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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Genomgång av aktuellt kunskapsläge visar att patienter har andliga behov och att de 

flesta uppskattar att diskutera detta med sjuksköterskor. Sjuksköterskor har vetskapen om 

betydelsen av andlighet i omvårdnaden och visar förståelse i praktiska kunskaper, ändå blir 

patienters andliga behov inte bemötta. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa patienters 

andliga behov ur patienters eget perspektiv. Metod: Det är en litteraturöversikt grundad på tio 

vetenskapliga originalartiklar publicerade mellan 1997 och 2011. Resultat: Fem teman 

identifierades: Kärlek till de närmaste, Närhet till det gudomliga, Acceptans av ödet, 

Människovärde och Strävan efter sanningen. Slutsats: Patienters andliga behov är att bejaka 

livet, en motsägelsefull inspiration, insikt om meningen med lidandet, att finna skönhet i det fula 

och en ny förståelse om sig själv. 

 

Nyckelord: patient, andlig, behov, litteraturöversikt. 

 



SUMMARY 

Background: The recent studies shows that patients had spiritual needs and that the majority of 

them appreciate to discuss them with nurses. Nurses realize the importance of spirituality in 

patient care and show understanding in practical knowledge, however remain patients’ spiritual 

needs unsatisfied. Aim: The aim of this study was to illuminate patients’ spiritual needs from 

their own perspective. Method: This is a literature overview based on ten research articles 

published between 1997 and 2011. Findings: Five themes: Love to one’s family, Closeness to 

the divine, Acceptance of one’s destiny, Human dignity and Pursuit for the truth were identified.   

Conclusion: Patients’ spiritual needs are to affirm the life, conflicting inspiration, insight in the 

meaning of suffering, to discover the beauty in the ugliness and new understanding about 

oneself. 

 

Keywords: patient, spiritual, needs, literature overview. 
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INLEDNING 

 

Vid läsning av några böcker av en rysk författare Sergej Lazarev väcktes mitt intresse 

för andlighet i samband med ohälsa. Andlighet är, enligt min uppfattning, något som 

man inte känner sig särskilt bekväm att prata om. Under min verksamhetsförlagda 

utbildning såg jag sällan sjuksköterskor samtala om andlighet med patienter. Andlighet 

hör egentligen till omvårdnad och bör ta mer utrymme i sjuksköterskans vardag. 

Omvårdnaden av patienten kräver naturligtvis flera andra kunskaper och färdigheter 

utöver andligheten. Sjuksköterskan måste kunna kroppens uppbyggnad och funktioner 

vid både normalt tillstånd och vid sjukdom. Sedan tar sjuksköterskan också hand om 

läkemedel och deltar i basal omvårdnad av patienten. Förutom detta hör till uppgifterna 

även att använda medicinisk utrustning. Vidare utför sjuksköterskan även en del av 

administrativa uppgifter. Dessutom ska tiden användas mycket effektivt då flera 

patienter ska tas om hand. Detta väcker hos mig en undran: finns det plats för andlighet 

i omvårdnaden idag?  
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BAKGRUND 

 

Aktuellt kunskapsläge 

Till sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår att vara lyhörd för vårdtagarnas behov. De 

flesta patienter uppskattar möjligheten att diskutera sina andliga behov med 

sjuksköterskor. Tamburro, Shaffer, Hahnlen, Felker och Ceneviva (2011) från USA 

visade att det fanns andliga behov hos patienterna och deras anhöriga. En fjärdedel av 

femtio barn och/eller deras föräldrar som medverkat i studien uppgav åtminstone ett 

andligt behov (ibid.). I en amerikansk studie av Taylor et al. (2011) framkom att 

patienter skiljde sig i uppfattningen om huruvida kirurger skulle beröra andlighet och 

religion i sina möten med patienter. Majoriteten av patienterna var positiva och 64 

procent av 361 deltagare påstod att deras förtroende till läkaren skulle öka om de blev 

tillfrågade om sina tankar kring andlighet. Men det fanns patienter som inte 

uppskattade sådana frågor (ibid.). Vallurupalli et al. (in press) från USA däremot 

redovisade att 85 procent av 69 cancerpatienter som deltog i studien ansåg att det var 

viktigt för dem att sjuksköterskor uppmärksammade deras andliga behov. En annan 

amerikansk studie av Stanley et al. (2011) visade att flertalet (77-83 procent) av 66 

intervjuade patienter över 55 år tyckte att det var viktigt att andlighet skulle inkluderas i 

terapi för ångest och depression. 

 

Tankar och föreställningar kring andlighet kunde medföra både positiva och negativa 

konsekvenser för patienters välmående. Hexem, Mollen, Carroll, Lanctot och Feudtner 

(2011) från USA redogjorde för att andlighet och religion spelar en mångfacetterad roll 

hos föräldrar till barn som behövde palliativ omvårdnad. Sextiofyra föräldrar till 

fyrtioen barn tillfrågades om hur andlighet, religion och livs filosofi var till hjälp i svåra 

situationer. Endast ett fåtal föräldrar visade inget intresse att diskutera andlighet. Dock 

ansåg majoriteten av de intervjuade att religion och andlighet var ett väsentligt stöd i 

deras svåra livssituationer. De flesta i studien vände sig till religion som stöd, i 

synnerhet bön och läsning av Bibeln. Detta hjälpte i att fatta beslut och att få perspektiv 

över mediciniska aspekter samt gav föräldrarna känsla av kontroll. Respondenterna 

redogjorde även för stöd från Gud och sina församlingar. Några intervjuade berättade 

att deras situation fick dem att tvivla på eller ifrågasätta religion, och de nekade stöd 
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från sina församlingar eller Gud (Hexem et. al., 2011). I USA studerade Cannon, 

Darrington, Reed och Loberiza (2011) patienter som överlevde sin cancersjukdom. 51 

procent av 551 deltagarna i studien rapporterade hög andlighet. De uppvisade betydligt 

mindre oro i jämförelse med patienter som ansåg sig ha låg andlighet (ibid.). Williams, 

Meltzer, Arora, Chung och Curlin (2011) i USA kom fram i sin studie att 41 procent av 

3141 patienter som deltog i studien önskade att samtala om andlighet och religion. 

Dessa 41 procent bestod majoriteten av patienterna som var religiösa eller sådana som 

led av svåra smärtor. Men bara en tredjedel av patienterna fick möjlighet att uttrycka 

sina andliga behov. Studien visade att de patienter som fick diskutera sina andliga 

behov oavsett önskemål om detta var mera nöjda med vården än de som inte fick denna 

möjlighet (ibid.). I USA undersökte Delgado-Guay et al. (2011) andlig smärta hos 

patienter med framskriden cancer. Nästan alla respondenter kunde beskriva sig som 

religiösa och andliga. Av de hundra intervjuade patienterna angav 44 procent att de 

upplevde andlig smärta. Närvaron av andlig smärta var vanlig bland patienter med lågt 

självskattad religiositet och andlighet. Ytterligare redovisades att denna typ av smärta 

kunde förvärra fysisk och emotionell tillstånd hos patienterna (ibid.).  

