
 
 

Bilaga 1 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterskeprogrammet, onkologisk vård 60 

högskolepoäng, vid Hälsoakademin Örebro universitet. I utbildningen, som leder fram till en 

specialistsjuksköterskeexamen samt magisterexamen inom vårdvetenskap, ingår ett 

examensarbete på D-nivå, motsvarande 15 högskolepoäng.  

Vi önskar genom detta brev få din tillåtelse till att intervjuer får genomföras med 

sjuksköterskor som är anställda på den onkologiska vårdavdelningen. Samtliga sjuksköterskor 

på avdelningen kommer att tillfrågas om deltagande via e-mail och urvalet sker genom ett så 

kallat bekvämlighetsurval, vilket innebär att de sjuksköterskor som är intresserade anmäler 

sitt intresse.  

Syftet med vår studie är att undersöka sjuksköterskors uppfattningar av att lindra patientens 

andliga lidande. Studien har en kvalitativ ansats och intervjuerna kommer att genomföras med 

hjälp av semistrukturerade frågor. Tidsåtgången beräknas till 30-60 minuter och kommer 

förslagsvis att genomföras på avdelningen. Sjuksköterskorna kommer att informeras om att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. De kommer också 

att erbjudas möjlighet att läsa igenom resultatet så snart det färdigställts. 

Om du har några frågor kring studiens upplägg är du välkommen att höra av dig till oss. 

Med vänliga hälsningar: 

Anna-Maria Zampieri  Ann-Sofi Zampieri 

Leg. Sjuksköterska  Leg. sjuksköterska  

Tel: 070-2409280  Tel: 070-5248348 

 

Jag har tagit del av ovanstående och ger härmed min tillåtelse till av studien genomförs på den 

onkologiska vårdavdelningen: 

Karlstad xxxx-xx-xx 

Namnteckning…………………………………………………………………………………... 



 
 

Bilaga 2 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterskeprogrammet, onkologisk vård 60 

högskolepoäng, vid Hälsoakademin Örebro universitet. I utbildningen, som leder fram till en 

specialistsjuksköterskeexamen samt magisterexamen inom vårdvetenskap, ingår ett 

examensarbete på D-nivå, motsvarande 15 högskolepoäng.  

Vi önskar genom detta brev få din tillåtelse till att intervjuer får genomföras med 

sjuksköterskor som är anställda på din avdelning. Samtliga sjuksköterskor på avdelningen 

kommer att tillfrågas om deltagande via e-mail och urvalet sker genom ett så kallat 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att de sjuksköterskor som är intresserade anmäler sitt 

intresse.  

Syftet med vår studie är att undersöka sjuksköterskors uppfattningar av att lindra patientens 

andliga lidande. Studien har en kvalitativ ansats och intervjuerna kommer att genomföras med 

hjälp av semistrukturerade frågor. Tidsåtgången beräknas till 30-60 minuter och kommer 

förslagsvis att genomföras på avdelningen. Sjuksköterskorna kommer att informeras om att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. De kommer också 

att erbjudas möjlighet att läsa igenom resultatet så snart det färdigställts. 

Om du har några frågor kring studiens upplägg är du välkommen att höra av dig till oss. 

Med vänliga hälsningar: 

Anna-Maria Zampieri  Ann-Sofi Zampieri 

Leg. Sjuksköterska  Leg. sjuksköterska  

Tel: 070-2409280  Tel: 070-5248348 

 

Jag har tagit del av ovanstående och ger härmed min tillåtelse till att studien genomförs på 

den onkologiska vårdavdelningen: 

Karlstad xxxx-xx-xx 

Namnteckning…………………………………………………………………………………... 



 
 

Bilaga 3 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterskeprogrammet, onkologisk vård 60 

högskolepoäng, vid Hälsoakademin Örebro universitet. I utbildningen som leder fram till en 

specialistsjuksköterskeexamen samt magisterexamen inom vårdvetenskap, ingår ett 

examensarbete på D-nivå, motsvarande 15 högskolepoäng.  

Syftet med vår studie är att undersöka sjuksköterskors uppfattningar av att lindra patientens 

andliga lidande. Samtliga sjuksköterskor på avdelningen kommer att tillfrågas om deltagande 

via e-mail och urvalet sker genom ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket innebär att de 

sjuksköterskor som är intresserade anmäler sitt intresse. Verksamhetschef och avdelningschef 

har gett sin tillåtelse till att intervjuerna genomförs. Intervjutiden beräknas till 30-60 minuter. 

Deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Du kommer 

att erbjudas ta del av resultatet så snart det färdigställts.  

Om du ger ditt samtycke till att delta i studien kommer du bli kontaktad av oss. Vi 

överenskommer då om tid och plats för genomförande av intervjun. 

Om du har några frågor kring studiens upplägg är du välkommen att kontakta oss. 

