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Litteraturstudiens syfte var att belysa andliga behov hos patienter i palliativt 
skede och sjuksköterskans roll kring behoven. En niostegsmodell inspirerad av 
Polit och Beck användes som metod för databearbetning. Databaserna CINAHL, 
PubMed och PsycInfo användes till litteratursökningen. Artiklar som framkom 
genomgick tre urval där de bland annat kvalitetsgranskades. Efter urvalen 
återstod 13 artiklar som låg till grund för reslutatet i litteraturstudien. Artiklarnas 
resultat sammanställdes med relevanta data och kategorierades utifrån syftet. 
Resultatet blev tvådelat där fem kategorier beskrev andliga behov: Finna styrka i 
tron på högre makter, Stimulans ger själsligt välmående, Få ett avslut, 
Interaktioner med andra och Hitta förhållnings-sätt till livet, döden och 
sjukdomen. Kategorierna för omvårdnadsinterventioner blev tre: 
Uppmärksamma behov, Vara medmänniska och Förmedla kontakt. Slutsatsen 
var att andliga behov är subjektiva och påverkas av många faktorer. 
Omvårdnadsinterventioner innefattar notering av behov och konkreta åtgärder.  
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1. Introduktion 
Döden är oförutsägbar och skapar oro, även för människor som har accepterat 

döden som en del av livet är den svår att hantera. I alla tider har människan haft 
funderingar kring döden, sökt svar kring den och dess mening. Döden har blivit något 
otäckt och det finns en rädsla inför den i det moderna samhället, ingen människa kan 
undvika döden vilket kan skrämma många. I den västerländska kulturen har döden 
varit gömd. Människor dog på sjukhus och kroppen fördes snabbt bort vilket gjorde 
att döden blev osynlig och det skapades tabu kring den (Kübler-Ross 1988). Döden 
upplevs onaturlig och tabubelagd. I Sveriges moderna antireligiösa, kulturella och 
sociala miljö är döden svår för många (Kide 2008). Det är det vanligt att människor 
lever länge med sjukdom. Fler vårdas hemma och döden sker i en mer privat miljö än 
på sjukhus. Trots det kvarstår många frågor och funderingar kring döden efter en lång 
tid av avskärmning från döden (Ternestedt et al. 2012). Enligt Ternestedt (1998) 
speglar vårt språk om döden den rädsla som finns inför den. Vård av döende kallas 
idag palliativ vård, tidigare terminal vård eller hospicevård. När någon dör uttrycks 
det att personen har “somnat in” eller “gått bort”. Österlind et al. (2011) menar att det 
finns en tystnad kring död och döende inom vården. Många gånger undviks samtal 
om döden bland personalen men även mellan personal och patient. Sjuksköterskorna i 
studien av Österlind et al. (2011) berättade att den döende patienten undveks så långt 
som möjligt genom att hitta andra sysselsättningar. Endast de nödvändiga sysslorna 
gjordes inne hos patienten. Österlind et als. (2011) menade att sjuksköterskans egen 
rädsla för döden är ett hinder för samtal med den döende patienten om den. 

Enligt World Health Organisation [WHO] (2004) har alla människor har rätt att få 
bra vård vid allvarlig sjukdom och att få en värdig död som ser till deras religiösa och 
andliga behov. Balboni et al. (2013) menar att patienter som är i ett palliativt skede 
upplever att det är viktigt med vårdpersonal som tar hänsyn till patienters andliga 
behov, men patienterna upplever inte att de andliga behoven uppfylls. 

1.1 Andlighet 
Under medeltiden och fram till sjukvårdens avskiljande från religionen var 

andlighet något normalt förekommande i vårdande relationer, och människan sågs i 
sin helhet. Sedan tog vetenskapen över, det medicinska perspektivet kom i fokus och 
den andliga omvårdnaden åsidosattes. När hospicerörelsen kom lyftes frågan om den 
andliga omsorgen på nytt, och idag är det en del av den palliativa vården. Den 
andliga omsorgen handlar om att hjälpa patienter med sina existentiella problem, 
lyssna till problemen och hjälpa patienterna på vägen till en eventuell lösning 
(Stifoss-Hanssen 2001). 

Edwards et al. (2010) menar att religion och tro innefattas i andlighet, men att 
andlighet är mer än religion. Individer kan känna att andlighet är en viktig del av livet 
utan att vara religiösa. Definitionen av andlighet är svår att fånga enligt Edwards et 
al. (2010), men beskriver den som relationen till sig själv, till andra, till naturen och 
ibland till tro. Det handlar om förståelse för livet, att uppnå självacceptans, att 
försonas med sig själv, söka frid och att ha en relation med en högre makt. Andlighet 
kan skydda från rädslor för döden, ge styrka, frid och tröst, motverka ensamhet och 
bringa hopp. Reed (2008) beskriver detta som transcendens. Transcendens beskrivs 
bland annat som att en person som genomgår en traumatisk livshändselse, kan uppnå 
känsla av välbefinnande och helhet genom reflektion över frågor angående 
livskvalitet, framtiden och döden. Genom strukturering av utmaningen kan personen 
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finna nya perspektiv på frågorna och hitta en srategi för att bibehålla en känsla av 
välmående. Enligt Egan et al. (2011) innebär andlighet frågor som har med mening 
och syfte med livet att göra. Övernaturliga saker som mystik och det paranormala 
innefattas men kan även innebära icke religiösa frågor som handlar om människans 
existens. 

Stifoss-Hanssen (2001) menar att existentiella frågor innefattas i andlighet, 
existentiella frågor är till exempel frågor om skuld, död, lidande samt rätt och fel. 
Enligt Arlebrink (2012) handlar existentiella frågor om meningsskapande: frågor om 
varför dåliga saker sker, varför de drabbar mig eller meningen med lidandet. Dessa 
frågor finner inte alltid ett svar. Stifoss-Hanssen (2001) menar att hur människan 
söker och finner svar, lösningar eller sätt att hantera de existentiella frågorna 
innefattas i andlighet. Andlighet innehåller både frågorna, svaren och 
förhållningssättet till frågorna. Enligt Stifoss-Hanssen (2001) bedrivs det forskning 
om andlighet, och andlig vård belyses i större utsträckning vid vård av patienter i 
palliativt skede.  

Einhorn (1999) beskrev fyra grundläggande behov i livets slutskede: fysiska, 
sociala, psykologiska och andliga-existentiella. I detta arbete ligger fokus endast på 
det sistnämnda behovet. Gränsen mellan det existentiella och det andliga är diffus. 
Vårdpersonalen måste förstå att även om det andliga är oväsentligt för dem själva så 
behöver det inte vara det för patienterna. Det andliga behovet spelar en stor roll i 
olika perioder av livet och kanske aktualiseras som mest tiden strax innan vi ska dö, i 
det palliativa skedet (Einhorn 1999).   

1.2 Palliativ vård                                               
 World Health Organisation [WHO] (2013) definierar palliativ vård som vård för 

patienter som lever med en livshotande sjukdom. Fokus inom den palliativa vården är 
att förebygga och lindra lidande såväl fysiska som psykiska, och tillgodose sociala 
eller andliga behov. Enligt Socialstyrelsen (2013) har en palliativ patient en obotlig 
sjukdom eller skada som är progressiv. Socialstyrelsen (2013) menar att palliativ vård 
fokuserar på att förebygga och lindra lidande. Den palliativa vården innebär ett 
rehabiliterande synsätt: samtidigt som nya behov ska mötas så ska målet vara att 
bibehålla god förmåga inom det fysiska, psykiska, sociala och andliga området 
(Twycross 1998).  

