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Sammanfattning 

 
Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att lindra patienters 

andliga lidande. En kvalitativ metod med induktiv ansats och deskriptiv design valdes och 

data insamlades genom intervjuer med sjuksköterskor inom onkologisk vård. 

Semistrukturerade frågor användes och data analyserades genom latent innehållsanalys, med 

inspiration av Granheim & Lundman (2003). Resultatet presenteras i kategorier och 

subkategorier som beskriver förutsättningar men också vilka hinder som finns för att lindra 

andligt lidande. Förutsättningar och hinder kan förklaras som inre och yttre och beskriver 

sjuksköterskans personliga egenskaper och förmågor samt arbetsgruppen och organisationen. 

Konklusion: ett förhållningssätt där andliga frågor ges utrymme är en förutsättning för att 

lindra och tid för reflektion, handledning och stöd är av betydelse. Ett stort ansvar vilar på 

sjuksköterskan att synliggöra omvårdnadens värden i organisationen och en utmaning är att 

eftersträva ledande befattningar, som ger möjlighet att påverka utvecklingen av den vård som 

syftar till att lindra lidande. Framtida forskning kan riktas mot att undersöka på vilket sätt en 

gemensam värdegrund påverkar sjuksköterskors förmåga att lindra patientens andliga lidande 

och kan även riktas mot sjuksköterskors uppfattningar kring andlighet och lidande. 

 

Nyckelord: Omvårdnad, erfarenheter, lindra, andligt lidande, innehållsanalys 
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Abstract 
 

The aim of this study was to examine nurses´ experiences of alleviating patients’ spiritual 

suffering. A qualitative approach with an inductive and descriptive design was chosen and 

data were collected through interviews with nurses in oncology care. Semi structured 

questions were used and data were analyzed by latent content analysis, inspired by Granheim 

& Lundman (2003). The results are presented in categories and subcategories that describe 

preconditions but also the obstacles to alleviate spiritual suffering. Preconditions and 

obstacles can be explained by internal and external, and describe the nurse´s personal qualities 

and abilities but also the team and the organization. Conclusion: an approach in which 

spiritual issues are given space is a prerequisite for alleviating and time for reflection, 

guidance and support are important. A great responsibility rests on the nurse to draw attention 

to nursing values in the organization and the challenge is to seek leadership positions, 

providing the ability to influence the development of the care that aims to alleviate suffering. 

Future research can be directed at examining the manner in which a common value system 

affects nurses 'ability to alleviate the patient's spiritual suffering and may also extend to  

nurses’ perceptions of spirituality and suffering.  

 

Keywords: Nursing, experiences, alleviate, spiritual suffering, content analysis 
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Inledning 
 

Att leva med en cancersjukdom upplevs av de flesta som dramatiskt och medför en 

existentiell erfarenhet för den som drabbas. Cancer symboliserar ofta smärta, lidande och död 

och utgör ett hot för upplevelsen av mening och sammanhang i tillvaron. I samband med 

sjukdom och behandling utsätts patienten för fysiska såväl som psykiska och existentiella 

påfrestningar, vilka kan orsaka lidande (Reitan & Schölberg, 2003). Sjuksköterskans specifika 

kompetens behövs i alla skeden av sjukdomen och en viktig uppgift är att bedöma och 

synliggöra det andliga lidandet.  Genom att möta fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

behov kan patientens upplevelse av kroppsligt och andligt lidande lindras (Kearney & 

Richardson, 2006; Sjuksköterskor i cancervård & Svensk sjuksköterskeförening, 2009). 

Lidandet är flerdimensionellt, vilket innebär att människan måste betraktas utifrån i ett 

helhetsperspektiv och att insatser inte enbart riktas mot sjukdomstillståndet. Vidare åligger 

det sjuksköterskan att i samverkan med patient och närstående formulera och tydliggöra mål 

för fysisk, psykisk, andlig och social hälsa (Sjuksköterskor i cancervård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2009). Trots att utgångspunkten är att vårda patienten utifrån en 

helhetssyn är vår erfarenhet att det finns goda kunskaper i att lindra fysiskt lidande, orsakat av 

cancersjukdom och behandling, men att patientens behov av lindring av det andliga lidandet 

inte tillgodoses i tillräckligt hög utsträckning. Med detta antagande som utgångspunkt väcktes 

vårt intresse att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att lindra patientens andliga 

lidande. 

 

 

Bakgrund 

 
Andlighet 

Andlighet kan beskrivas som något som hänger samman med människans högre natur och 

som påminner om hennes himmelska ursprung, något okroppsligt som tillhör själslivet och 

andens värld. Andlig är något som är höjt över det sinnliga och som går att förnimma 

(Svenska akademien, 2009). Människans andliga dimension är grundläggande och handlar om 

våra behov av relationer till vad som helst eller vem som helst och ger mål, mening och 

vägledning i livet (Strang, 2007). Med andlig avses existentiella och allmängiltiga frågor som 

är individuella och som människan själv äger rätt till att besvara. Det andliga är djupt 

förankrat i människans innersta rum och andlighet i samspel med andra dimensioner ger 

människan en upplevelse av helhet. I det andliga rummet finns möjligheter till glädje och 

förverkligande, men även till frustration, smärta och lidande. Genom att göra det andliga 

rummet så stort som möjligt skapas förutsättningar för människan att hantera sin livssituation. 

(Kearney & Richardson, 2006; Reitan & Schölberg, 2003). 

 

Lidande 
Lida kan beskrivas som att genomgå, uthärda, tåla och utstå plågor, att befinna sig i ett 

tillstånd som kännetecknas av kroppslig och själslig smärta. Lidandet är ett uppfattat 

själstillstånd, orsakat av ogynnsamma yttre omständigheter (Svenska akademien, 2009). 

Lidandet är unikt och individuellt som hör samman med varje människas upplevelse av livet 

och den mening personen ger händelser och förluster (Friberg & Öhlén, 2009; Rehnsfeldt & 

Arman, 2008; Öhlén, 2001). Lidandet kränker värdigheten och innebär förlust och död men 

ger även möjlighet till liv och försoning, genom att man söker finna mening (Arman, 

Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin & Eriksson, 2004; Reitan & Schölberg, 2003). Eriksson 

(1994) och Frankl (1996) menar att lidandet inte har någon mening i sig, utan att det är på 

vilket sätt människan förstår sig själv och sin situation som är avgörande för om lidandet 
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uppfattas som meningsfullt eller meningslöst. Sökande efter mening utgör en primär kraft i 

livet, vilken är unik och måste sökas och förverkligas av människan själv och genom en vilja 

till mening kan människan också finna en mening med lidandet. Då lidandet upplevs som 

meningslöst hindras människan från att vara den hon är och lidandet upplevs då som en kamp 

mellan det onda och det goda.  

  

Andligt lidande ur ett omvårdnadsperspektiv 

Historiskt sett har omvårdnaden betraktat lidandet på olika sätt, från att ha varit en dygd att 

lida och utstå, till att ses som ett martyrskap där människor helgonförklarats. I modern tid har 

lidandet betraktats som något människan inte behöver underkasta sig, utan något som kan och 

bör bekämpas (Friberg & Öhlén, 2009). WHO (2000) menar att lidandet är något som bör 

eftersträvas att botas, genom att se till alla människors rätt till hälsa, vilket innefattar 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt och existentiellt välbefinnande. Omvårdnad kan 

beskrivas som en moralisk verksamhet där utgångspunkten är att göra gott och rätt för 

människor. De etiska värdena är grundläggande och ger omvårdnaden dess mening och kan 

ses genom sjuksköterskans strävan att göra gott och inte skada, att visa respekt för 

människovärdet samt att ge god vård (Friberg & Öhlén, 2009; Sarvimäki & Stenbock-Hult, 

2008). Vidare ska omvårdnaden syfta till att lindra lidande, samt att inte orsaka lidande. 

Andlig omvårdnad kan beskrivas som den omsorg som riktas mot människans andliga behov. 

Utifrån denna helhetsvård kan människan känna sig sedd och bekräftad samt finna kraft att 

hantera sin känsla av vanmakt, ångest, ensamhet och meningslöshet (Kearney & Richardson, 

2006; Reitan & Schölberg, 2003). Eriksson (1994) beskriver att syftet med andlig omvårdnad 

är att lindra lidande och att det i vården förekommer tre olika former av lidande, vilka 

benämns som sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande.  Sjukdomslidande är det lidande 

som upplevs i relation till sjukdom och behandling. Vårdlidande är det lidande som upplevs i 

relation till vårdsituationen. Med livslidande menas det lidande som upplevs i relation till det 

egna unika livet - att leva eller inte leva - och insikten om enskildheten och ensamheten. 

