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1. Inledning 
 

”Folk vänder ju sig ifrån en när man blir sjuk. Det är inga som vill träffa en när man är sjuk. 

Det blir tyst. Och barna. Det är bara en som kommer ibland, det är ju många mil att köra. 

Men inte, där är det tyst, där är det helt tyst.” (Öhlén, 2001, sid 97). 
 
När en människa drabbas av en livshotande sjukdom kan det innebära en risk för olika föränd-
ringar i dennes livssituation. Det kan vara fysiska, sociala och psykologiska förändringar. 
Detta kan leda till upplevelser inom den andliga och existentiella dimensionen (Reitan & 
Schjølberg, 2003) Författaren till denna litteraturstudie var intresserad av att få mer kunskap 
om patienters existentiella upplevelser och utlösande faktorer inom palliativ vård och valde 
därför att söka aktuell forskning inom ämnet.   

 
2. Bakgrund 
 
2.1. Historia 
 
Den palliativa vårdfilosofin har sitt ursprung i den moderna engelska hospicerörelsen från 
mitten av 1960-talet. Dame Cicely Saunders, som var läkare, hade arbetat länge med döende 
cancerpatienter och startade St. Christopher’s hospice i London 1967. Där fanns det möjlighe-
ter till nytänkande och hon kunde sprida sina åsikter om helhetssyn i vården av döende. På 
hospicet startades den första utvecklingsenheten med undervisning och forskning inom äm-
nesområdet att förbättra livsvillkoren för döende personer (Beck-Friis & Strang, 2005). Ter-
minalvård eller vård i livets slutskede var de begrepp som användes i Sverige i slutet av 1970-
talet då ämnet började diskuteras (Sandman & Woods, 2003).  
 
2.2. Svensk palliativ vård 
 
Ett flertal statliga utredningar angående terminalvård och sorg har gjorts under tiden från slu-
tet av 1970- till början av 2000-talet (Beck-Friis & Strang, 2005). Dessa utredningar har bi-
dragit till hur den svenska palliativa vården har utformats och hur den genomförs. Den pallia-
tiva vården skall vara en filosofi som finns med i all vård av döende patienter i Sverige 
(Sandman & Woods, 2003). Palliativ vård är en aktiv helhetsvård med syfte att hjälpa patien-
ten och dennes närstående att skapa förutsättningar för livskvalitet och en god död när bot inte 
längre är möjlig. Idag bedrivs palliativ vård i fristående vårdhem, palliativa vårdavdelningar 
på sjukhus, hemsjukvårdsteam, dagsjukvård och rådgivningsteam på sjukhus. Tidigare var det 
främst patienter med cancerdiagnoser som vårdades av de specifika palliativa vårdgivarna. 
Numera vårdas även döende patienter med diagnoser som t.ex. amyotrof lateral skleros 
(ALS), kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), hjärtsvikt och acquired immunodeficiency 
syndrome (AIDS) (Beck-Friis & Strang, 2005). 
 
2.3. Kurativ vård eller palliativ vård 
 
Behandlingen för en patient som har diagnosen cancer kan vara antingen kurativ eller pallia-
tiv. Vid kurativ behandling finns möjligheter att bota patienten men vid palliativ behandling 
saknas den botande möjligheten helt. Patienten kan utsättas för stora risker och biverkningar 
vid kurativ behandling eftersom vinsten är stor om sjukdomen elimineras. Vid palliativ be-
handling måste risker och biverkningar övervägas i relation till patientens livskvalitet. Över-
gången från kurativ till palliativ behandling kan vara svår att hantera psykiskt för alla parter, 
patienten, dess anhöriga och sjukvårdspersonalen (Beck-Friis & Strang, 2005).  



 

Framför allt inom cancervården finns det en tidig och en sen palliativ fas. Den tidiga palliativa 
fasen kan vara från månader till flera år och tumörspecifik behandling kan genomföras trots 
att sjukdomen är obotlig. Syftet med behandlingen är om möjlighet och om önskan finns hos 
patienten att förlänga livet och öka livskvaliteten. Den sena palliativa fasen kan vara i veckor 
eller någon månad. Syftet med vården är att varken förlänga eller förkorta livet utan att ge 
patienten möjligheter till livskvalitet ända fram till döden samt ett värdigt slut på livet (Beck-
Friis & Strang, 2005). Vid t.ex. hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar och demenssjukdomar 
kan det vara svårare att bestämma när patienten är i en tidig eller en sen palliativ fas (Social-
styrelsen, 2004). 
 
2.4. Den existentiella och andliga dimensionen 
 
I Sverige hade kyrkan och prästerna med sina religiösa föreställningar ett stort inflytande på 
samhället och på sjukvården fram till 1960-talet. De ansåg att sjukdom var ett straff från Gud 
medan hälsa visade att människan ”levde rätt”. Från mitten av 1900-talet gjorde den medi-
cinska vetenskapen sig gällande och sjukdom blev ett systemfel eller en skada i kroppen som 
kunde repareras. Helhetssynen på patienten är grunden för omvårdnaden i dagens svenska 
sjukvård. Den sätter patienten i ett tillstånd och inte bara i en lokaliserbar skada eller sjuk-
dom. Patienten är en hel människa som har fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga 
behov. Vårdpersonalens roll blir att hjälpa patienten till ett fungerande liv genom att öka 
patientens förståelse för sin situation (Beck-Friis & Strang, 2005). Information och kunskap 
ökar möjligheter för patienten att aktivt kunna medverka i sin vård vilket leder till ett ökat 
självbestämmande. Patientens självbild och välbefinnande kan på detta sätt stärkas 
(Socialstyrelsen, 2004). 
 
