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                      BILAGA I 

 SAMMANFATTNING 

 

Den palliativa vården förknippas ofta med en obotlig cancersjukdom men inbegriper numera 

även den vård som alla som befinner sig i livets slutskede ska erhålla oavsett diagnos. Den ska 

genomsyras av en helhetssyn på människan och ska kunna ges såväl inom akutsjukvård som 

inom vård – och omsorgsboende. Inom den palliativa vården finns, enligt WHO:s definition, 

fyra olika behovsdimensioner: den fysiska med smärtan som ett fruktat symtom, den psykiska 

med uttryck för oro och ångest, den sociala med bland annat relationer till familj och vänner 

samt den existentiella dimensionen med frågor om liv och död men också andliga och 

religiösa aspekter. Inom alla de fyra dimensionerna kan lidande uppkomma. Hur det 

existentiella behovet upplevs hos den äldre människan finns det lite forskning om. Ett sätt att 

kunna lindra det existentiella lidandet är att samtala om livsfrågorna med människan i livets 

slut, när döden närmar sig, och därigenom få en uppfattning om vad personen tänker och 

känner. Teorin KASAM – Känsla av sammanhang – valdes som teoretisk referensram. Syftet 

med den här studien var att beskriva behov av existentiella samtal hos den äldre människan. 

Data samlades in genom kvalitativa forskningsintervjuer för att nå en djupare förståelse av det 

undersökta ämnet. Analys av data genomfördes med både manifest samt latent 

innehållsanalys. Vad som huvudsakligen framkom i resultatet var att alla de äldre som 

intervjuades upplevde att samtal med andra, i deras ögon, betydelsefulla människor var 

mycket viktiga och något som gav livet mening. Samtalet berörde för vissa frågor av 

existentiell karaktär som till exempel döden, men dessa frågor var inget som diskuterades 

specifikt utan ingick som en naturlig del av det ständigt pågående samtalet om livet i stort. 

Slutsatsen blev att det viktigaste är att skapa forum och möjligheter för alla boende att samtala 

och för vårdarna att tillgodose allas behov av lindring, stöd och avlastning för att tillsammans 

uppnå välbefinnande och KASAM (känsla av sammanhang) för den äldre människan. Oavsett 

i vilken fas av livet personen befinner sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: existentiella samtal, äldre, palliativ vård, lidande, livets slut, KASAM 



ABSTRACT 

 

Palliative care is often associated with an incurable cancer, but now also includes the care that 

all, who is in the final stages of life should receive, regardless of diagnosis. It should rest on a 

holistic view of man and should be given both in emergency care and health services and 

nursing homes. Within palliative care is, according to the WHO definition, four dimensions of 

need: the physical with the pain as a feared symptom, psychological with expressions of 

anxiety, social including relationships with family and friends, and the existential dimension 

with matters of life and death but also spiritual and religious aspects. In all of the four 

dimensions may suffering arise. How the existential need is perceived by the older person is 

there little research on. One way to alleviate the existential suffering is to talk about issues of 

life with the person at the end of life when death is approaching, and thereby get a better 

understanding of what the person is thinking and feeling. The theory of SOC - Sense of 

coherence – was chosen as a theoretical framework. The purpose of this study was to describe 

the older person´s need for existential talks. Data were collected by means of qualitative 

research interviews to gain a deeper understanding of the issue studied. Analysis of the data 

was performed by the manifest and deferred content analysis. What has mainly appeared in 

the result was that all the older people who were interviewed felt that talks with others, in 

their eyes, important people were very essential and something that gave life meaning. The 

talks they had were sometimes of existential issues such as death, but these issues were not 

discussed specifically. They were included as a natural part of the ongoing talks about life in 

general. It was concluded that the most important thing is to create forums and opportunities 

for all residents to have the opportunity to talk and for the caregiver to meet everyone's need 

for support and relief to achieve wellbeing and SOC (Sense of Coherence) for the older 

person. No matter in what phase of life the person is. 
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INLEDNING 

 

I samband med att Nationellt vårdprogram för palliativ vård (2012) skulle införas i det 

kommunala äldreboendet, där forskaren i den här studien arbetar som sjuksköterska, 

bildades en arbetsgrupp för sjuksköterskorna. Den bildades för att se hur palliativ vård 

skulle kunna bli en naturlig del av vården av den äldre människan i livets slut, när döden 

närmar sig. De psykologiska, fysiska och sociala behoven var sedan tidigare välkända för 

sjuksköterskorna då de flesta av de boende avlider på äldreboendet och de behoven ingår i 

den grundläggande vården som redan tillgodosågs. Den existentiella dimensionen däremot 

diskuterades i princip aldrig, vare sig med de boende eller inom personalgruppen. Nu blev 

frågor rörande döendet, efter döden och livets mening diskuterade samt vad det 

existentiella behovet skulle kunna innebära för den äldre människan. Vi enades om att 

samtal med den äldre personen rörande existentiella frågor kändes angeläget för att förstå 

den enskildes behov. Men det rådde en osäkerhet om hur och när detta samtal skulle kunna 

ske. Ovissheten ledde fram till att en samtalsgrupp för sjuksköterskorna bildades där 

reflektioner utifrån egna tankar och känslor om döden skulle ges möjlighet att samtala om. 

Detta skapade en trygghet för sjuksköterskorna men den existentiella behovsdimensionen 

hos den äldre personen förblev obesvarad.  

 

BAKGRUND 

Orsaker till att det existentiella samtalet inte blir av 

Studier visar att det existentiella begreppet ibland skapar osäkerhet hos sjuksköterskor. De 

förstår att det existentiella behovet är viktigt men de upplever ändå att det är svårt att 

samtala om detta med patienterna, då det bland annat upplevs som otydligt vad det 

existentiella samtalet ska handla om (Zhou & Öhman de Boer, 2012). I en studie av 

Friedrichsen, Karlsson, Axelsson, Carlsson och Millberg (2012, refererat i Friedrichsen, 

2013) som genomförts i Sverige vid olika palliativa specialiserade enheter visade att det 

existentiella samtalet var det minst vanliga samtalet. Ternestedt, professor i omvårdnad, 

understryker att risken finns för att patienternas existentiella behov inte beaktas (Ternestedt 

& Österlind, 2013).  

 

Undvikandet av samtal kan bero på en rädsla hos sjuksköterskan för att samtala om 

existentiella frågor såsom döden (Lenherr, Meyer- Zehnder, Kressig & Reiter- Theil, 2012) 

men även egen sorg och tidigare förlust av närstående kan utgöra hinder visade resultatet i 

en studie där sjuksköterskor tillfrågades som arbetade med patienter döende i cancer 

(Oflaz, Arslan, Uzun & Ustunsoz, 2010). Kulturella skillnader kan också spela in då man i 

vissa kulturer inte vill belasta den sjuke med information om sjukdom och diagnos och 

existentiella samtal inte blir av (Lenherr et al., 2012). Men även yttre hinder kan vara 

bidragande orsaker till uteblivet samtal, hinder som tidsbrist och avsaknad av lämpliga 

lokaler (Kuuppelomäki, 2003). 

 

Ytterligare orsaker ses i en litteraturöversikt där sjuksköterskans moraliska problem i 

vården av döende patienter studerats och där det framkom att vissa av sjuksköterskorna var 

osäkra på hur och när de skulle samtala med patienterna om döden. Det fanns en oro för att 

samtalet skulle skapa ångest hos patienten, men också en oro för hur sjuksköterskorna 

skulle bete sig om det fanns motstånd hos patienten mot att samtala (Georges & 

Grypdonck, 2002). Även vårdpersonal (undersköterskor och vårdbiträden, förf. anm.) 

undviker de existentiella samtalen. Detta resultat visade sig på ett äldreboende i en 

avhandling av Beck (2013) där det framkom att samtal om de existentiella behoven var 
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något som kändes ovant för personalen och därför undveks. Ibland kan orsaken bero på 

patientens kognitiva svikt vilket kan bidra till att samtal blir svåra att genomföra. Detta 

visar en studie där sjuksköterskor och läkare intervjuades. Studien genomfördes på en 

akutklinik för geriatriska patienter. Vad som behövs är mer träning i att föra dessa samtal 

enligt Lenherr et al. (2012).  

 

Oavsett orsaker kan följderna av detta bli som det visade sig i en avhandling av Källerwald 

(2007)  att vårdpersonalens oförmåga att tillgodose patienternas existentiella lidande blir 

till ett vårdlidande för patienten. 

Döden- förr och nu 

För drygt hundra år sedan såg samhället annorlunda ut än idag (Ternestedt, 2013). 

Människor födde sina barn och levde sina liv i hemmet. Men även döden inträffade i stor 

utsträckning i hemmet. Döden var närvarande i människans liv och vardag. I det 

jordbrukssamhälle som då rådde var de religiösa ritualerna närvarande och ingav trygghet 

och vägledning, vid dödens närmande skickades prästen efter och via böner gavs 

förhoppningsvis frid för själen och ett evigt liv. Allteftersom förflyttades döden från att ske 

i hemmet till att ske på sjukhuset. Döden blev därmed institutionaliserad. Människors 

upplevelser av sjukdom tappades bort och döden blev ett misslyckande när bot inte kunde 

ges. I motvikt till detta, den alltmer medikaliserade döden, utvecklades så småningom den 

moderna hospicerörelsen med synen på döden som en del av livet. Hospicefilosofins 

budskap var att se den döende människan som en helhet med fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella behov. Den har banat vägen för utvecklingen av den palliativa vården i 

Sverige.  

Den åldrande människan 

Världens befolkning blir allt äldre och en allt större del utgörs av personer över 60 år. 

Ålderdomen, som den sista delen av livet kallas, räknas från och med att människan fyllt 

65 år (Tabloski, 2010). Många faktorer spelar in i hur åldrandet blir. En av dem är hur väl 

den äldre människan kan finna en balans mellan sina förmågor och de krav som finns. 

Viktigt är också att fortfarande kunna välja och finna vägar till att stärka sina tillgångar 

samt att kunna kompensera för de förluster som uppstår (Lundman, Norberg, Santamäki 

Fischer & Alex, 2012a). När kroppen sviker och beroendet av andra blir större skapar det 

en förlust, förlusten av självständighet, vilket bidrar till känslor av osäkerhet hos patienten 

(Thome´, Esbensen, Dykes & Hallberg, 2004).  

 

Åldrandet består av olika processer vilka i olika grad överensstämmer med den 

kronologiska åldern. De sker socialt, psykologiskt, biologiskt och funktionellt genom 

transitioner (övergångar) kontinuerligt genom livet. Människans utveckling ser i stort 

likadan ut men med individuella skillnader. Dock skapas en uppfattning om ungefär var i 

övergångarna personen befinner sig genom personens kronologiska ålder (Tornstam, 

2010). En transition i vårdsammanhang berör både fysiska, psykosociala men även 

intellektuella förändringar över tid. Den äldre människan kan genomgå flera övergångar 

samtidigt. Gemensamt för dem är att de påverkar människan på ett genomgripande plan 

och att de påverkar identiteten. Den slutliga transitionen människan står inför är döendet, 

en process som i tid ser olika ut beroende på individen och eventuella sjukdomar. 

Vårdarens roll är att möjliggöra och stödja patienten igenom övergången till en hantering 

av det förändrade tillståndet, en reorientering (Kralik, Visentin & van Loon, 2005). Ett sätt 

att stödja är till exempel genom samtal (Norberg, Lundman, Nygren & Santamäki Fischer, 

2012b).  
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Personen i centrum 

 

Att se människan och personen i vården är en förutsättning för att den enskilde ska få en så 

god vård i livets slut som möjligt. Ett sätt att genomföra detta på är att arbeta utifrån en 

personcentrerad vård, vilket betyder att man arbetar med en helhetssyn på varje enskild 

person. I den personcentrerade vården sker en dialog, en kommunikation med patienten. 

Detta innebär att patienten först berättar om sina upplevda problem för personalen och hur 

dessa kan ha uppstått, efter detta ger personalen sin bild av vad patienten berättat och 

tillsammans försöker man att lösa och åtgärda problemen (Santamäki Fischer, Lundman, 

Gustavsson & Norberg 2012c). Dahlberg (2013) beskriver den personcentrerade vården 

som en vård där vårdaren är öppen och utan begränsningar att möta varje person där 

hon/han befinner sig, oavsett vårdsammanhang, utifrån den personens livsvärldsåskådning. 

Detta resonemang stödjs i en studie av äldre med cancer. Döden som sådan innebar ingen 

rädsla men däremot hur döendet skulle bli var i sig skrämmande. Men resultatet visar att 

genom att vårdaren ser personen, lär känna det liv personen har levt samt samtalar om vari 

rädslan består kan vårdaren stödja patienten att skapa förutsättningar för att leva mer i nuet 

samt att avdramatisera rädslorna, en reorientering (Thomé et al., 2004). 

