vårdgivare och 

patient kan ge patienter möjlighet att 

prata ut och lidandet lindras. 

 

Medel 

 

Strang, Strang 

& Ternestedt 

(2002) 

Sverige 

Kvalitativ N=141 

Sjuk- 

sköterskor 

Intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Sjuksköterskor vill lindra de andliga 

och existentiella behoven men har 

svårt att definiera vad vården ska 

innehålla. 

Hög 

 

Resultat 

Elva studier ingick i analysen varav en var kvantitativ och tio var kvalitativa. Analysen 

resulterade i fyra kategorier, tabell 4. 

Tabell 4. Kategori (n=4).  

Kategori     

 

* Att ha självkännedom 

* Att lyssna och vara närvarande 

*Att stödja och upprätthålla hoppet 

*Att se den unika människan   
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Att ha självkännedom 

Mok, Lau, Law, Chan och Chan, (2010) samt Boston och Mount (2006) beskrev att 

sjuksköterskor måste vara medvetna om egna tankar, värderingar och eget dömande för att inte 

projicera dessa på patienterna. Reflekterandet och arbetet med sitt egna lidande, samt förmågan 

till ödmjukhet, var viktigt i relationen till patienten. Vidare beskriver Mok et al. (2010) samt 

Boston och Mount (2006) att sjuksköterskor måste ha förståelse för hur interaktionen mellan 

sjuksköterskor och patienter fungerar, en bra relation mellan parterna leder till att sjuksköterskor 

kan bemöta existentiellt lidande. Om sjuksköterskan känner personligt motstånd mot en patient 

kan inget bra möte ske utan konversationen blir ytlig. Boston och Mount (2006) påtalade att om 

sjuksköterskor eller patienter kände personligt obehag med andliga/existentiella frågor blev detta 

ett hinder i diskussionen och i vården. Sjuksköterskors självkännedom om sin egen 

känslomässiga och religiösa bakgrund och sin roll som professionell var viktigt för en god vård. 

Förmågan att vara medveten om egna tankar och veta när de kunde dela erfarenheter, utan att 

oroa patienten var betydelsefullt. Om sjuksköterskor var trygga i sin professionella roll kunde de 

bemöta patienters oro. Sjuksköterskor förstod att de måste bearbeta alla möten med patienter de 

varit involverade i för att kunna fortsätta bemöta existentiellt lidande utan att drabbas av 

utbrändhet. Sjuksköterskor som mött personligt lidande hade lättare att förstå de lidande 

patienterna (Boston och Mount 2006). 

 

Sammanfattningsvis framkom att självkännedom om sina egna tankar och värderingar var viktigt 

för att sjuksköterskor skulle kunna hjälpa de existentiellt lidande patienterna. Då kunde 

sjuksköterskor skilja på vad som var patienters problem och vad som tillhörde dem själva. Det 

framkom också vikten av att sjuksköterskor fick möjlighet att bearbeta möten där det funnits 

existentiellt lidande. 

 

Att lyssna och vara närvarande 

Arman (2007); Benzein och Saveman (2008); Browall, Melin-Johansson, Strang, Danielson och 

Henoch (2009); Hirai, Morita och Kashiwagi (2003); Mok och Chiu (2004) samt Strang, Strang 

och Ternestedt (2002) beskrev att patienter med existentiellt lidande ansåg det betydelsefull när 

sjuksköterskor lyssnade och var närvarande i nuet. Att sjuksköterskor lyssnade och visade 

förståelse utan att dominera, ge råd eller avbryta var viktigt. För patienter var det betydelsefullt 

att sjuksköterskor hade modet att stanna i situationen och våga vara tysta. Mok et al. (2010) och 

Mok och Chiu (2004) beskrev i sina studier att det var betydelsefullt för patienter om 



12 

 

sjuksköterskor kunde vara närvarande när patienter gick djupare in i dödsprocessen för att lindra 

lidandet.  

