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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare forskning visar på att patientens andliga omvårdnadsbehov inte får 

tillräckligt utrymme inom vården i jämförelse med patientens fysiska omvårdnadsbehov. 

Tidigare forskning visar även att patienter har behov av att erhålla andlig omvårdnad då detta 

kan mildra patienters lidande. Andlig omvårdnad delas in i två perspektiv: icke religiös och 

religiös. Syfte: Att belysa vårdpersonalens erfarenhet av andlig omvårdnad ur ett icke religiöst 

perspektiv.  Metod: En allmän litteraturöversikt genomfördes för att belysa vårdpersonalens 

erfarenheter av andlig omvårdnad ur ett icke religiöst perspektiv. Resultatet baserar sig på tio 

vetenskapliga artiklar varav sju var kvalitativa, två kvantitativa samt en med blandad design, 

vilka analyserades enligt Fribergs (2012) metod för resultatanalys. Resultat: Fynden av denna 

studie resulterade i att fyra stycken teman upprättades; Vårdpersonalens upplevelse av andlig 

omvårdnad, vårdpersonalens strategier till att utöva andlig omvårdnad, vårdpersonalens 

upplevda hinder till att utöva andlig omvårdnad samt vårdpersonalens upplevelse av andlig 

omvårdnad relaterat till Holistisk vård. Slutsats: Andlig omvårdnad anses vara en del av 

Holistisk vård men vårdpersonal upplever svårigheter till att applicera det i praktiken utifrån 

diffus definition. Andlig omvårdnad ska relateras till patientens välbefinnande och inte 

medicinska diagnoser. Förslag på vidare forskning: Samtliga resultatartiklar som 

inkluderades i denna studie bedömer att det är av stor vikt att vidare forskning bör handla om 

definitionen av andlig omvårdnad ur ett icke religiöst perspektiv. Författarna anser att vidare 

forskning även behöver ta fram strategier till att utöva andlig omvårdnad ur ett icke religiöst 

perspektiv.  

Nyckelord: Andlighet, vårdpersonal, bemötande.  



 

 

ABSTRACT'
Background: Previous research shows that patient spiritual care needs may not be enough 

space in health care in comparison to the patient's physical care needs . Previous research also 

shows that patients need to receive spiritual care as this can alleviate patients' suffering. 

Spiritual care is divided into two perspectives : non-religious and religious. Aim; To highlight 

the health professionals experience of spiritual care from a non- religious perspective. 

Method: A general literature review was conducted to illustrate the health professionals 

experiences  of spiritual nursing from a non religious perspective . The result is based on ten 

scientific articles which seven were qualitative , two quantitative and one with a mixed 

design, which were analyzed according to Friberg (2012 ) method for analysis of results. 

Results : The findings of this study resulted in four themes were established ; Health 

professionals experience of spiritual care , health professionals strategies to pursue spiritual 

care , health professionals perceived obstacles to the exercise of spiritual care and health 

professionals experience of spiritual care related to holistic care . Conclusion: spiritual care 

considered be a  part of holistic care of health professionals but experience difficulties to 

apply in practice by the diffuse definition . Spiritual care should be related to the patient's 

well-being and not medical diagnoses. Suggestions for further research: All results-articels 

that were included in this study believes that it is essential that further research should focus 

on the definition of spiritual care from a non- religious perspective . The authors believe that 

further research also needs to develop strategies to exercise spiritual care from a non- 

religious perspective.  

Key words; Spirituality, Health professionals, treatment. 
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INTRODUKTION'
Inspirationen till denna studie fick vi hösten 2012 då vi startade våra studier på 

sjuksköterskeprogrammet vid Röda korsets högskola. Intresset uppstod genom en engagerad 

lärare som introducerades oss till ämnet omvårdnad, människans andlighet och existentialism. 

Efter verksamhetsförlagd utbildning, arbete inom den offentliga vårdsektorn och vidare 

genom utbildningen har vi uppmärksammat att andlighet inte får tillräckligt utrymme. 

Följaktligen finns det en frånvaro av både samtal och diskussion mellan vårdpersonal men 

även med patienten samt att det finns en brist på dokumentation kring dessa ämnen. Eftersom 

vi upplever att samtal och diskussion om andlighet saknas väljer vi att studera det. 

 

 '
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BAKGRUND'

Omvårdnad'
ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) beskriver att sjuksköterskor har ett huvudansvar 

att tillämpa och utforma omvårdnad, ska verka för en tillåtande miljö oavsett patientens kön, 

samt främja hälsa hos den enskilde patienten. ICN:s etiska kod beskriver att sjuksköterskor 

ska agera professionellt genom att visa respekt, vara lyhörda, visa medkänsla och utöva 

omvårdnad med värdighet och integritet till den enskilde patienten. I Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) är det stadgat att vård ska ges med respekt för människans lika 

värde inom vården och att vårdpersonalen ska verka genom att upprätthålla tillgänglighet och 

trygghet. Definitionen av omvårdnad är att vårdpersonal ska arbeta för att främja fysisk, 

psykisk, social och andlig hälsa hos patienten (Koslander, Lindström, & Barbosa da Silva, 

2013). Florence Nightingale betonade år 1859 att det är viktigt att sjuksköterskan som vårdare 

har en god uppfattning om patientens situation och att sjuksköterskan genom det kan 

uppmärksamma och skapa en förståelse för patientens vårdbehov (Nightingale, 1859, 

refererad i Fagerström & Eriksson, 1998). Begreppet behov har därför varit ett aktuellt tema 

från det att den första teoretikern i omvårdnadsvetenskap försökt att skildra verkligheten 

genom att konstruera teorier om omvårdnad (Fagerström, Eriksson & Engberg, 1998).   