 

Forskning om äldre 

 

Mycket av den forskning som bedrivits om den äldre människan har tidigare utgått från 

gerontologiforskarens värderingar och har gjort den äldre människan till ett passivt 

forskningsobjekt. Framtida forskning bör istället utgå ifrån den äldre människans egna 

upplevelser och se den äldre människan som ett ”medskapande subjekt” (Tornstam, s.283, 

2010). Detta framhåller även Santamäki Fischer et al. (2012c). De anser att det är 

nödvändigt att den äldre människan själv berättar om sina upplevelser av sjukdom och 

åldrande för att hon ska kunna erbjudas en god vård och omsorg. Detta synsätt har varit 

rådande i en studie av Melin-Johansson, Eriksson, Segerbäck och Boström (2014) där äldre 

på ett vård- och omsorgsboende tillfrågades om sin syn på åldrandet. Resultatet visade 

bland annat att många av de tillfrågade upplevde ökad självkännedom. De accepterade och 

uppskattade livet. Kvinnorna kunde i högre grad sätta sig själv i centrum beroende på att de 

tidigare i livet tagit hänsyn till andra i första hand. Men flytten till äldreboendet hade för 

vissa i sig inneburit känslor av ensamhet och för en del änkor och änklingar hade livets 

mening försvunnit när maken/makan dog. De flesta var inte rädda för döden men för vissa 

utgjorde sjukdomar och smärta svårigheter i livet. Generellt fanns det en önskan om att 

lidande inte skulle föregå döden. Samma tanke framkom i en studie på ett annat 

äldreboende där betydelsen för äldre av begreppet värdighet studerats. Ett av de viktigaste 

kriterierna på en värdig död var att slippa ha ont. En stor rädsla hos de boende var att bli 

beroende av och en börda för andra. De hoppades på att hinna dö innan dess (Pleschberger, 

2007). I ytterligare en studie där de boende tillfrågades om sina tankar och känslor inför 

döden sågs den som ett naturligt slut på livet. Det fanns dock en rädsla för att bli beroende 

av andra (Ternestedt & Franklin, 2006).  

 

Den äldre i vård och omsorg 

 

Den åldrande människan vårdas inom många olika vårdverksamheter i samhället. Den 

gemensamma kärnan i den geriatriska och gerontologiska omvårdnadens värderingar och 

principer ska dock utgöras av hälsofrämjande, hälsobevarande, sjukdomsförebyggande och 

sjukdomsbehandlande insatser. Dessa ska vila på evidensbaserade kunskaper och aktuella 

kliniskt prövade riktlinjer (Tabloski, 2010).  
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Den första januari 1992 genomfördes Ädelreformen. Det innebar att kommunerna fick 

överta ansvaret för vården av de äldre (65 år och äldre). Kommunerna blev skyldiga att 

inrätta särskilda boendeformer (Regeringens proposition 1990/91:14) som i och med detta 

ersatte kommunernas tidigare ansvar att inrätta servicehus. Kommunerna fick även ansvar 

för hälso- och sjukvård upp till läkarnivå, en hälso- och sjukvård som betraktas som öppen 

hälso- och sjukvård. Detta ansvar regleras i Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 

1982:763) samt i Socialtjänstlagen [SOL] (SFS 2001:453) (Socialstyrelsen [SOS], 2004). 

Antalet permanent boende i särskilda boendeformer per den första oktober 2012 uppgick 

till ca 86800 personer (65 år och äldre) vilket är fem procent av åldersgruppen (SOS, 

2013). De flesta boende dör på det särskilda boendet, 50-70 procent av de med hjärt- och 

lungsjukdomar, stroke och infektioner och 90 procent av de med demenssjukdom (Norberg 

et al., 2012b).  

 

I Nationell handlingsplan för äldrepolitiken (Regeringens proposition1997/98:113), 

formuleras de mål som ska gälla för äldrepolitiken. Där betonas att den äldre människan 

ska känna trygghet. Hon/han ska erhålla en god vård och omsorg och livet ska avslutas 

med värdighet (SOS, 2004). Ett sätt att på sikt utveckla vården i livets slut är att som 

vårdgivare registrera hur den sista tiden i personens liv blev. Det görs i Svenska 

Palliativregistret, som är ett nationellt kvalitetsregister (Svenska Palliativregistret, 2014). 

 

Jag ”är” kropp 

 

Vid förändringar/försämringar av kroppens funktioner påverkas människans livsvärld. Vi 

blir påminda och medvetna om vår fysiska förmåga. Hur denna medvetenhet påverkar är 

olika beroende på om det är sjukdom eller om det är åldersrelaterade, förväntade 

förändringar som drabbar personen. Detta resultat framkom i en studie av äldre som 

drabbats av cancer (Thomé et al., 2004). De åldersrelaterade förändringarna innebar inte 

några känslor av förlust eller sorg däremot innebar sjukdom med snabba, livsinskränkande 

förluster av förmågor känslor av förändring till en hopplös och förlorad livssituation med 

begränsningar.  

 

Den äldre sköra patienten med ibland ett flertal kroniska sjukdomar innebär en utmaning 

för vården men tillför också glädje för vårdaren (Tabloski, 2010). Livet på äldreboendet för 

den äldre människan har dock beskrivits som en tillvaro i väntan som präglas av döende 

och död. Väntan på mat, fika, att få gå och lägga sig samt slutligen en väntan på att få dö 

(Whitaker, 2004). 

Palliativ vård – vård i livets slut 

Palliativ kommer från det latinska ordet ”pallium” som betyder mantel. Med detta begrepp 

betonas att den palliativa vården inte är botande utan är som en mantel som sveper om den 

behövande människan och lindrar och skyddar från symtomen (Beck-Fries & Strang, 

2012). Den palliativa vården förknippas ofta med en obotlig cancersjukdom men 

inbegriper numera även den vård som alla som befinner sig i livets slutskede ska erhålla 

oavsett diagnos. Den ska genomsyras av en helhetssyn på människan och ska kunna ges 

såväl inom akutsjukvård som inom vård- och omsorgsboende (Nationellt vårdprogram 

palliativ vård, 2012). Detta framkommer även i den statliga utredningen om vården i livets 

slutskede (SOU 2001:6). I denna betonas att palliativ vård främst är en vårdfilosofi vilket 

betyder att den inte behöver sammankopplas med en särskild typ av vårdinrättning, 

vårdgivare eller sjukdom. Det är ett sätt att förhålla sig som ska genomsyra vårdkulturen i 

den allmänna vården.  
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Den palliativa vården delas upp i ett tidigt och i ett sent skede. Dessa skeden kan se mycket 

olika ut till längd och förlopp beroende på sjukdom och individ. Kännetecknande för det 

sena stadiet är att döden är förväntad inom en snar framtid, ett förlopp som i tid mäter sig 

från några timmar till någon månad samt att den sjukdomsinriktade behandlingen inte 

längre har någon livsförlängande effekt. Det innebär därmed att målen med vården ändrar 

inriktning från att förlänga livet till att uppnå optimal symtomlindring och mesta möjliga 

välbefinnande (Nationellt vårdprogram palliativ vård, 2012). Det är ett medicinskt beslut 

som föranleder den ändrade inriktningen från ett tidigt skede till ett sent skede och detta så 

kallade brytpunktssamtal förs av läkare med patient och närstående. Stor vikt läggs vid 

detta samtal då patienten tillsammans med närstående ges möjlighet att om möjligt 

förbereda den sista tiden i livet nära döden (Nationellt vårdprogram palliativ vård, 2012).  

 

Enligt World Health Organisation [WHO] är det av största vikt att den palliativa vården 

görs tillgänglig för multisjuka äldre med stora behov snarare än att endast utgå ifrån 

specifika diagnoser och prognoser. Flertalet av de äldre lever med en eller flera kroniska 

sjukdomar som kroniskt obstruktiv lungsjukdom [KOL], hjärtkärlsjukdomar, diabetes, 

cancer eller/och demens. Dessa försvagar individen och ger symtom som till exempel 

smärta, förvirring och sömnproblem (WHO, 2011). Fördelar med att anamma den 

palliativa vårdfilosofin i vården av den boende redan vid inflyttningen till vård- och 

omsorgsboendet framkom i en avhandling (Beck, 2013). Resultatet visade att vården fick 

rätt fokus, den boende och dennes behov, under hela vårdtiden samt att den anhörige blev 

mer delaktig. Vården fick också mer prägeln av ”varandet” med patienten än ”görandet” 

som tidigare hade präglat arbetet. Vårdaren hade också mer fokus på relationen med 

patienten. Denna tanke framhålls även av Norberg et al., (2012b), att låta den palliativa 

vårdfilosofin råda på de särskilda boendena, vilket skulle betyda att vårdens innehåll inte 

behöver förändras vid livets slut. Endast anpassas till den nya situationen.  

 

De symtom som den döende människan uppvisar är i princip de samma oavsett 

grundsjukdom. Symtom som till exempel illamående, smärta och orkeslöshet. Skillnaden 

mellan cancersjukdom och sjukdomar som till exempel hjärtkärl- och demenssjukdomar är 

dock att det vid de senare kan vara svårare att ange när brytpunkten mellan tidig och sen 

palliativ fas inträffar (SOS, 2004). Men enligt WHO är det alltid den enskildes livskvalitet 

som ska vägleda de åtgärder vi som vårdare utför oavsett vilken insats vi väljer eller i 

vilken fas av den palliativa vården patienten befinner sig (Strang, 2012a). 

Samtal  

Genom att samtala med andra människor skaffar vi oss en uppfattning om vad den andre 

tänker, känner och kunskap om den andres levda värld. Vi tar del av åsikter och attityder, 

erfarenheter och drömmar samt rädslor uttryckta med egna ord (Kvale & Brinkmann, 

2009). Samtalet är ett gemensamt möte där information ges och tas emot mellan två eller 

flera personer (Fiske, 2000, refererat i Friedrichsen, 2013).  

 

I en studie på ett äldreboende om de boendes känslor och tankar inför döden framkom det 

att döden inte upplevdes som skrämmande. Däremot kände de boende sig inte ”som 

hemma”. Det saknades möjlighet till samtal vilket skapade en känsla av främlingskap hos 

de intervjuade. Åtgärder som föreslogs var att införa en palliativ vårdfilosofi, 

personcentrerad vård samt samtal för att förbättra möjligheterna till en god död för de 

boende (Ternestedt & Franklin, 2006). I en studie där värdighet som begrepp studerats 

visade resultatet att de äldre på boendet kändes sig ”osynliga”, de upplevde att de inte 

bemöttes som individer utan livet förflöt med tysta dagar utan möjlighet till samtal. Detta 

påverkade deras meningsfullhet negativt (Franklin, Ternestedt & Nordenfelt, 2006).  
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Inom den palliativa vården räknas kommunikationen som den viktigaste av de fyra 

hörnstenar som den palliativa vården vilar på (Strang, 2012a), den är förutsättningen för de 

övriga tre (närståendekontakten, teamarbetet och symtomlindringen). Enligt Friedrichsen, 

(2013) betraktas kommunikationen inom all vårdverksamhet som ett viktigt verktyg. Inom 

palliativ vård som ett särskilt respekterat verktyg (s.431) då oftast förknippat med samtal 

om existentiella frågor som till exempel döden. De existentiella frågorna kallas ibland även 

för livsfrågor (Henoch, 2013). Tankar rörande meningen med livet är vanliga i livets 

slutskede. Det kan då skapa en mening att få berätta om sitt levda liv och därigenom kunna 

se sammanhang (Strang & Strang, 2002). Detta visade även en studie, (Karlsson & Sandén, 

2007) där sjuksköterskorna i hemsjukvården fick berätta om ett bra möte med döende 

patienter i hemmet. Genom att de var kroppsligt närvarande i situationen, engagerade och 

lyhörda ökade kunskapen om patienten och dennes behov. Tack vare detta kunde de sedan 

ge den svårt sjuke en bättre omvårdnad i livets slut. Detta stämmer väl överens med 

resultatet i en internationell studie inkluderande nio länder (Lindqvist et al, 2012) där det 

framkom att den näst vanligaste aktiviteten i vården av döende i livets slut var att lyssna 

och tala med patienter samt deras närstående. Att bara vara närvarande blev vanligare ju 

närmare döden kom.  

  

Enligt Friedrichsen (2012) innebär konsten att kommunicera att veta när man ska tala och 

när man ska vara tyst. Ibland är det tillräckligt att bara vara närvarande i den tysta, ordlösa 

kommunikationen. Lyssnandet kan innebära att vara stödjande och att hjälpa patienten att 

formulera sina tankar själv. Ibland kan det mest professionella vara att lämna över till 

någon annan mer lämpad för tillfället. Patienten eller den närstående väljer vem som det 

känns bäst att tala med speciellt när det gäller de stora livsfrågorna. Det självklara valet 

innebär inte alltid ett samtal med sjuksköterskan, vilket inte ska ses som ett misslyckande 

utan bör ses som en del av teamarbetet. 

Modeller för samtal 

Gerotranscendence 

 

Med stigande ålder, hävdar Lars Tornstam professor i sociologi, ändras vårt perspektiv och 

sätt att se på tillvaron. Han har skapat teorin om gerotranscendence där han betonar att 

åldrandet kan medföra att vi omdefinierar jaget, de relationer vi har sedan tidigare samt att 

vi får ett nytt sätt att förhålla oss till de existentiella frågorna. På det individuella planet 

innebär det att vi riktar mindre fokus mot oss själva och de relationer vi har väljs alltmer 

selektivt. Vi ser oss själva som delar av ett större sammanhang och kan uppleva ett starkt 

samband med tidigare generationer. Mer tid ägnas åt reflekterande eftertanke i ensamhet 

och en samhörighet med ”alltet” kan infinna sig. Tornstam beskriver förändringar i tre 

huvuddimensioner: den kosmiska, jaget och slutligen dimensionen som berör personliga 

och sociala relationer (Tornstam, 2010). 