 

Arman (2007) och Mok och Chiu (2004) redogjorde för att sjuksköterskors attityd i bemötandet 

var viktig. Omtanken visade sig genom en mjuk röst och ögonkontakt. I en studie av Benzein 

och Saveman, (2008) framkom att när patienter och anhöriga deltog i hälsoförebyggande samtal 

med sjuksköterskor om existentiella frågor rörande hopp och lidande kunde detta innebära en 

lättnad. Sådana samtal visade sig i sin tur ha en helande effekt för de vårdbehövande som ingick 

i studien. Rehnsfeldt och Eriksson (2004) beskrev att när patienter upplevde att sjuksköterskor 

erbjöd dem samtal om rädsla, vågade patienter uttrycka sin rädsla. Browall et al. (2009) beskrev 

hur sjuksköterskor bemötte patienter genom att lyssna till dem när de berättade och 

sammanfattade sina liv. Patienter kunde då finna egna svar och förstod innebörden av vissa 

händelser i livet. Sjuksköterskor hjälpte även patienter med kommunikation och försoning med 

betydelsefulla personer, där det var möjligt.    

 

Boston och Mount (2006); Mok och Chiu (2004) samt Mok et al. (2010) beskrev att genom 

etablering av en bra relation mellan patienter och sjuksköterskor skapades en förutsättning för 

kommunikation. När patienter fick förtroendet för sjuksköterskor gavs möjligheter för 

sjuksköterskor att utforska känsloupplevelser av existentiellt lidande hos patienten. När utrymme 

skapades för att ge uttryck åt ilska eller andra känslor, och när sjuksköterskor bemötte patienters 

behov, fördjupades relationen. Ödmjukhet, respekt- och kärleksfullhet betydde mycket för 

relationen mellan patienter och sjuksköterskor. Mok och Chiu, (2004) beskrev i sin studie att 

relationer kunde utvecklas till vänskap och sjuksköterskor kunde räknades som en i familjen. I 

processen att inleda relationen tog sjuksköterskor initiativet och kände sig försiktigt fram. De var 

noga med att ge tid och utrymme till patienten. 

 

Sammanfattningsvis framkom att när sjuksköterskor tog sig tid att lyssna och vara närvarande 

var det betydelsefullt för patienter med existentiellt lidande. För patienter var sjuksköterskors 

attityd vid bemötandet viktigt. Genom ögon- och kroppskontakt förmedlades omtanke, tröst och 

delaktighet. För patienter var det betydelsefullt när sjuksköterskor hade modet att stanna i 

situationen och vara tysta. 
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Att stödja och upprätthålla hoppet. 

Mok et al. (2010) beskrev att patienter blev stärkta i sin lidandeprocess när sjuksköterskor hade 

tilltro till patienters förmåga. Genom att säga att ”du kan”, fick patienterna uppmuntran, stöd och 

hopp. Sjuksköterskor kunde stödja genom att hjälpa patienter att se det som var i bra livet. Att 

sjuksköterskor förblev hoppfulla främjade positiva förändringar. Patienter som fick prova på att 

exempelvis måla eller blev motiverade att skriva dagbok till sina anhöriga, fick distans till 

lidandet. Hirai et al. (2003); Blinderman och Cherny (2005) beskrev att sjuksköterskor kunde 

lära patienter olika strategier för att hantera sin sjukdom, som exempelvis meditation, kreativa 

aktiviteter samt vistelse i naturen. Syftet med strategierna var att bekräfta patienten och vända 

negativa tankar till något positivt. Det var betydelsefullt även för patienter som förlorat 

kroppsfunktioner att de lättare kunde acceptera förlusten. Sjuksköterskor kunde även bemöta 

patienters lidande genom att lära patienter olika avslappningstekniker, vilket bidrog till vila och 

distans i lidandet.  

 

I Browall et al. (2009) framkom att försoning kunde innebära att patienten uppmanades av 

sjuksköterskan att skriva brev till anhöriga. De gavs då möjlighet att söka förståelse hos anhöriga 

och förklara sina val i livet. Sjuksköterskor kunde få ansvar för överlämnande av brev till 

anhöriga efter patientens bortgång. Mok et al. (2010) beskrev att sjuksköterskor kunde stödja 

patienter genom hjälp med praktiska saker exempelvis inköp av presenter till olika högtider. I 

Blinderman och Cherny (2005); Browall et al. (2009) samt Mok et al. (2010) framkom att 

patienter kände hopp av att få vara på vårdavdelningen och få möta sjuksköterskor, eftersom det 

gav dem trygghet. Trots den palliativa vården vid sjukdom fortsatte patienterna att hoppas på en 

ny medicin som skulle bota sjukdomen. Det var viktigt för patienterna att behålla hoppet och att 

sjuksköterskor kunde bemöta dem med förståelse för detta. 