Eriksson (1995) belyser att omvårdnad som lindrar lidande är etisk och har sitt ursprung i 

spontan kärlek och barmhärtighet. Det etiska finns i det sant mänskliga och är kärnan i allt 

vårdande samt utgör grunden för den hållning sjuksköterskan intar och de värden hon tror på. 

Grundläggande för etiken är ansvaret, som hjälper oss att se, försöka förstå och tolka den 

andres behov och innersta begär. Genom ansvaret, där det finns en vilja att offra något för den 

som lider, kan kärlekens kraft frigöras och bli vårdandets innersta mening. 

  

Tidigare forskning 

Forskning inom området är begränsat och studier som beskriver sjuksköterskors erfarenheter 

av att lindra andligt lidande är få. De studier som presenteras i tidigare forskning beskriver 

patienters upplevelser och erfarenheter av andligt lidande samt vilka konsekvenser ett olindrat 

lidande kan medföra. Patienter upplever sig inte bli sedda utifrån ett helhetsperspektiv, som 

en människa med upplevelser, erfarenheter och behov, utan ses som en kropp, ett nummer 

eller en diagnos, där den andliga dimensionen inte uppmärksammas (Arman et. al., 2004). 

Patienter som inte ges uppmärksamhet kan ha svårt att ge uttryck för sitt lidande, vilket kan 

medföra att patienten håller sitt lidande inom sig och därmed väljer att samtala om andra 

frågor, såsom sjukdom och behandling (Rydahl-Hansen, 2005). Att inte få sitt lidande bemött 

ger en känsla av att vara ensam och oförstådd och att inte kunna eller få möjlighet att dela 

med andra medför att patienten tvingas bära och kämpa mot lidandet ensam (Arman et. al, 

2004; Rehnsfeldt & Arman, 2008). Ett olindrat lidande ger en känsla av att ha förlorat 

kontrollen och blir mer utdraget då de djupa frågorna kring förståelsen för livet och dess 

mening lämnas ohörda (Blinderman & Cherny, 2005; Rydahl-Hansen, 2005). Om patienten 

inte får sitt andliga lidande lindrat förstärks upplevelsen av hopplöshet och meningslöshet, 
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vilket innebär att man inte finner något värde i att fortsätta leva (Blinderman & Cherny, 

2005). Forskning belyser att sjuksköterskor har en betydande roll i omvårdnaden av den 

lidande människan och att lindra lidande är en grundläggande del av sjuksköterskans 

profession, vilket innebär att ge stöd till den som är utsatt och sårbar (Arman, 2003, 2007; 

Ferrell & Coyle, 2008; Langegard & Ahlberg, 2009; Rehnsfeldt & Arman, 2008; Rydahl-

Hansen, 2005). Flertal studier visar att sjuksköterskor är väl medvetna om vikten av att ge 

stöd till den som lider, men att de upplever begränsningar för att möta de behov som finns 

(Kuppelomäki, 2003; Strang, Strang & Ternstedt, 2001), vilket leder till att patienters behov 

av lindring av det andliga lidandet inte tillgodoses i tillräckligt hög utsträckning (Arman et. al, 

2004). Lidande förekommer i alla skeden av sjukdomen och är ett direkt svar på sjukdom och 

hot om död.  En vanlig uppfattning är att lidande endast förekommer vid avancerad sjukdom 

och den sista tiden i livet, men lidande återfinns i alla stadier av sjukdomen och går därmed 

inte att undvika (Ferrell & Coyle, 2008) Genom att utgå ifrån ett helhetsperspektiv, där 

människans alla dimensioner tillgodoses, kan lidandet minskas till minsta möjliga 

(Blinderman & Cherny, 2005).  

 

Grundläggande inom omvårdnad är att tillgodose alla människors lika rätt och värde och 

sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområde och moraliska ansvar är att utifrån dessa värden 

ge människor vård, vilket innefattas av att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

samt att lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2002). Omvårdnadens utgångspunkt är 

en humanistisk grundsyn som ser människan som aktiv, skapande och en del i ett större 

sammanhang, vilket innefattar ett existentiellt synsätt som handlar om människans existens, 

frihet, upplevelser och ansvar för att skapa sitt eget liv och livsmening (Sarvimäki & 

Stenbock-Hult, 2008; Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Trots att utgångspunkten är en 

humanistisk människosyn, där omvårdnaden skall utgå ifrån ett helhetsperspektiv, så visar 

forskning att sjuksköterskor kan uppleva begränsningar i att möta andligt lidande. Att uppleva 

sig begränsad ger en känsla av otillräcklighet och tvivel på den egna förmågan att lindra, 

vilket leder till att människans andliga behov inte tillgodoses i tillräckligt hög utsträckning.  

Mot denna bakgrund riktas studien mot att empiriskt undersöka hur sjuksköterskor beskriver 

sina erfarenheter av att lindra patientens andliga lidande.  

 

 

Syfte  
 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att lindra patientens andliga 

lidande. 

 

 

Metod 

 
Design  

Utifrån studiens syfte valdes en kvalitativ metod med induktiv ansats och deskriptiv design, 

då avsikten var att undersöka det säregna, unika och eventuellt avvikande. Kvalitativ metod 

används när det finns otillräcklig kunskap inom ett område, när forskaren antar att den 

kunskap som finns är ensidig eller när forskningsfrågan avser att förstå eller beskriva ett 

fenomen som det tidigare inte finns tillräckligt mycket forskat om. Genom kvalitativ metod 

söks kunskap, efter helheten i ett sammanhang samt att efter att finna nya insikter, mening 

och förståelse (Allwood, 1998). En kvalitativ metod ansågs lämplig, då den ger beskrivande 

data genom tolkningar av människans egna skrivna eller talade ord och observerbara 
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beteenden. Genom induktiv ansats närmades frågan öppet och förutsättningslöst, då syftet var 

att få djupare kunskaper kring det fenomen som undersöktes (Brink & Wood, 1998; Polit & 

Beck, 2011). 

 

Urval 

Verksamhetschefen på en onkologisk klinik (bilaga 1) och avdelningschefen på en onkologisk 

vårdavdelning (bilaga 2) informerades muntligt och skriftligt om studiens syfte och upplägg, 

varefter skriftlig tillåtelse till genomförande av studien gavs. Urvalskriterier för deltagande i 

studien var en pågående anställning som sjuksköterska på den onkologiska vårdavdelningen, 

samt att vederbörande inte var sjukskriven eller tjänstledig under tiden för studiens 

genomförande. Avdelningschefen delgav författarna kontaktuppgifter till samtliga 

sjuksköterskor på vårdavdelningen som uppfyllde kriterier för urval, vilket omfattade 23 

sjuksköterskor. Deltagarna i studien valdes ut genom bekvämlighetsurval vilket innebär att 

den som ställde sig positiv till att medverka anmälde sitt intresse (Kvale & Brinkmann, 2009; 

Polit & Beck, 2011). Förfrågan om deltagande i intervjuerna gavs skriftligt via e-mail (bilaga 

3). I den skriftliga förfrågan presenterades studiens syfte och information om frivillighet samt 

möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst under studien. Efter första utskicket 

lämnade fyra personer svar. En påminnelse skickades ut efter en vecka, varpå ingen lämnade 

svar. Efter ytterligare en vecka skickades en andra påminnelse, vilket resulterade i svar från 

tre personer. Av 23 tillfrågade sjuksköterskor gav sju sitt samtycke till att delta. Sex valde att 

avstå från att delta och övriga tio avstod helt från att svara. Deltagarna kontaktades 

personligen, varefter tid och plats för genomförande av intervjun planerades. 

 

Deltagare  

Samtliga sju deltagare var kvinnor i åldern 28-53 år. Erfarenhet som sjuksköterska varierade 

mellan 5-19 år, varav erfarenhet inom onkologisk eller palliativ vård varierade mellan 5-10 år. 

Två deltagare hade specialistsjuksköterskeexamen inom onkologisk vård, övriga fem 

deltagare var grundutbildade.  

 

Datainsamling  

Samtliga intervjuer ägde rum på deltagarnas arbetsplats och tidsåtgången var 30-60 minuter. 