Med vänliga hälsningar: 

Anna-Maria Zampieri  Ann-Sofi Zampieri 

Leg. Sjuksköterska  Leg. sjuksköterska  

Tel: 070-2409280  Tel: 070-5248348 

 

Jag har tagit del av ovanstående och ger härmed mitt samtycke till att delta i studien: 

Karlstad xxxx-xx-xx 

Namnteckning………………………………………………………………………… 

 

  



 
 

Bilaga 4 

Frågeguide 

1. Vad är lidande för dig? 

2. Hur tänker du kring andlighet? 

3. Om du tänker på lidande och andlighet tillsammans – hur tänker du då? 

4. Hur uppfattar du hur patienten uttrycker sitt behov av andligt stöd? 

5. Hur tycker du att du kan lindra patientens andliga lidande? Hur uttrycks det? 

6. Om inte lidandet kan lindras – vad har det för betydelse för patienten? 

7. Vad är, tycker du, förutsättningar för att kunna möta patientens lidande? Hinder? 

8. Vad ställer det för krav på dig för att kunna möta lidandet? Vilka egenskaper behöver du? 

9. Är lidandet och andlighet något ni pratar med varandra i arbetsgruppen? I så fall hur? Om 

inte, hur påverkar det dig? 

10. Vad för stöd tycker du att du får för att kunna möta patienten med andligt lidande? 

11. Sammanfattningsvis, finns det något du skulle vilja tillägga? 

  



 
 

Bilaga 5 

Analysschema, exempel från varje kategori 

Meningsenheter Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori  

… jag satt och 

höll om henne… 

jag fanns där 

bara… då känner 

man att man gör 

det jobbet man 

egentligen ska. 

Jag höll om 

henne och bara 

fanns där. Då 

gör man det 

jobbet man 

egentligen ska 

Lindrat lidande 

genom att vara 

närvarande 

Vara närvarande Empati  

… oftast går man 

in till en patient 

och gör det du ska 

göra… tillåter du 

dig att stanna 

kvar, stanna 

upp… du får alltid 

någonting serverat 

Man går in till 

en patient och 

gör det man ska. 

Om man stannar 

kvar får man 

alltid något 

serverat 

Ha en känsla 

för när uttryck 

för lidande ges 

Vara känslig för 

att se och ta 

emot 

Lyhördhet 

… att det är en 

trygg, inbjudande 

miljö… att de 

känner sig 

omhuldade på 

något sätt… det 

skulle vara musik 

på rummen, sådan 

där lugn och fin… 

det finns ju 

massor av sådana 

saker man skulle 

göra, så att de 

känner sig lite 

speciella och 

omhändertagna 

En trygg 

inbjudande 

miljö så att de 

känner sig 

omhuldade. 

Musik på 

rummet och 

saker man skulle 

göra, så att de 

känner sig 

speciella och 

omhändertagna 

Ge ett 

omtänksamt 

bemötande 

En vilja att göra 

gott 

Omtanke  

Bara ordet berätta 

kan ju öppna en 

dammlucka ibland 

Ordet berätta 

kan öppna en 

lucka 

Vilja lyssna till 

den andres 

berättelse 

En vilja att möta 

andligt lidande 

Viljeinriktning  

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 

Om jag väljer att 

knacka på, 

måste jag också 

ha tid att sitta 

ner. Ska jag orka 

måste jag ibland 

välja att inte se 

Inse sina 

begränsningar 

för att orka 

möta 

Känna sig själv 

och sina 

begränsningar 

Självkännedom  



 
 

 

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 

Vi pratar om 

patienten som är 

jobbig och 

konstig. Det kan 

vara ett andligt 

lidande och det 

borde vi känna 

igen bättre 

Okunnig kring 

det andliga 

lidandets olika 

uttryck 

Yrkesmässig 

kunskap om den 

andliga 

dimensionen 

Kunskap  

… det är väldigt 

olika beroende på 

hur jag känner 

patienten och hur 

jag känner 

anhöriga. Om jag 

inte känner 

patienten och inte 

anhöriga har jag 

nog väldigt svårt 

att ta det där och 

då… och kan nog 

känna lite att jag 

blir osäker 

Det är beroende 

på hur jag 

känner patient 

och anhöriga. 

Om jag inte 

känner patient 

och anhöriga är 

det svårt och jag 

blir osäker 

Otrygghet i 

mötet med 

lidande 

Känna sig 

ensam och 

otrygg 

Sårbarhet 

Alldeles för lite… 

Jag skulle önska 

att vi hade forum 

där vi pratade 

mer, att det fanns 

tid och utrymme 

för det… 

Forum där vi 

pratade mer, att 

det fanns tid och 

utrymme 

Behov av 

utrymme för 

samtal 

Reflekterande 

forum för 

andliga frågor 

Reflektion  

… det är mycket 

som ska rymmas 

dagligdags och det 

här är en av 

många bitar som 

man skulle vilja 

ha med 

dagligdags, som 

det inte finns 

utrymme för 

Det är mycket 

som ska rymmas 

och det här är en 

av många bitar 

som man skulle 

vilja ha med, 

som det inte 

finns utrymme 

för 

Välja bort 

lidandet till 

fördel för 

andra uppgifter 

Andra 

prioriteringar 

styr 

Förhållningssätt  