När en människa drabbas av en sjukdom, som t.ex. cancer, kan det innebära en existentiell 
erfarenhet som väcker stora livsfrågor som varför och om Gud finns. Cancer är ett dramatiskt 
och laddat ord och kan betyda smärta, lidande och hot mot existensen för den drabbade män-
niskan och dennes närstående. De kan bl.a. tvingas att fundera på sin relation till döden och 
vad som är meningen med livet (Reitan & Schjølberg, 2003). Norstedts svenska ordbok 
förklara existentiell som något som rör eller är avgörande för människans existens 
(Malmgren, 2004) Den existentiella dimensionen hos människan kan ses ur olika perspektiv, 
att den hör ihop med en religiös tro eller att den har ett bredare perspektiv. Meningen med 
livet, lidande och död har olika innebörd i olika religioner. I det bredare perspektivet är sö-
kandet efter svar på livets mening, döden och värden i livet grundläggande processer som 
pågår hela livet. Båda perspektiven sträcker sig utanför den materiella och konkreta 
verkligheten (Bondevik & Nygaard, 2005). Motivationen att söka meningen med händelser 
och med livet utövar en dragningskraft framåt på människan. Det finns ingen allomfattande 
mening för alla människor utan meningen är unik för varje individ. Meningen kan ändras från 
situation till situation, från dag till dag och även från timme till timme. Människan är själv 
ansvarig för att finna meningen, den kan inte uppfinnas. En människa kan därför finna en 
mening i en tragedi och därigenom växa som människa och klara att hantera svåra situationer. 
En existentiell tomhet eller meningslöshet, vilket Viktor Frankl kallade existentiellt vakuum, 
kan leda till frustration som kan uppstå om människan inte kan finna en mening i sitt liv 
(Frankl, 1969).   
Enligt Nationalencyklopedin är andligt motsatsen till kroppsligt. Det berör sådant som tillhör 
människans inre liv (Nationalencyklopedin, 2000). I Norstedts svenska ordbok är förklaringen 
för andlig det som gäller själslivet särskilt med tanke på högre värden som kan ha att göra 
med religion.  (Malmgren, 2004). Religion innebär att människor ingår i en gemenskap som 
delar en tro, kultur och ritualer. En religiös tro kan medföra att människan bättre kan hantera 



 

sin situation vid t.ex. sjukdom (Beck-Friis & Strang, 2005). Den troende människans roll i 
förhållande till Gud kvarstår vid sjukdom vilket har betydelse för identiteten då många andra 
roller som t.ex. inom familjen, i det sociala umgänget och i yrket förändras eller försvinner 
(Bondevik & Nygaard, 2005). Vårt land är idag ett mångkulturellt samhälle vilket ökar kraven 
på sjukvårdspersonalen (Bondevik & Nygaard, 2005). Sjukdom och död kan ha olika inne-
börd i olika kulturer (De Marinis, 1998). För att hjälpa patienten med de andliga behoven kan 
det krävas tvärprofessionellt arbete, att t.ex. kontakt förmedlas med präst eller kurator. Andlig 
förknippas ofta med religion därför används ibland begreppet andlig och existentiell omvård-
nad för att förtydliga att ordet andlig har ett vidare perspektiv än bara religiositet (Reitan & 
Schjølberg, 2003). Det har gjorts många försök inom den västerländska palliativa vården att 
skilja på begreppen andlighet och religion men det saknas en tydlig definition av andlighet. 
Begreppen är förknippade med alltför många föreställningar och personliga innebörder (Sand, 
2008). Enligt läroboken Palliativ medicin (Beck-Friis & Strang, 2005) innebär andlighet dju-
pare relationer mellan människan själv, andra människor, Gud eller andra högre makter oav-
sett trosuppfattning. 

 
Inom omvårdnaden skall sjuksköterskan, enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 
legitimerade sjuksköterska, tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl 
fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga (Socialstyrelsen, 2005). För att sjukskö-
terskan ska kunna identifiera och bemöta patienters existentiella upplevelser inom palliativ 
vård, måste sjuksköterskan ha kunskaper om vilka existentiella upplevelser som dessa patien-
ter kan ha och vad som kan utlösa dessa upplevelser. 

 
3. Syfte 
 
Syftet var att beskriva patienters existentiella upplevelser inom palliativ vård och vad som kan 
utlösa dessa.  
 
4. Metod 
 
4.1. Design 
 
Forskningsmetoden för den här studien var allmän litteraturstudie. I en allmän litteraturstudie 
genomförs en litteraturgenomgång av empirisk forskning inom ett visst område. Relevanta 
artiklar utifrån litteraturstudiens syfte granskas, analyseras och beskrivs (Forsberg & Wengst-
röm, 2008). Arbetet med litteraturstudien har följt flödesschemat i Polit & Beck (2008, sid 
108). Referenshantering är enligt en artikel i Journal of Neuroscience Nursing 40(4) 2008 

(Lamb & Peden, 2008). 
 
4.2. Sökstrategier 
 
En systematisk sökning i databaserna Cinahl, Medline och Pubmed genomfördes med sökord 
utifrån litteraturstudiens syfte vilka redovisas i sökmatrisen (Bilaga 1). Sökorden var palliati-
ve care, existential, spiritual och nursing i olika kombinationer. Sökordet palliative care häm-
tades från databasen Cinahls thesaurus. Flera av artiklarna återkom i de olika sökningarna 
men redovisas endast en gång. Manuell sökning har gjorts utifrån referenslistor i litteraturstu-
dier och i artiklar men inga relevanta studier har påträffats då de inte har överensstämt med 
litteraturstudiens syfte eller att de har publicerats före år 2000. 
 



 

4.3. Urval 
 
Inklusionskriterierna var vetenskapliga empiriska artiklar med etiska överväganden. Avgräns-
ningarna vid den systematiska sökningen i databaserna var att språket skulle vara engelska 
och att artiklarna skulle vara publicerade åren 2000-2008. I Cinahl gjordes även avgränsning-
en research article och i Medline och Pubmed avgränsningen human. Exklusionskriterierna 
var reviewartiklar och studier som handlade om neonatalvård, pediatrik, livskvalitetsmätning-
ar, alternativa behandlingar som bl.a. hypnos och psykoterapi, personalens upplevelser, ut-
bildning, palliativ sedering och närståendes upplevelser. I urvalsprocessens första steg lästes 
1001 titlar i samband med den systematiska sökningen i databaserna. Om artikelns titel var 
intressant utifrån litteraturstudiens syfte fick studien ingå i urval 1. Totalt lästes 109 abstrakt i 
urval 1. Av dessa 109 artiklar exkluderades 92 artiklar enligt exklusionskriterierna. I urval 2 
lästes 17 artiklar igenom i sin helhet. Sex artiklar exkluderades p.g.a. att innehållet berörde 
orsaker till lidande, fysiskt lidande, strategier att behålla hoppet, hur patienterna hanterade 
sina liv och att studien var inriktad på allmänna behov (ej specifikt existentiella). En artikel 
utgick från samma empiriska material som en annan artikel i urval 2 men artikelns resultat var 
inte relevant för litteraturstudiens syfte och exkluderades därför. Efter urval 3 var det 10 artik-
lar som lästes noggrant och översattes till svenska. Efter granskning och värdering utgör dessa 
10 vetenskapliga artiklar underlaget för resultatet i litteraturstudien som presenteras i artikel-
matrisen. (Bilaga 2)  
 
4.4. Värdering 
 
Artiklarna som utgör underlag för resultatet i litteraturstudien granskades och värderades en-
ligt Forsbergs och Wengströms checklista för kvalitativa artiklar. Granskning och värdering 
gjordes av forskarnas urvalsmetoder, insamling av data och analys av data. Två av artiklarna 
har också en kvantitativ del som har granskats med checklistan för kvantitativa artiklar (Fors-
berg & Wengström, 2008). 
 