Lidande'
Ordet patient kommer från Latinets ”pata” och betyder ”lida” eller att ”tåla”.  Lidande består 

av vissa komponenter: fysiskt, psykisk och andligt lidande. Dessa komponenter kan påverka 

varandra, exempelvis kan en patient med svår smärta även vara orolig eller ha andra psykiska 

eller tankemässiga påfrestningar vilket i sig kan öka upplevelsen av den fysiska smärtan vilket 

i sig ökar patientens lidande. Psykiskt lidande kan bestå av olika känslomässiga komponenter 

exempelvis oro, skam och ängslan. Men psykiskt lidande bör tas ett steg längre, till en andlig 

dimension där upplevelser av exempelvis brist på frihet, kärlekslöshet, besvikelse och 

ensamhet är några komponenter som uttrycks av patienten. Utifrån  denna definition av 

lidande skapades två andra definitioner vilka är: ”Något ont” och ”något som gör ont”, vilket 

syftar till patientens upplevelse av det psykiska och det fysiska lidandet. Lidande  kan mildras 

men inte elimineras (Lindholm & Eriksson, 1993).  
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Eriksson (2015) har definierat tre begrepp om lidande som patienten upplever vilka är 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande är det lidande som upplevs i 

relation till sjukdom och behandling.  Kroppslig smärta är sällan endast kroppslig utan den 

upplevs av människan som en helhet. Fysisk smärta i kombination av osäkerhet, rädsla samt 

kroppslig obalans skapar ett stort lidande. Själslig och andligt lidande ges upphov  av skam 

eller skuld i förhållande till sin sjukdom eller behandling. Det finns olika medicinska 

upplevelser av skam och skuld. Ett exempel är föräldrars skam och skuld till sitt sjuka barn då 

föräldrar upplever en oförmåga att vårda barnet. Vårdlidande är det lidande som orsakas av 

vården.  Kränkning av patientens värdighet är den vanligaste förekomsten av vårdlidande. Det 

kan handla om att inte se patienten eller kränka dess värdighet. Fördömelse och  straff  ligger 

nära kränkning av människans värdighet. Fördömelse kan visas genom att vårdpersonalens 

faktakunskaper och makt gör att patientens självbestämmande glöms bort. Ett vårdlidande kan 

även orsakas av utebliven vård. Det handlar om vårdpersonalens bristande bedömning och 

kunskap och i och med det så försummas patientens behov. I dessa fall föreligger kränkning 

av människans värdighet samt maktlöshet inför den lidande patienten. Livslidande är allt det 

som kan innebära att leva, att inte bli sedd eller att inte finna meningssammanhang av en 

plötslig förändring av livssituationen samt att ge upp hoppet om livet. Det är viktigt att lindra 

lidandet genom att patienten känner sig välkommen, informerad, delaktig, känner sig förstådd 

samt får den vård som den enskilda patienten har rätt till både enligt lag och etik (Ibid). 

Patientens#upplevelse#och#tolkning#av#lidande#
Patienter beskriver lidande som något som kan vara milt eller något som kan återfinnas djupt 

inom dem. En patient menar exempelvis att djupt lidande kan handla om en besvikelse som 

uppstod för många år sedan som inte kunnat bearbetats då den återfinns djupt i själen. En 

annan patient anser att kärlek är ett lidande, inte kärleken i sig utan rädslan för den och 

rädslan över att bli övergiven eller ensam (Lindholm & Eriksson,1993). Många patienter 

försöker lindra sitt lidande genom att stänga tankarna inne, isolera sig från andra människor, 

utsätta sig för risker, röka, dricka alkohol eller exempelvis genom att öka eller minska intag 

av ordinerat läkemedel . Dessa sätt kan lindra lidandet för stunden. Patienter söker vanligen 

efter en anledning till lidandet vilket skulle kunna ge en möjlighet till ökad förståelse, men 

vanligen så leder det endast till frågan vad lidande handlar om, eftersom lidande är något som 

ständigt existerar inom oss, vilket i sin tur skapar en känsla av maktlöshet samt tillhör den 

andliga dimensionen (Lindholm & Eriksson, 1993; Koslander & Arvidsson, 2007) .  
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Genom andlighet kan både religiösa och icke religiösa patienter finna en mening med sitt 

lidande, vilket enligt Díaz-Gilbert (2014) påvisar att tro eller andlighet är en komponent som 

kan bidra till att patienten kan utstå, läka både fysiskt och känslomässigt, ge lidandet en 

mening och att bli motståndskraftig . Patienter söker främst efter en anledning till sitt lidande 

på grund av vilket Díaz-Gilbert menar är människans medfödda överlevnadsinstinkt, att 

ständigt vilja bemästra hot eller fara.  

Att ha en djup kontakt med exempelvis vårdpersonal som innehåller stark empati, kärlek, 

förtroende och erkännande kan enligt patienter lindra lidandet. De anser att prata med 

vårdpersonal eller medpatienter skapar ett utrymme av andlighet där mänsklig och individuell 

tillväxt äger rum. Tillit är något många patienter önskar återfinns i mötet med vårdpersonal, 

det är grunden för att etablera en god kontakt. Patienter har uttryckt att deras lidande kan 

lindras genom att exempelvis ”ha en axel att gråta ut mot” eller höra någon medmänniska 

säga ”jag ska inte överge dig” (Lindholm & Eriksson, 1993).  

Patienter förväntar sig att vårdpersonal ska besitta goda kunskaper och utbildning i att kunna 

mildra patientens lidande oavsett i vilken dimension lidandet återfinns, även att vårdpersonal 

ska kunna stanna upp ibland och samtala om någonting annat än patientens sjukdom 

(Fagerström et al., 1998). Övriga förväntningar som patienter har på vårdpersonal är att de ska 

förhålla sig vänligt, trevligt och uppmuntrande då detta har en stor betydande roll för 

patientens subjektiva upplevelse av sitt lidande. Genom att bli bemöt utifrån dess 

förväntningar kan dess lidande mildras genom att den andliga dimensionen tillgodoses 

(Koslander & Arvidsson, 2007).  

Andlighet#
Forskningen om betydelsen samt definitionen av religion och andlighet har varit stor och 

omfattande det senaste decenniet. Definitionen av religion är tydlig men tidigare forskning 

visar att definitionen av andlighet saknar en vetenskaplig överenskommelse (Díaz-Gilbert, 

2014; Koslander et al., 2013; Amoah, 2011). Díaz-Gilbert (2014) menar att det är viktigt att 

skilja mellan andlighet och religion då det indirekt skapar ett lidande hos patienten om dessa 

begrepp inte används rätt. Samtidigt som Díaz-Gilbert understryker att vårdpersonal och 

patienter äger sin egen definition av andlighet.  