 

Möjligheten att samtala med andra äldre i grupp, dela minnen samt samtala om att åldras 

kan vara aktiviteter passande den äldre människan. Detta framkom i en studie där teorin 

om gerotranscendence utgjorde grunden för att hitta riktlinjer för äldrevårdens praktiska 

utförande (Wadenstam & Carlsson, 2003). Hur samtal skulle kunna föras mellan boende 

och vårdpersonal som passar den äldre människan presenteras i en annan studie utifrån 

samma teori, gerotranscendence, som grund. Samtal med frågor som också ökar kunskapen 

hos vårdaren om den äldre (Melin – Johansson et al., 2014).  

 

 



                      BILAGA I 

7 
 

De 6 S:n  

 

Modellen ”De 6 S:n” är en beprövad modell att använda inom palliativ vård där S:n står för 

Självbild, Självbestämmande, Sociala relationer, Symtom, Sammanhang samt Strategier. 

Modellen vilar på en teori som forskades fram av psykiatrikern Avery D Weisman under 

60 och 70-talen i USA. Självbilden utgör modellens kärna och består både av en kognitiv 

dimension (tankar patienten har om sig själv) samt en emotionell dimension (känslor 

patienten har om sig själv) i situationen. Ett grundantagande i teorin är att människor ofta 

dör som de har levat. Ett annat antagande är att varje människa själv bäst kan avgöra hur en 

god död nås (Ternestedt & Österlind, 2013). Genom att genomgripande använda denna 

modell vid planering, uppföljning och utvärdering av vården skapas ett redskap och 

förhållningssätt genom vårdprocessen som främjar fokus på personen och inte sjukdomen. 

Den främjar en personcentrerad vård och utgör ett stöd för att kunna föra in samtalet på 

personens levda liv (Sammanhang) samt personens tankar om döden (Strategier) 

(Nationellt vårdprogram palliativ vård, 2012). 

Sjuksköterskan  

Faktumet att världens befolkning blir allt äldre kommer att medföra ett allt större behov av 

hälso- och sjukvård i framtiden.  Den specialistutbildade sjuksköterskan inom äldrevård 

har en betydande roll tack vare de specifika kunskaper hon har om det normala åldrandet. 

Även de kunskaper hon har om hur den äldre människan uppvisar symtom vid sjukdom 

och hur hon svarar på behandlingar är viktiga då både symtom och effekt på behandling 

hos den äldre patienten kan skilja sig markant från andra patientgruppers, trots samma 

sjukdomstillstånd. I livets slut har den specialiserade sjuksköterskan specifik kunskap att 

kunna arbeta enligt den palliativa vårdfilosofin (Riksföreningen för sjuksköterskan inom 

äldrevård [Ä.] & Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2012).  

 

Den specialiserade sjuksköterskan inom äldrevård arbetar med en helhetssyn på den äldre 

patienten vilket innebär en omvårdnad som inte bara ser till den äldre människans ohälsa 

utan även till hennes hälsa (Tabloski, 2010). Hon/han har en nyckelposition för att kunna 

lyssna till vad de äldre har att berätta om sina levda liv. Genom personkännedom skapas 

relationer och därigenom kan sjuksköterskan stötta den enskilde äldre vid förändringar i 

livet samt vid den annalkande döden (Dwyer, Nordenfelt & Ternestedt, 2008). Dock 

framkom det i en studie av Beck (2013) att sjuksköterskan mest hade rollen som konsult på 

det kommunala vård- och omsorgsboendet. Den nära patientvården blev till största delen 

utförd av vårdpersonal med varierande kunskap i geriatrisk och palliativ vård. I en finsk 

studie visade det sig att det vanligaste tillfället för emotionellt stödjande samtal mellan 

sjuksköterskor och patienten var just i den patientnära vården men att tidsbrist hindrade att 

sjuksköterskan hann ge så mycket stöd som behövdes (Kuuppelomäki, 2003). 

 

Sjuksköterskan och palliativ vård 

 

Sjuksköterskors kontakt med palliativa patienter skiljer sig mycket åt beroende på i vilken 

vårdkontext hon arbetar. Omfattningen kan skilja sig från dagligen på ett hospice till mera 

sällan i det kommunala äldreboendet. Oavsett var sjuksköterskan arbetar är det viktigt att 

hon har tillräckligt med kunskaper för att kunna möta patienten samt närstående och att 

kunna samtala om existensen och livsfrågorna (Friedrichsen, 2012). Enligt WHO:s 

definition innebär det palliativa vårdandet en vård som inbegriper hela patienten med 

dennes familj. Definitionen stöds i en studie av Kuuppelomäki (2003)  vilken visar att det 

största stödet till patienten, enligt patienten, kommer från de närstående och att de 

närstående i sin tur behöver känslomässigt stöd av vårdpersonalen. I en metastudie 



                      BILAGA I 

8 
 

(Edwards, Pang, Shiu & Chan, 2010) där betydelsen av andlighet utforskades visade 

sammanställningen att sjuksköterskor ansågs ha en central roll i att underlätta relationer. 

De sågs som en del av familjen av patienterna, som också bad sjuksköterskorna att stötta 

de övriga familjemedlemmarna.  

Lidandets uttryck 

Lidande 

 

En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att lindra lidande, det förtydligas bland annat 

i ICN:s etiska koder för sjuksköterskor (International Council of Nurses, [ICN], 2005). 

Varje människas upplevelse av lidande är unikt och bör förstås utifrån hennes specifika 

livssituation. Lidande kan beskrivas som att känna sig hotad, tappa kontrollen men även en 

upplevelse av att känna sig kränkt. Omvårdnaden ska i möjligaste mån lindra men allt 

lidande kan inte lindras (SSF, 2010).  

 

Existentiellt lidande  

 

Enligt Kalkas och Sarvimäki (1996) är det framför allt sex världsåskådningar eller 

livsåskådningssystem hemmahörande i den västerländska kulturkretsen. En av dem är 

existentialismen. Enligt existentialismen är människan ett levande subjekt. Människan har 

frihet att välja och de val hon gör formar henne som människa. För att kunna fatta de val 

hon gör förutsätts en medvetenhet. Detta medför att hon bär ansvar för sina handlingar 

vilket kan medföra både ångest och lidande. 

 

Inom den palliativa vården finns, enligt WHO:s definition, fyra olika behovsdimensioner; 

den fysiska med smärtan som ett fruktat symtom, den psykiska med uttryck för oro och 

ångest, den sociala med bland annat relationer till familj och vänner samt den existentiella 

dimensionen med frågor om liv och död men också andliga och religiösa aspekter. Inom 

alla de fyra dimensionerna kan lidande uppkomma. De fyra dimensionerna bör särskiljas 

och synliggöras var och en för sig, det gynnar helheten (Ternestedt & Österlind, 2013). 

Speciellt gäller det den existentiella dimensionen som om den inte lindras riskerar att 

förstärka de övriga dimensionernas lidande. Det så kallade ”total suffering” (Strang & 

Strang, s. 52, 2012b). Att lindra det existentiella lidandet har i vårt sekulariserade samhälle 

alltmer blivit en uppgift för sjukvården (Strang & Strang, 2012a). Det argumentet stärks av 

resultatet i en studie av Strang och Strang (2002). I studien tillfrågades sjukhuspräster i 

Sverige om att rangordna de tre vanligaste frågorna patienter i livets slut ställde till dem 

samt till vilken grad de skattade att frågorna skulle ha kunnat besvaras av 

sjukvårdspersonalen. Resultatet visade att endast åtta procent av frågorna var av religiös 

karaktär. De viktigaste frågorna handlade om död och döendet samt om meningen med 

livet. Många av frågorna var sjukdomsrelaterade och kunde enligt prästerna ha hanterats av 

sjukvårdspersonalen (Strang & Strang, 2002).  

 

Den existentiella dimensionen ändrar ofta karaktär beroende på i vilken situation 

människan befinner sig. När döden är nära förestående präglas känslorna ofta av vanmakt, 

ilska och oro (Strang, 2012b). En metastudie visade att den andliga dimensionen 

framträder när meningen med livet ifrågasätts i livets slut och behov av själavård uppstår. 

Det viktigaste sättet att få andlig vård visade sig vara via relationer med vårdarna, i sättet 

patienten blev vårdad (Edwards et al., 2010). ”Människan är människans räddning” 

uttrycker Strang det faktum att vi bär vår existentiella ensamhet själva men den kan 

uthärdas lättare i gemenskap med andra (2012, s.98). När kroppen sviker kan känslan av att 

döden närmar sig bli tydligare och den existentiella ensamheten kan bli en extra börda att 
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bära. Då är det viktigt att någon finns att dela den existentiella smärtan med (Henoch, 

2013).  

 

Vårdlidande och ålderism 

 

Eriksson (1994) beskriver vårdlidandet som bestående av fyra kategorier; kränkning av 

patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård. Av dessa 

fyra är den förstnämnda den som förekommer mest frekvent. När den drabbar den enskilde 

begränsar den i det långa loppet personens möjligheter att fullt ut använda sin kapacitet och 

inneboende resurser. Samtliga fyra kategorier kan innebära en hämning av de viktiga 

hälsoprocesserna och få individen att tvivla på sitt egenvärde. Alla människor har bara 

genom att vara människa ett absolut värde, samma som för alla människor, men vi värderas 

och upplever vårt värde beroende på andras bedömning och behandling av oss. Genom 

kränkning av en människas värdighet skapas ett lidande. Utebliven vård är ett sätt att inte 

se eller bekräfta personen utifrån individens behov och innebär alltid en kränkning vilken 

åsamkar den enskilde ett vårdlidande. Denna behandling kan hos individen släcka lusten 

för att kämpa, den kan till och med innebära att lusten för att leva minskar och att 

meningen med livet förloras (Eriksson, 1994). En ytterligare dimension av vårdlidandet är 

den särbehandling och kränkning av en människa som sker när åldern anges som orsak till 

utebliven vård, oavsett fysisk och psykisk kapacitet. Detta fenomen kallas för ålderism och 

uppmärksammades i början av 1960-talet I USA (Lundman et al., 2012a). 

 

Medlidande 

 

Den palliativa vårdens värdegrund utgörs av helhet, närhet, kunskap och empati där empati 

är kärnan. Att som personal vårda människor i livets slut förutsätter förmågan att visa 

empati inför patientens situation (Nationellt vårdprogram palliativ vård, 2012). Enligt 

Eriksson (1994) betecknas begreppet medlidande som ett grundbegrepp inom 

vårdvetenskapen och hon ser medlidandet såsom en handling av etisk karaktär. Denna 

handling inbegriper även mod, modet vårdaren har att vilja ta ansvar för patienten och 

offra sig utan egen vinning bara för att vilja det bästa möjliga för patienten. Ursprunget till 

begreppet medlidande kan härledas till begreppet medkänsla (Eriksson, 1994). Det viktiga 

för att lidandet ska kunna lindras är att patientens lidande blir bekräftat, genom att lyssna 

och finnas tillhands kan vårdaren stödja patienten i att försonas med sitt lidande (Beck, 

2013; SSF, 2010). 

Teoretisk referensram  

KASAM – känsla av sammanhang 

 

När Aaron Antonovsky, professor i social medicin, studerade hur vissa individer (kvinnor 

som suttit i koncentrationsläger under andra världskriget) trots svåra yttre påfrestningar, 

kunde uppleva välbefinnande och en stark känsla av sammanhang i tillvaron fann han tre 

avgörande komponenter (Antonovsky, 1987). De tre komponenterna var meningsfullhet, 

begriplighet samt hanterbarhet där meningsfullhet är överordnad de två övriga. Dessa tre 

utgör hörnstenarna i modellen kallad KASAM, som är en förkortning för ”känsla av 

sammanhang”. De tre komponenterna har en inbördes relation, en dynamisk sådan, som är 

avgörande för om individen har en stark eller svag KASAM. Meningsfullhet, som 

Antonovsky (1987) kallade för motivationskomponenten, är den av de tre som utgör 

drivkraften för att hantera och handla samt för att begripa och förstå den påfrestning som 

en individ utsätts för.  
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Detta sätt att se och söka svar på upplevelsen av hälsa utgår från ett salutogent perspektiv, 

ett hälsofrämjande perspektiv, och blev motsatsen till att se förklaringen utifrån ett 

patogent perspektiv med sjukdomsfaktorer som orsak till ohälsan, ett perspektiv som oftast 

förekommit i den medicinska förklaringsmodellen sedan tidigare. Hälsa – ohälsa löper 

utefter ett kontinuum (Antonovsky, 1987).  

 

Varje enskild människas liv formas av de erfarenheter som kulturen, den sociala strukturen 

och den historiska perioden människan lever i utgör. Erfarenheterna påverkar vilket 

hållningssätt varje individ har och hur varje enskild person hanterar de påfrestningar, 

stressorer, som livet innebär. Antonovsky (1987) kallade detta sätt att möta stressorn som 

ett hållningssätt mer än ett medfött personlighetsdrag. Det intressanta blir att förhindra den 

spänning som stressorerna har på individen ifrån att övergå i stress. Hur följderna av 

stressorn blir för den enskilde individen; skadlig, neutral eller hälsobringande beror på 

personens KASAM (Antonovsky, 1987). Med andra ord det förhållningssätt personen 

genom erfarenheter har förvärvat. Erfarenheter av en stressor som varit begriplig och 

hanterats med framgång tidigare ger en bättre möjlighet att hantera denna typ av stressor 

framgångsrikt vid återupprepning. Den person som har en stark KASAM skiljer sig från 

den person som har en svag KASAM genom förmågan att konfrontera utmaningen, vilket 

betyder att personen är ”… inställd på att söka en mening i den och göra sitt bästa för att 

med värdigheten i behåll komma igenom den” (Antonovsky, s.41, 1987). Att vid 

påfrestning ha tillgång till de resurser som är bäst lämpade för att hantera den aktuella 

stressorn samt att kunna mobilisera och kombinera dem på bästa möjliga sätt är vad som 

utmärker en person med stark KASAM (Antonovsky, 1987).  