4.5. Bearbetning och analys 
 
Materialet har bearbetats och analyserats genom innehållsanalys, vilket innebär att data klassi-
ficeras på ett systematiskt och stegvist sätt och därefter kan mönster och teman lättare identi-
fieras (Forsberg & Wengström, 2008). Artiklarna har lästs i sin helhet och översatts till svens-
ka. I varje artikels resultatdel har patienternas existentiella upplevelser och utlösande faktorer 
som svarar på litteraturstudiens syfte strukits under eller noteringar har gjorts i marginalen. 
Dessa understrykningar eller noteringar har sedan sammanställts i ett dokument för varje stu-
die. Upplevelserna tillsammans med utlösande faktorer har bearbetats och har placerats i åtta 
subkategorier som utgör underrubrikerna. Underrubrikerna har placerats i två huvudkategorier 
som utgör huvudrubrikerna i resultatdelen. 
 

5. Resultat 
 
5.1. Existentiella upplevelser kring liv och död 
 
5.1.1. Ensamhet 

 
Några av patienterna i två studier (Murray, Kendall, Boyd, Worth & Benton, 2004, Sand & 
Strang, 2006) upplevde en existentiell ensamhet då det var svårigheter att kommunicera med 
närstående och andra friska människor om prognos och den förestående döden. De friska 



 

människorna hade svårt att förstå eftersom de hade ett annat perspektiv på livet. Närstående 
kunde reagera med ilska och oro vilket patienterna ville skona dem från och därför undvek att 
tala om sin sjukdom (Murray et al., 2004, Sand & Strang, 2006). Att bli mer beroende av 
andra och känslan av övergivenhet medförde upplevelsen av existentiell ensamhet för en del 
patienter. Några patienter upplevde att det var svårt för anhöriga att förstå hur sjuka de var när 
det inte syntes utanpå (Sand, Strang & Milberg, 2008). I studien av Sand och Strang (2006) 
beskrev en del av patienterna situationer där de hade blivit ignorerade med kommentarer om 
tillfrisknande och en hälsosam framtid. Det bekräftade faktumet att det var svårt för patienter-
na att dela sin situation med andra. Reaktionerna från människor i omgivningen gjorde att en 
del patienter behöll svåra tankar och känslor om den förestående döden inom sig själva. De 
beskrev också sin rädsla för att gå genom dödskamper och svåra plågor alldeles ensamma. 
Deras unika upplevelser gjorde att de kände sig avskilda och isolerade från andra människor.  
 
I en studie av Morita, Kawa, Honke, Kohara, Maeyama, Kizawa, Akechi och Uchitomi 
(2004) upplevde en del patienter sig ensamma och uttryckte behov av att vara tillsammans 
med familjen eller få stöd av dem för att inte bli isolerade. Däremot redovisade Blinderman 
och Cherny (2005) att endast två av 40 patienter uppgav att de inte hade något stöd av någon. 
Blomsjös studie (2001), där åtta patienter med diagnosen ALS deltog, visade resultatet också 
att de inte hade något ytterligare behov av att anförtro sig till någon. I situationer som karaktä-
riserades av förlust av kontroll, förändrad självbild och ett hot mot livet uppgav några 
patienter upplevelser av existentiell ensamhet trots starka familjeband (Sand, Strang & 
Milberg, 2008). Mako, Galek och Poppito (2006) redovisade i sin studie att 13 % av 57 
patienter beskrev sin andliga d.v.s. själsliga smärta i relation till den mellanmänskliga dimen-
sionen, exempelvis känslan av att vara oönskad av familjemedlemmar och känslan att vara 
avskild från andra. Resultatet visade också att totalt 38 % av 57 patienter uttryckte sin andliga 
smärta i relation till gudomlighet. Det var t.ex. känslan av att vara övergiven av Gud, vara 
utan tro och/eller religiös/andlig gemenskap.  
 
Fysiska förändringar som till exempel besvärande och genanta symtom hindrade umgänget 
och deltagandet i eller utförandet av aktiviteter med andra människor vilket utlöste upplevel-
ser av maktlöshet och ensamhet. Det kunde t.ex. vara svårigheter att äta och dricka, att vara 
tvungen att använda blöja, en icke fungerande stomi, håravfall, trötthet, smärta, andnöd, illa-
mående, sömnlöshet och oro (Blinderman & Cherny, 2005, Sand & Strang 2006, Sand, Strang 
& Milberg, 2008, Shah, Quill, Norton, Sada, Buckley & Fridd, 2008). 
 
När några patienter hade blivit behandlade utan respekt eller om deras kropp hade blivit be-
rörd utan empati, uppstod känslor av isolering och ensamhet. ”He stood there, drawing on my 

body as if I were a bloody pig that he should carve” (Sand & Strang, 2006, sid 1381). Detta 
var upplevelser hos en kvinna som skulle genomgå bröstkirurgi p.g.a. av bröstcancer. 
 
5.1.2. Skuld 

 
En del patienter kände skuld för att själva ha orsakat sjukdomen, de ångrade sitt tidigare lev-
nadssätt (Bolmsjö, 2000, Murray et al., 2004). De förebrådde sig själva när symtom återkom. 
Andra undrade om inte Gud hade beaktat deras böner (Murray et al., 2004). Några patienter 
beskrev upplevelser av skuld och ånger p.g.a. att de t.ex. inte hade skött sin hälsa eller att de 
hade dragit ut på tiden med att besöka läkaren trots fyndet av en knöl i bröstet. Relationspro-
blem med närstående kunde utlösa upplevelsen av skuld vilket också en skilsmässa kunde 
göra. Upplevelsen av skuld kunde också uppstå för att patienten inte hade bett bön eller inte 
hade varit klädd enligt religionens kultur. Några patienter upplevde skuld för att deras arbets-



 

liv var över och de bara gick hemma och väntade på döden (Blinderman & Cherny, 2005). 
Upplevelsen av skuld beskrivs i Bolmsjös (2001) studie av en manlig patient, 53 år gammal 
med ALS, då fruktan för att hans två yngre tonårsbarn kanske skulle ärva sjukdomen. Frustra-
tion att inte kunna skydda dem emot sjukdomen skapade en önskan om att de inte skulle bli 
sjuka. 
 