#
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Andlig omvårdnad ur ett icke religiöst perspektiv är enligt Díaz-Gilbert (2014) en upplevd 

erfarenhet och inte en händelse orsakat av eller relaterat till religion. Andlighet kan även ses 

ur det perspektiv att det är något som alla människor föds med och genom lidande finns det 

utrymme för andlig tillväxt (Tu,2006). Andlig tillväxt handlar om människans sökande efter 

meningen med sin existens, relationer, hens liv, beteende eller relationer (Koslander et 

al.,2013). Även gemenskap, hopp och kärlek är relaterat till en andlighet ur ett icke religiöst 

perspektiv (Ibid).  Trots att andlig omvårdnad saknar en vetenskaplig överenskommelse vad 

gäller definitionen så kan vårdpersonal känna sig fria och trygga med att definitionen av 

andlig omvårdnad återfinns i vår accepterade och vedertagna praxis när det gäller holistisk 

vård (Tu, 2006; Koslander & Arvidsson, 2007; Amoah, 2011). Hela Skandinavien och 

västvärlden arbetar med ambitionen att se hela människan som en enhet i vårdprocessen 

(Kropp-själ-ande), det finns för detta nationella och internationella riktlinjer vad gäller 

vårdens uppdrag till att vårda patienten som en helhet (Koslander et al.,2013). Den andliga 

dimensionen utgör grunden för holistisk vård, bortser vårdpersonal från denna dimension 

skapas det en risk att patienter ses som mekaniska maskiner, det vill säga att vårdpersonalen 

enbart riktar in sig på medicinska åtgärder (Koslander & Arvidsson, 2007).      

Andlig omvårdnad ur ett religiöst perspektiv handlar om att patienten relaterar sina 

upplevelser utifrån en religion. Patienter kan relatera till en gud, högre väsen, tro, och livet 

efter döden utifrån religionens tolkning (Koslander et al., 2013). Andlig omvårdnad ur ett 

religiöst perspektiv kan handla om att tillsammans med patienten utöva en bön, samtala om 

gud eller läsa religiösa texter (Amoah, 2011).  

Patientens'upplevelse'och'tolkning'av'andlighet'
Patienter upplever i viss mån att vårdpersonal försöker se till deras andliga behov men anser 

att de ofta blir feltolkade, placerade i fack eller att de blir stigmatiserade på grund av sin 

kulturella bakgrund eller religiösa tro (Koslander & Arvidsson, 2007; Koslander et al., 2013). 

Vidare beskriver patienter att de upplever att vårdpersonal exempelvis kan uttrycka att de tror 

att patienter lider av psykisk ohälsa, vilket enligt patienters uttryck handlar om andliga behov 

(Koslander et al., 2013). Många patienter har erfarenheter av andliga upplevelser, både 

negativa, positiva och bådadera. Patienter anser att det är vårdpersonalens ansvar att 

tillgodose deras andliga behov men att de oftast bemöts med förklaringar av att tid saknas 

eller att patienterna inte känner sig förstådda (Koslander & Arvidsson, 2007). Brist på intresse 

om andligt samtal från vårdpersonal är något som patienter även nämner som en faktor till att 
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andlig omvårdnad uteblir (Koslander et al., 2013). När en människa drabbas av sjukdom är 

det inte endast den medicinska vetenskapen vårdpersonal bör behandla utifrån. Patienter 

uttrycker att när de drabbas av sjukdom skapas där ett större utrymme för existentiella frågor 

och andliga behov, vilket patienter önskar få tillgodosedda av vårdpersonal (Lavoie, Blondeau 

& Koninck, 2008). Vid allvarlig sjukdom som förändrar patientens kropp så allvarligt att det 

blir en markant skillnad från tidigare eller vid så allvarlig sjukdom att det leder till döden 

söker patienten allt mer svar på sina existentiella frågor, frågor som rör det levda livet och 

framtiden, något patienter önskar samtal kring. I och med allvarlig sjukdom ser patienten 

kroppen som ett objekt, ett objekt som sviker sinnet, ett objekt som för patienten till en annan 

dimension av andlighet och att det är kroppens fel att hen måste lämna världen. I denna 

dimension av andlighet har patienter uttryckt att de får nya känslor, andra förväntningar och 

att de måste omprioritera livet i sig, vilket innebär att omprövning av projekt, omdefiniering 

av ambitioner och förhoppningar och att sjukdomen i sig påverkar framtiden. Patienters närhet 

till döden orsakar även en annan andlig förändring hos patienten, uppmärksamheten ställs till 

livet, patienten tänker tillbaka på sitt liv och hoppas innerligt på att hen ska bli botad från sin 

sjukdom så hen kan återgå till den person hen var innan sjukdomen kom (Ibid).  

Andlig'omvårdnad'i'en'vårdkontext'
Battey (2012) har identifierat problemet att andlig omvårdnad inte får lika mycket utrymme i 

vården såsom kroppen och själen. En orsak till det kan vara att det saknas utbildning vilket 

ger en splittrad bild av vad vårdpersonal definierar som andlig omvårdnad (Ibid). Även 

Amoah (2011) anser att andlig omvårdnad inte får det tillräckliga utrymme inom vården som 

det borde, då patienter uttrycker ett behov av att få sina andliga behov tillgodosedda. Battey 

(2012) anser att andlig omvårdnad inte tillhör en enskild profession utan är tillhörande och 

bör genomsyras av all vårdpersonal som vårdar den enskilde patienten. Att inte tillgodose 

patientens behov av andlig omvårdnad skapar en risk för ökat lidande (Battey, 2012; Amoah, 

2011; Koslander & Arvidsson, 2007; Koslander et al., 2013; Lindholm & Eriksson, 1993).   

