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Författare  
Artikelns titel  
Tidskrift, år mm. 
Land   

Syfte Design  
   Metod = Datainsamlings- och analysmetod 

   Population/studiegrupp och urval 

   Värdering 

Resultat 

 
Blinderman, C., D., & 
Cherny, N., I. (2005). 
 
Existential issues do not 
necessarily result in existen-
tial suffering: lessons from 
cancer patients in Israel. 
 
Palliative Medicine, 19, 371-
380. 
 
Israel 
 
 

 
Syftet med den här 
studien var att kvali-
tativt bedöma exis-
tentiell oro hos en 
etnisk, kulturell och 
religiös heterogen 
onkologisk befolk-
ning i Israel. Förfat-
tarna strävade efter 
att fastställa omfatt-
ningen av vilken 
existentiella angelä-
genheter var gällan-
de, hur de var ut-
tryckta och till vil-
ken grad de orsaka-
de oro. 

 
Design: 
Beskrivande. 
 
Metod 
Datainsamlingsmetod: 
Intervjuer vid ett tillfälle som pågick i 30 minuter till 2 timmar. 
Analysmetod: 
Innehållsanalys. 
 
Population/studiegrupp: 
40 kulturellt och religiöst olika patienter med avancerad och 
obotlig cancer.  
Inklusionskriterier: 
En cancer diagnos, verbalt samtycke att delta i en intervju för att 
diskutera andliga aspekter i deras liv och förmåga att kommuni-
cera. 
Exklusionskriterier:  
Var patienter med biodynamisk hjärnsyndrom, demens, hospita-
liserade postoperativa patienter eller patienter som var nära före-
stående död. 
 
Urval:   
40 patienter. 25 kvinnor och 15 män. Spridningsmåttet var 28-88 
år. Median åldern var 59,5 år och medelåldern var 60,5 år. 24 
ickekyrkliga judar, 8 ortodoxa judar, 5 muslimer och 3 kristna. 

 
Patienternas svar 
organiserades i 9 
kategorier, autonomi, 
värdighet/kroppsbild, 
social isolering, co-
ping mekanismer 
och stöd system, 
skuld/tidigare miss-
lyckande, andlig 
hälsa, mening, hopp 
och döden och döen-
det. Det mest slående 
resultatet var att trots 
existentiella angelä-
genheter var en klar 
existentiell oro rela-
tivt ovanlig i den här 
patientgruppen. 
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Författare  
Artikelns titel  
Tidskrift, år mm. 
Land   

Syfte Design  
   Metod = Datainsamlings- och analysmetod 

   Population/studiegrupp och urval 

   Värdering 

Resultat 

 
Bolmsjö, I. (2000). 
 
Existential Issues in Pallia-
tive Care – Interviews with 
Cancer Patients. 
 
Journal of Palliative Care, 

16, 20-24. 
 
Sverige 
 
 

 
Syftet med studien 
var att bidra på tre 
sätt till diskussionen 
som var initierad av 
Greisinger: 
Att bryta ner och 
klarlägga existenti-
ella bekymmer ge-
nom specificering 
och tolkning av ett 
antal centrala be-
grepp. 
Att komplettera med 
nya begrepp och 
kategorier.  
Ett ytterligare mål  
var att studera hur 
mycket svårt sjuka 
cancer patienter 
kommunicerar när 
existentiella angelä-
genheter blev berör-
da. 

 
Design: 
Beskrivande. 
 
Metod 
Datainsamlingsmetod: 
Intervjuer som genomfördes 1996 vid ett tillfälle och pågick i 1-
2 timmar. 
Analysmetod: 
Innehållsanalys. 
 
Population/studiegrupp: 
10 patienter med avancerad cancer, i livets slutskede. 
Inklusionskriterier:  
Alla deltagare skulle kunna kommunicera. Kurativ behandling 
hade ersatts med palliativ vård. 
 
Urval:   
10 patienter. 7 kvinnor och 3 män. Spridningsmåttet var 47-84 
år. Medianåldern var 56 år och medelåldern 62,4 år. Religiös 
bakgrund framgick inte. 
 