5.1.3. Bristande autonomi och  självkänsla  

 
Autonomin påverkades av bristande kommunikation mellan patienten och de personer som 
var involverade i hans eller hennes vård, t.ex. att vårdpersonal inte hade tid att sitta ner och 
samtala (Blomsjö, 2000, Tan, Grief, Couns, Braunack-Mayer & Beilby, 2005). Några patien-
ter uttryckte vikten av att bli behandlad med respekt. Önskan att bli sedd och behandlad som 
en person och inte som en patient uttrycktes av flera patienter. En del patienter oroade sig för 
att de skulle upplevas som äckliga om de t.ex. kräktes vilket inte upplevdes som värdigt 
(Bolmsjö, 2000, Bolmsjö, 2001). Resultatet i studien av Sand och Strang (2006) visade också 
att någon patient upplevde sig som mindre värd och någon patient upplevde sig som ett objekt 
till följd av vårdpersonalens bemötande. Tan et al. (2005) beskrev att en patient upplevde att 
människovärdet ej respekterades när han fick byta patientsal tre gånger. Shah et al., (2008) 
redovisade att patientens människovärde också påverkades av att få träffa olika läkare. Det 
blev dålig kontinuitet för patienterna. Upplevelser av förlust av värdighet och hot mot själv-
bilden orsakades av omständigheter som förlust av kontroll, av sin egen förmåga, växande 
beroende och känslor av ensamhet (Sand, Strang & Milberg, 2008). 
 
Murray et al. (2004) redovisade att förändrad kroppsbild utlöste en förändrad känsla för sig 
själv och väckte frågor om egenvärde och om sitt värde relaterat till andra människor. Exem-
pel på frågor var: kommer jag att bli mig själv igen efter behandlingen och hur ser andra på 
mig nu. När funktionsnedsättningen ökade och självbilden förändrades kunde föreslagna lös-
ningar med hjälpmedel eller praktisk hjälp av personal upplevas som opersonligt och förned-
rande (Murray et al., 2004). 
 
En patient i studien av Bolmsjö (2001) funderade ibland på självmord och uttryckte att vet-
skapen om att kunna avsluta livet när han själv ville skulle ge honom en bättre livskvalitet 
med autonomi och bevarande av värdighet. Tan et al., (2005) redovisade i sitt resultat att en 
patient som var positiv till eutanasi upplevde att det inte är värdigt att fortsätta att mata och 
vårda en patient då det inte går att göra något åt bakomliggande sjukdom.  
 
5.1.4. Maktlöshet och hjälplöshet  

 
Känslor av maktlöshet orsakades av att bli ignorerad eller behandlad som en icke existerande 
person, t.ex. att någon pratade över huvudet på patienten (Sand, Strang & Milberg, 2008). 
Förlusten av fysisk kontroll, att inte klara av egenvård och dagliga aktiviteter medförde att en 
del patienter blev beroende av hjälp och deras autonomi minskade (Morita et al., 2003, Mur-
ray et al., 2004, Blinderman & Cherny, 2005). Känslor av maktlöshet och hjälplöshet uppstod 
hos några patienter då de inte orkade eller klarade av vardagliga situationer och behövde hjälp 
med t.ex. personlig hygien av människor som de inte kände (Sand, Strang & Milberg, 2008). 
Upplevelser att förlora kontrollen, att inte kunna påverka slutskedet av sitt liv och att bli mer 
och mer beroende av andra människor och maskiner orsakade fruktan för hjälplöshet och 
smärta. Förlusten av autonomin gav också upphov till tankar om självmord (Bolmsjö, 2000). 
 
 



 

5.1.5. Andlig smärta 

 
Andlig smärta uttrycktes av 48 % av 57 patienter i termer som t.ex. lidande med förtvivlan, 
förlust, saknad eller oro i studien av Mako, Galek & Poppito (2006). Studien visade också att 
det fanns ett samband mellan andlig smärta och intag av morfin. Större intag av morfin med-
förde en lindring av den fysiska smärta vilket medförde att patienterna kunde ge utlopp för sin 
andliga smärta istället (Mako, Galek & Poppito, 2006). Förändrad kroppsbild utlöste upple-
velsen av skam och andlig smärta, t.ex. vid bröstförändring och håravfall. En patient upplevde 
att hon inte var den hon hade varit tidigare och kände sig svag och ensam (Blinderman & 
Cherny, 2005). 
 
 
5.1.6. Oro och otrygghet 

 

Några patienter upplevde oro för att inte få vara kvar i hemmet den sista tiden i livet (Shah et 
al., 2008). Blinderman och Cherny (2005) studie redovisade att 22 av 40 deltagare tänkte mer 
på döden och döendet efter cancerdiagnosen. Några patienter kände fruktan och oro inför dö-
den. I en studie där patienter med diagnosen ALS deltog fanns önskan att få dö i hemmet om-
given av de närmaste i lugn och ro. En patient i studien talade flera gånger om eutanasi, döds-
hjälp, och om önskan att själv få besluta när livet skulle få ta slut(Bolmsjö, 2001). Flera pati-
enter var mer rädda för smärta och lidande relaterat till döden än själva döden (Blinderman & 
Cherny, 2005, Shah et al., 2008). Några patienter uttryckte rädsla och oro för att bli påverkade 
medvetandemässigt eller personlighetsförändrande av t.ex. läkemedel. (Morita et al., 2004, 
Shah et al., 2008). 
 
Konflikter i familjerelationer kunde utlösa existentiella upplevelser i form av oro (Bolmsjö, 
2000, Morita et al., 2004). Flera av patienterna i tre av studierna (Bolmsjö, 2000, Murray et 
al., 2004, Sand & Strang, 2006) upplevde förändringar i familje- och sociala roller vilket ut-
löste existentiella upplevelser. Patienterna kunde inte längre dela framtidsplaner eller långsik-
tiga planeringar med sina familjer. Vetskapen om att familjen skulle fortsätta livet då patien-
ten hade avlidit påverkade rollerna och rutiner i familjen. Närståendes framtid utlöste oro och 
känslan av otrygghet hos patienterna (Bolmsjö, 2000, Murray et al., 2004, Sand & Strang, 
2006). Roller förändrades genom att de närstående fick fatta beslut istället för patienterna 
(Shah et al., 2008). Studien av Morita et al. (2004) visade att förlusten av kontinuitet i det 
vardagliga livet ökade några patienters behov att bevara sina roller och dagliga aktiviteter. De 
ville att livet skulle fortgå som tidigare. En del patienter uttryckte också att de hade 
oavslutade livsuppgifter kvar att utföra innan döden. En patient uttryckte önskan att bara dö 
en dag utan att belasta familjen (Morita et al., 2004). Existentiella upplevelser som uppkom 
till följd av att patienterna upplevde att de var en börda för närstående var kopplat både till 
fysiska begränsningar och till relationer (Morita et al., 2004, Blinderman & Cherny, 2005, 
Shah et al., 2008) Ibland kunde svårt lidande i samband med en livshotande sjukdom resultera 
i en önskan att få dö, en önskan som var svår för andra att förstå (Sand & Strang, 2006). 
 