PROBLEMFORMULERING'
Tidigare forskning visar på att patientens andliga omvårdnadsbehov inte får tillräckligt 

utrymme inom vården i jämförelse med patientens fysiska omvårdnadsbehov. Att definitionen 

av andlig omvårdnad ur ett icke religiöst perspektiv inte bär en vetenskaplig 

överenskommelse anser forskare skapa en diffus bild över vad andlig omvårdnad innebär, 
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vilket ger upphov till kunskapsbrist hos vårdpersonal. Det finns en mängd forskning som 

beskriver patientens upplevelse av andlig omvårdnad och andligt omvårdnadsbehov. Tidigare 

forskning visar att patienter har upplevelsen av att deras andliga omvårdnadsbehov inte fullt 

ut eller inte alls tillgodoses, vilket resulterar i andligt lidande hos patienterna. Detta är av stor 

vikt till denna studies skapelse då en av de främsta uppgifterna hos vårdpersonal är att lindra 

lidande. Utifrån tidigare forskning där patienter uttrycker upplevelsen av att deras andliga 

omvårdnadsbehov inte tillgodoses anser författarna till denna studie att det vore intressant att 

undersöka vårdpersonalens erfarenheter av andlig omvårdnad ur ett icke religiöst perspektiv. 

Denna undersökning skulle kunna bidra till en mer samlad bild av vårdpersonalens kunskaper, 

upplevelser och farhågor gällande andlig omvårdnad ur ett icke religiöst perspektiv.  

SYFTE'
Syftet med denna studie var att belysa vårdpersonalens erfarenhet av andlig omvårdnad ur ett 

icke religiöst perspektiv.   

METOD'

Design'

Metoden som valdes för denna studie var en allmän litteraturöversikt, viket ger en bredare 

insikt i kunskapsläget internationellt inom ämnet (Friberg, 2012). I en allmän litteraturöversikt 

inkluderas artiklar med kvantitativ ansats och artiklar med kvalitativ ansats, detta för att få en 

så bred sökning som möjligt. Kvalitativa artiklar beskriver upplevelser och ger en fördjupad 

förståelse medan kvantitativa studier ger mätbar data. Analysen gjordes med Fribergs metod 

av en beskrivande allmän litteraturöversikt där studier med både kvantitativ och kvalitativ 

ansats inkluderades med syfte till att identifiera och sammanställa gemensamma teman i de 

utvalda artiklarna (Ibid).  

Urval'
Urvalet av artiklar beslutades utifrån studiens syfte. Inklusionskriterierna i samtliga sökningar 

var att artiklarna ska omfatta vårdpersonalens perspektiv och vara skrivna och publicerade i 

Australien, USA eller Europa, vara skrivna på engelska, vara originalartiklar samt vara 

publicerade mellan 2000-2015. Artiklarnas metod kan vara utifrån både en kvantitativ och 
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kvalitativ ansats och artiklarna ska vara vetenskapligt granskade. Artiklar vars syfte hade 

någon form av religiös influens och som inte innehöll vårdpersonals erfarenheter 

exkluderades.  

Datainsamlingsmetod'
Litteratursökningen genomfördes genom sökmotorn CINAHL och genomfördes den 4:e 

februari 2016. Det slutliga urvalet resulterade i tio vetenskapliga artiklar som bedöms svara på 

studiens syfte.  

Litteratursökningen inleddes med att söka efter artiklar som svarade till studiens syfte. De 

inledande sökorden spirituality AND healthprofessionals gav ett stort antal träffar vilket 

medförde att fler sökord var nödvändigt då en stor mängd artiklar inte passade in till studiens 

syfte. Sökorden utvidgades med experience vilket gav färre antal träffar med fler träffar 

relaterade till studiens syfte. För att få ner antal träffar ytterligare angavs sökorden till 

spirituality AND healthproffessional AND nursing AND experience samt att artiklarna skulle 

vara skrivna och publicerade mellan åren 2010-2015, detta gav en god överskådlig blick där 

författarna kunde läsa samtliga titlar och därigenom sålla bra utifrån studiens syfte, vilket blev 

litteraturöversiktens egentliga sökning. 

Vid sökningarna valdes artiklar i första hand ut efter artiklarnas titlar.  Ansågs artiklarna vara 

relevanta för studien sparades de ned och senare granskades abstrakten för att undersöka om 

de fortsatt var relevanta för studien.  

Efter litteratursökningen den 4:e februari 2016 valdes åtta artiklar ut. Manuell sökning på 

referenser i de funna artiklarna resulterade i ytterligare två artiklar. Samtliga tio artiklar 

kvalitetsgranskades. Sammanlagt har 408 titlar och 61 abstrakt lästs från sökningen den 4:e 

februari 2016.  
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Tabell 1. Litteratursökning 

Databas 
Årtal 

Sökord Antal 
träffar 

Granskade 
titlar 

Granskade  
Abstrakt 

Granskade 
artiklar i 
fulltext 

Valda artiklar 

Cinahl 
2010-
2015 

Spiruality AND 
healthprofessionals 
AND experience 

1789 50 4 2 Tornøe et al. (2015) 

Cinahl 
2010-
2015 

Spiruallity AND 
nursing AND 
healthprofessionals 
AND experience 

168 168 32 11 Smyth el al. (2011); 
Ronaldsson (2012); 
Keall et al. (2014); 
McSherry et al. (2013); 
Bursell et al. (2010) 

Cinahl  
2000-
2010 

Spirituality AND 
nursing AND 
healthprofessionals 
AND experience 

464 150 25 7 Van Leeuwen et al. 
(2006); Strang et al 
(2002) 

Cinahl Attitudes to spirutal 
care among nursing 
staff in a Swedisch 
oncology clinic 

1 1 1 1 Lundmark (2006) 

Cinahl An investigation 
into the spirutal 
needs of neuro-
oncology patients 
from a nurse 
perspective 

1 1 1 1 Nixon et al. (2013) 

 

Dataanalys'

Artiklarna som valdes ut för denna studie granskades enligt Fribergs modell för resultatanalys, 

där resultatet hos varje artikel granskades var för sig (Friberg, 2012). Artiklarna utgjorde 

sedan en litteraturöversikt utformad enligt Fribergs mall över hur en sådan ska utformas på ett 

bra och överskådligt sätt (Friberg, 2012). Litteraturöversikten innehåller artiklarnas syfte, 

metod, urval och resultat vilket enligt Friberg (2012) gör urvalet överskådligt (Se bilaga I).  