Socialstyrelsen (2013) delar in den palliativa vården i två faser. De har inga 
tydliga gränser, och indelningen görs mellan tidig palliativ fas och sen palliativ fas. 
Den tidiga fasen börjar vanligtvis då patienten fått diagnos om en sjukdom eller 
skada som är obotlig och som är progressiv. Inom den palliativa vården har man så 
kallade brytpunkter som innebär att det tas beslut om hur fortsatt vård ska utformas, 
och ett eventuellt avslutande av kurativ vård. När beslut tas om att avsluta 
behandlande insatser övergår vården till sen palliativ fas som innebär vård i livets 
slutskede. Fokus ändras och målet blir att lindra lidande från att tidigare varit 
livsförlängande insatser (Socialstyrelsen 2013). Det är sjuksköterskans ansvar att se 
till att patienten informeras, detta för att patienten ska kunna samtycka i de beslut 
som tas (Svensk sjuksköterskeförening 2007).  

1.3 Sjuksköterskans kompetens och omvårdnad 
I Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

framkommer att sjuksköterskan ska kunna möta behov som rör både det fysiska och 
psykiska, även det andliga, kulturella och sociala. Sjuksköterskan ska kommunicera 
respektfullt och lyhört med patienter och närstående, kunna vägleda, ge stöd och 
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informera utifrån patientens behov och förmågor. Där ingår det att möta behov i det 
palliativa skedet (Socialstyrelsen 2005).  

Enligt Ternestedt et al. (2012) främjas palliativ vård med hjälp av de så kallade 
sex S:n, som beskrivs som självbild, sociala relationer, symtom, sammanhang, 
självbestämmande och strategier. Detta är ett hjälpmedel för att hitta ett 
förhållningssätt kring patientens uppfattning av värdighet i palliativt skede. Dessa sex 
begrepp används som utgångspunkter i den palliativa vården gällande genomförande 
av omvårdnadsinterventioner. Samtal med patienten kring erfarenheter, tankar och 
känslor är viktigt för att få en inblick i hur patienten känner kring de bärande 
begreppen i de sex S:n. Detta underlättar beaktande av patientens fysiska, sociala, 
psykiska och existentiella situation, och vården blir personfokuserad (Ternestedt et al. 
2012). Svensk sjuksköterskeföreing (2007) visar i ICN:s etiska kod för 
sjuksköterskor att sjuksköterskan ska verka i en miljö där acceptans visas för 
mänskliga rättigheter, värderingar, seder och trosuppfattning. 
   Travelbee (1971) anser att människan har ett behov av sökande efter mening. När 
människan lider, är sjuk eller har smärta har hon en förmåga att utvecklas relaterat till 
sin sökande förmåga. Travelbee (1971) menar att omvårdnad är att hjälpa en patient 
som är lidande eller sjuk till att finna mening med sitt tillstånd. Genom att 
sjuksköterskan stöttar människan till att känna hopp hjälper det denne till att hantera 
situationen av lidande, en person som känner hopp får ett mer behagligt och 
glädjefullt liv. Om hoppet fattas människan upplöses tron om en väg ur de svårigheter 
personen upplever (Travelbee 1971).  

Brist på klarhet av begreppet andlighet kan hindra sjuksköterskor att notera 
andliga behov hos patienter, och därmed utgöra hinder för omvårdnadsinterventioner 
relaterade till de andliga behoven (Goddard 1995). 

1.4 Problemformulering 
Döden är skrämmande för många, den är tabubelagd och det är ingenting det 

pratas öppet om. Det är lätt att avskärma sig från döden och de frågor och funderingar 
som finns kring den tas inte upp och får inga svar. Många människor i livets 
slutskede funderar mer kring andliga och existentiella frågor än vad de gjort tidigare. 
För begreppet andlighet finns ingen adekvat definition och det beskrivs diffust i 
litteraturen. Vård vid livets slutskede kallas palliativ vård. Många patienter i det 
palliativa skedet har en önskan om att få sina andliga behov tillgodosedda men 
upplever inte att de får det. Det förekommer att vårdpersonal undviker patienter som 
är i livets slutskede och personalen pratar inte med varandra om döden, vilket kunde 
bero på personalens egen rädsla inför döden. I palliativ vård ingår andlighet som en 
del av vården och det ingår i sjuksköterskans kompetens att tillgodose patienters 
andliga behov. Bristen på klarhet kring begreppet utgör ett hinder för sjuksköterskan 
att utföra adekvata omvårdnadsinterventioner för att uppfylla detta behov. Andliga 
och existentiella frågor är svåra att prata om och sjuksköterskan kan känna osäkerhet 
inför hur de ska bemöta dessa frågor. Om sjuksköterskor vågade fundera och prata 
om döden skulle de kanske ha lättare att möta en patient i livets slutskede.    
 
1.5 Syfte 

Syftet var att belysa andliga behov hos patienter i palliativt skede samt 
sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner relaterade till de andliga behoven. 
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2. Metod 

2.1 Litteraturstudier 
 Metoden i detta arbete är en litteraturstudie. Att göra en litteraturstudie innebär att 

ge en övergripande bild över forskning som redan finns inom ett utvalt område 
(Friberg 2006). Enligt Polit och Beck (2012) består en litteraturstudie av en process 
som bearbetas i olika steg.  I processen följer forskarna en modell för de olika stegen. 
Följande modell (figur 1) är fritt översatt och tolkad ur Polit och Beck (2012) och har 
används som grund till denna litteraturstudie.   
Studien ska ha en tydlig problemformulering som bygger på vetenskapliga artiklar 
och rapporter (Friberg 2006). Författarna till denna studie har utformat en 
problemformulering som ledde till syftet vilket överenstämmde med första steget i 
modellen (figur 1).  
 

 
 
Figur 1: Processen för databearbetning enligt Polit och Beck (2012). Fritt tolkad och modifierad 
 ( s.96). 
 

2.2 Litteratursökning 
 Enligt Forsberg och Wengström (2008) söks vetenskapliga artiklar systematiskt i 

databaser eller som manuella sökningar. I en systematisk databassökning används 
olika ämnesord som är relevanta för studiens syfte. Ämnesorden kombineras med 
hjälp av booleska operatorer. De operatorer som användes under sökningarna var OR 
och AND. Användning av AND innebär att sökord 1 och sökord 2 ger ett smalare 
resultat och genererar referenser som innehåller båda sökorden. Operatorn OR 
innebär att resultat påvisas som har det ena eller det andra ämnesordet (Forsberg & 
Wengström 2008). Därefter läggs inklusions- och exklusionskriterier till. Manuella 
sökningar kan göras vilket innebär att artiklar hittas på andra sätt än via den 
systematiska databassökningen (Forsberg & Wengström 2008).   

Inför litteratursökningen i denna litteraturstudie urskiljdes bärande begrepp 
relevanta för ämnet samt lämpliga databaser valdes. Detta följde det andra steget i 
modellen (figur 1). I denna studie användes databaserna Cinahl, PubMED och 
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PsycINFO för att finna artiklar. Databaserna behandlar ämnena omvårdnad samt 
psykologi (Forsberg & Wengström 2008).  