 

Finocchario-Kessler et al. (2011) från USA skildrade vikten av att undersöka 

patienternas andliga och religiösa synpunkter angående behandlingen då dessa 

övertygelser kunde påverka terapiföljsamheten. Läkemedelsföljsamheten hos HIV-

patienterna skilde sig markant beroende på religiösa uppfattningen som att ”Gud håller 

ordning på min hälsa” på negativt sätt (ibid.). Amoah (2011) från England belyste 

betydelsen av andlig omvårdnad i livets slutskede. Patienterna och i vissa fall deras 

anhöriga behövde en känsla av hopp även när de insåg att medicinen var maktlös och 

inte hade hade kurativ effekt. Andlighet kunde öppna vägen till ett nytt hopp. Detta 

kunde uppnås bland annat genom religion. De patienter som inte visade intresse för 

religion behövde också hopp i sökandet efter mening på existentiell nivå. Nyckeln till 

bra palliativ omvårdnad var öppen och ärlig kommunikation. Att vara närvarande, 

lyssna aktivt och visa empati kunde vara till hjälp att ge bra vård (ibid.). Camp (2011) i 

USA redogjorde för religionens och andlighetens roll i psykiatrisk omvårdnad. Camp 

(2011) menade att andlighet inte hade en självklar plats i psykiatrisk omvårdnad, då 

andlighet och religion kunde innebära både positiva och negativa konsekvenser för 

patienternas psykiska hälsa. Att samtala om patientens livsåskådning kunde skapa 

bättre förutsättningar för bra terapiföljsamhet. Därutöver kunde terapeuten upptäcka 



 

4 

eventuella konflikter mellan patientens religiösa övertygelser och den psykiatriska 

vården (Camp, 2011). Forskaren menade att vårdarens egen livsåskådning borde 

medvetandegöras för att kunna föra en öppen kommunikation med patienten (ibid.). 

Även Kristeller, Sheets, Johnson och Frank (in press) från USA beskrev att 

uppskattningen av patienternas tankesätt angående andlighet var viktig. Dessa tankar 

kunde bidra såväl positivt som negativt till patienternas välmående (Kristeller et al., in 

press). 

 

Nardi och Rooda (2011) gjorde en studie i USA med sjuksköterskestudenter som 

närmade sig slutet av sin utbildning. Syftet var att undersöka studenternas kunskap om, 

förståelse för och tillämpning av andlighet i den praktiska omvårdnaden. Studenterna 

var från två högskolor, den ena var en vanlig offentlig högskola och den andra var en 

privat högskola med andlig inriktning. Det visade sig att båda studentgrupperna hade 

nästan lika höga resultat i kunskaper om andlighet inom omvårdnad. Men färre 

studenter från båda högskolor använde praktiskt terapeutiska verktyg såsom meditation, 

taktil massage, bön och liknande i möten med patienter (ibid.). Smyth och Allen (2011)  

studerade sjuksköterskors kunskaper i andlighet och praktisk tillämpning i 

omvårdnaden av svårt sjuka patienter på en akutmottagning i Australien. Det visade sig 

att sjuksköterskorna i studien hade svårigheter att definiera själva begreppet andlighet. 

Däremot beskrev de att de praktiskt kunde bedöma patienternas andliga behov och ange 

sina erfarenheter från identifiering av sådana behov i omvårdnaden. Studien kom fram 

till att det förekom hinder i bemötandet av patienternas andliga behov. Det berodde på 

lokalbrist, närvaro av anhöriga, tidsbrist och otillräcklig utbildning eller avsaknad av 

erfarenhet hos vårdpersonalen samt inte minst låg prioritet av andlighet på 

akutmottagningen (ibid.). Berg et al. (in press) kom fram till liknande resultat. Även i 

denna amerikanska studie uppgav sjuksköterskorna hinder i bemötandet av andlighet i 

mötet med patienterna. För det första visade studien att sjuksköterskorna var rädda att 

förolämpa patienten eller hans anhöriga. För det andra hade de för lite tid. Sedan kände 

de sig generellt obekväma att beröra andliga och religiösa aspekter i möten med 

patienter. Och till sist upplevde sjuksköterskorna att de hade otillräcklig utbildning i 

ämnet (ibid.). Liknande fynd redovisade Delgado (2007). I denna studie från USA 

beskrevs att många vårdare kände sig obekväma att diskutera andlighet med sina 

patienter. Det fanns några bedömningsinstrument och flera förslag för interventioner 

men lite evidensbaserad forskning om deras effektivitet (ibid.).  
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Kale (2011) undersökte hur vårdare i ett hospice i Uganda förhöll sig till andlig 

omvårdnad av patienter. Respondenterna hade svårigheter att skilja mellan andlighet 

och religion. Flera var trygga med att ge andlig omvårdnad till patienter som tillhörde 

olika stora religioner även om vårdgivaren hade annorlunda tro (Kale, 2011). Däremot 

ansågs det mindre tryggt att beakta andliga aspekter i omvårdnaden av patienter som 

hade speciella religiösa uppfattningar (med ursprung i inhemska kulturen). Dessa 

övertygelser hos patienter betraktades som skadliga och icke andliga bland vårdarna. 

Även i denna studie medgav vårdarna tidsbrist, resursbrist, frånvaro av religiösa ledare 

i området och språkbarriärer som svårigheter att bemöta andliga behov hos patienterna 

(ibid.). Lind, Sendelbach och Steen (2011) beskrev en förbättring i patienternas 

tillfredställelse i omvårdnaden angående andliga aspekter. Detta åstadkoms efter endast 

en tvåtimmars kurs i andlighet för amerikanska sjuksköterskor. Dessutom framkom det 

att sjuksköterskorna efter kursen bokade sjukhuspräster oftare och att andliga aspekter 

dokumenterades i patientjournalerna fyra gånger oftare efter kursen. Kursen hade även 

påverkat sjuksköterskorna på ett sådant sätt att de blev tryggare i bedömning av 

patienternas andliga behov och integrering av andliga aspekter i omvårdnaden (ibid.).  

 

 

Teoretisk referensram – Kärleken enligt Lazarevs 

filosofiska texter  

I denna studie användes Lazarevs (2008) tankar om kärleken för att skapa ram åt 

analysens fynd. Sergej Nikolajevitch Lazarev är en rysk psykolog och terapeut inom 

bioenergetik. Han använder samtidigt kunskaper om både religion och vetenskap. 

Lazarev påstår att kärleken är den viktigaste vägvisaren för en människa. Kärleken 

befinner sig inte bara i själva människan utan även i allting som finns runtomkring 

henne: naturen, kulturen, religionen. Kärleken följer från födseln genom hela livet till 

döden men slutar inte där. Allt är förgängligt under solen men kärleken är evig. 