En kritisk kvalitetsgranskning utfördes av de utvalda artiklarna innan litteraturöversikten 

skapades, detta för att säkerhetsställa att artiklarna författarna valt ut skulle kunna inkluderas i 

studien. Kvalitetsgranskningen utfördes genom att utifrån Willman, Stolz och Bahtsevanis 

(2011) mallar för kvalitativ och kvantitativ ansats besvara ett antal standardiserade frågor vad 

gäller den enskilde artikeln. Svar som resulterade i ett positivt utlåtande erhöll 1 poäng och ett 

svar som resulterade i ett negativt utlåtande erhöll 0 poäng. Utifrån poängen räknades en 

procentsats ut som enligt Willman et al. representerar artikelns vetenskapliga kvalitet samt ger 

en överskådlig blick där jämförelse mellan artiklarnas kvalitet kan äga rum. Enligt denna 
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modell finns enligt Willman et al. en risk för att författarna under- eller övervärderar artiklar. 

Willman et al. delar in kvalitetsgraden enligt följande; 60-69 procent rankas som låg kvalitet, 

70-79 procent rankas som medelkvalitet samt 80 procent och högre rankas som hög kvalitet. 

Ett flertal artiklar som författarna valt ut exkluderades då de rankades enligt Willman et al. 

kvalitetsmodell som låg kvalitet. De artiklar som författarna slutligen valde att inkludera i 

denna studie samt föra in i litteraturöversikten (se bilaga I) bedömdes vara av medel till hög 

kvalitet med en procentsats mellan 72-90 procent.   

Författarna granskade sedan varje artikels resultat enskilt, och efter det att båda författarna 

granskat samtliga artiklar påbörjades en gemensam kategorisering av gemensamma och 

enskilda resultat hos de utvalda artiklarna. Resultaten resulterade i fyra teman, vilket var 

grunden för resultatdelen av denna studie.  

Etiska'aspekter'
Samtliga artiklar som är medtagna i denna studie är etiskt granskade och för ett etiskt 

resonemang av sin studie. Vid kvalitetsgranskningen så ingick även etiskt godkännande som 

en fråga som artiklarna skulle besvaras utifrån. Båda författarna har läst igenom samtliga 

artiklars resonemang om etik och anser att det enligt Willman et al. innehåller ett resonemang 

om hur artikelns metoder, urval och insatser hos artiklarnas författare påverkar på både 

individnivå hos deltagarna men även i resultatet. Willman et al. anser att det är av stor vikt att 

författarna granskar medtagna artiklars etiska resonemang och godkännande.  

Författarna har under skrivandets gång varit noggranna med refereringen av denna studie, 

detta för att inte plagiera. Författarna har även kritiskt granskat samtliga artiklar, både var för 

sig och tillsamman för att inte förvanska resultatet. Samtliga inkluderade artiklar är skrivna på 

engelska vilket inte är författarnas modersmål, vilket enligt Henricsson (2012) ökar risken för 

feltolkning. Detta har tagits med i beaktning och medfört stor noggrannhet vid 

artikelgranskning.  
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RESULTAT'
Resultatet av artikelgranskningen resulterade i fynd som bildade fyra stycken teman, dessa 
sammanfattar fynden från samtliga tio artiklar och är grunden för studiens resultat (se figur 1). 

Teman:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel Vårdpersonalens 

strategier till att 

utöva andlig 

omvårdnad 

Vårdpersonalens 

upplevelse av 

andlig omvårdnad 

Vårdpersonalens 

upplevelse av 

andlig omvårdnad 

relaterat till 

Holistisk vård 

Vårdpersonalens 

upplevelse och 

erfarenhet av 

hinder till att utöva 

andlig omvårdnad 

 

Bursell & Mayers 

(2010) 

x  x x 

Keall et al.(2014)  x  x 

Lundmark (2006) x x  x 

McSherry & Jamieson 

(2013) 

x x x x 

Nixon et al. (2013)  

x 

x  x 

Ronaldson (2012) x x  x 

Smyth & Allen (2011)  x  x 

Strang et al. (2002)  x x x 

Tornøe et al. (2015)  x x x 

van Leeuwen et al. 

(2006) 

 x x x 
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Figur 1. Teman 

 

Vårdpersonalens#upplevelse#av#andlig#omvårdnad#
För vårdpersonal innebar andlig omvårdnad att det kan handla om upplevelse av frihet, 

meningslöshet, existentiella frågor samt död (Strang et al.,2002). Även behov av en mening, 

syftet i och till livet, hopp, kreativitet samt förmåga att kunna ge och ta emot kärlek är saker 

vårdpersonal upplever att andlig omvårdnad innebär (Ronaldson, 2012). 

Vårdpersonal anser att de känner en osäkerhet eller att de inte känner sig avslappnade då de 

utövar andlig omvårdnad (Lundmark, 2006). Lundmark (2006) anser att det kan 

sammankopplas med att en stor del av den tillfrågade vårdpersonalen i hans studie inte anser 

att de fått tillräckligt med undervisning inom ämnet under sin vårdutbildning.  

God kommunikationsförmåga är något som vårdpersonal upplever som mest central i 

relationen till att utöva andlig omvårdnad, denna förmåga anses lika viktig hos både vårdaren 

och vårdtagaren (Nixon, Narayanasamy & Penny, 2013; Lundmark,2006; Smyth & Allen, 

2011; Strang et al., 2002; Keall et al., 2014; Ronaldson, 2012; Tornøe, Danbolt, Kvigne & 

Sørlie, 2015). Att en bra och känslig kommunikation är nyckeln till tröstande, bedömning av 

behov samt uttryck för psykologiska/sociala samt andliga behov är något vårdpersonal erfar 

(Mcsherry & Jamieson, 2013). Ett gott möte handlar enligt vårdpersonal även om att tillåta 

patienter att uttrycka känslor som i sin tur kan ge upphov till andliga behov. Dessa känslor 

kan exempelvis handla om ilska, rädsla och lidande av något slag, vilket även kan avläsas rent 

Vårdpersonalens!
upplevelse!av!

andlig!
omvårdnad

Vårdpersonalens!
strategier!till!att!
utöva!andlig!
omvårdnad

Vårdpersonalens!
upplevelse!av!

andlig!
omvårdnad!
relaterat!till!
Holistisk!vård

Vårdpersonalens!
upplevelse!och!
erfarenhet!av!
hinder!till!att!
utöva!andlig!
omvårdnad
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objektivt av vårdpersonalen som då kan se om patienten är ledsen/tårögd eller arg (Nixon et 

al., 2013).  