Det tredje steget i modellen utgjorde sökningar av primärkällor. Dessa sökningar 
gjordes med hjälp av relevanta sökord för ämnet (se tabell 1). I Cinahl söks ämnesord 
genom Cinahl Headings (Polit & Beck 2012). I denna studie användes ämnesorden 
“palliative care” och “spirituality”. I Cinahl gjordes även en fritextsökning med 
”spiritual care”, ”palliative” och ”nurses role”. I Pubmed används Mesh-termer för att 
hitta ämnesord (Polit & Beck 2012). Ämnesorden “terminally ill”, “nursing” och 
“spirituality” användes i denna sökning. I PsycINFO används thesaurus för att hitta 
ämnesord (Forsberg & Wengström 2008). Ämnesorden var “death and dying”, “death 
attitudes” och “spirituality” i sökningen. Nurs trunkerat användes vid sökningen i 
PsycINFO. Trunkering innebär att i slutet av ett ord sätta en asterisk (*) för att få 
olika böjningar och former av ordet (Forsberg & Wengström 2008).  
 Sökorden söktes var för sig och sedan i kombinationer för att få så tillämpbara 
artiklar som möjligt.  

2.2.1 Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterier är kriterier som används för att specificera sökningen till det 

valda området (Polit & Beck 2012). Inklusionskriterier för detta arbete var att alla 
artiklar skulle ha genomgått en Peer-review, endast kvantitativa och kvalitativa 
studier samt artiklar skrivna på svenska eller engelska inkluderades. 
Exklusionskriterier är kriterier som författarna valt bort för att få ett konkret resultat 
som svarar till syftet (Polit & Beck 2012). I databassökningen var artiklar som 
handlade om barn under 18 år och ur ett anhörigperspektiv exkluderade.  
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Tabell 1: Sammanfattning över databassökningar i PsycINFO, CINAHL och PubMed 

 
()* Externdublett från Cinahl.  ()** Interndublett i Cinahl.  # Fritextsökning. 

 

2.3 Urval 
Urvalen beskriver författarnas tillvägagångssätt för införskaffandet av artiklar.  

2.3.1 Urval 1 
Sökorden (tabell 1) användes för att finna artiklar till urval 1. Efter en gemensam 

granskning av titel och sammanfattning, valdes artiklar som ansågs vara användbara 
till denna studie, detta enligt det fjärde steget i modellen (figur 1). Artiklar som 
ansågs svara till syftet utifrån titel och sammanfattning samt stämde överens med 
inklusions- och exklusionskriterierna utgjorde artiklarna i urval 1. En fritextsökning 
gjordes även i urval 1 (tabell 1). I tabellen (tabell 1) redovisas artiklar som funnits i 
flera sökningar som interna eller externa dubletter. De interna har sökts fram i samma 
databas, men med olika sökord, medan de externa sökts fram i olika databaser.   

 
Databas Sök Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

 
P 
S 
Y 
C 
I 
N 
F 
O 

1 Death and dying  
(MJ. SUB.) 

21750    

2 Death attitudes  
(MJ. SUB.) 

2675    

3 Spirituality (su. exact) 9966    
4 Nurs* 108183    
5 S1 OR S2 AND S3  

AND S4 
27 9 3 3 

 
C 
I 
N 
A 
H 
L 

1 ”Palliative care” MH 17208    

2 ”Spirituality” MH 7945    

3 S1 AND S2 113 18 2 2 
1# ”Spiritual care” AND 

 ”palliative” AND 
 ”nurses role” 

43 5(1)** 3 3 

 
P 
U 
B 
M 
E 
D 
 

1 Terminally ill (MESH) 5188    

2 Nursing (MESH) 218466    

3 Spirituality (MESH) 4652    

4 S1 AND S2 AND S3 16 7(1)* 4 4 

Manuella 
Artiklar 

    1 1 

Totalt    39(2) 13 13 
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2.3.2 Urval 2 
Efter det första urvalet återstod det 39 artiklar. Dessa lästes först separat igenom i 

sin helhet, sedan gemensamt för att urskilja de som svarade till studiens syfte, vilket 
följer det femte steget (figur 1). I det femte steget föll 21 artiklar bort, detta för att 
det visade sig att de inte svarade till syftet. Även artiklar med ett tvådelat syfte där 
det inte gick att urskilja vilket resultat som svarade till vilket syfte, valdes bort. Det 
gjordes ett tillägg av en manuell artikel i urval 2, då modellen (figur 1) lämnar 
utrymme för införskaffning av nya källor.  De 13 artiklar som återstod i urval 2 gick 
sedan vidare till urval 3 för vetenskaplig granskning. 

2.3.3 Urval 3 
Till den kritiska granskningen användes Polit och Becks (2012) guide för kritisk 

granskning av kvalitativa och kvantitativa studier (s.113). Denna granskning följde 
det sjätte steget (figur 1).  Alla 13 artiklar i urval 3 ansågs vetenskapligt hållbara. I 
bilaga 1 finns dessa artiklar beskrivna i en artikelmatris, med kortfattat för studien 
relevant resultat, författare, titel, år, metod och syfte.   

2.4 Databearbetning 
Artiklarna numrerades och lästes noggrant igenom och användbart material som 

svarade till studiens syfte markerades, detta följde det sjunde steget (figur 1). 
Författarna läste artiklarna individuellt för att sedan utvärdera om samma resultat 
framkommit. Om det rådde oenighet av tolkningar i materialet gjordes ytterligare 
granskning av materialet för att komma fram till en enhällig slutsats. Återkommande 
teman i artiklarna numrerades och färglades, och sammanfattades sedan i ett 
dokument. Delar ur de teman som återkom klipptes ut för att ge en tydligare bild av 
materialet, i enlighet med det åttonde steget (figur 1). Urklippen som framkom 
kategoriserades genom att de strukturerades och omstrukturerades för att sortera 
urklipp med liknande innebörd. Detta resulterade i uppdelningar som namngavs i 
syfte att förklara innehållet, vilket blev till olika kategorier. Dessa kategorier 
användes i resultatet vilket följde det nionde steget (figur 1)  

2.5 Etiska överväganden                         
I litteraturstudien har endast artiklar som genomgått en etisk prövning ingått. 

Deltagare i de vetenskapliga studier som har granskats ska omfattas av de rättigheter 
som Vetenskapsrådet (2014) bestämt: respondenten ska vara väl informerad om 
studien, ha rätt att välja om hen vill deltaga i studien, data som kommer fram i 
studien ska hanteras konfidentiellt och insamlad data ska endast användas i syfte att 
forska.  

Om det inte framkommit i artiklarna vilka etiska åtaganden som gjorts, har 
författarna till denna studie sökt fram detta på annat sätt, bland annat genom att söka i 
den publicerande tidningens etiska krav på artiklarna.  

I studier ska inte fusk eller plagiat förekomma och alla resultat som framkommer 
ska redovisas (Forsberg & Wengström 2008). Författarna till denna studie har arbetat 
utifrån denna etiska princip. De har under litteraturgranskningen strävat efter att 
lägga egna åsikter och fördomar åt sidan för att bearbeta så objektivt som möjligt. Då 
engelska inte är författarnas modersmål kan det förekomma språkliga missförstånd, 
engelsk – svenskt lexikon har använts för att minimera denna risk.               
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3. Resultat 
De 13 artiklar som presenteras i matrisen (Bilaga 1) låg till grund för resultatet. 