Kärleken är orsaken och kärleken är verkan. Enligt Lazarev är det vitalt att möta alla 

situationer med kärlek. Det betyder dock inte att människan ska vara passiv och 

förbjudas uttrycka negativa känslor. Lazarev menar att utan konflikt finns ingen 

utveckling. Den enda som inte är tillåtet är att låta sin ilska nå hjärtat. Vid konflikt ska 

kärlek vara grunden och då kan konflikten lösas på ett konstruktivt sätt. Lazarev 
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beskriver kärleken till Gud som grundläggande. Enligt Lazarev (2008) förhåller sig 

Gud till människor med kärlek som till sina barn. Föräldrar älskar sina barn även när de 

inser barnens brister enbart av den anledningen att det är deras barn, alltså bara för att 

de finns (Lazarev, 2008). Det gudomliga mötet är således att möta världen och livet 

inklusive negativa aspekter med kärlek. Gud är kärleken och det gudomliga befinner 

sig i varje människa som kärlek (ibid.). 

 

I denna studie valdes följande utsagor om kärleken enligt Lazarevs filosofiska texter för 

att tydliggöra analysfynden: kärleken är evig; kärleken befinner sig i människan, 

naturen, kulturen och religionen; kärleken sträcker sig över hela livet och slutar inte 

med döden; kärleken är vital; kärleken tål olika känslor även negativa; kärleken löser 

konflikter och leder till utveckling; kärleken till Gud är grundläggande. Denna 

diskussion genomfördes i diskussionskapitlet. 
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 PROBLEMFORMULERING 

 

Genomgången av aktuellt kunskapsläge visar att det finns kunskap om att patienter har 

andliga behov och att de uppskattar att diskutera dessa med sjuksköterskor. Den visar 

också att sjuksköterskorna har svårt att definiera själva begreppet andlighet även om de 

inser betydelsen av en andlig aspekt i omvårdnaden. Det kommer också fram att det 

finns praktisk kunskap om hur sjuksköterskor tillämpar ett andligt perspektiv i 

omvårdnaden; ändå är kunskapen inte tillräcklig för att tillgodose patienternas andliga 

behov. Vidare belysas att det finns osäkerhet hos patienten kring andlighet i hälsa. 

Däremot visar den senaste forskningen sparsamt vilka andliga behov en patient har. 

Dessutom saknas en aktuell översikt inom detta kunskapsområde ur patientens eget 

perspektiv. 

 

Med begreppskombinationen andliga behov menas i denna studie närmast estetiska, 

etiska och moraliska samt religiösa behov.  

 

 

SYFTE 

 

Syftet med studien var att belysa patienters andliga behov ur patienters eget perspektiv. 

 

 

METOD 

 

Design  

Denna studie är en litteraturstudie i form av litteraturöversikt. Friberg (2006) menar att 

en litteraturöversikt utförs med syfte att få insikt om befintlig forskning inom det valda 

kunskapsområdet. Därigenom kan dessa data användas som underlag för vidare 

forskning (Friberg, 2006). 
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Urval 

I denna studie ingår tio vetenskapliga originalartiklar (Friberg, 2006). Sökkriterierna för 

inkludering var: 

1. Studier som var publicerade mellan 1996-2011; 

2. Studier som var skrivna på engelska; 

3. Studier som belyste patienters andliga behov från patienters perspektiv; 

4. Studier som var etiskt granskade.  

Exkluderingskriterierna var: 

1. Litteraturöversikter; 

2. Patienternas andliga behov från vårdarens perspektiv; 

3. Patienternas andliga behov från anhörigas perspektiv. 

 

Datainsamlingsmetod 

Vetenskapliga artiklar söktes via PubMed-databasen. Följande sökord användes 

patient, spiritual, needs, desire och olika kombinationer av dessa. Sökning gjordes med 

följande avgränsningar Engelska och Published from 1996 till 2011. Sökningen med 

enstaka ord gav oöverskådligt många träffar. Även sökningen med kombinationer 

patient and needs, spiritual and needs, spiritual and desire gav inte några artiklar för 

granskning. Därefter tillades en ytterligare begränsning not Review. Sökningen med 

kombination spiritual and needs and desire resulterade i 17 träffar, abstrakten i två av 

artiklarna granskades, men ingen av dem valdes. Sökningen med kombination patient 

and spiritual and needs resulterade i 566 träffar, 71 abstrakter genomlästes, 25 artiklar 

granskades och slutligen valdes 10 artiklar som passade studiens syfte bäst (tabell 1). 

Alla valda artiklar var kvalitativa studier. 

 

Dessa tio artiklar granskades med hjälp av granskningsmallen för kvalitativa studier 

enligt Forsberg och Wengström (2008) med kvalitetskriterierna hög, medel och låg. En 

litteraturmatris upprättades och denna beskrev kortfattat artiklarnas syfte, metod och 

resultat (Polit & Beck, 2012), se bilagan. Även kvaliteten av studierna angavs i 

litteraturmatrisen. 
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Tabell 1. Presentation av artikelsökning i PubMed- databasen 2011-11-18 

Sökord/kombination 

av sökord 

Avgränsningar Antal 

träffar/ 

inlästa 

titlar* 

Granskade 

abstrakt/hela 

artiklar 

Valda 

artiklar 

Patient English and 

Published from 

1996 to 2011-11 

2311170   

Needs 140509   

Desire 11458   

Spiritual 5423   

spiritual and needs and 

desire 

+ Not Review 

 

17* 2/0 0 

patient and spiritual 

and needs 

566* 71/25 10 

 

 

Dataanalys 

Analysen skedde i form av litteraturöversikt enligt Friberg (2006). Analysstegen var 

fyra: 

1. Genomläsning av samtliga artiklar; 

2. Fördjupad instudering av artiklarnas resultatdelar; 

3. Identifiering av innehållsmässiga likheter och skillnader enligt studiens syfte. 

Dessa skrevs på forskningskort för fortsatt analys;  

4. Forskningskorten (323) grupperades efter ytterligare likheter i innehållet, vilket 

resulterade i fem teman. 

 

 

ETISKA ASPEKTER 
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I denna litteraturstudie användes vetenskapliga artiklar där forskarna hade fått tillstånd 

från etisk kommitté eller presenterade ingående funderingar kring etiska aspekter. 

Denna hantering stöds av Forsberg och Wengström (2008). Den grundläggande 

principen att vara så objektiv som möjligt och att presentera data som belyser både 

fördelaktiga och icke fördelaktiga fakta, har efterföljts. Uppsatsförfattaren har strävat 

efter att inte förfalska eller förvränga andra författares texter för att gynna den egna 

studien (ibid.).  
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RESULTAT 

 

Under analysens gång utkristalliserades fem teman: Kärlek till de närmaste, Närhet till 

det gudomliga, Acceptans av ödet, Människovärde och Strävan efter sanningen (tabell 

2). 