En frågeguide med semistrukturerade frågor användes (bilaga 4). Frågorna utformades utifrån 

studiens syfte för att ge deltagarna möjlighet att bidra med innehållsrika och detaljerade 

beskrivningar kring det fenomen som undersöktes. Under intervjun uppmuntrades deltagarna 

att besvara frågorna fritt och med egna ord beskriva sina erfarenheter kring det utvalda 

området och genom denna intervjuteknik skapades förutsättningar för att ge svar på syftet. 

Frågorna ställdes från det övergripande till det mer specifika och följdfrågor som syftade till 

att ge mer berikande och detaljerade svar ställdes (Brink & Wood, 1998; Kvale & Brinkmann, 

2009; Patton, 2002; Polit & Beck, 2011). Första intervjun genomfördes gemensamt och 

efterföljande sex intervjuer delades därefter upp mellan författarna, genom att en ansvarade 

för genomförandet av intervju medan den andre deltog genom att lyssna. För att se om 

frågeguiden var relevant betraktades den första intervjun som en provintervju, varefter 

justering av enstaka formuleringar gjordes. Samtliga intervjuer spelades in för att därefter 

transkriberas, där varje detalj i texten skrevs ner ordagrant. Insamlade data avkodades och 

inspelat material har efter transkribering placerats i säkert förvar. 

 

Dataanalys 

Analys av kvalitativ data är både en aktiv och interaktiv process där insamlat data granskas 

varsamt och med eftertänksamhet genom att läsas om och om igen, med syfte att söka efter en 

djupare mening och djupare förståelse. Kvalitativ analys är en process där underliggande 
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mening fogas samman, där det osynliga görs synligt och där forskaren genom analys kan 

organisera, beskriva, strukturera samt finna mening i insamlat data (Polit & Beck, 2011). 

Samtliga intervjuer har efter transkribering analyserats genom latent innehållsanalys, med 

inspiration av Granheim & Lundman (2003) Granskär & Höglund-Nielsen (2008). 

Analysprocessen genomfördes gemensamt. I första steget lästes texten i sin helhet, vilket 

upprepades flera gånger med syfte att skapa förståelse för dess innehåll. Texten delades 

därefter in i meningsenheter, vilket innebar att de delar av texten som relaterade till samma 

meningsinnehåll och som besvarade studiens syfte lyftes ut. I nästa steg kondenserades 

meningsenheterna och i denna process förkortades texten för att på så sätt bli mindre 

omfattande och därmed mer lätthanterligt, utan att väsentliga delar av innehållet gick förlorat. 

Då materialet var mycket omfattande lyftes de delar ut som beskrev sjuksköterskors 

erfarenheter av andligt lidande samt patientens uttryck för andligt lidande, vilka i korthet 

presenteras inledningsvis i resultatet. Den återstående texten kondenserades, vilket innebar en 

kortfattad beskrivning av meningsinnehållet och genom kondensering och genom kodning 

abstraherades den kondenserade meningsenheten. Preliminära kategorier och subkategorier 

skapades utifrån samtliga koders innehåll, varefter sortering skedde. Efter en första 

abstrahering visade sig innehållet vara manifest och då vår avsikt var att nå latent innehåll, 

analyserades samtliga kondenserade meningsenheter igen, för att därmed nå abstrahering på 

en högre nivå. För att säkerställa giltigheten jämfördes därefter meningsenheterna med 

kondenserade meningsenheter. Meningsenheter, kondenserade meningsenheter samt koder 

sammanfördes i ett analysschema, varefter den kodade texten togs ut och sorterades (bilaga 

5). Därefter söktes återkommande mönster som representerade innehållet i den kodade texten. 

Nio kategorier och 31 subkategorier framträdde genom en analysprocess mellan delar och 

helhet i texten och som representerade kärnan i det som framkom i intervjuerna.  Efter en 

slutlig genomgång av kategorier och subkategorier sammanfördes de subkategorier som 

visade sig ha samma meningsinnehåll, vilket slutligen resulterade i 19 stycken. De områden 

som framträdde i analysprocessen rubricerades och för att få en djupare förståelse för 

begreppens innebörd och därmed säkerställa att de överensstämde med innehållet i texten, 

granskades dessa närmre (Svenska akademien, 2009). Resultatet redovisas i kategorier, 

subkategorier samt citat som representerar innehållet i varje kategori. 

 

Etiska överväganden 

Inom omvårdnadsforskningen kan högt ställda krav på etiska övervägande utgöra hinder för 

att ta fram evidens, men är nödvändiga för att skydda den enskilde individen samt säkerställa 

att forskningen inom området håller en hög kvalitet. Det är därmed av betydelse att det finns 

etiska riktlinjer och processer som kontrollerar att dessa efterföljs. De etiska riktlinjer som 

finns i lagstiftning, deklarationer och konventioner, har under hela forskningsprocessen följts. 

Goda kunskaper inom området för att på så sätt kunnat driva projektet har eftersträvats och 

handledning har givits under studiens gång. Vi ansvarar även för att säker förvaring och 

eventuell avkodning av datamaterialet och framtagna regler för författarskap har efterföljts.  

Resultatet belyses utifrån sin samhälleliga betydelse och samtliga resultat som framkommit i 

forskningen kommer att presenteras (Polit & Beck, 2011; Svensk sjuksköterskeförening, 

2002). De etiska överväganden som ligger till grund för studien utgår från FN´ s deklaration 

om de mänskliga rättigheterna och Helsingforsdeklarationen, vilka är principen om autonomi, 

principen om att göra gott, principen om att inte skada samt principen om rättvisa. Principen 

om autonomi innebär att deltagarna har informerats om sin rätt att dra sig ur studien utan att 

riskera negativa konsekvenser. Författarna har tystnadsplikt och allt material har under 

studiens gång avidentifierats och behandlats konfidentiellt. Vidare har hänsyn tagits till 

principen att göra gott, där syftet är att resultatet ska komma till nytta i den kliniska vardagen, 

samt att förbättra och utveckla omvårdnaden. Principen att inte skada innebär att möjliga 
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risker för skada eller obehag har inventerats och att åtgärder för att förhindra eller minimera 

dessa har vidtagits. Avsikten har varit att ge deltagarna information om studiens 

ämnesområde och syfte, innan intervjun ägde rum. Principen om rättvisa innebär att alla ska 

behandlas lika och ambitionen har varit att samtliga deltagare har mötts av en god atmosfär 

och att de upplever sig ha fått ett gott och respektfullt bemötande i samband med intervjun.  

 

 

Resultat 
  

Resultatet inleds med en presentation av hur sjuksköterskorna i studien beskriver begreppen 

lidande, andlighet och andligt lidande samt hur de beskriver patientens uttryck för andligt 

lidande. 

 

Lidande beskrivs som en kroppslig, andlig och existentiell smärta som kan uppstå i en 

livssituation där hela tillvaron sviktar. Lidande är en individuell upplevelse som kan orsakas 

av ohälsa, sjukdom eller besked om obotlig sjukdom, att tvingas lämna livet och de som står 

en nära. Att på grund av sjukdom förlora sin värdighet genom att inte klara sig själv och bli 

beroende av andra kan orsaka lidande, liksom outredda svårigheter man bär inom sig. Att lida 

är en del av livet som är nödvändig för mänsklig mognad och växt och genom lidandet finner 

människan mening med sin tillvaro. Andlighet beskrivs som existentiella frågor som handlar 

om liv och död och som innefattas av en tro på Gud och en högre makt som ger livet mening.  

Genom att känna samhörighet med sin tro kan människan känna trygghet och finna kraft och 

styrka. Andlighet kan vidare beskrivas som en upplevelse eller en inre känsla av 

tillfredsställelse i samvaro med andra. Andligt lidande beskrivs som en flerdimensionell 

smärta som uppstår när människan hamnar i en livssituation som inte går att påverka och 

därmed kommer i konflikt med sin tro. I det andliga lidandet väcks frågor kring livets mening, 

om det finns någon Gud och om lidandet är ett straff. De andliga frågorna handlar om liv och 

död och återfinns i livets alla skeden där människan upplever ett förlorat hopp och genom sin 

tro kan människan finna mening för att på så sätt utstå lidande. 