Vårdpersonal som är i början av sin karriär beskriver osäkerhet inför tanken att utöva andlig 

omvårdnad, då det är ett ämne som inte tagits upp under deras utbildning (Keall, Clayton & 

Butow, 2014). Vårdpersonal som arbetat inom vårdsektorn i många år upplever en större 

trygghet i att möta patienters andliga behov, vilket vårdpersonal menar med att de under sina 

år byggt upp erfarenheter både yrkesmässigt men även privat vilket i sin tur utvecklat deras 

andliga förmågor och kunskaper (Ibid). Vårdpersonals upplevelse och yrkesmässiga 

subjektiva upplevelse av andlig omvårdnad utgörs även av hur lång utbildning vårdpersonalen 

genomgott. Sjukvårdsbiträden upplever en större osäkerhet i att utöva andlig omvårdnad 

medan sjuksköterskor upplever en större säkerhet i att utöva andlig omvårdnad då de anser att 

det är en omvårdnadsåtgärd och att de anser att de har en god grund i omvårdnadens 

teoretiska utbildning som de erhållit genom sin utbildning (Keall et al., 2014; Lundmark, 

2006; Smyth & Allen, 2011). Äldre vårdpersonal och med högre utbildning har oftast mer 

avancerade metoder till att utöva andlig omvårdnad, framförallt inom palliativ vård (Keall et 

al.,2014; Smyth & Allen, 2011).  

Vårdpersonalens#strategier#till#att#utöva#andlig#omvårdnad#
Vårdpersonalens strategier till att utföra andlig omvårdnad handlar främst om förmågor som 

närvaro, aktivt lyssnade, förmåga till att validera känslor samt empati (Nixon et al., 2013; 

Tornøe et al., 2015; ). Vårdpersonal uttrycker även att det är viktigt att de själva har en god 

självinsikt i sitt yrkesutövande och har förmågan att vara här och nu. Med strategin att vara 

närvarande och att aktivt lyssna till patienten så skapas ett utrymme för patientens andliga 

behov även om det endast innebär att vårdpersonalen lyssnar och visar empati för patientens 

behov eller frågor (Lundmark, 2006). Att som vårdpersonal kunna få stöd av sin arbetsgivare i 

form av handledning, utbildning och återkoppling gällande andlig omvårdnad är något 

vårdpersonal anser är viktigt, i och med den objektiva bedömningen så kan vårdpersonalens 

personliga medvetande stärkas (Ronaldson, 2012).  Att sträva efter att skapa en god kontakt 

med patienter anser vårdpersonal är av stor vikt då detta kan skapa goda möten med en 

enskild patient. Vårdpersonal uttrycker att om de möter en lidande patient och mötet mellan 

patienten och vårdpersonalen inte blir god kan patientens lidande exempelvis resultera i ökad 

fysisk smärta hos patienten (Mcsherry & Jamieson, 2013). Att i mötet med patienter även 

sträva efter att skapa någon form av illusion eller känsla av att tiden stannat upp och att 
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kontakten mellan vårdpersonalen och patienten är djup, villkorslös och kärleksfull skapar en 

upplevelse av andlig omvårdnad eller ett andligt rum, detta genom att lyssna till patientens 

behov, visa empati och att se patienten full ut i dennes situation är något en vårdpersonal 

uttrycker i Mcsherry och Jamieson (2013) studie.  

Att som vårdpersonal vårda patienter under en längre tid ger möjligheter till att skapa en god 

och nära relation till patienter, lära känna dem på djupet och bygga upp strategier för att 

patienterna ska vara så välmående som möjligt. Att ta en promenad i solen, spela musik och 

lyssna på musik upplevs av vårdpersonal som andlig omvårdnad då det öppnar upp patienters 

sinne där de upplever glädje och harmoni. Alltså, att hitta den enskilde patientens inre rum 

anses vara en strategi hos vårdpersonal (Bursell & Mayers ,2010). '

Vårdpersonalens'upplevelse'av'andlig'omvårdnad'relaterat'till'Holistisk'
vård''
Vårdpersonal beskriver andlig omvårdnad som en central del av den totala omvårdnaden och 

understryker att omvårdnad bör ges genom att se hela människan som kropp-själ-ande. Om 

andlig omvårdnad uteblir eller brister så kan detta enligt vårdpersonalen medföra att 

patientens lidande förvärras medan en god andlig omvårdnad kan medföra minskat fysisk och 

mental lidande då patienten är alltmer tillfreds själsligt (Tornøe et al., 2015).  

Holistisk vård är ett begrepp som de flesta vårdpersonal känner till världen över. 

Vårdpersonal anser att andlig omvårdnad ingår i holistisk vård, dock har vissa svårt att 

applicera det i praktiken utifrån det begreppet (Tornøe et al., 2015; McSherry & Jamieson 

2013; Strang et al., 2002; Lundmark., 2006) . Lundmark (2006) ställde i sin studie frågan ” Do 

you consider holistic care to be important in nursing? ”. Samtliga respondenter som bestod av 

specialistutbildade sjuksköterskor och grundutbildade sjuksköterskor ansåg att det var viktigt 

eller mycket viktigt. Åttio procent av de tillfrågade ansåg även att andlig omvårdnad ingår i 

definitionen holistisk vård. Strang et al. (2002) ställde en liknande fråga (”Is holistic care 

important in nursing?”) vilket resulterade i att nittioåtta procent av respondenterna ansåg det 

som viktigt eller mycket viktigt, däremot ansåg endast knappt åttio procent att det var 

självklart att andlig omvårdnad var en del av holistisk vård. Att som vårdpersonal vårda 

patienter utifrån ett holistiskt perspektiv anses främst utgöra så att patientens välbefinnande är 

i gott skick, men ett helhetsperspektiv bör även ses i relation till patientens anhöriga då de kan 

vara ett stressande eller stödjande moment för patienten och att det därmed finns möjlighet till 
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att patientens lidande minskar (Tornøe et al., 2015; McSherry & Jamieson 2013; Strang et al., 