Två artiklar var kvantitativa, nio var kvalitativa och två var mixade studier, dvs. både 
kvalitativa och kvantitativa. Dessa artiklar berörde andliga behov hos patienter i det 
palliativa skede eller omvårdnadsinterventioner relaterat till behoven. Fem kategorier 
beskriver patienternas andliga behov, dessa redovisas i figur 2. Tre kategorier 
beskriver omvårdnadsinterventionerna i figur 3.  

 
           

 
 

Figur 2: Andliga behov hos patienter i palliativt skede  
 

3.1 Andliga behov hos patienter i ett palliativt skede 
I denna del av resultatet presenteras andliga behov hos patienter i ett palliativt 

skede. Finna styrka i tron på högre makter, beskriver betydelsen av tron på högre 
makter och religösa aktiviteter. Stimulans ger själsligt välmående belyser behov av 
att få stimulans. Få ett avslut betonar meningen med livet och acceptans till döden. 
Interaktioner med andra människor, vilket behandlar gemenskap och stöd. Hitta 
förhållningssätt till livet, sjukdomen och döden beskriver hur patienter förhåller sig 
till slutet av sitt liv. 

3.1 .1 Finna styrka i tron på högre makter 
Många patienter som var i ett palliativt skede uttryckte att ett andligt behov var att 

ha en relation till eller en tro på Gud eller till någon annan högre makt (Chao et al 
2002; Mok et al. 2009; Penman et al 2013; Prince-Paul 2008). Tro på en eller flera 
religioner uttrycktes som behov (Chao et al. 2002; Penman et al. 2013). Enligt 
Prince-Paul (2008) blev behovet av en tro starkare hos alla deltagarna i studien efter 
att de fått en cancerdiagnos.  

 I relation till tron på Gud eller någon annan högre makt uttrycktes behov av att 
känna att allt är under kontroll och av att inte behöva vara ensam i frågor kring 
döden. Tron på Gud fyllde behovet att få känna frid (Mok et al. 2009) och hopp 
(Chao et al. 2002; Mok et al. 2009). Känslan av att Gud styrde uttrycktes som ett 
andligt behov, för att Gud såg en större bild än människan själv (Prince-Paul 2008). 
Någon upplevde ett behov av att känna att hen är ett med Gud (Ben Natan et al. 
2010). Hos Gud sökte människor efter vägledning (Mok et al. 2009; Prince-Paul 
2008), beskyddande (Mok et al. 2009), styrka och hopp (Chao et al. 2002).  I en 
studie av Chao et al. (2002) uttryckte en deltagare:  

 
When you put God in the center, everything will come together. I am 
not afraid of death since God will be with me everywhere and 
always. (s. 242)  
 

Finna	  styrka	  
i	  tron	  på	  

högre	  makter	  

Stimulans	  
ger	  själsligt	  
välmående	  

Få	  ett	  avslut	   Interaktioner	  
med	  andra	  

Hitta	  
förhållnings-‐
sätt	  till	  livet,	  
döden	  och	  
sjukdomen	  
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Ett annat andligt behov som uttrycktes av många patienter var behovet av att be 
(Ben Natan et al. 2010; Chao et al. 2002; Hermann 2007; Mok et al. 2009; Penman et 
al. 2013; Penrod Hermann 2001; Prince-Paul 2008). I en studie av Penrod Hermann 
(2001) berättade en man:  
 

Pray for strength. I thank the Lord in the morning and ask for 
strength to get out of bed. (s.69)  

 
Några patienter uttryckte ett behov av att få någon som bad för dem (Mok et al. 

2009; Hermann 2007; Penman et al. 2013).  
Andra andliga behov var att besöka religiösa ceremonier (Hermann 2007; Penrod 

Hermann 2001), ta emot nattvard (Hermann 2007; Kuuppelomäki 2001) och att läsa 
bibeln eller andra skrifter (Penrod Hermann 2001). Ett behov var att få samtala med 
pastor eller präst (Kuppelomäki 2001; Hermann 2007), och någon önskade att få bli 
helad (Hermann 2007).  

3.1.2 Stimulans ger själsligt välmående 
I fyra av artiklarna nämndes behov av stimulans kopplat till andliga behov (Chao 

et al. 2002; Hermann 2007; Mok et al. 2009; Penrod Hermann 2001). Genom att vara 
ute i naturen och ta in alla intryck av blommande blommor, fiskar i vattnet, molnen 
på en blå himmel, träd och gräs, kände patienterna glädje (Chao et al. 2002). Mok et 
al. (2009) beskrev naturen som en del för att förstå universum:  
 

...walking round the park...In the whole universe, everything, 
including people, plants and animals, is incessantly coming alive, 
growing and dying. The birth and death of living things does not 
alter the operation of the universe. (s.364)  

 
I studien av Penrod Hermann (2001) beskrev en patient att intrycken från naturen 

och vistelsen i naturen förde honom närmre Gud. I samma studie beskrev flertalet 
patienter att ett andligt behov var att vara ute i naturen, och om detta inte är möjligt 
att åtminstone kunna titta ut, eller ha blommor i sitt rum.  

Hermann (2007) och Penrod Hermann (2001) belyste vikten av att få sjunga eller 
lyssna på musik. En kvinna beskrev musiken som “själslyftande” (Penrod Hermann 
2001). Inspirerande läsning var också ett andligt behov (Hermann 2007; Penrod 
Hermann 2001), till exempel böcker, poesi och religösa broschyrer (Penrod Hermann 
2001). 

 
3.1.3 Få ett avslut 

Mok et al. (2009) beskrev att patienter i livets slutskede betonade behovet av 
acceptans kring döden. Insikten om att döden var en del av livet var viktig. För att nå 
sinnesfrid och acceptans kring döden fanns ett behov av att söka mening med livet 
och döden. Chao et al. (2002) framhöll behovet av att finna livets mening. 

Penrod Hermann (2001) visade att patienterna hade ett behov av att fullfölja eller 
avsluta angelägenheter, t.ex. resa, arrangera sin begravning, ta itu med ekonomiska 
eller juridiska frågor. Det kunde innebära att få vara delaktig i något framtida 
händelse enligt Chao et al (2002), som en kvinna uttryckte det: 
 

...but I still hope that I can survive until my son graduates from 
university. (s.240)  
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Chao et al. (2002) beskrev förlåtelse och att bli förlåten som ett behov för att 
kunna försonas med livet som varit. Penrod Hermann (2001) visade att patienterna 
behövde få tänka tillbaka på livet och göra en livsresumé, vilket kunde skapa mening 
med nuet och ge sinnesfrid. De uttryckte att det gav klarhet i varför händelser i livet 
blev som de blev. Chao et al. (2002) belyste vikten av livsresumé, då personen vid 
livets slut kunde pussla samman livspusslet och få en helhetsbild och en förståelse för 
livets gång. En återblick över vad livet gett dem kunde ge sinnesfrid i form av 
tacksamhet gentemot det liv som hen fick. Enligt Mok et al (2009) såg vissa patienter 
fram emot att dö i förhoppning om att de kommer att förenas med nära och kära som 
redan finns på andra sidan.  