 

Sjuksköterskornas erfarenheter är att det andliga lidandet påverkar hela människan och kan ta 

sig uttryck på olika sätt och i olika sammanhang. Den som lider kan välja att inte visa sitt 

lidande genom att sluta sig, vara stark och inte visa sig sårbar. Uttryck för lidande kan också 

visa sig som att vara verbal och kontaktsökande. Känslouttryck som rädsla, irritation, ilska, 

själslig oro eller gråt kan vara uttryck för lidande, likaså ångest som kan vara svår att lindra. 

Andligt lidande kan orsaka kroppsliga symtom såsom smärta, illamående, orkeslöshet, 

sömnsvårigheter, rastlöshet och motorisk oro. Den som inte får sitt andliga lidande lindrat ger 

ofta uttryck för ökad ångest samt kroppsliga symtom som kan vara svåra att lindra 

medicinskt. För den döende människan kan den sista tiden i livet bli svår och smärtsam att 

uthärda. Genom lindring kan den som lider uppleva mindre symtom och därmed ett ökat 

välbefinnande, men också få hjälp att känna hopp och finna mening i en svår livssituation. 

 

Resultatet presenterar nio övergripande kategorier som beskriver sjuksköterskors erfarenheter 

av att lindra patientens andliga lidande. Under varje kategori presenteras subkategorier som 

närmare beskriver inre och yttre förutsättningar, men också vilka hinder som finns för att 

möta och lindra lidandet. Förutsättningar och hinder kan förklaras som inre och yttre, där inre 

beskriver sjuksköterskans personliga egenskaper och förmågor samt yttre som beskriver 

arbetsgruppen och organisationen.  
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TABELL 1: Sjuksköterskors erfarenheter av att lindra patientens anliga lidande. 

 

Kategori 

 

Subkategori 

Empati  Vara närvarande 

 Visa medkänsla 

 Vilja att förstå 

Lyhördhet En inre känsla för det outtalade 

 Vara känslig för att se och ta emot 

Omtanke En vilja att göra gott 

 Visa respekt 

 Tillåtande atmosfär 

Viljeinriktning Vilja att möta andligt lidande 

Självkännedom Känna sig själv och sina begränsningar 

Kunskap Erfarenhet för att lindra 

 Yrkesmässig kunskap om den andliga 

dimensionen 

Sårbarhet Vilja att finnas där för varandra 

 Känna sig ensam och otrygg 

 Professionellt stöd för personlig och 

yrkesmässig växt 

 Den andres lidande väcker egen rädsla 

Reflektion Reflekterande forum kring andliga frågor 

Förhållningssätt  Gemensamma värderingar i verksamheten 

 Andra prioriteringar styr 

 

 

Empati 

Empati innebär att sjuksköterskan genom sin närvaro kan leva sig in i patientens känslor och 

kan beskrivas som en inre förutsättning som krävs för att förstå den andres lidande.  

 

”…man måste vara öppen, man måste ha ett öppet hjärta, man måste känna 

för de här patienterna, försöka sätta sig in i hur det är att vara i den här 

situationen och vad skulle jag vilja att de gjorde för mig.”  

 

Empati beskrivs i sjuksköterskornas berättelser som; vara närvarande, visa medkänsla, vilja 

att förstå. 

 

Vara närvarande 

Äkta närvaro kräver mod och att inte förringa betydelsen av att ingenting kunna göra. Att vara 

närvarande är inte att säga eller göra så mycket, utan visa intresse för att lyssna och därmed 

dela patientens lidande. Genom kroppslig kontakt, som att möta blicken, sitta ner och hålla 

om, visar sjuksköterskan att hon ser och förstår. Att stanna upp och vara närvarande i stunden 

ger patienten bekräftelse, vilket i sin tur lindrar lidandet. 

 

Visa medkänsla 

Att visa medkänsla är beroende av sjuksköterskans förmåga att öppna sitt inre och ge av sig 

själv för att kunna ta emot patientens lidande. Medkänsla kräver mod att möta och vara kvar i 

hjälplösheten och rädslan. Genom stödjande, lyssnande närvaro visar man patienten en vilja 

att mötas och därmed dela det svåra. Medkänsla beskrivs av sjuksköterskorna som en 
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egenskap som inte går att lära in utan är något som växer fram genom mänsklig mognad och 

erfarenhet. 

 

Vilja att förstå 

Att varsamt närma sig för att försöka förstå patientens upplevelse förutsätter en förmåga till 

inlevelse. Genom att öppet ta emot och vilja dela patientens historia skapa förståelse. I 

förståelsen delas det svåra och den som lider får bekräftelse, vilket gör lidandet lättare att 

bära. 

 

Lyhördhet 

Lyhördhet innebär att sjuksköterskan är öppen, mottaglig, känslig och vaken för patientens 

behov och kan beskrivas som en inre förutsättning som krävs för att se uttryck för lidande.  

 

”…man kan ibland bara känna det när man kommer in i ett rum, att här 

behövs det någonting. Det räcker med att ta ett steg in i rummet.”  

 

Lyhördhet återges av sjuksköterskorna i intervjuerna som; en inre känsla för det outtalade, 

vara känslig för att se och ta emot. 

 

En inre känsla för det outtalade 

Genom en förmåga att se, lyssna och känna in med hjälp av sina sinnen kan uttryck för 

andligt lidande tas emot. Sjuksköterskornas erfarenhet är att en känslighet och öppenhet för 

det outtalade skapar förutsättningar för att mötas i det svåra, för att på så sätt skapa förståelse. 

I förståelsen delas upplevelsen och genom att bli sedd och lyssnad till får den lidande 

människan lindring.  

 

Vara känslig för att se och ta emot 

Sjuksköterskornas erfarenheter är att ett öppet sinne är en förutsättning för att se patientens 

lidande. För att kunna ta emot uttryck för lidande krävs att sjuksköterskan är närvarande i 

mötet och genom sin närvaro visar en vilja att finnas där. Genom att vara ärlig och dröja kvar 

för att vänta in patienten visas ett intresse, vilket skapar förtroende. I förtroendet skapas 

möjligheter för den lidande människan att ge uttryck för sina rädslor och lidandet kan lindras 

genom att sjuksköterskan med sin känslighet närmar sig med frågor som berör det svåra. Att 

visa sin tillgänglighet förmedlar förtroende och genom att sitta ner, samtala och stanna kvar 

visas en vilja att möta patientens andliga behov. Genom att vara sann och ärlig i mötet, ge sig 

tid och invänta svar visar sjuksköterskan sig mottaglig, vilket är en förutsättning för att nå det 

inre andliga rummet. Att få tillträde till den andres inre rum och dela det svåra ger ny andlig 

kraft och styrka till den som lider. 

 

Omtanke 

Omtanke innebär omsorg, hänsyn och försorg till patienten och kan beskrivas som en inre, 

men också en yttre förutsättning, där sjuksköterskan är beroende av eget stöd och bekräftelse 

för att kunna möta det andliga lidandet.  

 

”…att man är ödmjuk och snäll och visar en fin sida så att de känner sig 

trygga, för det läker också…”  
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Omtanke återges i sjuksköterskornas berättelser som; en vilja att göra gott, visa respekt, 

tillåtande atmosfär  

 

En vilja att göra gott 

Ett omtänksamt bemötande och en välkomnande miljö förmedlar känslan av att bli sedd och 

att vara betydelsefull. Med en öppen, ödmjuk inställning till att mötas förmedlar 

sjuksköterskan att hon vill den andre väl, är intresserad och har en vilja att göra gott. Genom 

att se och finnas där får den som lider bekräftelse, vilket leder till en känsla av trygghet. Att 

vara öppen för att ta emot och visa omsorg för den andres lidande skapar tillit och ger 

lindring. Genom att synliggöra den själsliga dimensionen och se människan bortom lidandet 

förmedlas hopp i en svår situation.  

 

Visa respekt 

Genom att se till patientens behov av enskildhet värnar sjuksköterskan om den andres 

integritet och att ge av sig själv och sin tid ger patienten en känsla av att vara värdefull och 

respekterad. I intervjuerna framkom att en miljö där utrymme för stillhet och eftertanke ges är 

en förutsättning för att mötas i samtal kring andliga frågor. 

 

Tillåtande atmosfär 

För att sjuksköterskan ska kunna ge av sig själv och möta patientens behov krävs en atmosfär 

som tillåter öppenhet och möjlighet till samtal. Att i arbetsgruppen bli lyssnad till, känna stöd 

och få möjlighet att dela med varandra ger bekräftelse. I delandet ges utrymme för 

återkoppling och reflektion, vilket skänker ny kraft för att kunna möta den som lider. 