Problemformulering 

Den palliativa vården ska komma alla till godo som befinner sig i livets slut. Detta 

inkluderar den äldre människan boende på vård – och omsorgsboende. I den palliativa 

vården ingår bland annat att tillgodose de existentiella behoven hos patienterna. Att få 

bekräftelse, att bli lyssnad på är behov som oavsett sjukdom framträder hos den äldre 

människan (Beck, 2013). I studier gjorda i olika vårdsammanhang framkommer det olika 

faktorer som gör att sjuksköterskan men även läkare samt vårdpersonal undviker det 

existentiella samtalet. Faktorer som rädsla att skapa ångest hos patienten, egen rädsla för 

döden, samt obearbetad sorg (Beck, 2013; Lenherr et al., 2012; Oflaz et al., 2010). Men 

även hur och när samtalet ska hållas råder det tveksamhet om (Georges & Grypdonck, 

2002).  

 

Som sjuksköterska inom äldrevård är det nödvändigt att ha generell kunskap om den äldre 

människans vårdbehov men den enskildes behov styr det specifika utförandet. I det här 

fallet samtal om existentiella frågor. Det är viktigt att få en utökad kunskap om hur äldre 

på vård – och omsorgsboendet upplever behov av att samtala om existentiella frågor. 

Betydelsefullt är också att ta reda på när, med vem och hur detta samtal i så fall skulle ske. 

Ett sätt att få ökad kunskap om ett fenomen är att fråga dem som innehar kunskapen, i det 

här fallet den äldre människan. 

  

SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva behov av existentiella samtal hos den äldre 

människan. 
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METOD 

Ansats 

Denna studies ansats var kvalitativ, vilket innebär att syftet var att förutsättningslöst 

undersöka informanternas upplevelser av ett specifikt fenomen för att kunna generera teori, 

ett så kallat induktivt förfaringssätt. Denna metod att samla in data gjorde det möjligt för 

informanten att utifrån sina egna erfarenheter och upplevelser berätta. I en kvalitativ 

forskningsansats ska forskaren möta situationen med nya ögon och sträva efter att skapa en 

helhetsförståelse av denna unika situation. Då forskaren ville förstå vad fenomenet 

handlade om, vad det kännetecknades av samt vad det innebar, antogs ett inifrånperspektiv, 

vilket betyder att forskaren var nära undersökningsproblemet och innehade kunskap om 

ämnesområdet (Forsberg & Wengström, 2008).   

 

Urval 

 

Intervjuerna genomfördes på ett särskilt boende i Stockholms län. Omvårdnadsansvarig 

sjuksköterska blev informerad om studien, dess syfte och urvalskriterier och gav sedan 

förslag på boende som skulle kunna passa. Strategiskt urval valdes för att få så mycket 

djup och bredd i ämnet som möjligt (Forsberg & Wengström, 2008). Urvalskriterier var 

personer fyllda 65 år och äldre, både kvinnor och män. Den boende skulle ha bott minst en 

månad på boendet, då det många gånger är en omtumlande händelse att byta bostad och det 

var viktigt att informanten kände sig på plats innan intervjuerna genomfördes. Samtliga 

skulle förstå samt tala det svenska språket. Personer med demensdiagnos eller kognitiv 

svikt av annan orsak exkluderades. Detta då informerat samtycke (Bilaga I) ska kunna ges 

samt full förståelse av ämnet med god språklig förmåga är avgörande vid en beskrivande 

intervju. Inte heller personer i ett sent palliativt skede tillfrågades då personen troligtvis 

befinner sig i ett skört tillstånd och inte kommer att kunna tillgodogöra sig 

forskningsresultatet (Polit & Beck, 2010). Forskaren tillfrågade de boende som uppfyllde 

kriterierna men meddelade inte någon vem som hade valts, detta för att undvika 

igenkänning. De tillfrågade personerna fick muntlig information och tillfälle för frågor i 

samband med att det informerade samtycket skrevs på. De fick några dagars betänketid för 

att de skulle kunna avböja om de ångrade sig. Alla de boende som tillfrågades om att vara 

med i studien deltog. Fem kvinnor och tre män.  

Genomförande 

Data samlades in genom kvalitativa forskningsintervjuer för att nå en djupare förståelse av 

det undersökta ämnet. Sammanlagt genomfördes åtta intervjuer. Forskaren var noggrann 

med att förklara för informanterna att intervjun rörde den boendes tolkning av 

”existentiella frågor” och att det inte skulle föras ett existentiellt samtal i sig mellan 

forskaren och informanten. Som intervjumetod valdes den semistrukturerade modellen där 

förutbestämda frågor ställdes utifrån ämnesområdet. En frågeguide (Bilaga II) skapades 

med frågor som var öppna för att få så fylliga svar som möjligt och för att undvika ja – 

eller nej – svar (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Innan intervjuerna startade, gicks syfte och det undertecknade samtycket igenom en gång 

till för att informanten skulle känna sig införstådd med intervjuns syfte samt för att kunna 

slappna av innan intervjun startade. Efter tre intervjuer skrevs den första frågan om då det 

fanns behov av att förtydliga vad som menas med ”existentiella – /livs – frågor”. 

Förtydliganden hade gjorts även i de första intervjuerna men ändrades i frågeguiden efter 

tre intervjuer. Detta gjordes efter samtal med handledare. En fråga lades till efter fem 

intervjuer. Handledare godkände även tilläggsfrågan. De fem första informanterna svarade 

även de på tilläggsfrågan. Följdfrågor ställdes också under intervjun för att förtydliga 
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huvudfrågan och för att fördjupa svaren. Forskaren uppmuntrade informanterna genom 

nickningar och ögonkontakt att uttrycka sig samt var även uppmärksam på det outtalade 

som till exempel hummanden och pauser, så kallad probing (Forsberg & Wengström, 

2008). Ett dokument med fördjupande frågor användes som stöd under intervjun (Bilaga, 

II). Intervjuerna spelades in samt stödanteckningar skrevs ned, vilket var godkänt av 

informanterna. En avstämning gjordes när intervjun var avslutad så att det som sagts 

stämde överens med vad som antecknats (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Informanterna erbjöds möjligheten att kontakta forskaren efter avslutad intervju för att få 

svar på eventuella frågor. Frågeguiden prövades som pilotintervju vid första intervjun, 

vilket den berörda informanten hade fått information om. Då pilotversionen gav svar på 

problemformuleringen fick intervjun ingå i studien. 

 

Informanterna fick själva välja den plats där de ville bli intervjuade. Stor uppmärksamhet 

riktades mot att minimera störande moment såsom telefoner och besök. Skriven 

information sattes upp på utsidan av den boendes ytterdörr, där stod ”var god stör inte” 

(Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Artiklar till studien hittades via sökning i kurslitteraturens referenslistor och genom 

sökning i databasen PUB med. Artiklar från 2000-talet valdes då det hittades givande 

studier inom ämnesområdet som fortfarande kändes aktuella. Samtliga artiklar var 

peerreviewed. En artikel i Omvårdnadsmagasinet (2014) om ämnesområdet – Samtal i 

livets slut – ledde till att en forskare, Christina Melin – Johansson, kontaktades via mail 

vilket genererade mer information om ämnet.  

 

Databearbetning 

 

I denna kvalitativa studie analyserades insamlad data med innehållsanalys utifrån 

Graneheim & Lundman (2004). Analysen påbörjades med att forskaren, efter varje 

avslutad intervju sammanfattade det första intrycket som erhållits och skrev ner detta (Mc 

Connell – Henry, James, Chapman & Francis, 2009). Därefter avlyssnades de inspelade 

intervjuerna utan avbrott. Detta gjordes efter att alla intervjuer var avslutade för att 

bibehålla en teorineutral attityd. Risken är annars stor att idéer formas som påverkar de 

återstående intervjuernas utförande (Hartman, 2004). Ett beslut som fattades med vetskap 

om att en fördjupning hade kunnat ske inför nästa intervju om intervjuerna hade avlyssnats 

direkt efter. Intervjuerna avlyssnades dock regelbundet vid ett flertal tillfällen. 

 

Efter detta kompletterades de anteckningar som förts under intervjun med vad som 

framkom när intervjuerna genomlyssnades. I och med denna metod kontrollerades att de 

skrivna anteckningarna var korrekta samtidigt som de kompletterades. 

 

Forskaren började med en manifest analys där det uppenbara framträder, ingen tolkning 

sker. Allt som sades som berörde syftet skrevs ned. Pauser och skratt transkriberades också 

för att återge data såsom det hade uttryckts och därmed ge ökad noggrannhet till tolkningen 

av intervjun. En stor noggrannhet iakttogs vid detta moment då detta är ett kritisk steg i 

processen och fel är nästan omöjliga att undvika (Polit & Beck, 2010). Forskaren gick 

regelbundet tillbaka till de inspelade intervjuerna och gjorde en avstämning. De förda 

anteckningarna kondenserades till mindre meningsbärande enheter som besvarade syftet, 

färgmarkerades och sorterades därefter in under huvudkategorier som utgjordes av 

frågorna i frågeguiden. Nästa steg var att sortera enheterna i subkategorier efter likhet i 

innebörd, se exempel Tabell 1.  
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Tabell 1 

Exempel på huvudkategorier, meningsbärande kondenserade enheter och subkategorier. 
Huvudkategori Meningsbärande, kondenserade enheter 

 

Subkategorier 

Funderingar över 

livsfrågor  

Kroppen gör begränsning 

äckligt med sjuk kropp 

 

Kroppen sviker  

Betydelse av 

livsfrågor 

Fortfarande njuta av livet, tänker inte på val som 

gjorts 

 

Att leva i nuet 

Samtal med vem Barn hälsar på, står nära, har bra kontakt, 

trygghet 

 

Närhet ger kraft och stöd 

Samtal i boendets 

regi  

Inte aktuellt nu, med vem skulle samtalet vara? 

 

För att se behövs tid 

 

Slutligen abstraherades de olika subkategorierna, de tolkades och teman framkom, en så 

kallad latent innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Teman fick utgöra rubriker i 

resultatredovisningen med tolv subkategorier som underrubriker, se Tabell 2.  

 

Tabell 2 

Teman och subkategorier i resultatet 

Yttre händelser 

skapar lidande 

Livet indelat i tid Att ge och få stöd Livet klätt i ord 

Kroppen sviker Hela livet till nutid 
Närhet ger kraft och 

trygghet 

Att samtala – en 

drivkraft i sig 

Förluster Att leva i nuet 
Omsorg och omtanke – 

att skydda nära från 

lidande  

Samma våglängd- en 

förutsättning för 

samtalet 

Döden som befriare 

från lidandet 

Framtid relaterat till 

hälsa och autonomi 
 

För att se behövs tid 

   
Möjliggörande av möten 

 

Citat användes för att öka trovärdigheten (Booth, Colomb & Williams, 2004). Resultatet 

diskuterades utifrån bakgrundsfakta samt utifrån den teori som valts (se teoretisk 

referensram ovan, förf.anm.). 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

I Vetenskapsrådets ”God forskningssed” (2011) framhålls att forskning är viktig samt 

nödvändig för både individernas och samhällets utveckling. Den ska vara inriktad på 

väsentliga frågor och hålla en hög kvalitet, forskningskravet. Samtidigt ska individerna i ett 

samhälle ha skydd mot ”otillbörlig insyn” vilket betyder att man skall värna om privatlivet. 

Individen får inte utsättas för fysisk eller psykisk skada eller kränkning, 

individsskyddskravet. Dessa två måste alltid vägas mot varandra. Det finns fyra huvudkrav 

som utgör grunden för individsskyddskravet, enligt Vetenskapsrådet.  

 

1. Informationskravet som bland annat innebär att deltagarna skall ges full 

information om vad deras roll i studien innebär samt att det är frivilligt att delta. 
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Betoning skall göras att informanten har rätt att avbryta deltagandet när som helst 

under studien.  

 

2. Samtyckeskravet innebär att när deltagarna är aktiva i studien skall jag som 

forskare inhämta deras samtycke till att medverka. Detta görs genom att deltagarna 

får ett informationsblad med ett skriftligt samtycke. Dokumentet ska signeras av 

informanten. 

 

3. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna garanteras att de fakta de lämnar inte 

kan spåras av utomstående. Forskaren är den enda som känner till informantens 

identitet.  

 

4. Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda endast får användas i 

forskningsändamål. 

 

En studies nytta skall alltid vägas mot dess risker, risker för att informantens autonomi 

eller integritet kränks (Helgesson, 2006). I denna studie var deltagandet helt frivilligt samt 

utan påtryckningar, speciellt har forskarens roll som sjuksköterska i verksamheten lyfts 

fram och förtydliganden gjorts om att omvårdnaden för den enskilde inte ska påverkas av 

om boende deltar eller inte. Studiens syfte, genomförande och publicering har noggrant 

redovisats och forskaren har förvissat sig om att informanterna tillfullo förstod sin 

medverkan. 