 
3.1.4 Interaktion med andra människor  

Gemenskap med andra människor var ett andligt behov för många palliativa 
patienter (Hermann 2007; Mok et al. 2009; Penman et al 2013; Penrod Hermann 
2001; Prince-Paul 2008). Hermann (2007) påvisade att större delen av deltagarna i 
studien ansåg att det var viktigt att vara med familj och vänner. En deltagare i Penrod 
Hermanns (2001) studie uttryckte sig: 

 
You need help. You have some support from people in your 
families...spiritual help from your family as well as friends and 
relatives. I’ve got a lot of them. (s.70)  
 

Prince-Pauls (2008) studie visade att det var viktigt för deltagarna att ha relationer 
med människor som har påverkat deras liv på något sätt, som vänner eller 
arbetskamrater. Pennman et al. (2013) påvisade att det fanns ett behov av att träffa 
människor från samma etniska bakgrund. Enligt Mok et al. (2009) var relationen till 
familjen den viktigaste.  I en studie av Chao et al. (2002) uttryckte sig en deltagare:  
 

...Sometimes I felt stressed that there are so many family members 
and friends I need to care for. Nevertheless, that is the meaning of 
my life. If I did not have anyone whom I need to care about, I would 
feel my life was absurd. (s.240) 

 
 Många av patienterna uttryckte att behovet av att samtala var stort (Ben Natan et 

al 2010; Penrod Hermann 2001), medan någon uttryckte att konversationen inte var 
viktig, utan att sällskapet var tillräckligt (Penrod Hermann 2001). Samtalen kunde 
handla om oro och rädslor (Ben Natan et al 2010), men också om vardagliga saker 
som till exempel väder och vad människor sysslar med om dagarna (Penrod Hermann 
2013).  

 Ett andligt behov var att få hjälp, stöd och uppmuntran från andra människor 
(Mok et al. 2009; Penrod Hermann 2001; Prince Paul 2008). Hjälpen som behövdes 
handlade oftast om saker såsom matlagning (Penman et al. 2013; Prince-Paul 2008), 
att vara med hos doktorn (Penman et al 2013) och att hjälpa till i omvårdnaden 
(Prince-Paul 2008). En deltagare i Penrod Hermanns (2001) studie uttryckte sig: 

 
More or less just somebody to lean on. Somebody to help...somebody 
to talk to. (s.70)  
 

 Stöttning kunde handla om att finnas till för den döende i allt vad hen går igenom 
(Mok et al. 2009). 
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3.1.5 Hitta förhållningssätt till livet, sjukdomen och döden 

Många patienter hade ett behov av att leva trots sin sjukdom och göra det bästa av 
tiden som är kvar (Hermann 2007; McGrath 2004; Mok et al 2009; Penman et al. 
2013; Penrod Hermann 2001; Prince-Paul 2008). I studien av Prince-Paul (2008) 
beskrevs vikten av att göra saker trots sjukdomen, även om det bara var små saker, 
som att göra utflykter för att göra den sista tiden mer meningsfull. Penrod Hermann 
(2001) belyste vikten av att patienten fortfarande kände sig delaktig i sitt liv, sin 
familj och att vara självständig. En kvinna uttryckte behovet av att vara delaktig i sin 
familj:  
 

I´m still a part of this family, and I want to know what´s going on. 
(s.70)  

 
Sitta med vid måltider för att känna delaktighet i familjen trots att patienten inte 

alltid åt var betydande. Behovet av att vara självständig var av stor vikt för 
patienterna, eftersom de alltid hade gjort det och ville kunna göra det så länge som 
möjligt. Det kunde vara de små sakerna, till exempel öppna dörren för en besökare. 
Information om och delaktighet i medicinska angelägenheter var också betydande 
(Penrod Hermann 2001).  

I artiklarna beskrev många patienter behovet av det goda i livet (Hermann 2007; 
McGrath 2004; Penman et al. 2013; Penrod Hermann 2001). Detta kunde vara att få 
möjligheten till att skratta, få ett leende (Hermann 2007; Penrod Hermann 2001), 
tänka tillbaka på livets fina minnen (Penrod Hermann 2001), tänka glada tankar 
(Hermann 2007; Penman et al. 2013) eller ha normala sociala interaktioner som inte 
innefattar samtal om döden utan om vardagliga ting (McGrath 2004). Patienterna 
kände under den sista tiden i livet ett syfte och mening genom att vara en god 
medmänniska, glädja och hjälpa andra, vilket gav sinnesfrid (Mok et al 2009).   

3.2.  Omvårdnadsinterventioner 
I följande del beskrivs sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner, relaterade till 

de andliga behov som patienter i palliativt skede kan känna. Sjuksköterskan kan 
uppmärksamma behov genom observation eller interaktion. Genom att vara 
medmänniska eller förmedla kontakt med andra kan hen tillgodose behoven.  

 

 
 
Figur 3: Omvårdnadsinterventioner relaterade till andliga behov  

3.2.1 Uppmärksamma behov 
Carroll (2001), Kuuppelomäki (2009) och Kociszewski (2003) betonde att 

sjuksköterskans roll är att uppmärksamma andliga behov vid palliativ omvårdnad. 

Uppmärksamma	  
behov	  

Vara	  
medmänniska	  

Förmedla	  
kontakt	  
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Carroll (2001) menade att sjuksköterskan har möjlighet att hjälpa patienter med 
andliga frågor om det finns ett genuint intresse av att vilja förstå patientens tankar 
och känslor, samt att acceptera patienten och visa värme. Patienten behöver känna 
tillit för att delge sina andliga funderingar. För att kunna vårda hela människan och 
kunna tillgodose de andliga behov som fanns skulle sjuksköterskan lära känna 
patienten och dennes familj (Carroll 2001). Kuuppelomäki (2001) skrev att om 
patienten själv är oförmögen till att uttrycka andliga behov, bör sjuksköterskan fråga 
anhöriga om patienten tidigare haft sådana behov. Kociszewski (2003) menade att 
sjuksköterskor var måna om att sätta patienten och dennes familj i centrum och 
sjuksköterskan hade ett intresse av att lära känna patienten. En sjuksköterska i studien 
uttryckte:  
 

What is your number one goal?, What do you want in your life now 
that will make it better? What can I do to improve your quality of 
life today at this moment, if I do nothing else for you? (s.139)  
 

Sjuksköterskan kunde se på bilder och försöka förstå vad patienten var för person 
och hade för intressen för att kunna tillgodose andliga behov om patienten till 
exempel är i koma (Kociszewski 2003). Carroll (2001) skrev att sjuksköterskan 
genom observation kan identifiera behov. När patienten känner behov av att samtala 
är det viktigt att sjuksköterskan tar tillvara på tillfället: 
 

If the patient want to talk at that point that is when you have got to 
talk, you can´t leave it until tomorrow...might never come again. 
(s.91)  

3.2.2. Vara medmänniska 
I mötet med människan som har en sjukdom kan det i dennes lidande vara svårt att 

veta vad sjuksköterskan kan göra (Vachon et al 2012). En sjuksköterska i studien 
uttryckte:  
 

Why am I going to work as a nurse...to take blood pressure!?...Or is 
there anything more I can do? That’s how I became aware that I 
was able, at a spiritual level, to give them a little bit of my joy and 
of my positive attitude. Even if I only give them 1 % of my 
happiness, it’s something. I put a flower in their heart. (s.159) 
 

I studierna av Carroll (2001) och Mok et al. (2009) framkom det att kärleksfullhet 
och medlidande gentemot patienterna gav andlig stöttning. En sjuksköterska i en 
studie av Vachon et al. (2012) beskrev att det är viktigt att behandla den patienten i 
palliativt skede som hon behandlar andra patienter. Sjuksköterskan uttryckte:  
 

I talk about life with them! And they notice they are still alive! 
Maybe its details, but it gives them the motivation to live until the 
end in a peaceful way. (s.162). 
 