 

Sammanfattningsvis framkom att när sjuksköterskor bemötte patienter med förståelse för att 

hoppet var viktigt för patienter innebar det positiva förändringar. Sjuksköterskor kunde stödja 

patienter att se det som var bra i livet och lära ut strategier för att hantera sjukdomen. Det var 

betydelsefullt för patienter när sjuksköterskor hade tilltro till deras förmåga vilket gav dem 

uppmuntran, stöd och hopp. 

 

Att se den unika människan 

Mok och Chiu (2004) och Mok et al. (2010) påtalade att genom uppmärksamhet på uttryckta och 

icke uttryckta behov, samt genom att se och bekräfta patienten, säkerställde sjuksköterskor en 
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god omvårdnad. Vid god vård följde sjuksköterskor patientens takt och anpassade sig efter den, 

och sjuksköterskor bemötte alla behov inte enbart de fysiska. Genom bekräftelse av patientens 

behov förmedlade sjuksköterskor att denne var unik och värdefull. Helhetssyn vid omvårdnaden 

innebar att fysiska, psykiska och andliga/existentiella behov tillfredsställdes. Blinderman och 

Cherny (2005) fann att patienter ansåg att deras behov tillgodosågs när de fick hjälp att hantera 

sin sjukdom. Arman och Rehnsfeldt (2007) beskrev att vid god vård såg sjuksköterskor det unika 

hos människan och blev berörda av en annan persons situation. De erbjöd sig att sitta hos en 

medvetslös döende patient, inte som sjuksköterska, utan som medmänniska. Vid god vård gav 

sjuksköterskor extra tid och omsorg när det behövdes. Rehnsfeldt och Eriksson (2004) beskrev 

att patienter upplevde sig bra bemötta när sjuksköterskor såg deras behov utan att de behövde 

uttala behoven. Arman och Rehnsfeldt (2007) samt Boston och Mount (2006) beskrev att när 

sjuksköterskor bemötte patienter genom att se hela människan, även det som var friskt, och 

respekterade patienters behov och önskningar blev patienters behov tillgodosedda. När patienter 

upplevde att sjuksköterskor frångick de vanliga rutinerna och gjorde ”det lilla extra” för dem 

kände de sig unika och värdefulla. Patienter som visste att sjuksköterskor skulle komma tillbaka 

vad det än gällde, kände sig trygga och bra bemötta. Enligt Browall et al. (2009) kunde 

sjuksköterskor i arbetet med döende patienter tolka in betydelsen av att patienter gett upp livet 

och att de var redo för döden när de slutade att ta sin medicin, äta, dricka eller valde att få en 

urinkateter. 

 

Sammanfattningsvis framkom att när sjuksköterskor bekräftade patienters behov kände sig 

patienterna värdefulla och unika. Patienterna upplevde sig bra bemötta av sjuksköterskor när 

sjuksköterskor såg deras behov utan att de behövde uttala dem och gjorde ”det lilla extra”.  

 

Diskussion  

Syftet med den systematiska litteraturöversikten har varit att beskriva bemötande av existentiellt 

lidande hos patienter i palliativ vård, i möten mellan sjuksköterskor och patienter. Efter en analys 

av elva utvalda artiklar framkom fyra kategorier; Att ha självkännedom, att lyssna och vara 

närvarande, att stödja och upprätthålla hoppet, att se den unika människan. 