 

Tabell 2. Redovisning av analysen från forskningskort till teman 

Teman Likheter och skillnader 

(forskningskort, antal) 

Kärlek till de närmaste 57 

Närhet till det gudomliga 101 

Acceptans av ödet 67 

Människovärde 28 

Strävan efter sanningen 70 

5 323 

 

 

Tabell 3. Sammanställning av artiklarnas representation i dataanalysen 

Tema/artikelnummer 

enl. matrisen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kärlek till de närmaste X X X X X X X X X X 

Närhet till det 

gudomliga 

X X X X X X X X X X 

Acceptans av ödet X X X X X X X X X  

Människovärde X X X X X  X X X  

Strävan efter 

sanningen 

X X X X X X X X X X 
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Kärlek till de närmaste 

Det beskrivs ingående att patienterna behöver sina anhöriga. Nixon och Narayanasamy 

(2010) redogjorde för behovet att ha sin familj nära och betydelsen av täta besök av 

familjemedlemmar. Även hos Hermann (2001) beskrevs respondenternas behov av att 

vara med sina familjer och vänner: 

 

You have to have some support from people in your families…spiritual help from your family 

as well as friends and relatives […] More or less just somebody to lean on. Somebody to help 

[…] somebody to talk to. (Hermann, 2001, s. 70) 

 

Shih et al. (2009) skildrade patienternas behov av stöd från sina närmaste då döden 

närmade sig. Det uttrycktes en stark känsla av samhörighet hos patienterna tack vare 

stöd från deras familjer (ibid.). Mok, F. Wong och D. Wong (2010) redovisade att 

tankar kring att vara obotligt sjuk kunde ge värdefull erfarenhet av kärlek. Patienterna 

yttrade ofta behov att hjälpa tillbaka. Detta illustrerades hos Murray, Kendall, Boyd, 

Worth och Benton (2004). Livet var fortfarande gott och värt att leva när patienten var 

tillsammans med sin familj och kunde hjälpa sina barn (ibid.). Taylor (2003) 

konstaterade att patienterna behövde ha hopp för sina närmaste och de önskade att 

deras käraste skulle få det bra. Trots behovet av närvaro och hjälp av de närmaste var 

det svårt för vissa patienter att erkänna detta. Exempelvis människor som hade varit 

”ledare” och ”beslutsfattare” i sina familjer hade svårigheter att be om hjälp från 

familjemedlemmarna, då de var rädda att deras hjälplöshet eller svaghet kunde minska 

respekten eller ändra deras status i familjen (Shih et al., 2009). Att bli en börda för 

familjen väckte orostankar hos patienter (Hsiao, Gau, Ingelton, Ryan & Shih, 2009). 

 

 

Närhet till det gudomliga 

I alla granskade artiklar skildras relation till religion eller andlighet som ett vitalt behov 

hos människor i svåra livssituationer. Det uppstod både positiva och negativa 

konsekvenser för patienternas välmående i möte med det gudomliga. Hos Hsiao et al. 

(2011) upptäcktes att patienterna hade upplevt mindre smärta och hittade själslig lugn 
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genom olika religiösa aktiviteter såsom meditation, bön, läsning av religiös litteratur 

och liknande. Grant et al. (2004) visade att patienterna fann styrka och hopp men även 

tröst hos religion. Liknande fynd upptäcktes hos Shih et al. (2009). Detta kunde 

bekräftas med ett citat från studien:  

 

Living is a daily battle for an old dying person; I simply can’t stay independent like I used to be. 

Religious support has been like cool drink of water and a crutch to help me on my daily walk 

through the desert.  (Shih et al., 2009, s. E35) 

 

Taylor (2003) beskrev behovet av att tro på Gud som botade eller kunde bota den 

troende personen från hennes sjukdom. Mok et al. (2010) beskrev att enligt vissa 

religioner var det möjligt med livet efter detta. Tron på livet efter döden lindrade 

andliga plågor då patienten såg fram emot att träffa sina avlidna vänner och släkt. 

Samtidigt gav denna tro även kännedom om att nära och kära efterlevande skulle träffas 

senare när deras tid kom (ibid.). Murray et al. (2004) påpekade att ibland var det svårt 

för patienterna att hitta hopp särskilt vid återinsjuknandet. Vissa patienter i studien 

ifrågasatte sina religiösa övertygelser och undrade varför deras bön inte var 

uppmärksammade (ibid.). Yousefi och Abedi (2011) belyste liknande fenomen då 

patienten vände sig till Gud med undran varför just han hade blivit sjuk. Han hittade 

svaret i att Gud prövade människor på olika sätt och sjukdomen var just hans prov i 

trofasthet (ibid.). 

 

Behovet att vara nära naturen var en ytterligare länk till andlighet i människans liv. 

Hermann (2001) kom fram till att vara nära naturen var ett viktig andlig behov hos 

patienterna. Även om patienten inte längre orkade gå ut var det skönt att ha åtminstone 

färska blommor på rummet som en symbol för naturen. Konst gav patienter tröst och 

inspiration (ibid.).  Några patienter uttryckte behov att lyssna på musik och sjunga. Att 

förlora förmåga att vara kreativ och utöva sina hobbyer kändes som en signifikant 

förlust för enstaka respondenter (Ross, 1997). 

 

Murray et al. (2004) redovisade patienternas ambivalenta känslor om sin dåvarande 

situation genom att göra planer om framtiden och förberedda sig inför döden. Hos 

Hermann (2001) skildrades respondenternas behov att vara involverad i livet och att ha 

känslan att fortfarande vara levande och att vägra ge upp. Det uttalades behov hos 

deltagarna att vara aktivt engagerade i att fatta beslut angående deras liv och att 
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fortsätta vara involverade i familjens liv (ibid.). Mok et al. (2010) visade betydelsen av 

att acceptera ens sjukdom. Genom acceptans bejakade man livet i sin helhet. En 

respondent uttryckte sig så: 

 

I am seeing the illness from my own perspective rather than from cosmic viewpoint. In the 

whole universe, everything, including people, plants, and animals, is incessantly coming alive, 

growing and dying. The birth and the death of living things does not alter the operation of the 

universe. For a person, when there is birth, there is death. The cycle continues. (Mok et al., 

2010, s. 364)  

    

Hos Hsiao et al. (2011) uppmärksammades processen att lära sig från andra människor 

med samma diagnos. Att ta en dag i taget var nödvändigt för att leva vidare (Grant et 

al., 2004). Taylor (2003) visade andligt behov som att njuta av livet och inte ta saker för 

givet. 

 

 

Acceptans av ödet 

Att acceptera sitt öde började med sökandet efter meningen och manifesterade sig på 

olika sätt. Hsiao et al. (2011) beskrev sökandet i yttre världen via alternativ medicin 

såsom kinesiska läkeörter, dieter och energetiska läkekonst. Hos Hermann (2001) 

redovisades sökandet efter meningen med sjukdomen som en resa i ens inre värld. Att 

leta djupt inne i ens egen själ och att kasta blickar till ens förflutna kunde ge svar till 

meningen med livssituationen: 

 

[…] ”looking back” contributed to her present peacefulness because it helped her see that her 

prayers were always answered in some way. (Hermann, 2001, s.70) 

 

Den inre resan började med frågan ”Varför just jag?” (Taylor, 2003). Murray et al. 