Svåra biverkningar av behandlingar och operationer hade ibland skadat kropparna på sådant 
sätt att patienternas förhållande till kroppen delvis hade ändrats från bekant till obekant. Att 
vara medveten om att något växer i kroppen okontrollerat framkallade känslor av vanmakt 
och främlingskap (Sand & Strang, 2006). 
 
Några patienter upplevde det skrämmande att vara bristfälligt informerad om sjukdomens 
symtom, effekter och biverkningar av behandlingar, vilket försvårade hanteringen av olika 



 

situationer (Sand & Strang, 2006). I tre studier (Bolmsjö, 2000, Murray et al, 2004, Sand, 
Strang & Milberg, 2008) beskrevs däremot att besked och information om sjukdomen och 
behandlingen skapade existentiella upplevelser som oro och känslor av hjälplöshet. Hur in-
formationen uttrycktes och överlämnades av vårdpersonal påverkade patientens välbefinnande 
och hur patienten uppfattade informationen. Tre deltagare av åtta med diagnosen ALS i en 
studie av Blomsjö (2001), uppgav att de hade dåliga erfarenheter av överlämnandet av besked 
om sjukdomen. ”The doctor called and told me over the phone that I had ALS, I’d never 

heard of it” (Bolmsjö, 2001, sid. 502). Snabba besked med lite information och korta vårdti-
der i samband med olika åtgärder medförde att en del patienter upplevde otrygghet (Sand & 
Strang, 2006). Osäkerhet om sjukdomsförloppet, återfall, effekt av behandlingar och hur 
länge livet skulle pågå skapade frustration (Sand, Strang & Milberg, 2008). De patienter som 
var dåligt förberedda och inte accepterade den förestående döden fick dödsångest och uttryck-
te att de inte ville dö (Morita et al., 2004). 
 
5.2. Existentiella upplevelser kring meningen med livet 
  
5.2.1. Hopp och hopplöshet 

 
Hopp omfattade en stor del av patientens liv och uttrycktes i önskan att t.ex. få slutföra något 
projekt, att få se barnbarnet födas, att få återvända hem och att sjukdomen kunde botas (Mori-
ta et al., 2004). Patienter i Shah et al., (2008) studie uttryckte att det som besvärade dem mest 
var hopplösheten, att de skulle dö ifrån sina älskade och inte få se barnbarn växa upp. Blin-
derman och Cherny, (2005) återger i sin studie att många av patienterna som hade en religiös 
tro hoppades att ett mirakel skulle ske och att sjukdomen skulle kunna botas. Några av patien-
terna förnekade att det fanns något hopp och tvivlade på framtiden. De ansåg att om det inte 
finns något bot för sjukdomen så finns det inget hopp kvar i livet. I Murray et al. (2004) studie 
uppger deltagarna att löften om att behandlingar skulle ge dem mer tid och livskvalitet ingav 
hopp. När symtomen återkom var det svårt för patienterna att finna hopp. Det var svårt att 
bevara hoppet när de kände sig värdelösa och oanvändbara. De upplevde att de bara var en 
börda för andra och flera uttryckte en önskan om att få dö. I studien av Sand, Strang & Mil-
berg, (2008) delgav patienterna att när de såg framåt i livet fanns inga tecken som gav dem 
hopp om lindring.  
 
5.2.2. Mening och meningslöshet 

 
En patient i Bolmsjö (2000) studie upplevde att utan tron på Gud så skulle livet vara ännu mer 
meningslöst. En minoritet av patienterna i Blinderman och Cherny (2005) studie uttryckte att 
livet var meningslöst p.g.a. att det inte fanns en Gud och ingen familj. Shah et al.(2008) 
beskrev att patienterna uttryckte oro angående sin tro på Gud och ett liv efter detta. 
 
Patienter med cancer upplevde att det var svårt att finna mening när sjukdomen försämrades 
och tog över deras liv (Murray et al., 2004). I Blinderman och Cherny (2005) studie var det 
två patienter som uttryckte att deras själsliga välbefinnande inte var välbevarat när sjukdomen 
försämrades. De upplevde en oro för framtiden och det fanns ingen lycka. Några av patienter-
na i studierna av Bolmsjö (2001) och Murray et al., (2004) upplevde ibland, att det inte kän-
des värt att kämpa vidare i livet. Enligt en patient i Tan et al.(2005) fanns det inget hopp i 
framtiden förutom att dö när livet inte hade någon mening.  
 
 



 

6. Syntes 
 
Sammanfattningsvis visade litteraturstudiens resultat att existentiella upplevelser utlösta av 
olika faktorer var vanligt förekommande hos patienter inom palliativ vård. Existentiella upp-
levelser av ensamhet upplevde patienterna p.g.a. svårigheter att kommunicera med närstående 
och närståendes bristande förståelse för deras situation. Ytterligare faktorer som utlöste upp-
levelsen av ensamhet var ökat beroende, känslan av övergivenhet, förlust av kontroll, föränd-
rad självbild och brist på religiös/andlig gemenskap. Upplevelsen av isolering och ensamhet 
utlöstes av dåligt bemötande av vårdpersonal och av fysiska förändringar med besvärande 
symtom som hindrade deltagandet i aktiviteter och umgänge. En del patienter upplevde skuld 
för att själva ha orsakat sjukdomen och de ångrade sitt tidigare levnadssätt. Relationsproblem 
utlöste upplevelsen av skuld liksom en patient upplevde skuld för att barnen kanske skulle 
ärva sjukdomen. Patienter som inte hade följt sin religiösa tros normer upplevde också skuld. 
Bristande autonomi och självkänsla var existentiella upplevelser till följd av brister i kommu-
nikation och bemötande från vårdpersonal vilket också utlöste upplevelsen av maktlöshet. 
Byte av patientsal och av läkare flera gånger orsakade upplevelsen av förlust av människovär-
det. Förändrad kroppsbild utlöste upplevelsen av förändrad självkänsla och andlig smärta. I 
litteraturstudiens resultat framkom att en studies resultat visade ett samband mellan ett högre 
intag av morfin och en ökad upplevelse av andlig smärta. Förlust av kontroll och förmågan att 
klara av vardagliga situationer utlöste upplevelsen av hjälplöshet. Oro och otrygghet kunde 
utlösas av rädslan att inte få vara kvar i hemmet, konflikter i familjen, tankar på familjens 
framtid, rollförändringar och för smärta och lidande i samband med döendet. Hoppet var svårt 
att bevara när sjukdomen försämrades men löften om behandlingar som kunde ge patienterna 
mer tid och livskvalitet ingav hopp. Många patienter upplevde att det var svårt att finna livets 
mening.  
 