2002). Att se andlig omvårdnad som en del av ett helhetsperspektiv anses av vårdpersonal 

vara rimligt, dock kan även detta medföra svårigheter även om vårdpersonalen har kunskap 

om andlig omvårdnad och dess innebörd då patienter kan ha olika definitioner av vad 

andlighet innebär (Bursell & Mayers., 2010) 

Vårdpersonalens#upplevelse#och#erfarenhet#av#hinder#till#att#utöva#andlig#
omvårdnad#
Vårdpersonal anser att deras största hinder till att utöva andlig omvårdnad är att definitionen 

av andlig omvårdnad är diffus, det vill säga att det internationellt samt ner på lokalnivå finns 

olika definitioner av andlig omvårdnad samt en stor osäkerhet kring ämnet (Lundmark.,2006; 

Smyth & Allen., 2011; Strang et al., 2002; Nixon et al., 2013; Keall et al., 2014; Ronaldson., 

2012; Tornøe et al., 2015; van Leeuwen et al., 2006; Bursell & Mayers, 2010; McSherry & 

Jamieson, 2013) . Vårdpersonal känner även en stor osäkerhet och rädsla till att utöva andlig 

omvårdnad då de anser att de kommer nära inpå patienter och att deras sätt att bemöta 

patientens andliga behov kan vara avgörande för hur vida patientens lidande ökar eller 

minskar (Tornøe et al., 2015). Otillräckligt med tid, personalresurser, kunskap/utbildning och 

risken till att bli avbruten är något vårdpersonal upplever som hinder till utövandet av andlig 

omvårdnad (Tornøe et al., 2015; Ronaldson, 2012; Lundmark, 2006; Smyth & Allen, 2011; 

Strang et al., 2002; Nixon et al., 2013; Keall et al., 2014; McSherry & Jamieson, 2013). 

Klinisk miljö menar vårdpersonal är ett annat hinder till att utöva andlig omvårdnad, 

vårdpersonal på en akutmottagning anser inte att de kan utöva andlig omvårdnad i stor 

utsträckning då detta skulle påverka sekretessen samt patienters integritet då 

akutmottagningars kliniska miljö ofta är öppna och lyhörda (Ronaldsson, 2012; Smyth & 

Allen, 2011). Vårdpersonal som utövar omvårdnadsåtgärder är vana vid att kunna mäta målet 

med omvårdnadsåtgärden, detta är något som vårdpersonal anser inte är möjligt eller är svårt 

vad gäller utövandet av andlig omvårdnad, de anser att ett bedömningsinstrument vore till en 

fördel men har inga förslag eller tankar på hur ett sådant skulle kunna se ut (Strang et al., 

2002). Andliga behov är enligt vårdpersonal diffusa och svåra att objektifiera i många fall, 

detta relaterat till vårdpersonalens upplevelse av för lite kunskap inom ämnet men också att 

det är vanligt att det kan föreligga kommunikationssvårigheter mellan vårdpersonal och 

patienter vilket leder till att en god dialog inte inträder (Keall et al., 2014).           
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DISKUSSION'

Metoddiskussion'

Denna studie utfördes enligt Fribergs (2012) rekommendationer att inkludera artiklar som var 

av både kvalitativ och kvantitativ ansat, vilket enligt Friberg kan ge ett mer tillförlitligt 

resultat då artiklarna kan jämföras både emot varandra men även rent ansatsmässigt utifrån 

artiklarnas metod. De kvalitativa artiklarna i denna studie beskriver vårdpersonalens 

upplevelser genom personliga intervjuer och gruppintervjuer medan de kvalitativa beskriver 

en grupp vårdpersonals upplevelser som presenterats statistiskt. Fördelen med detta var att 

resultaten av artiklarna med de olika metodansatserna då kunde jämföras där likheter och 

olikheter kunde presenteras. I studiens analysfas framkom det att de artiklar som valts ut till 

denna studie hade många likheter oberoende vilken metod som valts, detta är något som tyder 

på att resultatet har hög reliabilitet.  

Inför litteratursökningen fördes en diskussion mellan författarna hur vida inklusionskriterier 

och exklusionskriterier skulle formas. Artiklarnas härkomstland begränsades till regioner som 

författarna ansåg hade lika kultur. Artiklar som hade till syfte att beskriva andlig omvårdnad 

ur ett religiöst perspektiv exkluderades, dock så innehöll många artiklar religion som domän 

vilket inkluderades efter genomgång av artiklarna för att säkerhetsställa att detta inte var 

något som påverkade studiens resultat i stort. Författarna valde även att begränsa artiklarnas 

ålder till att inte vara äldre än femton år.   

Cinahl anses vara en välkänd sökmotor för vetenskapliga omvårdnadsartiklar och är något 

som stärker trovärdigheten av artiklarna, utifrån detta anseende valde författarna att utföra 

litteratursökningen genom sökmotorn Cinahl. Samtliga utvalda artiklar är skrivna på engelska 

vilket ger en risk för feltolkningar och missförstånd då författarnas modersmål inte är 

engelska, detta kan vara en svaghet för studien och därmed eventuellt sänka dess trovärdighet.  