 

I litteraturöversiktens resultat framkommer kategorin att ha självkännedom. Med det menas att 

sjuksköterskor behöver vara medvetna om egna tankar och värderingar gällande existentiella 

frågor för att ge god vård. I en studie av Rosser och King (2003) påvisas att sjuksköterskor som 
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börjar arbeta inom den palliativa vården behöver individuellt stöd utifrån egna behov, 

erfarenheter och kunskap. I studier av Wasserman (2008) samt Olthuis, Dekkers, Leget och 

Vogelaar (2006) beskriver de synen på döden och behovet av att sjuksköterskor först måste 

utvärdera sina egna värderingar och tankar omkring döden för att därefter kunna fungera som ett 

stöd och medverka till en respektfull tid för den döende. I litteraturöversiktens resultat framkom 

vikten av att sjuksköterskor fick bearbeta varje möte med existentiellt lidande patienter. Detta för 

att de skulle orka med sina egna känslor och inte själva bli utbrända. Watson (1999) beskriver 

självkännedom och lägger vikt på att inte bara ge av sig själv, vilket kan medföra känsla av 

splittring och försvagad självidentifikation. Genom samtal med någon hon/han har tillit till kan 

sjuksköterskan få stöd i sin profession. Olthuis, Leget och Dekkers (2007) beskriver att en 

förutsättning för att kunna ta emot kärlek är att sjuksköterskor känner sig värda att älskas, de kan 

då använda sina resurser på ett bra sätt. Genom att sjuksköterskor hanterar utmaningar, lär av 

andra och hjälper andra kan de uppnå en bättre självkännedom, som de kan använda i 

bemötandet av patienter. Enligt Jones och Cutcliffe (2009) skyddar vi oss själva från 

psykologiskt obekväma känslor, men kan få en emotionell styrka genom att lära oss känna igen 

våra egna svagheter. Det är viktigt att sjuksköterskor får hjälp med att hantera eventuell 

personlig ångest rörande sjukdom, liv och död. Litteraturöversiktens resultat betonar inte att 

sjuksköterskor behöver hjälp och stöd att utveckla sin självkännedom, men att det är värdefullt 

att inneha självkännedom. 

 

I litteraturöversikten resultat framkommer i kategorin att lyssna och vara närvarande, att detta 

var betydelsefullt för patienter och en viktig egenskap hos sjuksköterskor. Studier (Carlander, 

Ternestedt, Sahlberg-Blom, Hellström & Sandberg, 2011; Cramer, 2009; Halldorsdottir & 

Hamrin, 1995; Jones & Cutcliffe, 2009) har beskrivit förmågan att lyssna och vara närvarande 

som en av de viktigaste funktionerna för sjuksköterskor i vården av svårt sjuka patienter. Richer 

och Ezer (2000) beskriver vikten av att sjuksköterskor skapar en miljö som främjar utforskandet 

av patientens uppfattning om sina existentiella behov. Enligt Jones och Cutcliffe (2009) är 

förmågan att lyssna till en persons tankar om sjukdom viktig för sjuksköterskor. De nämner även 

terapeutisk lyssning, vilket innebär att de som arbetar med starka känslor och frågor om sjukdom 

och död, behöver personlig reflektion, eller handledning i grupp. Litteraturöversiktens resultat 

visar att förutsättning för bra kommunikation är sjuksköterskans förmåga att sätta sig in i 

patientens situation. Genom att lära känna patienten på djupet möjliggörs att relationen etableras. 

I litteraturöversiktens resultat framkommer det att relationen mellan sjuksköterska och patient 

kunde utvecklas till vänskap och sjuksköterskan kunde bli en i familjen. Morse (1991) har i sin 
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studie beskrivit att relationen mellan sjuksköterskor och patienter är ett resultat av en dold 

förhandling. Vidare beskrivs att det finns fyra olika typer av relationer som kan växa fram; 

klinisk relation, terapeutisk relation, nära relation eller en alltför inblandad relation. Morse 

(1991) fann i sin studie att den alltför nära relationen kännetecknas av ett engagemang där 

sjuksköterskan inte ser patienten som någon som behöver hjälp, utan patienten blir en närstående 

och känsloengagemanget tar överhand.   

 

I litteraturöversiktens resultat framkommer i kategorin, att stödja och upprätthålla hoppet, att 

sjuksköterskor kan stödja patienten, genom att ha tilltro till patienter, något som kan leda till en 

minskning av det existentiella lidandet. Hoppet beskrivs av Benzein, Norberg och Saveman 

(2001) som en dynamisk upplevelse vilket är viktigt för ett meningsfullt liv och en värdig död. 