7. Diskussion 
 
7.1. Metoddiskussion 
 
Samtliga artiklar som ingår i resultatet har en kvalitativ ansats. Två av artiklarna har också en 
kvantitativ ansats där mätningar har gjorts enligt syftet med studierna. Den kvalitativa ansat-
sen har stark betoning på förståelsen av levd mänsklig erfarenhet. Berättelser och subjektiva 
upplevelser, kvalitativt material, samlas in varsamt och analyseras (Polit & Beck, 2008). Syf-
tet med litteraturstudien var att beskriva patienters existentiella upplevelser inom palliativ 
vård och vad som kan utlösa dessa, vilket medförde att den kvalitativa ansatsen på de studier 
som utgör underlaget för resultatet i litteraturstudien var relevant. Kvalitativa studier hjälper 
sjuksköterskor att öka sin förmåga att identifiera och att bemöta olika problem och situationer.  
De medför också att sjuksköterskorna kan öka sin förståelse av patienternas angelägenheter 
och upplevelser (Polit & Beck, 2008). En styrka i kvalitativa studier där intervjuer utförs är att 
intervjuaren också kan observera icke verbala uttryck hos deltagarna när de berättar om sina 
upplevelser (Forsberg & Wengström, 2008).  
 
Datainsamlingen utfördes genom elektroniska sökningar i databaserna Cinahl, Medline och 
Pubmed som innehåller omvårdnadstidskrifter. För att få relativt aktuell forskning begränsa-
des sökningen till publicerade artiklar från året 2000 till 2008. Begränsningar gjordes också 
till artiklar skrivna på det engelska språket vilket kan ha medfört att aktuell forskning på 
andra språk inte har tagits med i resultatet. Många av artiklarna återkom i alla tre databaserna 
vid den elektroniska sökningen. Abstrakt i artiklar som återkom lästes endast en gång och 
artiklarna redovisas endast en gång i sökmatrisen. (Bilaga 1) Det är en svaghet att den elek-



 

troniska sökningen endast har gjorts i ovanstående tre databaser. Databaser som t.ex. Amed 
och PsychInfo kunde också vara relevanta för ämnesområdet. Ytterligare svaghet i den elek-
troniska databassökningen var att sökorden skrevs ut i sin helhet och kombinerades med var-
andra endast med den booleska operatorn »AND«. En elektronisk sökning med hjälp av trun-
kering och med de booleska operatorerna »AND« och »OR« hade kanske givit ett bredare 
sökresultat. 
 
Sökorden som användes vid den elektroniska sökningen var palliative care, existential, spiri-
tual och nursing. Dessa sökords relevans för sökningen av artiklar i det aktuella ämnet kände 
litteraturstudiens författare till genom tidigare genomgångna högskolestudier i ämnet palliativ 
vård. Genom dessa högskolestudier och erfarenheter av arbete med patienter inom palliativ 
vård fanns en medvetenhet om att viss förförståelse fanns i ämnet. Artiklarna har granskats 
objektivt för att inte den egna förförståelsen skall påverka resultatet. Däremot finns en viss 
risk att vissa nyanser och innebörder har missuppfattas vid översättningen av det engelska 
språket. Det är en svaghet i litteraturstudien att sökorden begränsades till de fyra ovanstående 
sökorden. Sökningen hade varit möjlig att utvidga med sökord som helplessness, powerless-
ness och existential loneliness som kommer från artiklar som ingår i urval 3. Ytterligare sök-
ord skulle kunnat vara t.ex. burden och suffering. Sökordet suffering skulle eventuellt ge ett 
stort antal studier som inte svarar på litteraturstudiens syfte då begreppet lidande är mycket 
omfattande.  
 
Det är svårigheter att definiera begreppen existentiellt, andligt och huruvida religiositet ingår i 
begreppen. I en studie av Strang, Strang och Ternestedt (2002) fick sjuksköterskor karaktäri-
sera andliga behov ur ett brett perspektiv där både religiösa och existentiella ämnen ingick. 
Majoriteten hade ingen religiös betoning på andliga angelägenheter. De utgick istället från en 
existentiell filosofiskt tanke som berörde mening, frihet, ensamhet och död. Litteraturstudiens 
författare har valt begreppet existentiella upplevelser i den här litteraturstudien som ett över-
gripande begrepp för upplevelser som berör människans existens och själsliga välbefinnande. 
Vidare ingår också andliga angelägenheter i existentiella upplevelser. Kategoriseringen av 
resultaten i de artiklar som utgör resultatet i litteraturstudien visar svårigheterna att kategori-
sera existentiella upplevelser. Ibland ingår de existentiella upplevelserna i en existentiell kate-
gori och ibland utgör de en egen kategori. Det var svårigheter att sammanföra och placera de 
olika resultaten i artiklarna i kategorier samt att avgränsa dessa. Ibland kunde resultatet ingå i 
flera kategorier. Detta visar också att det är svårt att bestämma vad som är existentiella upple-
velser eller angelägenheter, bekymmer och upplevelser. Det innebär en svaghet för litteratur-
studien. 
    
I en studie deltog närstående och patienter, endast patienternas upplevelser ingår i litteratur-
studiens resultat (Sand & Strang, 2006). Etiska överväganden var utförda av de lokala etiska 
kommittéerna i nio av de tio studierna. Den studien som inte har ett etiskt ställningstagande 
var publicerad i en referee granskad tidskrift (Shah et al., 2008).  
 
Litteraturstudiens resultat visade att de existentiella upplevelserna och de utlösande faktorerna 
för patienter inom palliativ vård var liknande i de länder som studierna var utförda i vilket 
styrker litteraturstudiens resultat. De länder som var representerade i litteraturstudiens resultat 
var Sverige, Skottland, Israel, Japan, USA och Australien. Deltagarna i studierna hade olika 
livshotande sjukdomsdiagnoser och de erhöll olika typer av vård men trots det var resultaten 
överensstämmande med små variationer vilket medför styrka till litteraturstudiens resultat. 
Det är dock viktigt att vara medveten om att det inte går att generalisera resultaten då det är 
subjektiva upplevelser. 