(2004) menade att betydelsen av existensen ofta yttrade sig i kampen mot sjukdomen. 

Denna kamp i sin tur hjälpte patienterna att leva vidare och gav dem en känsla av 

meningen. Och varje fas i sjukdomsutvecklingen kom med nya utmaningar under den 

andliga resan (ibid.). 

 



 

  15 

Patienterna med obotliga sjukdomar var tvungna att möta verkligheten av sin nära död. 

Det väcktes blandade känslor som resulterade i olika tankar kring döden. Hos Mok et 

al. (2010) upptäcktes strategier som ledde till acceptansen av det egna ödet och behov 

att finna harmoni samt lycka i varje ny dag. Religiösa föreställningar om livet efter 

detta underlättade att se på döden som en separation från den käraste och en tillflyktsort 

utan smärta och lidande (ibid.). Liknande tankar påvisades i studien av Hsiao et al. 

(2011). Djupare insikt om oundviklig bortgång underlättades av religion. Att 

förberedda sig inför döden kunde yttra sig genom att planera sin egen begravning. Det 

kunde också visa sig även som ointresse angående omhändertagandet av kroppen efter 

att livet lämnade den (ibid.). När livet närmade sig sitt slut, så uppenbarade sig 

skuldkänslor beträffande synder hos patienterna (Nixon & Narayanasamy, 2010). 

Behovet att acceptera ödet yttrade sig även i behovet att be om förlåtelse från Gud och 

från den egna familjens om alla orättvisor som man hann göra under livets gång (Ross, 

1997). 

 

 

Människovärde  

Människor har behov av att känna sig värdefulla och respekterade. Vid sjukdom 

framhävs detta behov tydligt (Mok et al., 2010). Patienterna insåg sina begränsningar 

och därför var det viktigt för dem att behålla känslan av värde och mening (Grant et al., 

2004). Respondenterna var glada och stolta över att de bidrog till samhället och andra 

människor. Vissa tillfredsställde sina behov med att vara värdefulla genom bekräftelse 

från sina familjer för sina värdefulla insatser (Shih et al., 2009). Liknande resultat 

hittades i studien av Ross (1997).  

 

Att se bra ut var fortfarande betydelsefullt även när patienter led av svåra sjukdomar 

eller närmade sig livets slut. Patienterna behövde behandlas med respekt och uppskattas 

efter ”their soul qualities” (Grant et al., 2004, s.374). Utseendet var viktigt för 

självkänslan men likaså fungerade det som skydd mot omgivningen (Grant et al., 

2004). Förändringen som kroppen genomgick under en svår sjukdom påverkade också 

välmående hos patienterna. En patient yttrade sina känslor av vanmakt: 

 

”[…] the slow road down to being a skeleton in a bed.” (Grant et al., 2004, s.373)  
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Murray et al. (2004) kom fram till att förändrad kroppsuppfattning kunde kännas som 

förödmjukelse och förlust av eget värde. Vissa patienter i Hsiaos et al. (2011) studie bar 

peruker eller hattar för att slippa se andra människor oroa sig för dem eller skvallra 

bakom deras rygg. En kvinnlig respondent sa: 

 

In order to ”keep my face” (a Chinese expression to preserve one’s dignity), I would not let 

others learn I am hospitalized since they would think I’ve become weak and fragile. (Hsiao et 

al., 2011, s. 955) 

 

Några informanter var bekymrade om sitt utseende av andra anledningar. Shih et al. 

(2009) påvisade att patienterna trodde att de behövde se bra ut för att få bättre chanser i 

livet efter detta. Sådana uppfattningar motsvarade deras religiösa föreställningar (ibid.).  

 

 

Strävan efter sanningen 

Sanningen var inte bara eftertraktad men även fruktad av patienterna. Hermann (2001) 

påvisade att patienterna behövde känna till så mycket som möjligt av sanningen om 

behandlingen. De ville vara delaktiga i att fatta beslut tillsammans med vårdpersonalen 

och få fullständig information om läkemedlen och behandlingarna (ibid.). Hos Grant et 

al. (2004) beskrevs behovet att bli behandlad som en viktig person. Vårdpersonalen 

skulle inge hopp och tro till patienter. En patient uttryckte det som: 

 

[…] the most important thing he does – well he assures me that I´m not away yet. (Grant et al., 

2004, s.374)  

 

Patienterna uppskattade sanningen om sin sjukdom och om sina möjligheter till 

överlevnad. Detta kunde minska rädsla och ge hopp (Hsiao et al., 2011).  

Murray et al. (2004) påpekade att om andliga behov inte blev bemötta från varken 

vårdpersonalens eller familjens sida, då konfronterades patienterna med en känsla av 

övergivenhet: 

 



 

  17 

[…] you’re down, you’re out, you’re useless, and people are trying to help you and you’re no 

wanting people to help you sort of because you wanting to be independent. (Murray et al., 2004, 

s. 42) 

 

Vissa respondenter ville inte diskutera om döden och låtsades att de inte alls var 

bekymrade, då de inte ville oroa varken vårdpersonalen eller familjemedlemmarna 

(Murray et al., 2004). Hos intervjuade patienter i studien av Nixon och Narayanasamy 

(2010) fanns det behov av att tala om döden, att gråta och att berätta om sin rädsla inför 

det okända. Detta behov förbisågs eller tystades ner ibland. Detta i sin tur orsakade mer 

negativa känslor hos patienter (ibid.). En patient i studien av Grant et al. (2004) 

jämförde känslan av övergivenhet med att vara inlåst i en bur. 
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DISKUSSION  

 

Metoddiskussion 

Analysfynden i form av de fem temana bedöms väl motsvara studiens syfte.  

 

Vid datainsamlingen inkluderades tio vetenskapliga originalartiklar som var 

publicerade under de senaste fjorton åren. Det fanns sparsamt med den senaste 

forskningen som passade in till studiens syfte. Å andra sidan bidrog det breda 

tidsspannet till variationen av data och därmed anses fördelaktig med tanke på den 

filosofiska ansatsen i denna studie.  

 

Till svagheter i detta arbete hör valet av tillgängligheten av artiklarna. Enbart studier, 

fritt tillgängliga på PubMed-databasen, valdes. Därutöver befann sig viss osäkerhet vid 

datainsamlingen. Till styrkor av studien hör den noggranna sammanställningen av 

litteraturen i matrisen samt rankningen av artiklarna, även om en av artiklarna enbart 

nådde värdet låg i rankningen (1/10) i relation till de övriga som hade värdet medel 

(2/10) samt hög (7/10). Till hög validitet av denna studie bidrog valet av artiklarna med 

bra kvalitet. Till styrkor räknas även att studierna genomfördes i olika länder. 