 
Resultatet presente-
rades i sex kategori-
er: 
Värdighet, autonomi, 
mening, skuld, rela-
tioner och kommu-
nikation. Den här 
studien visade sam-
ma mönster som den 
amerikanska studien 
av bl.a. Greisinger, 
att existentiella frå-
gor är viktigt för 
svårt sjuka patienter. 
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Författare  
Artikelns titel  
Tidskrift, år mm. 
Land   

Syfte Design  
   Metod = Datainsamlings- och analysmetod 

   Population/studiegrupp och urval 

   Värdering 

Resultat 

 
Bolmsjö, I. (2001). 
 
Existential issues in Pallia-
tive Care: Interviews of Pa-
tients with Amyotrophic 
Lateral Sclerosis. 
 
Journal of Palliative Medi-

cine, 4, 499-505. 
 
Sverige 
 
 

 
Syftet med den här 
studien var att un-
dersöka erfarenhe-
terna hos patienter 
med ALS beträffan-
de deras existentiel-
la livs situation. 

 
Design: 
Beskrivande. 
 
Metod 
Datainsamlingsmetod: 
Intervjuer vid ett tillfälle. Sju av intervjuerna pågick i ca 1 tim-
me, en intervju pågick i flera timmar. 
Analysmetod: 
Hermeneutisk. 
 
Population/studiegrupp: 
8 patienter med diagnosen ALS 
Inklusionskriterier: Förmåga att kommunicera. 
Exklusionskriterier: Patienter som hade levt med sin ALS dia-
gnos mindre än 6 månader. 
 
Urval:   
8 patienter. 6 kvinnor och 2 män. Spridningsmåttet var 53-84 år. 
Medianåldern var 66 år och medelåldern 68 år. Religiös bak-
grund framgick inte. 
 

 
Resultatet visar att 
patienter med ALS 
anser att bevarande 
av värdighet är vik-
tigt och att få dö 
hemma i lugn och ro 
omgiven av sina 
närmaste. Önskan att 
aktivt få avsluta sitt 
liv framkom också. 
Däremot hade delta-
garna i studien inget 
ytterligare behov av 
att anförtro sig till 
någon. 
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Författare  
Artikelns titel  
Tidskrift, år mm. 
Land   

Syfte Design  
   Metod = Datainsamlings- och analysmetod 

   Population/studiegrupp och urval 

   Värdering 

Resultat 

 
Mako, C., Galek, K., & Pop-
pito, S., R. (2006). 
 
Spiritual Pain among Pa-
tients with Advanced Cancer 
in Palliative Care. 
 
Journal of Palliative Medi-

cine, 9, 1106-1113. 
 
USA 
 
 

 
Syftet med studien 
var att identifiera 
och mäta andlig 
smärta, fysisk smär-
ta och depression 
med ett syfte att 
skilja mellan dessa 
tillstånd. Studien 
utvärderar också 
exempel på åtgärder 
som patienten trod-
de skulle hjälpa att 
förbättra deras and-
liga smärta. 

 
Design: 
Beskrivande och korrelation. 

 
Metod 
Datainsamlingsmetod: 
Kvantitativa mätvärden inhämtades ur patientjournalen och vid 
intervjuerna som genomfördes vid ett tillfälle. 
Analysmetod: 
Innehållsanalys. Kvantitativ data analyserades med Student’s t-

test, analys av variation (ANOVA) eller Chi-2-test (x²). 

 
Population/studiegrupp: 
67 patienter med avancerad cancer, inlagda på ett palliativt sjuk-
hus med 200 bäddar tillfrågades att delta i studien. 
Inklusionskriterier:  
Alla deltagare var orienterade till person, tid och rum. Prognosen 
var att dö inom sex månader. 
Externt bortfall:  
10 patienter. 
 
Urval:   
57 patienter. 34 kvinnor och 23 män. Spridningsmåttet var 43-89 
år. Medianålder framgick inte. Medelåldern för kvinnorna var 
66,2 år och 68,6 år för männen. 31 katoliker, 17 protestanter, 5 
judar, 3 muslimer och 1 hindu. 
 