  Patienten kan behöva vara för sig själv och sjuksköterskan ska då låta hen vara det 
(Carrol 2001). Ibland är det sjuksköterskans sätt att utföra andlig vård genom att bara 
vara hos patienten (Carrol 2001; Kociszewski 2003; Smyth Alen 2011). Andra sätt att 
utföra andlig vård kunde vara att lyssna till patienten (Vachon et al. 2012), samtala 
om meningen med livet eller om Gud tillsammans med dem (Kuuppelomäki 2001), 
eller bara hålla dem i handen (Smyth & Alen 2011). I närheten till patienten kunde 
ibland tystnaden vara nog (Kociszewski 2003):  



    
 

 16 

 
You don’t need to say anything... Let the silence work for itself.  
(s.140)  

 
Andlig vård kunde vara att försöka hitta små saker som var viktiga för patienten 

(Carrol 2001; Kuuppelomäki 2001; Smyth & Alen; 2011), som att låta deras husdjur 
komma på besök (Smyth & Alen 2011), spela musik (Carroll 2001; Kuuppelomäki 
2001) eller ge massage (Carroll 2001). Det var ovanligt att patienterna ville att 
sjuksköterskan skulle be, läsa bibeln eller sjunga andliga sånger med dem 
(Kuuppelomäki 2001). Men många gånger hjälpte sjuksköterskan patienterna att 
kunna deltaga i andakter (Kuuppelomäki 2001).  
 

3.2.3. Förmedla kontakt   
Kuuppelomäki (2001) skrev att det inte var många patienter som ville prata med 

sjuksköterskan om sina andliga behov, och att det då inte fanns någon anledning att 
pressa dem till att prata. Smyth och Allen (2011) menade att alla patienter inte ville 
prata med sjuksköterskan om sina andliga behov då de inte kände tillit eller genuint 
engagemang från dem. Carroll (2009) menade att det är sjuksköterskans uppgift att se 
till att de andliga behoven uppfylls. Om sjuksköterskan upplever att det är svårt att 
isolera patientens andliga problem är det viktigt att ta hjälp av andra professioner i 
syfte att möta behoven: 

 
The help of other professionals was sought in order to meet specifik 
patient needs. (s. 92. Carroll, 2001) 
 

 Mok et al (2009) kom fram till att patienter inte förväntade sig andlig vård från 
sjuksköterskan då de ansåg att den uppgiften var en uppgift för en präst. Det var 
vanligt att sjuksköterskan ordnade att patienter fick möta en präst (Kuuppelomäki 
2001; Smyth & Alen 2011). Kuuppelomäki (2001) menade att patienterna gärna 
pratar med en präst eller med anhöriga om sina andliga behov.   



    
 

 17 

4. Diskussion 
Litteraturstudiens syfte var att belysa andliga behov hos patienter i palliativt skede 

och relevanta omvårdnadsinterventioner. I inledningen visar författarna att andlighet 
är svårdefinierat, eftersom andlighet innehåller både religiösa och ickereligiösa 
aspekter. Många sjuksköterskor tycker att det är svårt att möta patienter som är 
döende, vilket påverkar den andliga vården. Utifrån de artiklar som låg till grund för 
resultatet kom författarna fram till fem kategorier som visade de andliga behoven och 
tre kategorier om omvårdnadsinterventioner. Resultaten som framkom känns 
relevanta utifrån syftet. 

Resultatet bekräftade det som togs upp i inledningen, nämligen att andliga behov 
handlar om både religiösa och ickereligiösa aspekter. De andliga behov som 
framkommit handlar om stimulans, interaktioner med andra, får ett avslut, att hitta 
förhållningssätt till livet, sjukdomen och döden och behov av en tro. I resultatet om 
omvårdnadsinterventioner relevanta för andliga behov, framkom det att det är viktigt 
att uppmärksamma dessa behov, fylla behoven med sådant som sjuksköterskan har 
möjlighet till, som medmänniska och att ta hjälp av andra.  

 
4.1. Resultatdiskussion   

Cobb et al. (2012) gjorde en systematisk litteraturstudie med ett liknade syfte som 
denna studie. Deras resultat visade på fyra kategorier: gemenskap med sig själv, 
gemenskap med andra, gemenskap med naturen, och gemenskap med högre väsen. I 
Edwards (2010) systematiska litteraturstudie återkommer dessa kategorier. Båda 
dessa studiers kategorier överensstämde med denna studies reslutat kring de andliga 
behoven. Kategoriseringen i dessa två studier och denna studie har liknande innebörd 
vilket stärker resultatet.  

När författarna bestämde sig för att göra en litteraturstudie om detta ämne visste 
de inte vad de skulle hitta. När kategoriseringen tog form kändes det ibland svårt att 
veta om syftet faktiskt var besvarat, är naturen och interaktioner med andra verkligen 
andliga behov? Tanyi (2002) kom genom sin studie fram till att definitionen av 
andlighet var ett personligt sökande efter mening med livet, tro på någonting större, 
religiöst eller ickereligiöst, värderingar eller handlingar som gör livet värt att leva, 
vilket motiverar personen till optimalt leverne. Sökandet bringade hopp, sinnesfrid 
och egenmakt som resulterar i glädje, förlåtande till sig själv och andra och acceptans 
till dödligheten. Författarna av litteraturstudien menar att Tanyis (2002) definition av 
andlighet kan styrka denna litteraturstudie då resultatet innefattar alla de delar som 
Tanyi (2002) tog upp. Det bör även reflekteras över om andliga behov kan definieras. 
Författarna tolkar det som att hur patienten gör för att behjälpa det personliga 
sökandet, hoppet och sinnesfriden är ovidkommande. Det spelar ingen roll vilket 
sammanhang det är, eller vad handligen är. Det som den enskilda patienten upplever 
som ett andligt behov blir enligt författarna ett andligt behov, även om motsatsen 
anses av andra. De författarna kan utläsa från resultatet är att andliga behov är 
subjektiva.  

Resultatet belyser patientens behov av att finna mening i livet. I studier av 
Milligan (2011) och Kellehear (2000) framkom det att sökande efter mening är ett 
väsentligt andligt behov. Enligt Saunders (1996) är människan en sökande varelse 
som söker efter mening och något att förlita sig på. Även Travelbee (1971) menar att 
finna mening är viktigt för att kunna hantera lidande. Resultatet i denna studie belyser 
bland annat att en livsresumé kunde underlätta meningsskapandet och på så sätt ge 
frid.   
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Edwards (2010) menade också att musik var ett viktigt andligt behov. Musik 
lyfter, ger kreativitet, inspirerar och ger inre frid, vilket stödjer resultatet i denna 
litteraturstudie. Stimulans av naturen var även ett andligt behov enligt reslutatet (figur 
2). Detta styrker Edwards (2010) studie som beskrev att naturens skönhet gav 
inspiration och reducerade ångest. 