Ursprungsländerna var USA, UK, Taiwan, Kina och Iran: å ena sidan ökade detta 

variationen av data, å andra sidan fanns här en risk för kulturbias. 

 

Uppsatsförfattaren anser att bristen av språkliga nyanser kan ha varit en svaghet i 

studien: de granskade texterna var skrivna på ett främmande språk (engelska), 

skrivprocessen genomfördes på ett annat främmande språk (svenska), materialet till 

teoretisk referensram var på ett av modersmålen (ryska) och tankeprocessen skedde på 

ett annat modersmål (ukrainska). Då det uppstod ständiga övergångar mellan de fyra 

språken, bidrog detta sannolikt till språkliga nyansförluster.  

 

Till trovärdigeten av denna studie bidrar följande faktorer: för det första präglades 

analysen av noggrannhet i dokumentation av forskningsprocessen, vilket 

åskådliggjordes bland annat i mängden av forskningskort (tabell 2); för det andra stöds 

presentation av analysfynden av rikliga belägg i form av citat; för det tredje visades 
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mycket hög koncentration av data i åtta av de tio inkluderade artiklarna och hög i två av 

dem. Dessa i sin tur gav väl stöd åt analysen (tabell 3). 

 

 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen utförs utifrån Lazarevs (2008) filosofiska texter för att få djupare 

förståelse av analysens fynd. 

  

Enligt Lazarev finns kärleken inte bara i själva människan utan i allting runtomkring. 

Detta förklarar patientens behov av att få kärlek från sina närmaste men även att ge 

kärlek tillbaka. Familjen och nära anhöriga ger patienten kärlek i form av stöd, styrka, 

mod att överleva och fortsätta leva. Stödet behövs genom fysisk och mental närvaro av 

patienters nära och kära. Liknande resultat framkommer i studien av Cornwell, Dicks, 

Fleming, Haines och Olson (in press). Cornwell et. al. undersökte omvårdnadsbehov av 

patienter som fick behandling för icke-maligna hjärntumörer och deras anhöriga. Det 

framkom att patienterna uppskattade stöd från sina närmaste i form av konkret hjälp 

men även mental stöd (ibid.). Också Zeilani och Seymour (in press) belyser familjens 

stöd i form av verbal kommunikation som vitalt för muslimiska kvinnor som på grund 

av sin allvarliga sjukdom vistades minst två dygn på en intensiv avdelning. Lazarev 

menar att kärleken är vital i människans liv och då blir förståeligt att patienter uttrycker 

behov att ge sin kärlek tillbaka till sina närmaste. Vid oförmåga att visa sin kärlek i 

form av fysisk hjälp på grund av sviktande hälsa är det tillräckligt med bön och hopp 

för att familjen ska ha det bra. Enligt Lazarev tål kärleken olika känslor. Patienter 

känner ofta tacksamhet för sina familjer. Analysens fynd visade även att inte alla 

patienter vågar visa sina känslor för att de är rädda att förlora sin status eller att bli 

börda för sin familj. Genom att be om hjälp, hjälper patienter de personer som stödjer 

dem och de i sin tur får ett tillfälle att dela med sig av sin kärlek. På sådant vis kan både 

den behövande och den hjälpande uppleva kärlek. 

 

Patienten behöver närhet till det gudomliga. Lazarev (2008) påstår att kärleken till Gud 

är grundläggande och patienten behöver vända sig till Gud genom traditioner av sin 

religion. Kommunikationen med Gud går genom att meditera, be, läsa religiösa böcker. 

Religion kan ge hopp, styrka och tröst. Kärleken är evig enligt Lazarev och detta kan 
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bekräftas i tron på livet efter detta. Lazarev hävdar att kärleken accepterar alla känslor 

till och med förtvivlan och förlust av hopp. Sådana känslor kan riktas mot Gud och 

dyker upp vid försämring av sjukdomen. Detta kan leda till att patienten börjar 

ifrågasätta det Gudomliga och förkastar sin religion. Men osäkerheten om Guds kärlek 

kan även föra till insikten om att lidandet är ett prov på trofastheten.  Enligt Lazarev 

(2008) uppenbarar sig kärleken inte enbart genom religion utan även genom naturen 

och kulturen. Patienten kan också känna den gudomliga kärleken ute i naturen, genom 

litteratur och musik, genom sina fritidsintressen, det vill säga genom allt som 

framkallar kreativitet och ger inspiration. Lazarev menar att kärleken löser konflikter på 

ett konstruktivt sätt och att detta innebär utveckling. Patienter med obotliga sjukdomar 

står inför en konflikt mellan nödvändigheten att leva och närheten till döden. Kärleken 

kan lösa denna konflikt genom acceptans av livssituationen. Denna lärande process 

åstadkommer lugn hos patienten.  

 

Patienten behöver acceptera sitt öde. Lazarev påstår att konflikter ska lösas med kärlek. 

Att lösa konflikter innebär att söka efter lösningar. Det visar sig att den andliga resan 

till att hitta meningen med lidandet börjar med frågan ”Varför just jag?” Denna resa 

kan vara enkel för somliga och svår för andra samt uttryckas genom sökandet i yttre 

världen såsom alternativa terapier och/eller djupt inne i människans egen själ. Kärleken 

omfattar olika känslor enligt Lazarev. Sökandet framkallar olika känslor hos patienten. 

Patienten kan komma fram till acceptans av det egna ödet som i sin tur leder till 

befrielse och då är det helt naturligt att planera sin egen begravning. Det goda och det 

onda är två sidor av samma mynt, de kan inte existera utan varandra. Men om patienten 

inte kan acceptera sitt öde, blir det svårt för honom att finna inre frid. Det väcks även 

skuldkänslor hos människan när hon närmar sig livets slut. Dessa känslor bearbetar hon 

genom att be om förlåtelse för alla orättvisor hon hade gjort tidigare i livet. Lazarev 

anser att kärleken följer människan genom hela livet men slutar inte med döden. 

Patienten behöver kärleken för att förbereda sig för den sista fasen i livet. Religion kan 

förmedla tröst i mötet med rädslan i samband med oundviklig död.  

 

Patienter har ett andligt behov att behålla människovärde. Att bli behandlad med 

respekt är viktigt för att detta ger känslan av att vara värdefull i andras ögon oavsett sin 

nuvarande skröplighet. Detta belyser även Saeteren, Lindström och Nåden (2011) i sin 

studie om upplevelser att leva med obotlig cancer hos norska patienter. Kärleken är 
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allomfattande enligt Lazarev (2008). Kärleken är i människan. Patienten söker efter 

kärleken inombords genom att känna sig värdefull och vacker. Patienten behöver 

kärleken utifrån, från andra människor, genom att bli bemött med respekt. Det är 

kärleken som får människor att inse hur värdefulla de är av den enda anledningen att de 

finns. Det är kärlek som finner skönhet i det fula.   