 
Nästan alla av pati-
enterna hade upplevt 
andlig smärta i sitt 
liv och mer än hälf-
ten upplevde det vid 
intervjuerna. 48 % 
av patienterna ut-
tryckte andlig smärta 
i termer som lidande 
med förtvivlan, för-
lust, saknad eller oro.  
38 % av patienterna 
uttryckte sin andliga 
smärta i relation till 
gudomlighet och  
13 % beskrev deras 
andliga smärta i rela-
tion till mellan-
mänskliga relationer. 
Resultatet visade ett 
samband mellan and-
lig smärta och intag 
av morfin.  
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Författare  
Artikelns titel  
Tidskrift, år mm. 
Land   

Syfte Design  
   Metod = Datainsamlings- och analysmetod 

   Population/studiegrupp och urval 

   Värdering 

Resultat 

 
Morita, T., Kawa, M., Hon-
ke, Y., Kohara, H., Maeya-
ma, E., Kizawa, Y., Akechi, 
T., & Uchitomi, Y. (2004). 
 
Existential concerns of ter-
minally ill cancer patients 
receiving specialized pallia-
tive care in Japan. 
 
Support Care Cancer, 12, 
137-140. 
 
Japan 
 
 

 
Syftet med studien 
var att kategorisera 
existentiella be-
kymmer hos japans-
ka cancerpatienter i 
livets slutskede och 
undersöka effektiva 
vårdstrategier base-
rade på kategorise-
ringen.   

 
Design: 
Beskrivande. 
 
Metod 
Datainsamlingsmetod: 
Intervjuer vid ett tillfälle. 
Analysmetod: 
Innehållsanalys. 
 
Population/studiegrupp: 
211 patienter som var inskrivna för specialiserad palliativ vård 
och var inregistrerade i en databas granskades. 
Exklusionskriterier:  
123 patienter exkluderades p.g.a. kognitiv försämring, oförmåga 
att kommunicera verbalt och/eller ingen data återgavs. 

 

Urval:   
88 patienter. 30 kvinnor och 58 män. Spridningsmåttet var 25-94 
år. Medianåldern var 66 år. Medelåldern framgick inte. Religiös 
bakgrund framgick inte. 
 

 
Totalt identifierades 
sju kategorier och 13 
subkategorier av 
existentiella bekym-
mer. De sju katego-
rierna var relations-
relaterade bekym-
mer, förlust av kon-
troll, börda för andra, 
förlust av kontinui-
tet, oavslutad livs 
uppgift, 
hopp/hopplöshet och 
accepteran-
de/förberedelse. 
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Författare  
Artikelns titel  
Tidskrift, år mm. 
Land   

Syfte Design  
   Metod = Datainsamlings- och analysmetod 

   Population/studiegrupp och urval 

   Värdering 

Resultat 

 
Murray, S., A., Kendall, M., 
Boyd, K., Worth, A., & Ben-
ton, T., F. (2004). 
 
Exploring the spiritual needs 
of people dying of lung can-
cer or heart failure: a  
prospective qualitative inter-
view study of patients and 
their carers. 
 
Palliative Medicine, 18, 39-
45. 
 
Skottland  
 
 

 
Syftet med studien 
var att undersöka 
om patienter med 
livshotande sjuk-
domar och deras 
informella vårdare 
anser att de upple-
ver betydande and-
liga behov, i ett 
sammanhang av 
deras totala behov, 
hur andliga angelä-
genheter kan variera 
med sjukdomsgrupp 
och under sjuk-
domsförloppet, och 
hur patienter och 
deras vårdare tror 
att de kan bli stötta-
de angående andliga 
frågor.  

 
Design: 
Beskrivande. 
 
Metod 
Datainsamlingsmetod: 
4 intervjuer med tre månaders intervall under ett år. Intervjuerna 
pågick i 40 minuter till över 2 timmar. 
Analysmetod: 
Innehållsanalys. 
 
Population/studiegrupp: 
20 patienter med lungcancer och 20 patienter med diagnos hjärt-
sjukdom. För att få detta antal deltagare så kontaktades 84 pati-
enter, 59 samtyckte till att delta.  
Exklusionskriterier:  
Patienter med svår demens. 
Externt bortfall:  
6 patienter avled, 2 avböjde deltagandet via vårdaren, 4 var för 
sjuka eller var på sjukhus och 7 passade inte in i urvalsramen.  
Urval:   
20 patienter med lungcancer, medelåldern var 65 år. 20 patienter 
med hjärtsjukdom, medelåldern var 74 år. Kön, spridningsmått, 
medianålder och religiös bakgrund framgick inte. 
Intern bortfall:  
Lungcancer – 8 patienter vid andra intervjun, 6 vid 3:e och 2 vid 
4:e. Hjärtsjukdom – 6 vid 2:a, 5 vid 3:e och 2 vid 4:e.  