 

Samtliga fyra krav informerades om, även information om att informanten kunde avbryta 

studien när som helst utan motivering gavs. För att skydda informanterna erbjöds de att 

läsa igenom rapporten innan publicering för att bekräfta resultatet (Polit & Beck, 2010). 

Data förvaras inlåst, i lösenordsskyddad dator, hos forskaren och är kodat för att inte kunna 

härledas till person. Detta gäller både det skrivna samt det inspelade materialet, vilket 

informanterna fick information om innan intervjuerna påbörjades (Kvale & Brinkmann, 

2009). 

 

Verksamhetschef har informerats om studien skriftligt och muntligt och har lämnat 

informerat samtycke (Bilaga III). 

 

RESULTAT   

Resultatet visade att trots att glädjen till livet fanns som en stark grundkänsla hos 

informanterna fanns det en tydlig koppling mellan yttre faktorer som sjukdom, smärta och 

förluster av nära och kära och det existentiella lidandet. 

Yttre händelser skapar lidande  

För de flesta av informanterna var frågan om betydelsen av livsfrågor något som skapade 

stunder av eftertanke men även ett behov av förtydligande från forskaren. Flera av 

informanterna dröjde vid frågan tills den hade exemplifierats och förklarats som frågor 

rörande till exempel döden, döendet och livets mening. En informant svarade efter en 

stunds fundering att hon inte ville tänka på döden, inte för att hon förträngde tankarna, utan 

mer för att hon var så kär i livet. Hon tänkte på döden ibland vilket hon trodde de flesta 

äldre gjorde från och till. En informant som hade varit sjuk i hög ålder men blivit 

friskförklarad upplevde det som helt fantastiskt och det hade hjälpt honom mycket när han 

tänkte på livet och döden. Detta beskriver vad samtliga av informanterna förmedlade, en 

livsglädje, men som det visade sig under samtalens gång, en livsglädje som påverkades av 

händelser utanför deras kontroll. 
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Kroppen sviker 

 

Livet kändes som värt att leva, men åsynen av den sjuka, avmagrade kroppen, som förut 

varit i fin form, väckte ett äckel och tankar på om det fanns någon mening med att fortsätta 

leva dök upp. Men de tankarna sköts snabbt åt sidan, berättade en informant: 

 

Mycket nöjd med livet men inte min kropp … förut bra figur kropp, när jag 

duschar, det är inte ett större problem jag vill inte tänka på det, medvetet 

tränger jag bort tankarna [rör i koppen med eftertryck] kroppen gör begränsning 
 

Den kroppsliga smärtan och dödens närmande verkade öka det existentiella lidandet. En 

informant vars hustru avlidit på boendet efter en längre tids sjukdom såg att ju sjukare 

makan blev desto mer nedstämd blev hon. Även tankar om att vilja avsluta livet hade 

yttrats. Detta kopplades av maken ihop med det fysiska lidandet. En av informanterna fick 

för cirka ett år sedan besked om att cancern kommit tillbaka, ungefär samtidigt blev också 

hjärtat försämrat. I och med detta förändrades hela livet. Hon önskade att hon kunde skratta 

med sina anhöriga när de skrattade och kunna känna äkta glädje. Hon försökte skratta men 

inuti grät hon. Hennes liv påverkades helt av sjukdomen: 

 

Livet är för mig ingenting nu, med den sjukdom jag har 
 

Den förändrade livssituationen med en obotlig sjukdom frammanade tankarna på meningen 

med livet: 

 

Tänker på att det skulle kunna vara bättre nu, frågor om varför lever man dyker 

upp 
 

Den fysiska smärtan återkom i flera av informanternas svar. Smärtor gjorde att tankar blev 

mörka och de färgade även det levda livet och dess val även om tankarna var kortvariga. 

När man hade smärta i kroppen då drogs tankarna fram, en informant uttryckte det så här: 

 

Är inte tillfreds när man har ont det går upp och ner, fysiskt påmind, och 

orkar inte vissa saker … tänker ibland på om man gör rätt eller fel 
 

En speciell typ av lidande orsakades av hälso – och sjukvården, det så kallade vårdlidandet. 

En man berättade hur han nekats vård för sin smärta med motiveringen att han var för 

gammal. Det gällde en ortopedisk åtgärd. Detta hade skapat en ökad känslighet hos honom 

vilket gjorde att han inte alltid orkade göra sin röst hörd längre, han önskade att det fanns 

någon som kunde föra de boendes talan ibland, någon som var obunden både mot boendet 

och hälso – och sjukvården i övrigt. Han kände sig diskriminerad för sin ålder, att han var 

för gammal för att få vård. 

 

Förluster  

 

Att ha förlorat en livspartner påverkade meningen med livet, för en informant var det 

fortfarande efter flera år förknippat med en overklighet det som hade hänt. Maken 

insjuknade mycket hastigt i en stroke som lämnade kvarstående skador och påverkade 

deras gemensamma liv drastiskt. De flyttade till det särskilda boendet och deras 

gemensamma resor med musiken kunde inte längre genomföras. Hon tänkte mycket på sin 
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man och saknade det gamla boendet. Allt som skedde efter insjuknandet upplevdes som i 

ett chocktillstånd hos informanten som minns genom att lyssna på deras favoritmusik och 

på hans inspelade röst: 

 

Det är som att ena minuten var han frisk sedan blev han sjuk 

Känns lugnare när jag hör hans röst 
 

En informant vars sambo avlidit för några år sedan tappade livslusten och funderade på att 

kanske var det dags att avsluta livet. Han gjorde sig av med sina tillhörigheter: 

 

Man vill skjuta bort allt … tänkte avsluta … då vill man slippa allt det här 
 

Döden som befriare från lidandet 

När lidandet gjorde sig påmint i olika skepnader kunde även tankar på döden dyka upp. 

Men inte som någonting som skrämde i sig. Döden kunde till och med ibland ses som en 

befriare när villkoren för livet kändes hårda, enligt en informant som uttryckte det så här: 

 

Döden … ingen rädsla, kan kännas skönt att få somna in 
 

Ingen av informanterna uttryckte rädsla för döden däremot fanns funderingar på hur 

döendet skulle bli. Fysisk smärta skrämde, då var det bättre att ”gå bort” och slippa 

lidandet. En viss rädsla uttrycktes också av några av informanterna för att demens skulle 

kunna drabba dem. En informant var rädd för att bli liggandes mot sin vilja, oförmögen att 

kunna uttrycka motstånd mot att ”hållas vid liv” genom att matas. Denna önskan hade 

framförts och skulle framföras igen till de anhöriga. En informant hade via sitt arbete 

kommit nära döden hos djur, vid jakt och hade ett avslappnat förhållande till döden 

generellt. Han tänkte aldrig på den och den skrämde inte.  

Livet indelat i tid 

Hela livet till nutid 

Flertalet av informanterna uppehöll sig inte någon längre stund vid frågan om livsfrågorna, 

utom en informant som berättade att de betydde mycket för honom och att de utgjorde 

källan till glädje. För flertalet utgjorde livsfrågorna en naturlig del av hela livet, alla de 

samlade erfarenheterna man hade med sig genom livet fram till nutid.  För andra var det 

den upplevda känslan av att leva som äldre, att vara äldre och vad åldern i sig medförde.  

En informant uttryckte med eftertänksamhet: 

 

Livsfrågor … där du är nu … hur det blir när man blir äldre … hur jag har det 

nu när jag kommit upp i hög ålder  
 

Ingen av informanterna lade en andlig eller själslig dimension på livsfrågorna. Likadant 

förhöll det sig med att vara troende, vilket inte någon av informanterna sade sig vara. 

Däremot beskrev en av informanterna att det fanns någonting som höll ordning på allt, så 

hade hon känt sedan tjugoårsåldern, men detta var inte religiöst och ”det” skänkte henne 

inte ro men oroade henne inte heller: 

 

Någon ordning på något vis … så att det rullar … stort eller smått, jag vet inte 

… något som jag inte begriper … bekymrar mig inte för det 



                      BILAGA I 

17 
 

 

Livsvalen var gjorda och en informant uttryckte att hon levt sitt liv, hon upplevde sig inte 

som varken en snäll eller elak person, ingen kunde klandras för hennes livsval. Tankar om 

det levda livet förekom hos flertalet men klädda i minnen, minnen som kunde skänka 

glädje men också en viss tungsinthet beroende på sinnesstämningen. En informant 

förklarade det så här:   

 

Kan man tänka när som helst på hur livet blev de tankarna kan komma när 

som helst … det som har varit, det blir ibland när man känner sig dålig 

 
Att leva i nuet 

 

Även då tankarna hos flertalet av informanterna ibland återvände till det som varit var det 

nutiden som fyllde tankarna och dagarna. Grubblerier eller funderingar på livsfrågor tog 

hos flertalet av de tillfrågade inte någon större tid i anspråk. En informant berättade att han 

aldrig tänkte på livet eller döden, han hade aldrig gjort det och skulle aldrig göra det. Det 

var inget medvetet val utan behovet fanns inte. 

 

För några av informanterna hade livet i yngre dagar noggrant planerats framåt, för någon 

för flera veckor i taget men nu levdes livet oftast i stunden. Att tänka på det här sättet 

verkade vara ett medvetet val, färgat av händelser och förändrade livssituationer. En 

informant som flyttat till boendet med maken då han blivit sjuk satte ord på det: 

 

Jag planerar inte framåt, jag planerar inget i förväg - tar dagen som den 

kommer, ett medvetet sätt att hantera tillvaron, förr mycket planering … det 

som kommer det kommer 
 

Förmågan att kunna njuta av livet fanns kvar hos de flesta av de informanterna. Barn som 

vuxit upp och klarat sig bra genom livet, en ekonomisk trygghet och ett tryggt boende var 

faktorer som alla hade en avgörande betydelse för deras lycka i nutid. Hos flera av 

informanterna påverkades även nutiden av hur deras egna uppväxter som barn och 

ungdomar varit. Där fanns minnen av trygghet från att ha vuxit upp omgiven av många 

syskon och kärleksfulla föräldrar, minnen som skänkte glädje men även minnen av kriget 

som en del av vardagen med separationer från närstående. Otryggheten och att tidigt ha fått 

klara sig själv under uppväxten förstärkte deras tacksamhet mot hur livet ändå blivit. Hos 

en av informanterna där sjukdom blivit en del av vardagen lyste bitterheten med sin 

frånvaro. Det fanns mycket kvar att känna stor glädje inför och ledsamheten gjorde sig inte 

besvär:  

… är nog lite konstig många tycker att jag borde tänka och vara deprimerad, tycker 

att jag är för mycket optimistisk, de tycker synd om mig [skrattar] 

 

 

 
Framtid relaterat till autonomi och hälsa 

 

Bidragande till upplevelsen av att livet fortfarande var värdefullt i hög ålder var förmågan 

att kunna klara sig själv så mycket som möjligt, vikten av att vara så självständig som 
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möjligt. Autonomin, självständigheten i vardagen var starkt förknippad med tacksamhet 

och skapade ett välbefinnande i stunden men med en medvetenhet om att detta var 

föränderligt och då skulle påverka livskvaliteten. En informant berättade hur hon tänkte: 
 

Försöker hålla en egen ordning, så länge man kan klara sig själv så får man 

vara glad den dagen jag inte klarar mig själv är det kanske lika bra att somna 
 

Även då sjukdom hos en av informanterna medfört att självständigheten beskurits så 

bibehölls den positiva livsinställningen genom en anpassning till den förändrade 

kapaciteten. Så mycket som möjligt av de dagliga sysslorna utfördes fortfarande så 

självständigt som möjligt. En informant som tidigt hade tvingats att lämna sin familj på 

grund av kriget för att söka arbete i ett annat land tolkade den stora betydelse autonomin 

fortfarande hade som något som berodde på den tidigt påtvingade självständigheten: 

 

Mycket viktigt att vara självständig, fick klara mig själv tidigt, har klarat mig 

själv alltid, man har blivit mer självständig av att tidigt bli tvungen att klara 

sig själv 

Att ge och få stöd 

Hos några av informanterna fanns det sjukdom eller sviter av sjukdom som gjorde att 

döden kändes närmare än för övriga. Det påverkade de nära relationerna med de 

närstående.  Relationen innebar ett mottagande av stöd men också ett givande av stöd. 