 

Viljeinriktning 

Viljeinriktning innebär en ambition, en önskan och strävan hos sjuksköterskan, efter att se och 

möta patienten, men kan också innebära att känna ovilja där man är obenägen att se och kan 

beskrivas som en inre förutsättning för att möta andliga frågor och där ovilja utgör ett hinder.  

 

”…att de känner att jag var där för dem, att de är en individ med behov som 

jag är intresserad av, jag är här för deras skull och att de känner det…” 

 

 Viljeinriktning beskrivs i intervjuerna som; vilja att möta andligt lidande. 

 

Vilja att möta andligt lidande 

För att kunna möta den som lider måste sjuksköterskan ha en grundhållning att ta hand om 

hela människan och ett intresse av att möta alla behov. Att tycka det är viktigt och vilja ge av 

sin tid är en förutsättning och genom att stanna upp och lyssna till patientens berättelse kan 

det andliga lidandet lindras. Sjuksköterskornas erfarenheter är att det krävs mod och intresse 

för att finnas där och genom att stanna kvar visas en önskan att mötas, vilket förmedlar stöd 

och bekräftelse till den som lider. I ett äkta möte kan de andliga frågorna delas, vilket 

förutsätter en vilja samt förmåga att se lidandet från alla perspektiv. Hinder för att möta är 

bristande engagemang, där sjuksköterskan väljer att inte eftersöka den andres behov av stöd 

och därmed avsäger sig ansvaret. Ett endimensionellt synsätt där fokus riktas mot medicinska 

åtgärder, medför att utrymme för människans andliga behov inte ges. 

 

Självkännedom 

Självkännedom innebär att sjuksköterskan har kännedom om sig själv och sina begränsningar 

och kan beskrivas som en inre förutsättning som krävs för att kunna vara äkta i mötet med de 

andliga frågorna.  
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”Ibland måste jag göra ett val, ska jag orka finnas här så kanske jag måste 

välja att inte se. Om jag väljer att knacka på så måste jag också ha tid att 

sitta ner här…” 

 

Självkännedom återberättas av sjuksköterskorna som; känna sig själv och sina begränsningar. 

 

Känna sig själv och sina begränsningar  

Att möta den som lider förutsätter att sjuksköterskan har kännedom om sig själv och sitt inre 

samt en medvetenhet om sin livsåskådning och sina förmågor. Genom att vårda sig själv och 

sitt inre ges möjlighet till personlig utveckling, vilket skapar trygghet och mod i mötet med 

patienten. En ytterligare förutsättning för att ta emot den andres lidande är insikt om sig själv 

och sina begränsningar. Detta beskrivs i intervjuerna som att medvetet välja att inte se och ta 

emot för att på så sätt skydda sig själv och inträffar då sjuksköterskan upplever sig otillräcklig 

eller för svag för att ta emot. För att kunna möta den lidande människan krävs harmoni mellan 

det egna inre rummet och omvärlden.   

 

Kunskap 

Kunskap innebär att som sjuksköterska vara kunnig, ha erfarenhet och fördjupad insikt och 

kan beskrivas som en inre förutsättning som krävs för att se och möta lidandet och där 

bristande kunskap utgör ett hinder.  

 

”Ibland pratar vi om den patienten som är så jobbig, som är så konstig. Det 

kan säkert vara ett andligt lidande och det borde vi känna igen bättre, för 

det har så många ansikten.” 

 

Kunskap återges i sjuksköterskornas beskrivningar som; erfarenhet för att lindra, yrkesmässig 

kunskap om den andliga dimensionen. 

 

Erfarenhet för att lindra  

Insikt och förståelse för människans alla behov förutsätter livserfarenhet och personlig 

mognad hos sjuksköterskan. Förmågan att se och förstå uttryck för lidande utvecklas genom 

erfarenhet vilket skapar trygghet i mötet. Sjuksköterskorna beskriver i intervjuerna att brist på 

erfarenhet medför en oförmåga att känna in och se uttryck för lidande, vilket innebär att fokus 

riktas mot andra åtgärder, mot det som är synligt.   

 

Yrkesmässig kunskap om den andliga dimensionen  

En grundläggande förutsättning i mötet med den som lider är goda kunskaper om människans 

alla dimensioner, medicinsk kunskap samt på vilket sätt lidande kan lindras. Genom 

sjuksköterskans samlade kunskap förmedlas trygghet och hopp till patienten som befinner sig 

i en hjälplös situation. Bristande kunskap om människans alla behov samt det andliga 

lidandets innebörd leder till en känsla av osäkerhet i mötet med patienten, men också en 

oförmåga att möta lidandet i rätt tid. Fördjupad kunskap leder enligt sjuksköterskornas 

berättelser till ökad insikt, vilket uppnås genom utbildning kring den andliga dimensionen och 

dess uttryck för lidande.  

 

Sårbarhet 

Sårbarhet innebär att vara ömtålig, känslofull och känslosam och kan förklaras som en inre, 

men också yttre förutsättning där sjuksköterskan behöver stöd för att kunna känna in och ta 

emot patientens lidande. Sårbarhet kan också utgöra ett hinder, då sjuksköterskan för att 

skydda sig själv kan välja att inte möta den lidande människan.  
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”…utan stöd tror jag att man får många duktiga och effektiva kollegor som 

kanske inte alltid mår så bra, kanske inte alltid orkar finnas för patienten, 

man blir mer cynisk, att man kanske inte mår så gott i själen. Gemenskapen 

oss emellan blir också försämrad.” 

 

Sårbarhet beskrivs av sjuksköterskorna i intervjuerna som; vilja att finnas där för varandra, 

känna sig ensam och otrygg, professionellt stöd för personlig och yrkesmässig växt, den 

andres lidande väcker egen rädsla. 

 

Vilja att finnas där för varandra 

Att vara intresserad och ha en känslighet för varandras behov av stöd i arbetsgruppen skapar 

trygghet och genom ett arbetssätt som ger utrymme för flexibilitet skapas förutsättningar för 

att möta lidandet. I en öppen atmosfär där man finns för varandra och delar det svåra 

förmedlas en känsla av samhörighet. Sjuksköterskorna belyser att avsaknad av gemensamma 

värderingar kring arbetssättet, där en övertygelse kring vad som är betydelsefullt saknas, 

skapar tvivel. Tvivel på den egna förmågan att möta patientens lidande kan innebära att 

sjuksköterskan frånsäger sig sitt ansvar och därmed överlåter det till andra.  

 

Känna sig ensam och otrygg  

Ett arbetssätt där roller och förväntningar är outtalade skapar otrygghet och osäkerhet hos 

sjuksköterskan. Att känna osäkerhet kring vem som förväntas möta det andliga lidandet, samt 

på vilket sätt det ska ske, medför att den som lider inte får sina andliga behov tillgodosedda. I 

intervjuerna framkom att behov av stöd från ledning och arbetsgrupp är en förutsättning för 

att möta andligt lidande och att få gehör och dela sin upplevelse med andra ger sjuksköterskan 

ny kraft och mod. Genom att inte visa varandra intresse och välja att inte se den enskildes 

behov av stöd, lämnas sjuksköterskan ensam i det svåra. 

 

Professionellt stöd för personlig och yrkesmässig växt  

En förutsättning för att vara professionell i mötet med patienten är att sjuksköterskan får sitt 

eget behov av stöd bekräftat. Genom professionell handledning och andligt stöd kan personlig 

mognad och yrkesmässig växt nås, vilket ger kraft att möta det andliga lidandet. 

 

Den andres lidande väcker egen rädsla 

Att inte ha en vilja eller vara beredd att möta den som lider kan väcka sjuksköterskans ängslan 

och rädsla för att närma sig. I intervjuerna ges uttryck för att rädslan skapar tvivel på den egna 

förmågan att lindra och för att skydda sig själv kan sjuksköterskan därför undvika att själv 

möta lidandet. 

 

Reflektion 

Reflektion innebär eftertanke och återspegling i det dagliga arbetet och kan beskrivas som en 

yttre förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna möta patientens andliga lidande och där 

brist på reflektion utgör ett hinder.  

 

”… då behöver man tid, tid för att lyssna, tid för att reflektera över vad man 

pratade om inne hos patienten.” 