 
Resultatet visar att 
trots de olika sjuk-
domsförloppen vid 
lungcancer och hjärt-
sjukdom upplevde 
patienterna liknande 
existentiella angelä-
genheter som t.ex. 
förändrade relationer 
och roller, svårighe-
ter att finna mening, 
upplevelsen att vara 
värdelös och beroen-
de av andra.  
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Författare  
Artikelns titel  
Tidskrift, år mm. 
Land   

Syfte Design  
   Metod = Datainsamlings- och analysmetod 

   Population/studiegrupp och urval 

   Värdering 

Resultat 

 
Sand, L., & Strang, P. 
(2006). 
 
Existential Loneliness in a 
Palliative Home Care Set-
ting. 
 
Journal of Palliative Medi-

cine, 9, 1376-1387. 
 
Sverige 
 
 

 
Syftet med studien 
var att undersöka 
erfarenheten av ex-
istentiell ensamhet, 
upphovet till dessa 
känslor och deras 
interaktion. 

 
Design: 
Beskrivande. 
 
Metod 
Datainsamlingsmetod: 
Intervjuer vid ett tillfälle som varade i 45-105 minuter. 
Analysmetod: 
Hermeneutisk. 
 
Population/studiegrupp: 
40 tilltänkta deltagare, 20 patienter och 20 familjemedlemmar. 
Inklusionskriterier:  
Alla patienterna hade en cancerdiagnos, antingen i tidig eller sen 
palliativ fas. De var svenskar och definierade sig själva som 
ickereligiösa. 
 

Urval:   
20 patienter. 12 kvinnor och 8 män. Spridningsmåttet 21-91 år. 
Medianålder framgick inte. Medelåldern var 63 år.   
20 familjemedlemmar varav 12 var maka/make el. sambo, 8 var 
barn, föräldrar el. syskon. 
 

 
Den förestående dö-
den var den primära 
källan till upplevel-
sen av existentiell 
ensamhet enligt del-
tagarna. Fysiska för-
ändringar begränsade 
möjligheterna till 
gemenskap vilket 
bidrog till ensamhet. 
Vårdpersonalens 
handlag och bemö-
tande kunde leda till 
upplevelsen av exis-
tentiell ensamhet. 
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Författare  
Artikelns titel  
Tidskrift, år mm. 
Land   

Syfte Design  
   Metod = Datainsamlings- och analysmetod 

   Population/studiegrupp och urval 

   Värdering 

Resultat 

 
Sand, L., Strang, P., & Mil-
berg, A. (2008). 
 
Dying cancer patients’ ex-
periences of powerlessness 
and helplessness. 
 
Support Care Cancer, 16, 
853-862. 
 
Sverige  
 
 

 
Syftet var att under-
söka uppfattningen, 
upplevelser och 
betydelse av makt-
löshet och hjälplös-
het, att studera utlö-
sande faktorer och 
att fastställa kvanti-
teten. 

 
Design: 
Beskrivande. 
 
Metod 
Datainsamlingsmetod: 
Enkät per post med en påminnelse, under tiden maj 2004 till feb-
ruari 2005. 
Analysmetod: 
Kvalitativ innehållsanalys, beskrivande statistik.  
 
Population/studiegrupp: 
236 patienter med icke botande cancer inskrivna i något av de 
fyra palliativa hemsjukvårdsteam som deltog i studien.  
Inklusionskriterier:  
Vuxna, svensktalande patienter diagnosticerade med cancer. 
Exklusionskriterier: 
Kognitiv brist, alltför stor svaghet eller språksvårigheter. 
Externt bortfall:  
133 patienter. 
 
Urval:   
103 patienter. 60 kvinnor och 43 män. Spridningsmåttet var 40-
91 år. Medianåldern framgick inte Medelåldern var 67 år. Reli-
giös bakgrund framgick inte. 
 

 
Ökat beroende av 
andra och till synes 
små vardagliga situa-
tioner framkallar 
existentiella insikter. 
Förlust av kontroll, 
förändrad självbild 
och hot mot livet 
medförde att delta-
garna upplevde exis-
tentiell ensamhet 
trots nära familjeför-
bindelser. 
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Författare  
Artikelns titel  
Tidskrift, år mm. 
Land   

Syfte Design  
   Metod = Datainsamlings- och analysmetod 

   Population/studiegrupp och urval 

   Värdering 

Resultat 

 
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 Hos-

pice and Palliative Medi-

cine, 25, 88-92. 
 