 

Närhet ger kraft och trygghet 

 

De närståendes betydelse i de intervjuades liv var mycket stort, specifikt uttalades detta av 

kvinnorna. Alla de intervjuade kvinnorna hade god kontakt med sina barn och träffade dem 

regelbundet. Man samtalade, berättade om livet som varit och småpratade om vardagen 

tillsammans. De fanns där om behov av djupare samtal skulle bli aktuellt. Även relationen 

till maken var nära eller hade varit nära när maken levde. Flera av informanterna berättade 

hur sammansvetsade de hade levt med sina män. De hade rest tillsammans och arbetat sida 

vid sida för att skapa ett bra liv tillsammans. Saknaden var stor när maken hade avlidit, ett 

tomrum som barnen fyllde: 

 

Barnen hälsar på, står nära, har bra kontakt en trygghet 
 

Omsorg och omtanke – att skydda nära från lidande  

 

När anhöriga fick klart för sig att döden närmade sig för vissa av informanterna blev det 

ibland ombytta roller i relationerna. Några av de intervjuade kände att de inte kunde 

samtala med sina barn om döden, barnen ville inte höra talas om döden och det kändes 

ibland som en tung börda att bära: 

 

Har blivit påverkad … mår dåligt gråter på nätterna  
 

De valde ibland att inte berätta allt för anhöriga, de valde att skydda dem istället. En 

informant hade ett barn (här kallad R, förf. anm.) och deras relation hade alltid varit 

mycket varm. De hade gjort mycket tillsammans under hela R:s uppväxt. När maken avled 
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var R i tonåren och dödsfallet gjorde deras relation ännu närmre. Hon försökte samtala 

med R om döden men R ville inte lyssna: 

 

 R vill inte höra har svårt med att mamma ska gå bort 

Livet klätt i ord 

Ett av de svar som visade sig vara det mest överensstämmande mellan alla tillfrågade var 

behovet av att samtala med andra människor, samtalen var fyllda av livet i stort som smått, 

av det som kändes viktigt för den enskilde. Samtalen gav livet mening. 

 

Att samtala – en drivkraft i sig 

 

Även de som inte samtalade om livsfrågor i sig såg samtalet som något mycket viktigt 

överlag. Det upplevdes så viktigt att när en samtalspartner av olika anledningar inte längre 

fanns tillgänglig för samtal söktes nya samtalskontakter aktivt. Alla informanterna hade 

någon eller några viktiga personer som de samtalade med. Även samtalsinnehållet var 

viktigt för vissa utan att de vidare specificerade vad det innebar. En informant som aldrig 

samtalade om livsfrågor och som inte ”grubblade” över liver eller döden uttryckte det 

såhär: 

 

Inte intresserad av livsfrågor i samtal i någon form /… / har behov av att 

samtala med någon, hittar någon ny som är kunnig 
 

För andra var samtalet i sig viktigast vad det innehöll visade sig i stunden, det berodde på 

vad som kändes intressant att samtala om vid tillfället. En informant som inte såg något 

behov av att samtala specifikt om livsfrågor lämnade dock dörren öppen för att behovet 

kunde dyka upp senare i livet: 

 

Inte behov av att samtala om livsfrågor i nuläget kanske om jag blev svårt sjuk 

 
Då begreppet livsfråga och samtal skulle förtydligas för en av informanterna, tillfrågades 

hon om ett samtal med en präst skulle kännas aktuellt. Men detta var inte aktuellt nu och 

hade aldrig varit aktuellt tidigare heller, hon ville hellre samtala med en doktor som kunde 

göra henne frisk. Hos en informant fanns det en viss besvikelse över hur litet intresse 

kyrkan visade för personer som förr engagerat sig mycket i kyrkans välgörenhet: 

 

Kyrkan inte intresserad av att hjälpa 
 

En informant såg alla typer av samtal som något mycket positivt, till och med att samtalen 

kunde göra att livet blev lyckligare och längre. Att ha haft turen att ha funnit en 

samtalspartner på boendet som tänkte på samma sätt, gjorde enligt informanten, 

livsfrågorna ännu bättre. Betydelsen av samtal hade för några av informanterna varit direkt 

avgörande för hur de mådde. Speciellt efter förluster av nära och vid egen sjukdom hade 

samtal varit något att hålla fast vid och hämta kraft ifrån, enligt en informant liknat vid en 

”livlina”. Detta var något som speciellt männen hade gemensamt, de hade alla förlorat, 

nära partners. En informant berättade med inlevelse och entusiasm:  
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 Livet har fått en mening på nytt, givande och tagande, samtalet är viktigt /… / 

livet har fått en nystart 
 

Några av informanterna ville inte att samtalets innehåll förknippades med sjukdom. Det 

kändes inte meningsfullt att samtala om och kunde till och med upplevas som ”gnälligt”. 

En annan av informanterna såg det som meningslöst ur aspekten att det ändå var omöjligt 

att tillfriskna: 

 

Spelar ingen roll hur många jag samtalar med, blir inte frisk 

 
Samma våglängd- en förutsättning för samtalet 

 

Oavsett vem informanterna samtalade med om det var familjemedlemmar eller vänner så 

var det personer som var noggrant utvalda för att kunna samtala med. Det visade sig snabbt 

med vem informanterna kunde samtala med, speciellt om det rörde sig om en ny kontakt. 

Det mest avgörande för informanterna för att vilja föra ett samtal med någon var att det 

kändes rätt, ”kemin” måste stämma. Även att det fanns förtroende mellan informanten och 

samtalspartnern var viktigt. Vilka man valde att samtala med skiljde sig åt när det gällde 

män och kvinnor. Männen hade samtalskontakter utanför den allra närmaste 

familjekretsen. De hade aldrig fört samtal om livsfrågor inom familjen och samtalen fördes 

inte inom familjen nu heller. Däremot samtalade de flesta av männen om allt med de nya 

kontakterna utanför familjen: 

 

Hela livet samtalas om 
 

En informant som såg samtal som något mycket viktigt överlag och livssamtal som mycket 

viktigt specifikt satte ord på förutsättningarna: 

 

Det värsta är att för att få en livsfråga 100 procentigt klar behöver man ha 

någon att samtala med som är på samma linje 
 

De flesta av kvinnorna samtalade med familjen och då kunde det röra sig om både 

livsfrågor och vardagliga saker. Barnen var de viktigaste samtalskontakterna för dem. 

Även för dem som inte samtalade om livsfrågor i nuläget med närstående såg dem som de 

viktigaste även den dagen det skulle bli aktuellt med samtal om liv och död. En informant 

samtalade dagligen med sin make om hela livet, där livsfrågorna inte särskiljdes: 

 

Inget som plockas fram för att ”nu ska vi samtala om det” utan ingår i det 

normala samtalet 
 

En av informanterna hade en person, en själsfrände, som informanten diskuterade med som 

var utanför familjen. Efter en stunds eftertanke visade det sig att det de samtalade om nog 

var livsfrågor. En mycket viktig kontakt: 

 

En person diskuterar med hur livet är, fördjupar oss i livets mening, 

människans livsvandring, seriösa frågor här och nu, kan ändras livet är up 
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and down /…/ finns mellanting, finns mycket punkter så att det är väldigt 

intressant ämne  
 

För att se behövs tid 
 

Det framkom hos flera av informanterna att de upplevde att personalen var i arbete i stort 

sett hela tiden. En känsla av att det alltid var ont om tid. Några av informanterna upplevde 

att de som boende var osynliga. Någon möjlighet för personalen att sitta ner för att samtala 

fanns i princip inte, konstaterat av en informant: 

 

Ingen speciell kontakt med någon ingen, stannar upp och frågar 
 

Andra upplevde att det fanns personer i personalen som man nog skulle kunna samtala med 

men återigen var det tiden som fattades, enligt en informant: 

 

Det finns personer, tyvärr är det för lite folk, de har så bråttom, tiden fattas för 

samtal med personal 
 

En informant hade av en slump funnit en god samtalspartner i en personal. Det hade blivit 

en personlig kontakt från första början och där fanns både förtroende och personkemi. De 

kunde samtala om allt möjligt rörande livet: 

 

… har kontakt med en person på boendet, styrt av person, inte väljas av någon 

annan /… / pratar inte med vem som helst 
 

En informant kunde tänka sig att samtala med någon utanför familjekretsen men hade för 

tillfället inget behov av detta. Att ha givande samtal var beroende av med vem man talade, 

det kunde ingen annan välja. En informant som hade pågående samtal ville inte samtala 

med någon mer, efter en lång paus svarade informanten på frågan: 

 

Vill inte gå in och diskutera med andra, skulle känna mig splittrad, har en 

diskussionskamrat 
 

Några kunde tänka sig att bli tillfrågade av sjuksköterskan om att ha samtal om livsfrågor, 

man skulle kunna säga nej utan att det skulle kännas obekvämt. Om behov av samtal skulle 

uppstå kunde några själva tänka sig att fråga om samtal med personal men inte som 

förstahandsval. Samtal om livsfrågor med personal var inget som man såg som ett naturligt 

alternativ i dagsläget.  

 

Om jag är tvungen fråga själv, men tveksam osäkert med vem skulle samtalet 

vara? 
 

En informant ville inte bli tillfrågad och skulle inte fråga själv heller, samtal om livsfrågor 

var inte aktuellt, inte i någon form.  

 

 

Möjliggörande av möten 
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Förr hade det i en av enheterna funnits grupper där man satt tillsammans och mindes det 

forna samhället. Det var något som hade uppskattats mycket. Tankar om att kunna införa 

detta på nytt framträdde. Enligt informanten som berättade skulle det vara mycket 

uppskattat. Speciellt på lördags – och söndags eftermiddagar när det var alldeles tyst och 

ingenting hände. Då kunde dessutom de mörka tankarna komma, när informanten satt helt 

ensam. Just möjligheten att kunna få träffa andra boende i mindre samtalsgrupper var något 

som alla utom en av informanterna ställde sig positiva till. Dock fanns det funderingar på 

om orken skulle räcka till hos en av informanterna. Även hur upplägget för samtalet skulle 

se ut var av intresse. En informant såg att detta vore mycket bra, enligt informanten skulle 

alla som bodde på boendet må bra av att träffas och umgås. Det skulle vara nödvändigt att 

det fanns personal som kunde hantera gruppsamtal enligt informanten. För en informant 

måste mötesplatsen vara ett forum där det kändes rätt: 

 

Lyssna och ta lärdom av andra … kan vara samtal om ett ämne man ska ärligt 

gå in i det … ja jag säger ja om man kan hoppa av 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Urval 

 

Ett strategiskt urval valdes som metod för att välja deltagare till denna studie. Detta gav 

forskaren möjlighet att välja de mest passande informanterna (Forsberg & Wengström, 

2008). Denna studie var inriktad på att få så mycket data om ämnet som möjligt utifrån vad 

informanterna berättade. Det förutsatte en god språklig förmåga och en förmåga att kunna 

lämna informerat samtycke vilket gjorde att personer med demensdiagnos eller kognitiv 

svikt inte tillfrågades. Personer i ett tidigt skede av demenssjukdomen skulle ha kunnat 

tillfrågas. Dock är det ovanligt att boende flyttar in till det särskilda boendet i ett tidigt 

skede av sjukdomen. De snäva kriterierna och vald datainsamlingsmetod medförde att 

urvalet inte blev representativt för alla de boende på det särskilda boendet där intervjuerna 

genomfördes. Detta är viktigt att beakta då de exkluderade grupperna utgör en stor del av 

de som bor på ett särskilt boende och som alla boende bör få sina behov av existentiell 

karaktär tillgodosedda. 

 

Personer i ett sent palliativt skede exkluderades också med hänsyn till det utsatta tillståndet 

med många gånger besvärande symtom och påverkat medvetande. En av informanterna 

visade sig ha fått ett recidiv i sin cancersjukdom och var i palliativt skede, dock inte i ett 

sent palliativt skede. De svar som just denna informant gav, vilka var mer av nedstämd 

karaktär, speglades sannolikt av att boende återinsjuknat, vilket kan vara viktigt att ha med 

sig då det visar på när det största behovet av att samtala om existentiella frågor kan uppstå. 

Både kvinnor och män kom till tals, vilket visade sig vara värdefullt då det noterades en 

liten skillnad mellan könen i vissa frågor. En noggrannare beskrivning av informanternas 

sjukdomar har inte gjorts av hänsyn till att informanterna då lättare skulle ha kunnat 

identifieras. 

 

 

Genomförande 
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En kvalitativ design är flexibel. En omvärdering av syfte, forskningsfråga, metod, teori och 

pålitlighet kan behöva göras under processen beroende på vad som framkommer under 

datainsamlingen (Forsberg & Wengström, 2008). Detta utfördes i studien, både syfte och 

problemformulering behövde justeras och omformuleras allteftersom arbetsprocessen 

fortskred. Forskaren innehar utifrån rollen som sjuksköterska kunskaper inom 

ämnesområdet. Detta ihop med det faktum att forskaren är utbildad omvårdnads-

handledare, en utbildning som innebär fördjupade kunskaper i att föra samtal, bidrog till att 

intervjuerna efterhand kunde förtydligas, både genom följdfrågor men också genom 

tilläggsfrågor.  

 

Metodvalet, intervjuformen, upplevdes som väl passande för ändamålet, vilket var att få 

djup och bredd om det studerade ämnet (Mc Connell - Henry et al., 2009). Genom att låta 

informanterna berätta om sina liv och sina tolkningar av begreppet livsfrågor utan att strikt 

hålla sig till frågeguiden möjliggjorde för forskaren att få en bredd och ett djup av de 

intervjuades upplevelser av ämnet. Antalet intervjuer som genomfördes upplevdes som 

tillfredsställande, svaren blev förvånansvärt lika. För att få mer varierad data hade boende 

med andra diagnoser behövt intervjuas. Alla informanter valde att bli intervjuade i hemmet 

vilket förmodligen bidrog till den avspända atmosfär som rådde. Forskaren blev därigenom 

även mer medveten om sin roll som besökande vilket underlättade i rollen som forskare.  

I denna studie valdes att låta subkategorierna utgöra koder, då teman framstod ur 

subkategorierna och kodning inte upplevdes som nödvändigt för teman att framstå.  