Hoppet för patienter i palliativ vård kan handla om att leva så normalt som möjligt eller att ha 

betydelsefulla relationer. Steinhauser, Clipp, McNeilly, Christakis, McIntyre och Tulsky (2000) 

påtalar att möjligheten att planera sin död kan stärka hoppet. Sand, Olsson och Strang (2009) 

samt Kylmä, Duggleby, Cooper och Molander (2009) beskriver hopp och mening som 

fundamentala delar och användbara strategier för patienter i palliativ vård. Genom att vara 

tillsammans med anhöriga och personal kan patienter finna mening i livet och hålla tillbaka 

tankar om döden. För hopp är relationer som tagits för givet, värdefulla, exempelvis relationen 

till partner, barn och barnbarn.  

 

Litteraturöversiktens resultat visar även på vikten av att skapa hopp om förståelse, att anhöriga 

skall förstå det som inte blev sagt eller gjort under tiden patienten var i livet. Det anses som 

viktigt att sjuksköterskor förstår sammanhanget, för att kunna styrka hoppet för patienter. Studier 

av Benzein et al.(2001); Steinhauser et al. (2000); Sand, Olsson och Strang (2009) samt Kylmä 

et al. (2009) beskriver att hopp är viktigt för patienter i palliativ vård. Det underlättar vid 

sjukdom att ha ett hopp och något att se framemot, vilket i sin tur distanserar från tankar om 

döden. Folkman (2010) samt Gum och Snyder (2002) har beskrivit att sjuksköterskor kan hjälpa 

patienter att identifiera mål genom samtal om vad som är viktigt för dem just nu, och vad de vill 

göra innan de dör. Att ställa frågor hur patienter uppnått mål och övervunnit hinder tidigare i 

livet, är ytterligare ett sätt för sjuksköterskor att hjälpa och stärka patienter. Det är viktigt att 

sjuksköterskor lyssnar omsorgsfullt till patienter och behandlar dem som individer och strävar 

efter att stärka dem genom att skapa tid i sådana samtal.  
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I litteraturöversiktens resultat framkommer i kategorin, att se den unika människan, att patientens 

alla behov blir tillgodosedda genom att såväl fysiska som psykiska och andliga/existentiella 

behov tillgodoses. En sådan helhetssyn innebär att patienten blir bemött som en unik människa. 

Ferrell och Coyle, (2008) beskriver att sjuksköterskor står för kvalificerad vård mot smärta och 

andra symtom. Genom lindrande av fysiska problem kan även det psykologiska, sociala och 

andliga lidandet lindras. Sjuksköterskor kan bemöta lidande hos patienter som en del av det 

dagliga arbetet och se den unika lidande människan. Halldorsdottir och Hamrin (1995) beskriver 

att svårt sjuka patienters sårbarhet och känslighet kan tolkas som ett behov av att få känna sig 

som normala människor, samt att det ofta finns en önskan om att bli respekterade och förstådda 

av andra. Bolmsjö (2001) påpekar i sin studie nödvändigheten av att sjuksköterskor i palliativ 

vård, där lindring och inte att bota är målet, fokuserar på det som är viktigt för den enskilda 

individen.  

 

Metoddiskussion 

 Enligt Whittemore och Knalf (2005), samt Holloway och Wheeler (2003, s.254) ökar 

pålitligheten när ett systematiskt tillvägagångssätt används. Sökord och databaser som ansågs 

relevanta för studiens syfte användes. Enligt Holopainen et al.(2008), samt Holloway och 

Wheeler (2003, s.254) är det viktigaste steget vid en litteraturöversikt att beskriva 

litteratursökningen i detalj så att läsaren kan bedöma trovärdigheten av resultatet. 

Litteratursökningen i denna litteraturöversikt har således dokumenterats noga. De utvalda 

artiklarna återkom i flera olika litteratursökningar, under olika sökord och i olika databaser, 

vilket stärkte vårt urval. Ingen begränsning i årtal användes vid litteratursökningen eftersom det 

var svårt att få fram vetenskapliga artiklar i ämnet. Trots detta var ingen av artiklarna äldre än 

nio år, vilket kan anses vara en styrka då detta medför ett resultat är baserat på aktuell forskning. 