USA  
 
 

 
Syftet med den här 
undersökningen är 
att beskriva hur pa-
tienter som var in-
skrivna på sjukhus 
svarar på frågan 
”Vad besvärar dig 
mest?” vid den för-
sta palliativa vård 
konsultationen. 

 
Design: 
Beskrivande. 
 
Metod 
Datainsamlingsmetod: 
Intervjuer vid första palliativa vård konsultationen. 
Analysmetod: 
Retrospektiv beskrivande innehållsanalys. 
 
Population/studiegrupp: 
547 konsultationer år 2002-2003. 
Exklusionskriterier:  
Fyra av studiens författare avgjorde att 96 av de 322 svaren inte 
var patientens upplevelser som framstods utan närståendes eller 
sjukhuspersonalens syn på patientens situation. 
Externt bortfall: 
225 patienter. 
 
Urval:   
226 patienter. 50 % var män. Medelåldern var 65 år. Sprid-
ningsmåttet, medianåldern och religiös bakgrund framgick inte. 
61 % hade cancer, 13 % hade hjärtsvikt och resterande hade 
sjukdomar som t.ex. KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom) 
och HIV/AIDS. 
 
 

 
Svaren sammanfat-
tades i åtta kategori-
er. I kategorin emo-
tionell, andlig, 
existentiell och 
ospecifik oro 
uttryckte patienterna 
att det mest 
besvärande bl.a. var 
hopplöshet, frustra-
tion över att vara 
besegrad eller en-
samhet. Även tron på 
Gud och ett liv efter 
detta fanns med i den 
här kategorin liksom 
existentiellt lidande. 
Övriga kategorier 
var fysisk smärta och 
oro, relationer, döds-
processen och döden, 
förlust av funktion 
och normalitet, att 
inte vara hemma, 
medicinsk personal 
och/eller behand-
lingar samt övrigt. 
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Författare  
Artikelns titel  
Tidskrift, år mm. 
Land   

Syfte Design  
   Metod = Datainsamlings- och analysmetod 

   Population/studiegrupp och urval 

   Värdering 

Resultat 

 
Tan, H.,M., Grief, M., 
Couns, PC., Braunack-
Mayer, A. & Beilby, J. 
(2005). 
 
The Impact of the Hospice 
Environment on Patient 
Spiritual Expression. 
 
Oncology Nursing Forum, 

32, 1049-1055. 
 
Australien  
 
 

 
De halvstrukturera-
de intervjuerna hade 
två syften: (a) att 
förstå hur deltagarna 
uttryckte sin andlig-
het och (b) att un-
dersöka hur de be-
traktade att miljön 
på hospicet påver-
kade hur det ut-
trycktes. 

 
Design: 
Beskrivande. 
 
Metod 
Datainsamlingsmetod: 
Intervjuer vid ett tillfälle. 
Analysmetod: 
Fenomenologisk och hermeneutisk metod. 
 
Population/studiegrupp: 
28 patienter som hade varit inskrivna på något av de två lokala 
hospicen i minst fyra dagar. 
Inklusionskriterier:  
De som förstod att det kunde avsluta deltagandet när som helst, 
de som bedömdes av vårdpersonal att de medicinskt och känslo-
mässigt hade förmåga att delta i en halvstrukturerad intervju på 
engelska. 
Externt bortfall:  
2 patienter avled, 3 patienter skrevs ut, 3 patienters tillstånd för-
sämrades hastigt och 8 patienter avböjde deltagandet. 
 
Urval:   
12 patienter. 5 kvinnor och 7 män. Spridningsmåttet var 54-92 
år. Medianåldern framgick inte. Medelåldern var 73 år. Religiös 
bakgrund framgick inte. 
 

 
Sjuksköterskornas 
bemötande och att få 
byta rum ofta med-
förde existentiella 
angelägenheter. 
Fortsatt omvårdnad 
upplevdes som me-
ningslöst och borde 
lösas med eutanasi. 
Ingen mening – inget 
hopp förutom att dö.        



 