Enligt socialstyrelsen (2013) ska sjukvårdpersonal eller präst samtala om 
existentiella och andliga frågor med patienter som vill det. De menar att det 
vetenskapliga underlaget för samtalets positiva effekter för ett sådant samtal är 
bristfälligt. Sett till litteraturstudiens resultat hade många palliativa patienter en 
önskan och behov av sådana samtal. Erbjudande om samtal kan enligt författarna till 
denna litteraturstudie ge en positiv effekt i sig, då behovet av samtal är tydligt.  

I resultatet beskrevs det att sjuksköterskan skulle uppmärksamma andliga behov 
hos patienter i det palliativa skedet. En systematisk litteraturstudie av Milligan (2011) 
bekräftade att det ingår i sjuksköterskans roll att uppmärksamma andliga behov. I 
resultatet framkom att detta kan ske genom observation. Vilket även detta bekräftades 
av Milligan (2011), nämligen att det är viktigt att lära känna patienten för att kunna 
uppmärksamma behov. Rittman et al. (1997) belyste bland annat att sjuksköterskan 
skulle hjälpa patienten till att kunna fortsätta leva trots sin sjukdom, och att hjälpa till 
med små men viktiga saker eller samtala med patienten. Socialstyrelsen (2013) 
rekommenderar sjukvårdspersonal att använda musik- och sångterapi till patienter i 
palliativ vård för ökad livskvalitet. Detta bekräftar delar av resultatet i denna 
litteraturstudie: att det finns konkreta saker som sjuksköterskan kan göra för att 
tillgodose patienters andliga behov. Författarna till denna studie anser att det finns 
många olika sätt att uppfylla andliga behov hos patienterna och att 
omvårdnadsåtgärderna bör styras av individuella preferenser och behov. Saunders 
(1996) menar att det är viktigt för sjuksköterskan att i dagens sekulariserade samhälle 
vara uppmärksam på att andlighet inte bara handlar om religiös tro eller religiösa 
behov. 

Milligan (2011) bekräftade det Smyth och Allen (2011) skrev, att alla patienter 
inte behövde vårdpersonalen för att fylla andliga behov. Enligt Carroll (2001) var det 
ändå viktigt att sjuksköterskan uppfyllde patientens andliga behov, till exempel 
genom att ta hjälp av andra professioner, vilket även Milligan (2011) kommit fram 
till. Eriksson (2000) menade att för att kunna vårda hela människan måste olika 
professioner arbeta tillsammans i grupp där patienten står i centrum och där 
diskussioner om dennes tillstånd tas upp i gruppen. Patientens behov styr vilka 
professioner som behöver blandas in.  

I introduktionen nämndes de 6 S:n som en modell i palliativ vård för att arbeta 
patientfokuserat. Två av de 6 S:n var sammanhang och strategi. Sammanhang och 
strategi menar Ternestedt et al. (2012) är kopplat till andliga och existentiella behov. 
Sammanhang fokuserar på att blicka tillbaka och strategi lägger vikten vid att blicka 
framåt. Patienten ska ges möjlighet att få berätta om livet denne levt, dela funderingar 
om meningen med livet och livet efter detta. Hur patienten hittar strategier för att 
hantera döden belyses i dessa begrepp (Ternestedt et al. 2012). Dimensionerna 
stämmer överens med det resultat som framkommit i denna litteraturstudie. 
Deltagarna i resultatet har andliga behov som innefattar att förstå det som komma 
skall eller det som har varit. I resultatet beskrivs natur, musik eller umgänge som 
andliga behov. Detta kanske inte gör patienten mer vis gällande det som varit eller 
det som komma skall men kan ge styrka att orka reflekera över det. Som Ternestedt 
et al. (2012) skriver kan stödfrågor användas under dimensionen strategi, där en fråga 
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är om personen önskar förberedelse på något sätt. Författarna anser här att musiken, 
naturen och umgänget kan vara den förberedelsen.  

I kompetensbeksrivningen för legitimerad sjusköterska (Socialstyrelsen 2005) står 
det att sjuksköterskan ska kunna ”samordna omvårdnadsarbetet…utifrån 
medarbetarnas olika kompetens” (s. 14). Författarna anser att detta beräftar resultatet 
i denna studie. Resultatet är relevant sett till omvårdnadsinterventioner relaterat till 
sjuksköterskans profession.  

Sjuksköterskans huvuduppgift vid palliativ omvårdnad är att få patienten att känna 
livskvalitet. Andliga behov kan tynga ned patienten och då skall sjuksköterskan 
vidarebefordra kontakt med till exempel en präst eller någon annan önskvärd person 
som patienten vill samtala med. Sjuksköterskan kan bistå genom att lyssna för att få 
insikt i vad som tynger patienten, sjuksköterskan kan sedan hänvisa till en person 
som har erfarenhet av sådana samtal (Ahlner-Elmqvist 2001). Författarna anser att 
sjuksköterskan inte rutinmässigt ska hänvisa till en annan person med mer erfarenhet 
om patienten inte uttrycker ett sådant behov. Sjuksköterskan kan själv föra sådana 
samtal även om de första samtalen inom ett sådant område kan kännas svåra. 
Författarna menar att sjuksköterskan arbetar sida vid sida med patienten och har 
många gånger ett förtroende från patienter och är kanske den enda som de öppnar sig 
för. Om sjuksköterskan då delegerar bort detta samtal grundat i egna rädslor för ett 
samtal, kan samtalet gå förlorat och patientens behov blir ej uppfyllt. Detta beskrivs 
även i resultatet då sjuksköterskan ska ta tillvara på stunden då den kanske inte 
kommer igen.  

Resultatet som beskriver omvårdnadsinterventioner relaterat till andliga behov i 
denna litteraturstudie har tre kategorier: uppmärksamma behov, vara medmänniska 
och ta hjälp av andra. Detta sätt att arbeta överensstämmer med 
kompetensbeskrvingen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen 2005).  
Sjuksköterskan ska arbeta utifrån en humanistisk människosyn, visa respekt och 
omsorg för patientens värdighet, observera behov och kommunicera på ett empatiskt 
sätt. Sjuksköterskan ska även ta hjälp av andra professioner för att tillgodose 
patientens behov. Författarna anser att de kategorier som framkom i resultatet kan 
appliceras i de kompetenser en sjuksköterska ska besitta, vilket stärker trovärdigheten 
i denna studie. 
  

4.2. Metoddiskussion 
Litteraturstudie användes men författarna anser i efterhand att kvalitativ metod 

med intervjuer hade passat bättre till denna studies syfte. Eftersom kvalitativ metod 
passar i forskning som eftersträvar att undersöka till exempel ett fenomen (Polit & 
Beck 2012), i detta fall andliga behov. Denna metod lämar utrymme för tolkning av 
materialet där fokus är att finna underliggande teman (Polit & Beck 2012). 

Databassökningen gjordes i CINAHL, som är en databas för omvårdnad och andra 
liknande ämnesområden. PsycINFO är en databas med psykologisk inriktning 
(Forsberg & Wengström 2008). Den valdes då författarna var ute efter en mer 
psykologisk aspekt i artiklarna. PubMed valdes eftersom den inriktar sig på medicin, 
omvårdnad och hälsa (Polit & Beck 2012). Detta stärker sökningen då artiklarna 
hittats i relevanta databaser. Sökorden i de olika databaserna känns relevanta då 
materialet som generades svarade till studiens syfte.  