 

7.2. Resultatdiskussion 
 
Litteraturstudiens resultat visar att det var vanligt att patienter inom palliativ vård upplevde en 
existentiell ensamhet till följd av flera olika faktorer. Svårigheter att kommunicera med när-
stående och bristande förståelse av närstående innebär enligt litteraturstudiens författare att 
sjuksköterskan kan komma att bli den person som patienten vänder sig till för att prata om 
sina existentiella upplevelser och andra angelägenheter. Det krävs att sjuksköterskan har mod 
att möta patienten där den är och stanna kvar för att framförallt lyssna och finnas till hands för 
patienten. Sjuksköterskans medvetenhet om sina egna värderingar och tankar kring döden är 
viktig för att kunna bemöta patientens existentiella och andliga behov (Reitan & Schjølberg, 
2003). En del av patienterna i studierna upplevde att de var övergivna eller isolerade vilket 
enligt litteraturen kan orsakas av andra människors rädslor och svårigheter att möta en männi-
ska som har en livshotande sjukdom. De vet inte vad de ska säga, klarar inte av att konfronte-
ras med döden och väljer därför att dra sig undan (Beck-Friis & Strang 2005). Vårdinrättning-
ens lokaler kan också försvåra umgänge för patienterna anser litteraturstudiens författare. 
Flerbäddsalar innebär svårigheter för enskilda samtal och närhet. Sjuksköterskans omvård-
nadsåtgärd i dessa situationer kan vara att hjälpa patienten att få möjlighet till avskildhet. Be-
svärande fysiska förändringar och symtom kunde också orsaka att patienter undvek umgänge 
och deltagande i aktiviteter och därigenom upplevde en existentiell ensamhet. Sjuksköters-
kans uppgift i dessa situationer blir att stödja patienten med specifika omvårdnadsåtgärder 
som t.ex. såromläggningar för att undvika obehaglig lukt. 
 
Vårdpersonalens bemötande kunde också utlösa upplevelsen av ensamhet. Litteraturstudiens 
resultat visade också att bristande kommunikation och bemötande från vårdpersonal utlöste 
upplevelsen av minskad autonomi och självbild. Flera patienter uttryckte önskan att bli be-
handlad som en person och inte som en patient. Litteraturstudiens författare har trots det valt 
att skriva patienter om de personer som ingår i studierna då de är inskrivna i någon form av 
vård. Däremot anser litteraturstudiens författare att vid det personliga mötet mellan en patient 
och sjuksköterska så skall sjuksköterskan behandla patienten som en hel människa som är 
unik med individuella behov.  Det stämmer överens med litteraturen där det framgår att sjuk-
sköterskans omvårdnad skall innefatta hela den sjuka eller skadade personen och inte enbart 
inriktas på sjukdom eller skada. Omvårdnad utgår från en människosyn som innebär att män-
niskan är en helhet och att hon är unik (Jahren Kristoffersen, 1998). 
 
När sjuksköterskan möter patienter som upplever skuld för att själva har orsakat sin livsho-
tande sjukdom som t.ex. KOL måste sjuksköterskan vara professionell och neutral i sina vär-
deringar. Sjuksköterskan skall stödja patienten på sådant sätt att dennes skuld inte förstärks 
och därmed försämrar patientens existentiella välbefinnande anser litteraturstudiens författare.  
Joyce Travelbee betonade i sin omvårdnadsteori att sjuksköterskan skall bortse från sin egen 
eller annan vårdpersonals diagnos eller objektiva bedömning. Det är viktigare att sjuksköters-
kan förhåller sig till individens upplevelse av sjukdom och lidande (Travelbee, 2005). För att 
hjälpa patienter som upplever skuld för att de inte har utövat sin religion på rätt sätt kan sjuk-
sköterskan vidta omvårdnadsåtgärden samordning. Sjuksköterskan kan hjälpa patienten att 
kontakta en präst för att underlätta för patienten att utöva sin religion.  
  
En studies resultat visade att det fanns ett samband mellan intag av morfin och andlig smärta. 
Ett högre intag av det smärtlindrande läkemedlet morfin lindrade de fysiska symtomen på 
smärta vilket i sin tur medförde att patienternas andliga smärta framträdde mer. Det här resul-
tatet styrker vikten av en aktiv helhetsvård till patienter inom palliativ vård och kräver en 
flerdimensionell vård för att lindra olika symtom som kan resultera i att andra symtom fram-



 

träder vilket också betonas i litteraturen (Beck-Friis & Strang, 2005). För att omvårdnaden 
skall vara optimal måste sjuksköterskan vara lyhörd och observant på patientens alla behov 
för att kunna vidta adekvata omvårdnadsåtgärder. Litteraturstudiens författare betonar också 
vikten av att sjuksköterskan är medveten om när hennes/hans kompetens inte är tillräcklig och 
då samordnar kontakten med andra professioner som t.ex. sjukgymnast, arbetsterapeut, kura-
tor och läkare.   
     
I litteraturstudiens resultat framgick att flera patienter hade svårigheter att bevara hoppet och 
att finna meningen i livet när sjukdomen försämrades och inget bot fanns. Hoppet gör männi-
skor i stånd till att klara svåra situationer, förluster, tragedier, ensamhet och lidande enligt 
Travelbee. Travelbee menade att människor som upplever hopplöshet eller är utan hopp inte 
försöker att lösa problem eller hantera svårigheter därför att de inte tror att det är möjligt att 
göra förändringar. I Travelbees omvårdnadsteori är syftet för omvårdnaden att hjälpa patien-
ten att hantera sin sjukdom, upplevelser och finna en mening i sina livserfarenheter. För att 
uppnå omvårdnadens syfte måste en mellanmänsklig relation etableras mellan sjuksköterskan 
och den sjuka individen. Relationen är en process som sjuksköterskan är ansvarig för att den 
etableras och upprätthålls. Det krävs också ett ömsesidigt samspel mellan sjuksköterskan och 
individen. Ett av sjuksköterskans viktigaste redskap är kommunikation som är en förutsätt-
ning för att uppnå syftet med omvårdnaden enligt Travelbee. I kommunikationen kan sjukskö-
terskan använda sig av sig själv terapeutisk enligt Travelbee, vilket innebär att hon/han 
medvetet använder sin egen personlighet och egna kunskaper för att medverka till en 
förändring hos den sjuka individen. Då krävs det att sjuksköterskan har självinsikt, 
självförståelse och insikt om drivkraften bakom mänskliga beteenden (Travelbee, 2005) Det 
tar tid att bygga upp en mellanmänsklig relation mellan en sjuksköterska och en patient. Det 
är därför viktigt att sjuksköterskan får möjlighet till tid att etablera en relation vilket enligt 
litteraturförfattaren kan innebära svårigheter på sjukhusens akutavdelningar. Ofta är 
vårdtiderna korta och vården fokuseras på de akuta symtomen som har medfört att patienten 
har blivit inlagd. Sjuksköterskan måste därför i sitt möte med patienten se hela människan och 
dennes fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga behov för att kunna planera 
omvårdnaden och vidta adekvata omvårdnadsåtgärder.      

 
8. Konklusion 
 
Patienternas existentiella upplevelser och utlösande faktorer som redovisas i litteraturstudiens 
resultat kan öka sjuksköterskans förståelse för patienternas situation. Kunskapen ökar möjlig-
heterna för sjuksköterskor att identifiera och bemöta de existentiella upplevelserna hos patien-
ter inom palliativ vård och därigenom förbättra patienternas existentiella välbefinnande.     
 