 

Patienten behöver veta sanningen från vårdpersonalen och anhöriga för att kunna finna 

sanningen inom sig. Sanningen är inte lätt att acceptera då den kan vara smärtsam och 

ofta medföra ambivalenta känslor, men kärleken tål olika känslor påstår Lazarev. 

Sanningen om dödens närhet kan visa vägen till ny förståelse. 

  

Slutsatser 

Studien bidrar till djupare förståelse om patienternas andliga behov. Analysen av de tio 

originalartiklarna om patienters andliga behov konkluderar med hjälp av Lazarevs 

filosofiska texter essensen i patienters andliga behov som kärlek till den närmaste 

genom att bejaka livet, som närhet till det gudomliga genom en motsägelsefull 

inspiration, som acceptans av ödet genom insikten om meningen med lidandet, som 

människovärde genom att finna skönhet i det fula och som strävan efter sanningen 

genom en ny förståelse om sig själv.  

 

Klinisk betydelse 

Denna studie syftade till att ge nya kunskaper i den andliga aspekten i omvårdnaden av 

patienter och öka förståelse för patienternas behov. Detta arbete kan användas som ett 

underlag för utbildningsgrupper för sjuksköterskor, till exempel för etikgrupper där 

studier om andlighet i omvårdnaden skulle ge en djupare dimension åt förståelsen om 

patientens behov i sårbara situationer. 

 

Förslag för vidare forskning 

Ämnet andliga behov är sparsamt beforskat i Nordiska länder. Ytterligare studier 

behövs för att belysa vilka andliga behov nordiska patienter har och om det finns 

skillnader i jämförelse med amerikanska patienter då de flesta studier i ämnet kommer 
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just från USA. Dessutom var patienterna i denna studie äldre eller obotligt sjuka. Detta 

innebär ett stort lidande både fysiskt och psykiskt. Det skulle bli intressant att få 

förståelse för andliga behov hos patienterna som inte är allvarligt sjuka, till exempel 

kronisk sjuka patienter. Vidare är det lämpligt enligt min mening att studera patienters 

förväntningar på sjuksköterskan. Exempelvis kan det vara studier som belyser hur 

sjuksköterskan kan tillfredsställa patientens andliga behov utifrån patienternas 

perspektiv. 
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  1 

Bilaga. Litteraturmatris till ”Patienters andliga behov” 

 

N Författare, år, titel, 

land 

  Syfte         Metod, urval          Resultat Kva

litet 

1 Grant, E., Murray, S., 

Kendall, M., Boyd, 

K., Tilley, S. & Ryan, 

D., 2004, Spiritual 

issues and needs: 

Perspectives from 

patients with 

advanced cancer and 

nonmalignant disease. 

A qualitative study, 

UK (Scotland) 

Syftet var att 

beskriva andliga 

behov hos 

patienter med 

livsbegränsande 

sjukdomar och 

hur deras behov 

kan bli bemötta. 

Datainsamling:   

djup ostrukturerad 

intervju  

Urval: 

20 patienter (29 

tillfrågade patienter, 11 

kvinnor och 9 män) 

Dataanalys: 

innehållsanalys 

 

4 andliga behov: 

1. leta efter mening och identitet; 

2. leta efter frid; 

3. leta efter guide till det okända; 

4. inga andliga behov. 

hög 

2 Hermann, C., 2001, 

Spiritual needs of 

dying patients: A 

qualitative study,  

USA 

Syftet var att 

identifiera 

döende 

patienters 

definitioner av 

andlighet och 

deras andliga 

behov. 

Datainsamling:  

djup halvstrukturerad 

intervju 

Urval: 

19 hospispatienter (10 

kvinnor och 9 män) 

Dataanalys: 

innehållsanalys 

 

6 teman och 29 kategorier 

Behov av religion: 1. be; 2. läsa Bibel; 3. 

använda Skrift; 4. läsa något som inspirerar; 5. 

gå till kyrkan; 6. sjunga/lyssna på musik. 

Behov av sällskap: 1. vara med familjen; 2. vara 

med kompisar; 3. prata med andra; 4. hjälpa att 

ta hand om andra; 5. vara tillsammans med barn. 

Behov av engagemang och kontroll: 1. kunna 

påverka sitt liv; 2. få information om egen 

omvårdnad; 3. vara så självständig som möjligt; 

4. ha något i livet som förblir samma som förut; 

5. ta del i familjens aktiviteter. 

Behov att avsluta saker (business): 1. göra 

översikt över sitt eget liv; 2. fullfölja livets 

uppdrag; 3. acceptera nuvarande situation; 4. 

bearbeta svåra känslor. 

Behov att vara nära naturen: 1, titta ut; 2. vara 

ute; 3. ha blommor i rummet. 

Behov att ha positiv inställning: 1. se andras 

leenden; 2. skratta; 3. tänka lyckliga tankar; 4. ta 

en dag i taget. 

 

hög 

3 Hsiao S.-M., Gau M.-

L., Ingelton C., Ryan 

T. & Shih F.- J., 2011, 

An exploration of 

spiritual needs of 

Taiwanese patients 

with advanced cancer 

during the therapeutic 

processes, Taiwan 

 

 

Syftet var att 

undersöka 

andliga behov 

hos patienter 

med fortskriden 

cancer som 

befinner sig i 

terapeutisk 

process och 

analysera hur 

kinesiska 

kulturen 

påverkar 

bemötande av 

andliga behov. 

Datainsamling: 

deltagande observation 

och djup 

halvstrukturerad 

intervju 

Urval: 

33 patienter (19 från 

urbant sjukhus och 14 

från ett lantligt 

sjukhus) 

Dataanalys: 

innehållsanalys 

 

4 teman och 11 kategorier 

Behov att utveckla hopp för överlevnad och få 

frid i sinnet: 1. att veta sanningen och utveckla 

hopp för överlevnad; 2. uppmuntra sig själv; 3. 

söka alternativa terapier som komplement till 

vanlig behandling och religiös hjälp. 

Behov att uppfylla meningen med livet och 

bevara ens värdighet: 1. hitta meningen med 

livet och uppfylla den; 2. bevara sin värdighet. 

Behov att uppleva mer av ömsesidig mänsklig 

kärlek: 1. leta efter andras kärlek och bry sig om 

andra; 2. erbjuda förlåtelse. 

Behov av assistans inför fredlig död: 1. följa 

Guds vilja; 2. göra testamente; 3. nå destination i 

livet efter döden; 4. dö utan fysisk smärta. 

hög 



 

2 

 

4 Mok, E., Wong, F. & 

Wong, D., 2010, The 

meaning of spirituality 

and spiritual care 

among the Hong 

Kong Chinese 

terminally ill, China 

Syftet var att 

undersöka 

fenomenet 

andlighet och 

andlig 

omvårdnad 

bland obotligt 

sjuka kinesiska 

patienter.  