Teorival byttes efterhand till en mer passande teori då resultatet inte berörde de aspekter 

som efterfrågades i det första valet av teori. Teorin om KASAM valdes då den betonar att 

människans upplevelse av hälsa är beroende av så många fler faktorer än att bara vara 

befriad från sjukdom. Detta antagande överensstämmer väl med WHO: s definition av 

hälsa;”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely 

the absence of disease or infirmity” (WHO, 1948).  

Ålderdomen förknippas ofta, i vår västerländska kultur, med fördomen om att vara en 

mindre lycklig period av livet för människan. Den ses inte som en period som kan 

innehålla ett värde i sig utan som en tid då förluster av tidigare förmågor fyller tillvaron. 

Detta sätt att se gynnar och uppmuntrar inte den äldres förmåga till bevarad självständighet 

och upplevd livskvalitet. Som vårdare är det av största vikt att se den äldre som en unik 

person och utifrån den enskildes förutsättningar stödja och främja de resurser, de 

hälsoprocesser, som leder till ett ökat välbefinnande. KASAM som teori, med sin betoning 

på det salutogena perspektivet att se människan främjar individens självständighet. Den ser 

till möjligheterna och inte hindren, vilket innebär att den inger hopp oavsett vilka 

vårdbehov den äldre människan har. Det finns utarbetade mätinstrument baserade på 

Antonovskys teori om KASAM, företrädelsevis använda i kvantitativa studier men teorin 

har även använts i kvalitativa studier. En kvalitativ studie utfördes inom palliativ vård 

(Millberg & Strang, 2004) då som en modell för att kunna beskriva och tolka faktorer för 

ökad begriplighet och hanterbarhet hos anhörigvårdare.  

Trovärdigheten försökte forskaren i möjligaste mån säkerställa genom att kontinuerligt 

stämma av det tolkade resultatet mot det insamlade materialet. Då antalet informanter 

endast utgjorde en liten del av de boende på äldreboendet och urvalskriterierna 

exkluderade bland annat personer med demensdiagnos är överförbarheten låg, dock var 

samstämmigheten bland de informanter som deltog hög vilket indikerar att resultatet 

överensstämmer med vad många äldre upplever angående behov av existentiella samtal.  
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Forskningsetiska överväganden 

 

Att det redan innan intervjun fanns en relation mellan informanter och intervjuare upplevs 

ha varit positivt för forskningsprocessen. Speciellt då det vid kvalitativa intervjuer är 

viktigt att skapa en positiv relation för att få data rik på information. Tid kunde sparas 

mellan parterna genom att en relation redan fanns och lära känna- fasen kunde passeras 

snabbare (Mc Connell- Henry et al., 2009). För informanterna kan det ha varit en trygghet 

att de hade kännedom om vem forskaren var sedan tidigare. Detta kan ha påverkat den 

positiva inställningen till att delta i studien men även svarens personliga karaktär kan ha 

påverkats av detta fördelaktigt. Negativa aspekter på en tidigare relation kan för den 

boende ha inneburit att det upplevdes som svårt att säga nej till att delta. Detta försökte 

forskaren undvika genom att vid upprepade tillfällen – innan, under och efter intervjuerna- 

betona att deltagandet var helt frivilligt och att informanterna kunde avbryta deltagandet 

när som helst utan motivering. Ingen av informanterna sa sig vara obekväm med att delta.  

 

En nackdel med att forska där man arbetar kan vara att forskaren hamnar i en situation där 

den egna yrkesgruppen får kritik, en grupp som för forskaren i yrkesrollen är kollegor med. 

Detta kan påverka resultatet genom att forskaren inte vill framföra kritik mot den egna 

arbetsgruppen. Specifika omdömen och värderingar om personal framkom dock inte i 

denna studie. Frågeguiden var konstruerad så att omdömen och värderingar inte 

efterfrågades, men omdömen som ändå framkom var av generell karaktär och skrevs så att 

ingen spårning kunde göras till informanten. Frågor från informanterna till forskaren som 

handlade om sjukvård hänvisades vidare till omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Forskaren 

bar här ett stort ansvar i att inte missbruka det förtroende som getts. För att försäkra sig om 

att informanterna kände sig trygga med vad som publicerades samt för att öka 

trovärdigheten fick samtliga informanter ta del av rapporten innan den lästes av 

utomstående (Kvale & Brinkmann, 2009). Det var viktigt för forskaren att vara medveten 

om sin egen inställning till resultatet, att ingen av informanterna i nuläget hade behov av 

att samtala med personal ur någon yrkeskategori. 

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet i denna studie utmynnade i fyra teman yttre händelser skapar lidande, livet 

indelat i tid, att ge och få stöd samt livet klätt i ord. Med dessa fyra teman som grund 

kommer resultatet att diskuteras utifrån Antonovskys (1987) teori om KASAM. Samtliga 

informanter svarade på frågorna öppenhjärtligt, i betydelsen att informanterna delgav 

forskaren många personliga känslor och tankar om sina levda liv. Detta gjorde att 

intervjuerna fördjupades och övergick mer till samtal om livet, de blev till korta 

livsberättelser. 

 

Ett palliativt förhållningssätt, grundad på den palliativa vårdfilosofin, skulle införas i den 

aktuella verksamheten via utbildning i palliativ vård för hela personalgruppen inkluderande 

sjuksköterskor, vårdpersonal och rehabiliteringspersonal. Den palliativa vården rymmer 

fyra behovsdimensioner, den fysiska, den psykiska, den sociala och den existentiella. 

Syftet i den här studien var att beskriva behov av existentiella samtal hos den äldre 

människan. 

 

Vad som huvudsakligen framkom i resultatet var att alla informanter upplevde att samtal 

med andra, i deras ögon, betydelsefulla människor var mycket viktiga och något som gav 

livet mening. För kvinnorna framstod den närmaste familjen mycket viktig medan männen 

i denna studie aktivt sökte och fann nya viktiga samtalspartners även utanför familjen. 
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Samtalet berörde för vissa frågor av existentiell karaktär som till exempel döden, men 

dessa frågor var inget som diskuterades specifikt utan ingick som en naturlig del av det 

ständigt pågående samtalet om livet i stort. Behovet och längtan efter att samtala och att 

aktivt söka efter passande samtalspartner visar på den drivkraft som den äldre människan 

innehar och som skall tas tillvara. Att stödja och hjälpa den äldre människan att tillvarata 

denna inre drivkraft är ett sätt att hjälpa individen till att bättre kunna bevara sin värdighet 

och självständighet. En uppmuntrande hållning från vårdaren kan bidra till att personen 

känner sig värdefull och i förlängningen får en ökad känsla av meningsfullhet och 

KASAM. Ett resultat som framkom i en studie där värdigheten studerats hos äldre boende 

på ett särskilt boende (Franklin et al., 2006).  

 

En stor del av livet har passerat vid den höga ålder informanterna befann sig i. De 

funderade och mindes tillbaka. Flertalet berättade hellre om hur deras liv hade levts och 

präglats av händelser och erfarenheter än samtalade om livsfrågor särskilt. Livsfrågorna 

blev en del av berättelsen. Flera berättade om händelser som hade berott på den tid de levt 

i, exempelvis krig och separation från närstående. Men även mycket glädje och värme hade 

funnits med under uppväxten. Trots detta eller tack vare dessa erfarenheter upplevde de en 

stark känsla av sammanhang. Detta stämmer väl överens med Antonovskys (1987) teori 

om hur den tid och det sociala sammanhang vi växer upp i via omgivningen, till exempel 

familjen skapar förutsättningarna för hur KASAM blir. Han framhåller att KASAM byggs 

upp redan under barnaåren och oftast bibehålls på samma nivå under resten av livet. Barnet 

erhåller känslan av att vara viktig via föräldrarnas bekräftelse vilket gör att livet upplevs 

meningsfullt (Antonovsky, 1987).  Flera av informanterna hade lyckats med att skapa sig 

en tillvaro med arbeten och egna familjer som de nu njöt av. Val hade gjorts men 

grubblerier huruvida det var bra eller dåliga val ägnades inte mycket tid åt. Ett resultat som 

överensstämmer med vad som framkommer i en studie av Melin – Johansson et al. (2014) 

där de äldre som intervjuades uppskattade sina liv i nutid och hade lärt sig acceptera livet 

som det blev.  

 

Framtiden sågs av flertalet av informanterna som meningsfull men förutsatt att man 

fortfarande kunde klara sitt dagliga liv så självständigt som möjligt. Tidigt i livet hade 

några utsatts för påfrestningar av påtvingad självständighet på grund av separation från 

närstående. En situation som säkert inneburit en låg nivå av begriplighet. Men de hade haft 

en hög motivationskomponent – de ville leva – vilket gjorde att de handlade och fann 

lösningar. Några av informanterna konstaterade att livet inte skulle vara värt att leva om 

autonomin minskades och göra dem beroende av andra, ett resultat som är samstämmigt 

med andra studier (Plescberger, 2007; Ternestedt & Franklin, 2006). Värt att notera är att 

det sades av dem som ännu klarade sig helt själva. Andra som förlorat delar av sin 

självständighet som de tidigare värdesatt högt hade anpassat sig till den nya situationen. 

Detta hållningssätt tyder enligt Antonovskys (1987) teori på att individen har en stark 

KASAM och äger den värdefulla förmågan att kunna finna jämvikt mellan förmågor och 

krav, men också förmågan att kunna anpassa sig och vara flexibel genom att finna nya sätt 

att hantera de resurser som finns kvar (Lundman et al., 2012a). Hur den enskilde hanterar 

en liknande situation igen kan säkert underlättas av erfarenheten av att ha klarat av en 

liknande negativ stressor tidigare i livet, den viktigaste faktorn verkar dock vara att 

meningen med att leva finns kvar (Antonovsky, 1987).  

 

Vad som framkom under intervjuerna var att lidandet, oavsett orsak, skapade nedstämdhet 

och funderingar om livet var värt att leva, inte om själva meningen med livet. Ett lidande 

som framkom som är mycket beklagligt och till varje pris måste undvikas är det lidande 

som vården tillfogar den äldre människan. Att inte få vård på grund av sin ålder är 
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diskriminering och ett lidande som för den enskilde undergräver känslan av värde som 

människa. Det påverkar med stor sannolikhet den enskildes känsla av KASAM. Att som 

vårdare se den enskildes behov, bekräfta individens lidande och ge den vård som den äldre 

människan behöver är sätt att lindra lidandet enligt Eriksson (1994). Döden nämndes 

ibland som en möjlig väg bort från lidandet. Detta tolkas som en önskan att undkomma 

lidandet som drabbat personen inte en längtan bort från livet som sådant då kärleken till 

livet upplevdes som stark hos samtliga avinformanterna. Ett resultat som visade att yttre 

påfrestningar i form av lidande ökade det existentiella lidandet, vilket stämmer väl överens 

med de resultat som visats i ett flertal andra studier (Thome´ et al., 2004; Melin – 

Johansson et al , 2014; Strang & Strang, 2012). Tre av informanterna berättade om hur de 

drabbats av allvarliga sjukdomar de trodde de skulle bli allt sämre av men mot alla odds 

hade två av dem blivit friskförklarade. Detta hade gett dem meningen med livet åter. En av 

informanterna hade återfått sin svåra sjukdom och kände att tillvaron blev tung. Den 

fysiska kroppen gjorde sig påmind. Livets mening ifrågasattes och personen kunde inte 

känna glädje längre, resultat som framkommit även i annan studie om äldre som drabbats 

av livshotande sjukdom (Thome´ et al., 2004). 

 

Detta är viktigt att vara medveten om, enligt forskaren, för att veta hur vi bäst avhjälper 

lidandet. Dels för att hjälpa den lidande att uppnå största möjliga välbefinnande men också 

för att undvika att lidandet övergår i depression. Det är här vårdaren aktivt kan bidra till att 

förstärka patientens begriplighet, hanterbarhet och mening. Enligt Millberg (2013) är det 

speciella med teorin om KASAM använd som modell i vårdandet, att det alltid finns mål 

att arbeta mot som underlättar begripligheten, hanterandet samt meningsfullheten för 

patienten, oavsett lidandets orsak och varaktighet. Begripligheten kan ökas genom tydlig 

information, hanterbarhet genom att visa att man som vårdare finns tillhands när som helst 

patienten behöver samt meningen som kan förstärkas genom lindring av lidandet. Dessa 

mål kan uppnås genom att tillsammans med patienten formulera vilka problem hon/han 

upplever sig ha. Att via samtal hjälpa till med att finna en reorientering, en transition, till 

det förändrade tillståndet (Kralik et al., 2005; Norberg et al., 2012b). KASAM som 

förståelsemodell skulle även kunna hjälpa oss vårdare. Den skulle kunna öka vår förståelse 

för hur de yttre stressorerna hanteras av individen i nutid genom ökad kunskap om den 

enskildes historia och kunskap om hur liknande stressorer hanterats tidigare i livet. Detta 

kan underlätta hanterandet av hur vi bäst understödjer personens resurser och hjälper 

personen att finna mening med det fortsatta livet. Vi kan erbjuda trygghet genom att visa 

att vi finns och därigenom skapa en tillit hos de boende, på samma sätt som barnet lärde sig 

att de var viktiga via föräldrarna (Antonovsky, 1987). 