 

Reflektion återges av sjuksköterskorna i intervjuerna som; reflekterande forum kring andliga 

frågor. 
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Reflekterande forum kring andliga frågor  

Att dela kunskaper inom men också mellan professioner är enligt sjuksköterskornas 

beskrivningar en förutsättning för att se lidandet utifrån ett helhetsperspektiv. I återspegling 

ges utrymme för samtal och möjlighet till eftertanke. Genom reflektion kan upplevelser delas, 

vilket ger fördjupad insikt och samförstånd kring andliga frågor. Att skapa utrymme för 

reflekterande forum där man lyssnar till varandra, är en förutsättning för att bearbeta och 

lämna det svåra, men ger också möjlighet till egen inre växt. Då reflektion inte ses som en 

naturlig del av arbetet, riktas uppmärksamheten mot praktiska eller speciella situationer, 

vilket utgör ett hinder för att mötas i djupa samtal kring andliga frågor. Ett uppgiftsfokuserat 

arbetssätt, stress och brist på tid försvårar möjlighet till reflektion, vilket medför en inre 

belastning som är svår att bära.  

 

Förhållningssätt 

Förhållningssätt innebär ett synsätt, på vilket sätt sjuksköterskan väljer att betrakta sin 

omgivning och kan beskrivas som en yttre förutsättning som krävs för att kunna möta 

patientens andliga lidande och där bristande samsyn utgör ett hinder.  

 

”Det är en för stressig tillvaro, det finns på papper att det är viktigt, men i 

realiteten så finns inte utrymmet. Det finns inte plats för det man skulle 

önska…” 

   

Förhållningssätt framställs i sjuksköterskornas beskrivningar som; gemensamma värderingar 

i verksamheten, andra prioriteringar styr. 

 

Gemensamma värderingar i verksamheten 

 En förutsättning för att lindra andligt lidande är ett förhållningssätt där gemensamma 

värderingar genomsyrar verksamheten. En väl förankrad värdegrund, där arbetsgruppen 

strävar mot samma mål, kan ses som ett styrdokument som bör belysas i många sammanhang. 

Samsyn ger stöd, trygghet och tillit, vilket skapar en atmosfär där andliga frågor betraktas 

som en naturlig del av arbetet. Olika synsätt kring betydelsen av att möta andliga frågor utgör 

ett hinder för förståelse. Sjuksköterskornas erfarenheter är att bristande samsyn leder till en 

känsla av osäkerhet och otrygghet, som gör det svårt att mötas och dela med varandra. Att inte 

dela gör människan utsatt, vilket medför att sjuksköterskan får bära sina upplevelser ensam. 

 

Andra prioriteringar styr  

Sjuksköterskorna beskriver i intervjuerna upplever begränsade möjligheter att påverka 

förutbestämda mål för verksamheten och att höga förväntningar och krav på effektivitet, 

innebär ett hinder för att möta den som lider. Genom ett synsätt där medicinska och tekniska 

uppgifter ges företräde, osynliggörs de andliga frågorna som därmed får ett lägre värde. Då 

andra prioriteringar styr begränsas möjligheten att tillgodose människans alla behov, vilket 

ger en känsla av otillräcklighet.  

 

 

Resultatsammanfattning 

 
Förutsättningar och hinder kan förklaras som inre och yttre, där inre beskriver sjuksköterskans 

personliga egenskaper och förmågor samt yttre som beskriver arbetsgruppen och 

organisationen.  

Inre förutsättningar sammanfattas under empati, lyhördhet, omtanke, viljeinriktning, 

självkännedom, kunskap och sårbarhet. Genom att leva sig in i andra människors känslor och 
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vilja dela skapas förståelse och genom en förmåga att se, lyssna och känna in kan uttryck för 

andligt lidande tas emot. Att vara sann och ärlig i mötet och ge sig tid visar tillgänglighet och 

med en öppen, ödmjuk inställning att mötas förmedlas att man vill den andre väl, är 

intresserad och har en vilja att göra gott. Att visa omsorg och finnas där för den som lider 

kräver mod och intresse och genom att stanna kvar visas en önskan att mötas, vilket förmedlar 

stöd och bekräftelse. Att lindra andligt lidande förutsätter kännedom om sig själv och sina 

begränsningar och kräver harmoni mellan det egna inre rummet och omvärlden. Insikt och 

förståelse för människans alla behov förutsätter livserfarenhet och personlig mognad och 

grundläggande i mötet med den som lider är goda kunskaper om människans alla 

dimensioner. Att vara känslofull och ha en känslighet för varandras behov av stöd skapar 

trygghet och att arbeta i en atmosfär där sjuksköterskorna finns för varandra och delar det 

svåra, ger en känsla av samhörighet, som gör det enklare att möta patientens andliga lidande.   

 

Yttre förutsättningar sammanfattas under omtanke, sårbarhet, reflektion och förhållningssätt. 

En atmosfär och ett arbetssätt som tillåter öppenhet och möjlighet till samtal ger utrymme för 

återkoppling och reflektion och skänker kraft att möta den som lider. Att vara professionell 

förutsätter att det egna behovet av stöd bekräftas och genom professionell handledning kan 

personlig mognad och yrkesmässig växt nås. Stöd från ledning och arbetsgrupp är av 

betydelse och att få gehör och dela sin upplevelse med andra ger ny kraft och mod. Att skapa 

utrymme för reflektion, där man lyssnar till varandras upplevelser, är en förutsättning för att 

bearbeta och lämna det svåra och genom att dela kunskaper mellan professioner kan lidandet 

ses ur ett helhetsperspektiv. Ett gemensamt förhållningssätt och en väl förankrad värdegrund 

som genomsyrar verksamheten är en förutsättning för att se människan ur ett 

flerdimensionellt perspektiv. Samsyn ger stöd, trygghet och tillit, vilket skapar en atmosfär 

där andliga frågor betraktas som en naturlig del av arbetet. 

 

Inre hinder sammanfattas under viljeinriktning, kunskap och sårbarhet. Bristande 

engagemang utgör ett hinder för att möta den som lider och ett endimensionellt synsätt 

medför att utrymme för människans andliga behov inte ges. Brist på erfarenhet medför en 

oförmåga att känna in och se uttryck för lidande, vilket innebär att fokus riktas mot andra 

åtgärder, mot det som är synligt. Bristande kunskap om människans alla behov samt det 

andliga lidandets innebörd leder till en känsla av osäkerhet i mötet, men också en oförmåga 

att möta lidandet i tid. Att inte ha en vilja eller vara beredd att möta den som lider kan väcka 

rädsla och tvivel på den egna förmågan och för att skydda sig själv kan sjuksköterskan därför 

undvika att själv möta lidandet. 

 

Yttre hinder sammanfattas under sårbarhet, reflektion och förhållningssätt. Avsaknad av 

gemensamma värderingar kring arbetssättet skapar tvivel, vilket kan leda till att 

sjuksköterskan frånsäger sig sitt ansvar att möta andliga frågor och överlåter det till andra. Ett 

arbetssätt där roller och förväntningar är outtalade skapar otrygghet och osäkerhet, vilket 

medför att den som lider inte får sina andliga behov tillgodosedda och genom att inte visa 

intresse och välja att inte se behovet av stöd, lämnas den andre ensam i det svåra. Då 

reflektion inte ses som en naturlig del av arbetet, riktas uppmärksamheten mot praktiska eller 

speciella situationer, vilket utgör ett hinder för att mötas i djupa samtal kring andliga frågor. 

Ett uppgiftsfokuserat arbetssätt, stress och brist på tid försvårar möjlighet till reflektion, vilket 

medför en inre belastning som är svår att bära. Bristande samsyn leder till en känsla av 

osäkerhet och otrygghet, som gör det svårt att mötas och dela med varandra och att inte dela 

gör människan utsatt, vilket medför att sjuksköterskan får bära sina upplevelser ensam. 

Begränsade möjligheter att påverka förutbestämda mål för verksamheten och höga 

förväntningar och krav på effektivitet, osynliggör de andliga frågorna som därmed får ett 
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lägre värde. Människans alla behov kan därmed inte tillgodoses, vilket ger en känsla av 

otillräcklighet.  