8.1. Implikationer för omvårdnadsarbetet 
 
Genom att sjuksköterskan har kunskaper om vilka existentiella upplevelser som patienter 
inom palliativ vård kan uppleva och vad som kan utlösa dessa, har sjuksköterskan en bättre 
beredskap att bemöta patientens behov när de uppkommer. Kunskapen medför också att sjuk-
sköterskan kan hjälpa patienten att förebygga att vissa existentiella bekymmer uppstår genom 
en individuell planering av patientens omvårdnad. Existentiellt välbefinnande hos en männi-
ska med en livshotande sjukdom innebär en ökad livskvalitet och värdighet till livets slut. 
 
 
 
 



 

8.2. Förslag till fortsatt forskning 
 
Författarna till de olika studierna som ingår i litteraturstudiens resultat är av samma uppfatt-
ning att mer forskning måste genomföras inom den existentiella och andliga dimensionen. 
Författaren till litteraturstudien kan efter genomgången litteratursökning konstatera att det har 
gjorts mer forskning inom den existentiella och andliga dimensionen under 2000-talet än tidi-
gare. Fortsatt forskning kan enligt litteraturstudiens författare vara att undersöka sjuksköters-
kans resurser och förutsättningar att bemöta existentiella upplevelser hos patienter inom palli-
ativ vård. Sjuksköterskans attityder till existentiell och andlig omvårdnad skulle också vara 
intressant att undersöka. Ur patientperspektivet skulle det vara intressant att studera hur pati-
enter inom palliativ vård hanterar sina existentiella upplevelser. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Referenser 
 
Beck-Friis, B., & Strang, P. (red.) (2005). Palliativ medicin (3rd ed.). Stockholm: Liber AB. 
 
Bondevik, M., & Nygaard, H. (red.) (2005). Geriatrik ur ett tvärprofessionellt perspektiv. 

Lund: Studentlitteratur. 
 
Blinderman, C., D., & Cherny, N., I. (2005). Existential issues do not necessarily result in 
existential suffering: lessons from cancer patients in Israel. Palliative Medicine, 19, 371-380. 
 
Bolmsjö, I. (2000). Existential Issues in Palliative Care – Interviews with Cancer Patients. 
Journal of Palliative Care, 16, 20-24. 
 
Bolmsjö, I. (2001). Existential issues in Palliative Care: Interviews of Patients with Amyotro-
phic Lateral Sclerosis. Journal of Palliative Medicine, 4, 499-505. 
 
De Marinis, V. (1998). Tvärkulturell vård i livets slutskede Att möta äldre personer med in-

vandrarbakgrund. Lund: Studentlitteratur. 
 
Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier Värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning (2nd ed.). Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Frankl, V. (1969). Viljan till mening (3rd ed.). Stockholm: Natur och kultur. 
 
Jahren Kristoffersen, N. (1998). Allmän Omvårdnad I Profession och ämnesområde - utveck-

ling, värdegrund och kunskap. Stockholm: Liber AB. 
 
Lamb, C., & Peden, A. (2008). Understanding the Experience of Living with Spinal Muscular 
Atrophy: A Qualitative Description. Journal of Neuroscience Nursing, 40, 250-256. 
 
Mako, C., Galek, K., & Poppito, S., R. (2006). Spiritual Pain among Patients with Advanced 
Cancer in Palliative Care. Journal of Palliative Medicine, 9, 1106-1113. 
 
Malmgren, S-G. (red.). (2004). Norstedts svenska ordbok (1st ed.). Stockholm: Norstedt & 
Söner AB. 
 
Morita, T., Kawa, M., Honke, Y., Kohara, H., Maeyama, E., Kizawa, Y., Akechi, T., & Uchi-
tomi, Y. (2004). Existential concerns of terminally ill cancer patients receiving specialized 
palliative care in Japan. Support Care Cancer, 12, 137-140. 
 
Murray, S., A., Kendall, M., Boyd, K., Worth, A., & Benton, T., F. (2004). Exploring the 
spiritual needs of people dying of lung cancer or heart failure: a prospective qualitative inter-
view study of patients and their carers. Palliative Medicine, 18, 39-45. 
 
Nationalencyklopedin multimedia 2000 plus. Malmö: Nationalencyklopedin AB 
 
Polit, D., E., & Beck, C., T. (2008) Nursing Research (8th ed.). Philadelphia: Lippincott Wil-
liams & Wilkins. 
 



 

Reitan, A M. & Schjølberg, T, Kr. (red.) (2003). Onkologisk omvårdnad Patient – problem – 

åtgärd (1st ed.). Stockholm: Liber. 
 
Sand, L. (2008). Existential challenges and coping in palliative cancer care Experiences of 
patients and family members. (Thesis). Karolinska Institutet. 
 
Sand, L., & Strang, P. (2006). Existential Loneliness in a Palliative Home Care Setting. Jour-

nal of Palliative Medicine, 9, 1376-1387. 
 
Sand, L., Strang, P., & Milberg, A. (2008). Dying cancer patients’ experiences of powerless-
ness and helplessness. Support Care Cancer, 16, 853-862. 
 
Sandman, L., & Woods, S. (2003). God palliativ vård – etiska och filosofiska aspekter. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Shah, M., Quill, T., Norton, S., Sada, Y., Buckley, M., & Fridd, C. (2008). “What Bothers 
You the Most?” Initial Responses From Patients Receiving Palliative Care Consultation. 
American Journal of Hospice and Palliative Medicine, 25, 88-92. 
 

Socialstyrelsen. (2004). God vård vid livets slut En kunskapsöversikt om vård och omsorg av 

äldre. Retrieved September 28, 2008, from 
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/8631DBB0-6074-4CFB-A26C-
5533FBD49AD2/2068/200412391.pdf 
 
Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Retrieved Sep-
tember 28, 2008, from http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/33C8D178-0CDC-420A-
B8B4-2AAF01FCDFD9/3113/20051052.pdf   
 

Strang, S., Strang, P., & Ternestedt, B-M. (2002). Spiritual needs as defined by Swedish nurs-
ing staff. Journal of Clinical Nursing, 11, 48-57. 
 
Tan, H.,M., Grief, M., Couns, P.,C., Braunack-Mayer, A., & Beilby, J. (2005). The Impact of 
the Hospice Environment on Patient Spiritual Expression. Oncology Nursing Forum, 32, 
1049-1055. 
 
Travelbee, J. (2005, norsk översättning av Thorbjørnsen, K., M.). Mellommenneskelige for-
hold i sykepleie (4th ed.). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. 
 
Öhlén, J. (2001). Lindrat lidande Att vara I en fristad – berättelser från palliative vård. Nora: 
Nya Doxa.  
 
 
 
 
 
 
 