För att få fram den rätta patientgruppen söktes det på palliativt- eller terminalt 
sjuka. Terminalvård är som tidigare nämnts en avrådd term för vilket palliativ vård 
ska ersätta. Då vetskapen om detta gäller internationellt eller ej är bristfällig, valde 
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författarna att ha med “terminally ill” som fanns som ämnesord i sökningen, för att få 
med ett så brett men korrekt urval som möjligt sett till syftet.  

En fritextsökning gjordes då ämnesord fattades för till exempel sjuksköterskans 
roll. Orden (se tabell 1) söktes som fritext, även om sökningen kunde ha gjorts med 
“palliativ” och “spirituality” som headings då de fanns som ämnesord. Sökningen 
valdes ändå att tas med som fritextssökning för att författarna hittade artiklar som 
svarade till syftet i sökningen. Författarna har enligt etiska överväganden försäkrat att 
alla resultat som framkommit har redovisats. Därför användes artiklarna som 
generades vid fritextssökningen då de ansågs användbara till resultatet och kunde 
därmed inte förbises.  

När fritextsökningen gjordes var ett av sökorden “spiritual care”. Detta kan 
översättas som andlig vård men också som själavård. Om artiklarna som genererades 
från fritextsökningen menar själavård i deras syfte innebär det att de har fel fokus, 
vilket medför en svaghet i detta arbete. Kännedom om att det kan handla om 
själavård fick författarna efter att urvalen var klara. Dock läste författarna igenom 
artiklarna som genererades från den manuella sökningen, och enligt artiklarnas 
beskrivning av “spiritual” i deras kontext tolkas det som att det är andlig vård som 
menas.  

Studierna som använts till resultatet har gjorts i olika länder vilket gör att resultatet 
skildrar olika etniciteter och kulturer. Författarna ansåg dock att det fanns likheter i 
alla artiklar, och att denna studies resultatkategorier genomsyrade de flesta 
artikelresultaten. Det fanns delar som skiljde sig mellan olika artiklar, vilket 
författarna anser kan ha berott på personliga egenskaper hos deltagarna, att det inte 
behöver vara kulturbundet.  

En svaghet i litteraturstudien kan anses vara att några artiklar som ligger till grund 
för resultatet är gjorda av en ensam författare. Dock kan det reflekteras över om det 
har någon betydelse då kravet på objektivitet vid tolkningar, tydning och analys är ett 
krav på forskaren oavsett ensamskrivande eller fler forskare. Att hantera materialet, 
intervju och analys enskilt känns etisk korrekt då detta ämne kan vara känsligt för de 
deltagande som är sjuka och ska prata om ett jobbigt ämne.   

I urvalen användes Polit och Becks (2012) nio-stegs modell som vägledning till 
datainsamlingen. Författarna valde dock att modifiera modellen (figur 1), då de ansåg 
att originalmodellens process och struktur inte passade författarnas arbessätt. 
Tillvägagångssättet blev efter modifieringen mer lättarbetat och resultatet känns mer 
tillförlitligt när författarna använt sig av en metod de känner sig behärska. Modellens 
alla steg är tillämpade där modifieringen i huvudsak gäller ordningen på stegen, 
bland annat är ordningen på steg 6 och steg 7 i Polit och Becks (2012) modell bytt.  

Som inklusionskriterium valde författarna att ha artiklar skrivna på det engelska 
och svenska språket. Detta kan ha begränsat resultatets utfall, då artiklar innehållande 
relevant material kan ha publicerats på annat språk än svenska och engelska. 
Författarna anser dock att detta bortfall av material inte kunde undvikas, även om ett 
pålitligt verktyg för översättning skulle ha använts. Översättning av ett sådant stort 
material utan någon förkunskap om språket ansågs av författarna ge större risk för ett 
felvinklat och feltolkat material än ett material som gagnade studien. 

I databassökningen valde författarna att inte ha någon årsbegränsning som 
exklusionskriterium gällande artiklarna. Detta för att författarna ansåg att sådan 
forskning som var användbar utifrån syftet inte ändras så mycket över tid. Författarna 
har fått mer kunskap om andlighet och dess historia under studiens gång, och vet idag 
att synen på andlighet ser annorlunda ut nu än vad den gjorde förr. Om författarna till 
studien skulle göra om arbetet med den kunskap de har idag, skulle de välja att sätta 
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en årsbegränsning som inklusionskriterium. Dock anses inte studien ha blivit felaktig 
på grund av detta, då relevanta artiklar som inte var äldre än 13 år genererades, vilket 
innebär att resultatet är baserat på, för detta ämne, aktuell forskning. 

Citaten i resultatet har skildrats på det ursprungliga språket för att undvika 
felaktiga tolkningar, samt för att citaten beskriver viktig information som ligger till 
grund för hur resultatets utfall och dess kategorisering blev. I studiens design har 
författarna valt att tydliggöra alla citat som blockcitat för att ge en överskådlighet. 
Detta underlättar för att hitta citatet som tydliggör kategorin.  

Ett av målen i de etiska övervägningarna var att författarna skulle lägga egna 
fördomar, åsikter och förutfattade meningar åt sidan. Detta har författarna hela tiden 
strävat efter, men eftersom det är oundvikligt att vara helt objektiv kan vissa delar ha 
påverkats av författarna. Tolkningar kan ha gjorts utifrån författarnas egna 
erfarenheter och kunskap. Medvetenheten om denna risk gjorde att författarna läste 
materialet var för sig där en första tolkning gjordes enskilt. Tolkningarna 
diskuterades innan sammanställning för att minska risken för subjektiva tolkningar 
och för att göra resultatet så objektivt som möjligt.  
 

Klinisk betydelse  
I denna studie visar författarna ett underlag till vad andliga behov kan vara. 

Svårigheten som nämns i inledningen av definitionen, samt att det ingår som ett 
kompetenskrav hos sjuksköterskan, gör denna litteraturstudies resultat 
användbart. Det visar på att andlighet är mer än religion och andra kategorier som ger 
en förståelse för vad andliga behov kan vara samt kan öka kunskapen om begreppet. 
Författarna har även belyst omvårdnadsinterventioner, vilket underlättar för en 
implementering i klinisk praxis. Kliniskt verksamma sjuksköterskor kan ta del av 
resultatet för att öka sin förståelse inom ämnet vilket kan underlätta för samtal om 
andlighet. 

Förslag till fortsatt forskning  
Denna litteraturstudie behandlar de andliga behoven hos patienter som är 

palliativa. Forskning om hur andliga behov hos andra patienter som inte är i 
slutskedet av livet, eller friska människor, vore ett intressant perspektiv för att ta reda 
på om eller hur de andliga behoven ändras under livets gång.  

Slutsats   
I resultatet i denna litteraturstudie återges fem kategorier som beskriver andliga 

behov. Kategorierna skiljer sig relativt mycket åt, allt från att vara ute i naturen till en 
tro på en högre makt. Andliga behov var något subjektivt, där patientens behov styrs 
av många faktorer. Omvårdnadsinterventioner var att ta reda på behoven, agera 
utifrån patienters uttryckta eller uppmärksammade behov som en medmänniska och 
inte minst ta hjälp av andra för att uppfylla behoven.  
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