 

 

Diskussion 

 
Metoddiskussion 
Då avsikten var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter kring att lindra andligt lidande och 

då intresse riktas mot det säregna, unika och eventuellt avvikande, valdes en kvalitativ metod 

med deskriptiv design (Allwood, 1998).  Genom kvalitativ metod eftersöktes kunskap efter 

helheten i ett sammanhang, insikter, samt mening och förståelse för det fenomen som avsågs 

att undersöka (Brink & Wood, 1998). Då studiens syfte är väl besvarat betraktas vald design 

som relevant.  

Urval gjordes genom bekvämlighetsurval, då ambitionen var att på ett enkelt och tidssparande 

sätt att få det antal deltagare som krävdes för studiens genomförande. En risk med 

bekvämlighetsurval är att deltagarna inte bidrar med tillräckligt innehållsrik information för 

att ge svar på studiens syfte (Polit & Beck, 2011). Alternativa urvalsmetoder kunde ha varit 

ändamålsenligt urval eller variationsurval, men då samtliga deltagare som visade sitt intresse 

för att delta hade olika bakgrund, erfarenheter och intresse, var bekvämlighetsurval en lämplig 

urvalsmetod. Studien genomfördes på den egna arbetsplatsen och förfrågan ställdes till 

samtliga sjuksköterskor som uppfyllde kriterierna för urval. Svårigheter fanns att få deltagare 

till studien, vilket kan ha påverkats av att uppsatsens författare har en personlig relation till 

samtliga deltagare. Detta kan utgöra ett hinder, då frågor kring det andliga lidandet kan vara 

svårt att definiera och svårt att dela, då det kan väcka den egna sårbarheten. Trots svårigheter, 

så har samtliga deltagare bidragit med djupa och omfångsrika beskrivningar av sina 

erfarenheter av att lindra andligt lidande. Detta stärker trovärdigheten och relationen till 

deltagarna har inte har påverkat resultatet negativt. Urvalet i kvalitativa studier är ofta litet, 

men om deltagarna har förmåga att reflektera kring sina erfarenheter och har god 

kommunikativ förmåga så kan djup och bredd ändå uppnås (Polit & Beck, 2011). Antalet 

deltagare i studien var sju stycken, vilket var relevant då det efter fem intervjuer inte 

uppträdde någon ny information. Mättnad kan därmed sägas ha uppnåtts. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes på arbetsplatsen och i anslutning till arbetspassets början 

eller slut, vilket medförde att några av deltagarna upplevde stress och därmed hade svårt att 

fokusera på intervjusituationen. Likaså kunde deltagare och författare uppleva sig 

distraherade av störningsmoment utanför rummet. För att undvika detta kunde val av annan 

plats ha gjorts, men då förutsättningarna för samtycke till att delta utanför arbetstid och 

arbetsplats bedömdes vara små, genomfördes intervjuerna på arbetsplatsen. En frågeguide 

med semistrukturerade frågor användes, med syfte att ge deltagarna möjlighet att bidra med 

innehållsrika och detaljerade beskrivningar kring det andliga lidandet. Frågorna upplevdes av 

deltagarna som omfattande och i många fall svåra att besvara. Dessa svårigheter bedöms inte 

ha varit beroende av frågornas formulering, utan kan närmare förklaras av att området kan 

upplevas som abstrakt och därmed svårt att fördjupa sig i. För att få studiens syfte besvarat 

var användandet av semistrukturerade frågor relevant. Att använda slutna frågor kunde ha 

medfört att deltagarnas svar begränsats och öppna frågor kunde ha inneburit en risk att 

studiens syfte inte hade besvarats. Under samtliga intervjuer deltog båda författarna, där en 

ansvarade för genomförandet av intervjun medan den andre deltog genom att lyssna. Bådas 

närvaro i intervjusituationen kan ha begränsat deltagarna från att fritt ge uttryck för sina 

tankar och erfarenheter, vilket kan ha påverkat resultatet negativt. Men då samtliga deltagare 
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på ett engagerat sätt delade med sig av sina erfarenheter och bidrog med innehållsrika 

beskrivningar, utgjorde därmed båda författarnas närvaro inte ett hinder .  

  

Under analysarbetet upplevdes svårigheter att avgöra tillvägagångssättet i samband med 

kodning, då den underliggande meningen var svår att identifiera, vilket visade sig som att 

innehållet efter en första abstrahering var manifest. Då vår avsikt var att nå latent innehåll 

analyserades samtliga kondenserade meningsenheter ännu en gång, för på så sätt nå 

abstrahering på en högre nivå. En svårighet med kvalitativ metod är att insamlat material 

vanligen är omfattande. Analys av kvalitativa data kräver dessutom en mycket noggrann 

bearbetning då risk för att betydande delar annars kan gå förlorade, vilket kan leda till att 

studiens trovärdighet minskar. Trovärdighet i en kvalitativ studie kan påvisas genom att 

bedöma resultatets giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Curtain & Fossey, 2007; 

Granheim & Lundman, 2003; Polit & Beck, 2011). För att säkerställa giltigheten jämfördes 

kategorierna med koder, kondenserade meningsenheter och meningsenheter, vilket pågick 

under hela analysprocessen fram till sammanställningen av resultatet. Giltigheten har 

validerats genom att andra med erfarenhet av metoden granskat att koder och kategorier 

överensstämt med textens innehåll, att benämningar varit rimliga och att tolkningar varit 

trovärdiga. Genom en noggrann beskrivning av urval och analysarbete, samt presentation av 

citat finns också möjlighet för andra att bedöma giltighet i tolkningar. För att stärka resultatets 

tillförlitlighet är en tydlig presentation av analysarbetet av betydelse. Genom att läsa samtliga 

intervjuer och genomföra analysen gemensamt, liksom att i varje steg av analysarbetet 

reflektera över och diskutera olika tolkningsmöjligheter, har tillförlitligheten i resultatet 

stärkts. Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra 

grupper eller situationer (Granheim & Lundman, 2003). Genom att i metoden utförligt 

beskrivit urval, deltagare, datainsamling samt dataanalys kan studien därmed replikeras och 

överföras till andra vårdkontext. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att lindra patientens 

andliga lidande. Resultatet presenteras i kategorier och subkategorier, vilka i flera avseenden 

representerar liknande innehåll. Att sammanföra fler subkategorier kunde ha medfört ett mer 

överskådligt och därmed mer lättillgängligt resultat. Resultatet visar att sjuksköterskorna är 

medvetna om och har en önskan, men att de upplever sig begränsade att möta och lindra det 

andliga lidandet. Arbetsgruppen och organisationen beskrivs utgöra ett hinder, liksom brister i 

personliga egenskaper och förmågor då rädsla, brist på vilja och kunskap gör det omöjligt att 

öppna sig för den andres lidande. Sjuksköterskorna beskriver personliga egenskaper och 

förmågor som förutsättningar för att möta lidandet, vilket kan sammanfattas som att vara sann 

och ärlig och ha en vilja att göra gott. Arman (2007) och Arman & Rehnsfeldt (2006a, 2007) 

menar att kärleksmotivet är grundläggande för att lindra lidande och Eriksson (1995) 

beskriver omvårdnad som grundas i altruistisk kärlek till människan som en caritativ 

vårdrelation, vilket innebär en hållning där sjuksköterskan är närvarande och har en vilja att 

dela. Eriksson (1995) menar vidare att omvårdnad som lindrar lidande är etisk, vilket innebär 

att sjuksköterskan har ett ansvar att se och möta den andres lidande och därigenom är villig att 

ge av sig själv. Arman & Rehnsfeldt (2006a, 2006b) menar att ge av sig själv skänker egen 

glädje och ger möjlighet till inre växt och styrka och genom att visa medkänsla och finnas där 

kan också den som vårdar finna mening. Att osjälviskt ge lindring till den som lider påverkar 

hela livet och ger en känsla av att vara en hel människa, att vara en del av världen och en del i 

ett större sammanhang. Litteraturens beskrivning av vilka egenskaper och förmågor som 

krävs för att lindra lidande överensstämmer väl med resultatet i denna studie. Resultatet visar 

vidare att sjuksköterskan kan välja att inte se och möta andligt lidande, vilket kan förklaras av 
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att hon kan känna sig osäker och därmed tvivla på sin förmåga att möta lidandet. Då det 

åligger sjuksköterskan att verka utifrån ett helhetsperspektiv, där man utifrån ett etiskt 

förhållningssätt inte kan avsäga sig sitt ansvar att möta lidandet, är det därför av värde att ge 

sjuksköterskor stöd i form av handledning, tid för reflektion samt möjlighet till 

kompetensutveckling inom området. 