 

När bot inte längre kan uppnås finns fortfarande alla möjligheter att genom de fyra 

hörnstenarna hjälpa den lidande personen att uppnå högsta möjliga livskvalitet, hela livet 

tills döden inträffar. Hur en förändrad situation genom yttre stressorer kommer att hanteras 

beror på många faktorer och visar sig inte förrän personen är i situationen men en av de 

viktigaste faktorerna som framkom i resultatet är hur viktigt det är att också se de 

närstående då även de upplevde lidande när de insåg att livets slut närmade sig för den 

äldre föräldern. De närstående fyller en mycket viktig roll som stöd åt den äldre, men även 

närstående behöver stöd så att den äldre människan inte tyngs av deras lidande också. 

Genom att bjuda in de närstående i samtal, lyssna på deras behov och svara på deras frågor 

kan den äldre personen avlastas och stödjas. Sjuksköterskan sågs i några studier som den 

naturliga länken mellan patienten och de närstående (Kuuppelomäki, 2003; Edwards et al., 

2010).  
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Sjuksköterskans kunskaper i att föra samtal om livsfrågor är viktiga oavsett vårdform men 

särskilt viktiga i verksamheter som vård – och omsorgsboenden då flertalet av de boende 

dör på det särskilda boendet. Att som sjuksköterska närvara och vara delaktig i 

omvårdnaden av den boende kan vara en naturlig väg till det existentiella samtalet, vilket 

också framkom i studien av Kuuppelomäki (2003). Men det förutsätter att sjuksköterskan 

deltar mer aktivt i omvårdnaden vilket inte var fallet det i kommunala äldreboendet där 

studien genomfördes. Mycket av sjuksköterskan arbete är av konsultliknande karaktär 

(Beck, 2013) inom den kommunala äldrevården och ett stort ansvar vilar därför på att 

vårdpersonalen kan tolka och förstå när hjälp av sjuksköterskan ska efterfrågas. Något som 

förutsätter goda kunskaper om den äldre människans olika behov. En kunskap som kan 

variera mycket hos vårdpersonalen. Detta talar för det positiva och självklara med att 

införa en palliativ vårdfilosofi där alla yrkeskategorier inkluderas med ökade kunskaper 

om den äldres behov i livets slut, vilket även framhålls av Beck (2013). 

 

Det viktiga i detta resultat var att det fanns en stor vilja att berätta om det levda livet utan 

att forskaren efterfrågade detta specifikt. Ett resultat som stämmer med vad som 

framkommit i andra studier där äldre intervjuats; dels att det är meningsskapande för den 

äldre människan att få berätta om sitt levda liv men också att en personcentrad vård 

därigenom kan underlättas. Det sker genom att det skapas en relation mellan vårdaren och 

den vårdade, en relation som när livets slut närmar sig kan ge den döende en bättre 

omvårdnad (Thome´ et al., 2004; Melin – Johansson et al., 2014; Santamäki Fischer et al., 

2012c; Beck, 2013; Strang & Strang, 2002; Karlsson & Sande´n, 2007; Dwyer et al., 

2008). De 6 S:n skulle här kunna vara en utmärkt modell för sjuksköterskan på det 

särskilda boendet att använda tidigt i kontakten med den boende. Flera önskvärda mål 

skulle kunna uppnås via de specifika frågor modellen är uppbyggd av. Den äldre 

människan blir sedd och får möjlighet att berätta om sitt levda liv, en relation etableras 

tidigt som underlättar för den boende att vid behov söka hjälp och stöd samt för vårdaren 

att via ökad kännedom om personen tidigt upptäcka signaler på att personen är i behov av 

hjälp. Den stora fördelen med modellen är att både det levda livet men också tankar om 

framtiden, livets slut blir samtalade om. En modell har också den fördelen att den skapar 

trygghet för användaren, den utgör ett stöd och underlättar så att de avsedda frågorna blir 

ställda samt uppföljningar och utvärderingar genomförda. 

 

Hur den äldre människan vill och kan samtala och med vem och om vad är beroende på ett 

flertal faktorer, vilket framkom i studien. För några var den regelbundna kontakten med 

anhöriga i nuläget tillräckligt. För andra fanns det viktiga personer utanför den nära kretsen 

av närstående att samtala med. Som framkom i studien av Melin – Johansson et al. (2014) 

och som flertalet av de intervjuade tyckte lät som en möjlighet är att ordna grupper av äldre 

där det finns personal med som kan guida i ett samtal. I studien av Melin – Johansson et al. 

(2014) använde man sig av gerotranscendencen som grund och har utifrån teorin skapat 

specifika frågor, frågor rörande hur livet som äldre upplevs. 

 

 

 

 

 

 

Slutsats 

 

Den här studiens syfte var att beskriva behov av existentiella samtal hos den äldre 

människan. Resultatet bekräftar resultat från tidigare studier som utförts och som 
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redovisats i bakgrunden: den viktiga betydelse samtal har för den äldre människan, behovet 

av att bli sedd, vikten av att skapa relationer mellan boende och vårdare samt att yttre 

faktorer såsom förluster av nära och fysisk förmåga kan förstärka det existentiella lidandet. 

Det som framkom var att inte någon kategori ur de olika vårdyrkena runt den äldre var 

självklara samtalspartners för de boende. Den palliativa vårdfilosofin kan vara en väg att 

nå dit.  

 

Informanterna upplevde att de inte syntes, att vårdarna inte hade tid eller kanske inte gav 

tid? En annan grundläggande och mycket viktig betydelse, för alla informanter, var den att 

med vem man samtalade var specifikt viktigt. Vissa av informanterna samtalade inte om 

existentiella frågor men de samtalade gärna om livet. Det viktigaste för vårdarna blir att 

skapa forum och möjligheter för alla boende att få möjlighet att samtala, att lära känna de 

boende, att oavsett i vilken fas av livet den boende befinner sig i, se de signaler som den 

äldre människan skickar för att bäst kunna tillgodose allas behov av lindring, stöd och 

avlastning för att uppnå välbefinnande och KASAM för den äldre människan. Det betyder 

ett vårdande som utgår från ”varandet”. 

 

Fortsatt forskning 

 

Ett område som behöver forskas mer inom är hur samtal om existentiella frågor ska 

genomföras och av vem. Är sjuksköterskan den mest lämpade att föra dessa samtal? 

Behöver sjuksköterskan mer utbildning inom samtalsmetodik? Sjuksköterskan är genom 

sin yrkeskompetens ansvarig för att tillgodose patientens omvårdnadsbehov. Men det 

visade sig i ett flertal studier, redovisade i bakgrunden, att sjuksköterskans förmåga att 

tillgodose patienters behov av samtal om existentiella frågor hindrades av flera faktorer 

som till exempel osäkerhet om vad ett existentiellt samtal ska innehålla. Dessa studier var 

dock inte specifikt utförda utifrån den äldre människans perspektiv. 

 

Den här studien utgick från den äldre och dennes behov av existentiella samtal. För att få 

ökad förståelse för hur det behovet bättre kan tillgodoses i framtiden bör fler studier utifrån 

sjuksköterskans perspektiv av att föra existentiella samtal med den äldre utföras.  
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n, i var från

Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den att publiceras på internet på 

DIVA som är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och 

studentarbeten.

lise-lotte.franklinlarsson@shh.se

tel. 08-406 29 78
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Bilaga II 

Frågeguide 

ÄLDRE I PALLIATIV VÅRD 

Den äldre människans behov av existentiella samtal 

 
Introduktion:  

Se informerat samtycke (Bilaga I).  

Kontroll att informanten vet vad intervjun ska handla om och varför den utförs samt hur 

viktigt det är att få höra den boendes åsikter om ämnet.  

Praktisk information om hur intervjun kommer att genomföras, hur länge, hur data kommer 

att behandlas och att intervjun kan avbrytas när som helst. 

När informanten känner sig beredd sätts bandspelaren på. 

 

Frågeguide: 

 

Existentiella frågor, som kan översättas med livsfrågor, är till exempel frågor som rör livet 

och döden. Vilken betydelse har livsfrågor för dig? 

 

Berätta gärna om vad du tänker på när du funderar över livsfrågor. 

 

Om det erbjöds möjlighet att samtala om livsfrågor här på boendet skulle du vilja föra ett 

sådant samtal? 

 

Finns det någon du skulle vilja samtala med? 

 

Hur skulle ett sådant samtal kunna se ut? 

 

Vill du bli tillfrågad om ett samtal? 

 

Vill du själv ta initiativ till ett samtal? 

 

Skulle du vara intresserad av att delta i en samtalsgrupp om livsfrågor med andra boende?  

 

Stöd under intervjun      

Notera hummanden och pauser 

För att föra intervjun vidare: 

Tillåt pauser – invänta svar- förtydliga vid behov 

Berätta mer! 

Kan du förtydliga, ge exempel? 

Förstod jag dig rätt? 

Jag sammanfattar- har jag förstått rätt? 

Vill du tillägga något till frågan? 

Hur känns det, kan vi avsluta? 

 

Efter intervjun 

Vill du tillägga något till intervjun? 

Har du några frågor till mig om intervjun eller studien? 

Det du berättat efter att bandspelaren stängdes av – kan jag ta med det? 

Tack för att du har ställt upp och har du frågor som dyker upp efter ett tag tveka inte att 

kontakta mig eller min handledare. 
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Bilaga III 

Till verksamhetschef 

Eva Jacobsson 

XXXXXX,  XXXXXX 

Jag heter Catharina Burman och är sjuksköterska. Jag studerar till specialistsjuksköterska 

inriktning vård av äldre vid Sophiahemmet Högskola. I mitt självständiga arbete, 

omfattande 15 poäng, har jag valt att studera:  

Existentiella samtal – betydelsen och behov hos den äldre människan. 

Jag är därför intresserad av få genomföra studien vid XXXXXX, XXXXXX 

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid din verksamhet, är jag tacksam för Din 

underskrift av denna bilaga som därefter returneras till intervjuaren personligen. Om Du 

har förbehåll vill jag gärna att Du anger detta.   

Har Du frågor rörande själva undersökningen är Du välkommen att kontakta mig eller min 

handledare. 

Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den att publiceras på internet på 

DIVA som är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och 

studentarbeten. Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, vilket bl.a. innebär att 

namn i studien (inklusive namn på arbetsplatser) kommer att vara avidentifierade. 

 

Efter godkänd studie kommer jag gärna och presenterar mina resultat för Dig och/eller på 

arbetsplatsen om Du så önskar. 

 

Stockholm 2014-02-24 

Med vänlig hälsning   

 

___________________________________ 
Student 

 

Catharina Burman  

Namnförtydligande 

 

tel. 070-456 07 06 

e-post: catharina.burman@varmdo.se 

 

___________________________________ 

Handledare 

 

Lise-Lotte Franklin Larsson 

Namnförtydligande 

 

tel. 08-406 29 78 

e-post: lise-lotte.franklinlarsson@shh.se 

 

___________________________________ 
Examinator 

 
___________________________________ 

Namnförtydligande  

 

tel. 08-406 29 20 

e-post: bjoorn.fossum@shh.se 
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Studiens titel:  

ÄLDRE I PALLIATIV VÅRD 

Den äldre människans behov av existentiella samtal 

 

Syftet: Syftet var att beskriva behov av existentiella samtal hos den äldre människan. 

Problem: Den palliativa vården ska komma alla till godo som befinner sig i livets slut. 

Detta inkluderar den äldre människan boende på vård- och omsorgsboende. I den palliativa 

vården ingår att tillse de existentiella behoven hos patienterna. Att få bekräftelse, att bli 

lyssnad på är behov som oavsett sjukdom framträder hos den äldre människan (Beck, 

2013). I studier gjorda i olika vårdsammanhang framkommer det olika faktorer som gör att 

sjuksköterskan men även läkare samt vårdpersonal undviker det existentiella samtalet. 

Faktorer som rädsla att skapa ångest hos patienten, egen rädsla för döden, samt obearbetad 

sorg (Lenherr et al., 2012; Oflaz et al., 2010; Beck, 2013). Men även hur och när samtalet 

ska hållas råder det tveksamhet om (Georges & Grypdonck, 2002).  

Som sjuksköterska inom äldrevård är det nödvändigt att ha generell kunskap om den äldre 

människans vårdbehov men den enskildes behov styr det specifika utförandet. I det här 

fallet samtal om existentiella frågor. Det är viktigt att utforska om äldre på vård- och 

omsorgsboendet upplever ett behov av att samtala om existentiella frågor. Betydelsefullt är 

också att ta reda på när och hur detta samtal i så fall skulle ske. Ett sätt att få ökad kunskap 

om ett fenomen är att fråga dem som innehar kunskapen, i det här fallet den äldre 

människan.  

 

Metoden för det planerade arbete är intervjuer med boende på vård – och omsorgsboende. 

 

Önskemål från Din verksamhet: Jag önskar kunna intervjua 8 boende på Din enhet. 

Intervjuerna, som beräknas ta max 60 min/ intervju önskar jag genomföra hos de boende 

eller av dem vald lokal på Din enhet. Intervjuerna kommer att ljudupptas. Jag planerar att 

genomföra intervjuerna under mars 2014. Alla personer som ska intervjuas kommer att få 

skriftlig information och deltagande kommer att vara frivilligt. Forskningsetiska principer 

kommer att följas. 

 

Samtycke:  

  Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument 

 Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet 

Datum ………………………………………………………………. 

 

Namn ………………………………………………………………… 

 

Namnförtydligande ………………………………………………….. 

 

Enhet ………………………………………………………………… 
 

 

 