Datainsamling:  

djup intervju  

Urval: 

15 patienter 

Dataanalys:  

fenomenologisk metod 

  

4 teman och 7 kategorier: 

Livet är en integrerad helhet: 1. integration 

av sinnet och anden; 2. unik personlig tro och 

erfarenhet. 

Acceptans av döden som livsprocess: 1. 

harmoni med sig själv och naturen; 2. släppa 

taget. 

Hitta meningen med livet: 1. få och ge kärlek 

in relationer och känsla av tillhörighet; 2. tro på 

Gud/ högre makt; 3 vara en bra person. 

Ha frid i sinnet. 

hög 

5 Murray, S., Kendall, 

M., Boyd, K., Worth, 

A. & Benton, T., 

2004, Exploring the 

spiritual needs of 

people dying of lung 

cancer or heart failure: 

A prospective 

qualitative interview 

study of patients and 

their carers, UK 

(Scotland) 

Syftet var att 

undersöka om 

patienter med 

livshotande 

sjukdomar och 

deras informella 

vårdare upplevde 

signifikanta 

andliga behov. 

Datainsamling: djup 

ostrukturerad intervju  

Urval: 

40 patienter (84 

tillfrågade) 

Dataanalys: 

innehållsanalys 

 

9 andliga behov: 

1. inre frid och harmoni; 

2. ha hopp, mål och ambitioner; 

3. socialt liv och behålla sin plats i 

samhället;  

4. känsla av att vara unik individ och 

värdighet; 

5. känna sig uppskattad;  

6. klara av att dela känslor med andra; 

7. kunna kommunicera med sanning och 

ärlighet; 

8. ha möjlighet at utöva sin religion; 

9. hitta mening. 

 

med

el 

6 Nixon A. & 

Narajanasamy A., 

2010, The spiritual 

needs of neuro-

oncology patients 

from patients' 

perspective, UK 

(England) 

Syftet var att 

identifiera 

andliga behov av 

neuroonkologisk

a patienter från 

deras perspektiv 

samt hur 

sjuksköterskor 

ger andlig 

omvårdnad i 

nuläge. 

Datainsamling:  

enkät (Critical Incident 

Technique 

questionnaire)  

Urval: 

21 patienter (43 

tillfrågade patienter) 

Dataanalys: 

innehållsanalys 

 

10 kategorier 

1. familjens stöd; 

2. känslomässigt stöd; 

3. behov av 

sammanhang/ensamhet/depression; 

4. inga andliga behov; 

5. religiösa behov; 

6. behov att prata; 

7. uppmuntran; 

8. avskildhet; 

9. planer för framtiden/känsla av 

normalitet; 

10. tankar om meningen med livet. 

 

hög 

7 Ross, L.,1997, Elderly 

patients' perceptions 

of their spiritual needs 

and care: A pilot 

study, UK (Scotland) 

Syftet var att 

fastställa äldre 

patienters 

uppfattningar om 

andliga behov 

och andlig 

omvårdnad. 

Datainsamling: 

halvstrukturerad 

intervju 

Urval: 

10 patienter (6 män 

och 4 kvinnor) 

Dataanalys: 

innehållsanalys 

 

7 teman: 

1. religiösa behov (be, gå till kyrkan, läsa 

Bibel); 

2. hitta meningen med livet (acceptera 

förluster/skuldkänsla); 

3. behov av kärlek/känsla av tillhörighet 

(vara accepterad); 

4. behov angående döden och döendet 

(frågor om livet efter döden); 

5. moraliska behov (göra rätt, fullfölja 

moraliska plikter inför sin familj, 

behandla människor anständigt); 

6. ha fredligt sinne; 

7. ha stöd (något som ger stöd). 

 

med

el  

8 Shih F.-J., Lin H.-R., 

Gau M.-L., Chen C.-

H., Hsiao S.-M., Shih 

S.-N., & Sheu S-J., 

2009, Spiritual needs 

of Taiwan's older 

patients with terminal 

cancer, Taiwan 

Syftet var att 

undersöka 

grundläggande 

mönster hos 

äldre patienter 

med obotlig 

cancer från deras 

perspektiv, 

Datainsamling: 

deltagande observation 

och djup ostrukturerad 

intervju 

Urval: 

35 patienter (19 män 

2 teman och 6 kategorier 

Ta hand om ens förgänglig/dödlig kropp: 1. 

behov att upprätthålla fysisk och andlig 

värdighet; 2. behov av sällskap förknippad med 

kamp med förlägenhet och sårbarhet; 3. behov 

för sista vilorum för kroppen. 

Övergång till andra värld: 1. dö utan ånger; 2. 

hög 



 

  3 

andliga behov 

och hur vård 

personalen ger 

andlig 

omvårdnad. 

 

och 16 kvinnor) 

Dataanalys: 

hermeneutisk metod 

 

förvisa sig att saker fortsätter  fungera även efter 

döden; 3. söka tillträde till framtidens värld 

genom stark utövandet av ens religion. 

9 Taylor, E., 2003, 

Spiritual needs of 

patients with cancer 

and family caregivers, 

USA  

 

Syftet var att 

beskriva andliga 

behov som 

upplevdes hos 

patienter med 

cancer och deras 

anhörigvårdare. 

Datainsamling:  

djup halvstrukturerad 

intervju 

Urval: 

28 deltagare (21 

patienter och 7 

anhörigvårdare) 

Dataanalys: 

innehållsanalys 

 

7 kategorier: 

1. behov relaterad till relation med 

andligt väsen; 

2. behov att vara positiv, av tacksamhet 

och hopp; 

3. behov att ge och få kärlek från andra; 

4. behov att se över ens föreställningar; 

5. skapa mening, hitta mening; 

6. religiösa behov;  

7. förberedda sig inför döden. 

 

hög 

1

0 

Yousefi H. & Abedi 

H.A., 2011, Spiritual 

care of hospitalized 

patients, Iran 

Syftet var att 

undersöka 

essensen av 

andliga behov 

hos patienter 

som var inlagda 

på sjukhus. 

En kvalitativ studie 

med hermeneutisk 

fenomenologisk ansats. 

Datainsamling: 

djup ostrukturerad 

intervju.  

Urval: 

16 patienter och 6 

sjuksköterskor 

Dataanalys: 

Diekelmans sju steg 

metod 

 

3 tema och 10 kategorier  

Hoppfullhet: 1. behov av tillflykt; 2. behov av 

en förtrogen person (att ha personalen som man 

känner); 3. behov av hopp; 4. behov av 

uppskattning.  

Övergripande relation: 1. behov av verbal 

kommunikation; 2. behov av förståelse och 

närvaro; 3. behov av nära relation till Gud.  

Utövning av ens religion: 1. behov av nära 

relation till Gud; 2. behov till utövandet av ens 

religion; 3. behov att känna till religiösa lagar 

(regler); 4. behov att bli respekterad för 

patienters tro. 

 

låg 

 

 

 

 

 

 