 

Resultatet belyser att patientens behov av andligt stöd och sjuksköterskans förmåga att möta 

dessa behov inte alltid överensstämmer med varandra, vilket kan medföra att patientens 

upplevelse av lidande därmed ökar. Patienter som inte får sitt lidande lindrat kan uppleva ett 

ökat lidande, såväl fysiskt som psykiskt, vilket ofta är svårt att lindra och för den döende 

människan kan den sista tiden i livet bli svår och smärtsam att uthärda. Resultatet stärks av 

tidigare forskning som beskriver att patienter som inte får sitt lidande bemött tvingas bära och 

kämpa mot lidandet ensam (Arman et. al, 2004; Rehnsfeldt & Arman, 2008), vilket ger en 

känsla av att förlora kontrollen (Blinderman & Cherny, 2005; Rydahl-Hansen, 2005). Att som 

patient inte få sitt lidande uppmärksammat kan leda till en känsla av kränkt värdighet, 

hopplöshet och att meningen med livet går förlorad (Blinderman & Cherny, 2005; Nåden & 

Saeteren, 2006; Rehnsfeldt & Arman, 2008; Rydahl-Hansen, 2005). Utifrån en helhetssyn på 

människan och en medvetenhet om de olika dimensionernas samverkan betraktas lindring av 

det andliga lidandet lika betydelsefullt som lindring av det fysiska lidandet. Resultatet belyser 

att lindring av andligt lidande även lindrar fysiskt lidande, och således påverkar patientens 

hela upplevelse av sin situation. Lindring av det andliga lidandet hjälper också patienten att 

bevara sin värdighet, finna mening och ger möjlighet till försoning.  

 

Patientens utsatthet kan väcka den egna sårbarheten och resultatet visar att sjuksköterskans 

sårbarhet är en förutsättning, men också kan utgöra ett hinder för att möta det andliga 

lidandet. Litteraturen beskriver sårbarheten som något grundläggande hos alla människor, 

vilket kan förklaras som att man kan såras eller skadas, kroppsligt eller själsligt. Öppenhet 

och sårbarhet är egenskaper som hör ihop med det verkliga livet och äkta relationer. I 

vårdrelationen är sårbarhet och känslighet en resurs, där den gemensamma sårbarheten gör att 

förståelse uppnås och sjuksköterskan blir mottaglig för den andres behov och önskemål 

(Kearney & Richardson, 2006; Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). Genom att leva oskyddat 

och öppet är människan också utsatt och sårbar, vilket kan ge upphov till egen oro, rädsla och 

ångest. För att värna om sitt inre och skydda sig själv från att bli sårad, kan sjuksköterskan 

därför välja att avsäga sig sitt ansvar och inte möta den som lider (Kearney & Richardson, 

2006; Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). Resultatet beskriver sårbarheten som en 

förutsättning för att mötas och ge varandra stöd i arbetsgruppen, men beskriver också hur 

sjuksköterskorna på grund av sin sårbarhet och sina rädslor medvetet väljer att inte se 

lidandet. Nya kunskaper har givit insikt och förståelse om sårbarheten som ett grundvillkor i 

mötet med den lidande människan och genom att möta sin egen sårbarhet skapas 

förutsättningar för att också möta den andre. Sjuksköterskan har dessutom i sin profession ett 

ansvar att möta lidandet, då den som får lindring kan uppleva mindre symtom och därmed ett 

ökat välbefinnande, men också få hjälp att känna hopp och finna mening i en svår 

livssituation (Arman, 2007; Ferrell & Coyle, 2008; Rehnsfeldt & Arman, 2008). 

 

Resultatet visar att sjuksköterskor kan uppleva sig ha bristande kunskaper i att möta andliga 

frågor, vilket skapar otrygghet i mötet med den som lider. Likaså finns en känsla av osäkerhet 

kring vilken profession som är avsedd att möta dessa frågor. Andlig omvårdnad är en del av 

sjuksköterskans ansvar som därmed inte kan överlämnas åt andra. Ansvaret kan däremot delas 

med andra professioner, om önskemål från patienten finns eller då sjuksköterskan själv är i 

behov stöd och vägledning. För att öka kunskapen kring betydelsen av den andliga 
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dimensionens inverkan på patientens upplevelse av lidande, är det av betydelse att det i 

utbildningen, både på grund- och avancerad nivå, skapas större utrymme för dessa frågor. 

Som sjuksköterska utbildas man att finna balans mellan närhet och distans i mötet med 

patienten, där syftet är att förhindra att egna värderingar ska inverka på patientvården 

(Wiklund, 2003). Detta kan leda till att sjuksköterskan tar avstånd ifrån patientens lidande och 

istället fokuserar på symtomlindring (Arman & Rehnsfeldt, 2006 a; Rydahl-Hansen, 2005), 

vilket kan innebära att fokus riktas mot det yttre, istället för att närma sig patienten ur ett 

helhetsperspektiv där lidande och de andliga frågorna ges utrymme (Arman, et. al, 2004; 

Wiklund, 2003). Andlig omvårdnad är en avancerad del av omvårdnaden vilket förutsätter 

kunskap (Arman, 2007) och genom ökade kunskaper skapas möjlighet till ett bättre 

omhändertagande, där lidandet kan lindras utifrån ett helhetsperspektiv. 

 

Arbetsgruppen och organisationen inverkar på sjuksköterskans möjligheter att lindra och tid 

för reflektion och handledning är av betydelse, vilket resultatet visar. En tillåtande atmosfär 

där man talar med varandra om de andliga frågorna skapar utrymme för att vårda i det andliga 

rummet. Studier har visat att sjuksköterskor kan uppleva osäkerhet och känna sig hotade av 

andras förmåga att ge caritativ omvårdnad, vilket kan visa sig som att den andre betraktas som 

oprofessionell (Arman & Rehnsfeldt, 2006a). Detta kan utgöra ett hinder, men genom att dela 

erfarenheter och upplevelser med varandra, kan man istället kan lära och utveckla sina 

förmågor och genom att ge varandra stöd kan en känsla av trygghet och tillfredsställelse 

uppnås (Mårtensson, Carlsson & Lampic, 2010). Vårdens organisation har ett avgörande 

ansvar och en organisation där omvårdnadens värden inte ges utrymme och där medicinska 

värden är styrande, kan patienten istället för lindring, uppleva ett ökat lidande (Arman, et. al, 

2004). Den organisation som utformar vården måste ha kunskap om och förståelse för 

vårdandets grundmotiv med utgångspunkt från gemensamma värderingar, vilka stödjer 

strävan efter att ge god vård där människans alla dimensioner tillgodoses. Om organisationen 

prioriterar kvantitet före kvalitet kommer detta medföra att man förlorar sina mål och sin 

riktning, där den goda vården kommer att förloras för kortsiktiga eller själviska ändamål. 

 

Konklusion 

Att möta och lindra patientens andliga lidande förutsätter osjälvisk kärlek till medmänniskan 

och en stark vilja att göra gott. Ett förhållningssätt där andliga frågor ges utrymme är en 

grundläggande förutsättning och tid för reflektion, handledning och stöd är avgörande för att 

ta emot men också ge av sig själv. Ett stort ansvar vilar på sjuksköterskan att synliggöra 

omvårdnadens värden på alla nivåer i organisationen. Inom professionen finns inte traditionen 

att sjuksköterskor finns representerade högre upp i organisationen och en utmaning inför 

framtiden blir därmed att eftersträva ledande befattningar, som ger möjlighet att påverka 

utformandet av den onkologiska vårdens innehåll. Sjuksköterskan har en betydande roll på 

alla nivåer i organisationen, då omvårdnadsfrågorna endast kan drivas av den egna 

professionen och att en multidisciplinär organisation skulle komma att göra skillnad i 

utvecklingen av den vård som syftar till att lindra patientens andliga lidande. Forskning inom 

området är begränsat och för att utveckla omvårdnad som syftar till att lindra lidande är 

ytterligare forskning inom området nödvändig. Resultatet visar att arbetsgruppens 

förhållningssätt är av betydelse och framtida forskning kan därför komma att riktas mot att 

undersöka på vilket sätt en gemensam värdegrund påverkar sjuksköterskans förmåga att lindra 

patientens andliga lidande. Ytterligare forskning kan även riktas mot sjuksköterskors 

uppfattningar kring andlighet och lidande. 
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