En svaghet i litteraturöversikten var att antalet vetenskapliga artiklar var få, samt att endast tre 

databaser använts vid litteratursökningen, vilket kan innebära att viss data har gått förlorad i 

analysen. Det är en fördel att artiklarna innehåller både patienter och sjuksköterskors perspektiv 

eftersom bådas synpunkter är viktiga för att kunna förbättra bemötandet i samband med 

existentiellt lidande. 

 

Artiklarna ingående i analysen är kvalitetsgranskade av båda författarna och bedömda vara av 

medel till hög kvalitet vid kvalitetsgranskning. Enligt Willman et al. (2006, s. 83) stärker det 

studiens trovärdighet att granskningen utförs av minst två oberoende granskare som sammanför 

sina tolkningar. I denna litteraturöversikt hade ingen vetenskaplig artikel som svarade mot syftet 
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låg kvalitet vid granskningen. Resultaten och kvalitén på artiklarna är presenterade för att ge 

läsaren en möjlighet att själv få insyn i litteratursökningen och därmed stärks trovärdigheten i 

litteraturöversikten. För att säkerställa trovärdigheten har båda författarna läst artiklarna och 

extraherat textenheter som ansågs svara mot syftet. Därefter har författarna diskuterat med 

varandra under analysen för att komma fram till ett gemensamt resultat (jmf. Holloway & 

Wheeler, 2003, s.259). Bekräftelsebarhet har uppnåtts genom att vi har försökt vara objektiva 

och undvikit att lägga in egna värderingar eller antaganden men en viss tolkning har inte ändå 

inte kunnat undvikas (jmf. Holloway & Wheeler, 2003, s.255). 

 

Artiklarna i litteraturöversikten som ingick i analysen kommer från Sverige, Israel, Canada, 

USA, Japan och Kina. Den geografiska spridningen var relativt stor. Det kan dock vara en 

svaghet att fem av artiklarna kom ifrån Sverige och att två av författarna återkommer i fler 

artiklar. Enligt Polit och Beck (2008, s. 543) stärker det trovärdigheten om flera källor använts 

vid studien. Genom att använda flera källor kan problemet ses ur olika synvinklar då material 

och metod varierar.  Den geografiska spridningen är intressant för resultatet i litteraturöversikten 

eftersom sjuksköterskans roll i olika länder kan variera. Det är också en variation vad gäller 

livsåskådning, kultur samt religion mellan olika länder.   

 

I denna litteraturöversikt har endast primära källor använts. Enligt Polit och Beck (2008, s.107) 

är det viktigt att använda primära källor vid en systematisk litteraturöversikt. I 

litteraturöversikten är samtliga artiklar skrivna på engelska och de meningsbärande textenheterna 

är översatta till svenska. Vissa begrepp har varit svåra att hitta någon motsvarighet till i det 

svenska språket, vilket i sin tur kan innebära en risk för feltolkning. Vår strävan har dock varit att 

vara så textnära som möjligt genom att upprepade gånger gå tillbaka till originaltexten. En 

svaghet i resultatet är att kategorierna är olika stora. Det kan förklaras av att den mängd data som 

kategorierna består av är olika.     

 

Slutsats 

Många sjuksköterskor kommer att möta döende patienter. Det innebär att de kommer att 

konfronteras med existentiellt lidande. Om sjuksköterskor är oförberedda på att bemöta patienter 

med existentiellt lidande kan det innebära att mötet blir dåligt både för patienter men även för 

sjuksköterskor själva. I litteraturstudiens resultat har framkommit att genom ett bra bemötande 
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kan det existentiella lidandet lindras. För att sjuksköterskor ska kunna erbjuda ett bra bemötande 

behöver sjuksköterskor självkännedom samt kunskap om det existentiella lidandet. 

Avslutningsvis konstateras att för patienter i palliativ vård är sjuksköterskors attityd vid 

bemötandet viktigt. Det är viktigt att kunna tillmötesgå den döende patientens individuella behov 

och önskemål. Mer forskning om ämnet behövs för att kunna förbättra bemötandet av den 

existentiellt lidande patienten. 
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