Författarna använde sig av ett flertal sökord vid litteratursökningen för att få så få och 

relevanta träffar som möjligt men artiklarna skulle ändå svara till studiens syfte och 

upprätthålla en god kvalitet. Målet med litteraturundersökningen var att finna artiklar som 

svarade till denna studies syfte. En svaghet till denna studie kan vara att för få titlar, abstrakt 

och fullständiga artiklar har lästs.  
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De utvalda artiklarna till studien genomgick en noggrann analys vilket genomfördes med 

Fribergs (2012) förslag över hur artiklar analyseras. Vissa artiklar ansågs inte vara av god 

kvalitet eller att de inte svarade till denna studies syfte, varav de exkluderades. De artiklar 

som ansågs hålla medel- hög kvalitet enligt Willman et al. (2011) kvalitetsgranskning valdes 

att analyseras noggrant samt flera gånger för att minska risken för feltolkningar och 

missförstånd, fynden diskuterades sedan mellan författarna för att även där minimera den 

totala risken för feltolkningar och missuppfattningar. De valda artiklarna till denna studie 

upprättade en litteraturöversikt, vilket enligt Henricson (2012) stärker validiteten och 

reliabiliteten av denna studie. De fynd författarna fann sorterades in i likheter och olikheter 

och skapade fyra teman. Många fynd författarna fann återfanns i en eller flera andra av 

resultat-artiklarna vilket anses öka studiens reliabilitet. Författarna har presenterat urval, 

sökord, datainsamling och dataanalys i studiens metod-del, detta för att stärka 

reproducerbarheten (Henricson, 2012). Resultaten i artiklarna har många likheter oavsett 

vilken metod som används i artikeln, vilket anses vara en styrka för denna studie enligt 

Henricson (2012). Studien inkluderade artiklar från ett flertal länder och då även artiklar 

skrivna i Sverige, vilket författarna ansåg vara angeläget då denna studie ska kunna överföras 

till svensk sjukvård.   

Författarnas förförståelse för ämnet är något som påverkar resultatet av analysen menar 

Henricson (2012), varav författarna reflekterade över olikheter och likheter för att stärka 

studiens trovärdighet och validitet. Författarna följde även Henricson (2012) råd om att låta 

”en kritisk vän” läsa examensarbetet och ge sin åsikt, författarna lät två sjuksköterskor, en 

högskolelektor och en person som inte arbetar inom vården möjligheten att läsa denna studie. 

Detta medförde att språket utvecklades och sågs över samt att vissa begrepp och 

syftningsfrågetecken redogjorts tydligare. De ”kritiska vännerna” har även deklarerat att de 

lärt sig något nytt efter de läst denna studie, vilket även författarna upplever.    

Resultatdiskussion'

Resultatet av denna studie besvarar studiens syfte. Resultatets fynd upprättades i form av fyra 

teman. Författarna följde Henricson (2012) råd att upprätta tre stycken huvudfynd och utifrån 

dom diskutera resultatet och i och med det även ”knyta ihop säcken”. Författarna anser att de 

tre stora fynden i denna studie är; Ett gott möte, Strategier samt kunskap och ansåg att utifrån 
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dessa tre huvudfynd kunna föra en heltäckande diskussion kring studiens resultat samt koppla 

det samman med tidigare forskning som presenterats i studiens bakgrund.  

Resultatet av denna studie fann att vårdpersonal har svårigheter att applicera andlig 

omvårdnad då de anser sig sakna kunskap inom ämnet, de önskar handledning och utbildning. 

Best,Butow & Olver (2015) anser att det är av stor vikt att vårdpersonal introduceras och 

utbildas inom andlig omvårdnad för att på så sätt kunna applicera den inhämtade kunskapen 

till patienter, detta kan medföra att patienters lidande mildras. Vårdpersonal i denna studies 

resultat anser även att definitionen av andlig omvårdnad är diffus och i och med det så är 

kunskapen inom ämnet låg då de inte kan se vad för kunskap de behöver inhämta. Hold, 

Blake och Ward (2015) menar att det finns en mängd olika sätt att lära ut specifika 

omvårdnadsteorier och begrepp och syftar till att det är viktigt att lärosäten som utbildar 

vårdpersonal är kreativa i sitt sätt att lära ut andlig omvårdnad. Holistisk vård tas upp i 

studiens bakgrund där det beskrivs att vårdpersonal kan känna sig trygga med att utöva andlig 

omvårdnad utifrån den definitionen. Vårdpersonalen uttrycker dock i studiens resultat att de 

har svårigheter att applicera andlig omvårdnad utifrån definitionen som holistisk vård bär, 

men de anser både utifrån kvantitativ- och kvalitativ data att andlig omvårdnad ingår i 

definitionen holistisk vård. 

Andlig omvårdnad är en viktig del för patienters välbefinnande och tillfrisknande (Best et al., 

2015). Att andlighet är något som påverkar mötet med patienten och patientens autonomi 

anser Best et al. (2015) bör tas med i beaktning, då detta relateras till patientens val av 

behandlingsmetod eller andra omvårdnadsåtgärder, även ur ett icke religiöst perspektiv. 

Vårdpersonal anser att om andlig omvårdnad ska kunna utövas så är ett gott möte med 

patienten viktigt, det goda mötet ska innehålla tillit, förtroende och empati enligt 

vårdpersonalen. I studiens bakgrund  beskrivs det att patienter önskar blir bemötta med 

respekt och värdighet och att de anser att det är vårdpersonalens ansvar att tillmötesgå deras 

andliga behov. Däremot uttrycker patienter att de upplever sig missförstådda av 

vårdpersonalen, som att vårdpersonalen inte uppfattar deras lidande. Vårdpersonalen uttrycker 

i resultatet att de har svårt att bedöma patienters andliga behov och att det ofta är svårt att se 

det rent objektivt. Detta anser vårdpersonal är ett hinder för att kunna utöva andlig omvårdnad 

och därmed även skapa ett gott möte med patienten. Även den kliniska miljön uppger 

vårdpersonal som ett hinder till att utöva andlig omvårdnad, främst vårdpersonal inom 
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akutsjukvård. Biro (2012) anser att det är en ledningsfråga hur vida en personalgrupp ska 

kunna tillhandahålla andlig omvårdnad eller inte. Om inte vårdpersonalen har rätt miljö, 

kunskap eller självmedvetenhet så är det chefernas ansvar att skapa dessa anser Biro.  

Ett annat centralt fynd i denna studies resultat var vårdpersonalens uttalade Strategier för att 

utöva andlig omvårdnad. Vårdpersonalen anser att den främsta strategin är att lyssna till 

patienten och vara närvarande, detta skapar en bild av patientens behov. Att inte tillgodose 

patienters andliga behov beskrivs i studiens bakgrund att det kan leda till ökat lidande. I 

bakgrunden beskrivs olika former av lidande, dels lidande utifrån en avsaknad av någon del 

av kropp-själ-ande men även enligt Eriksson (2015) definitioner: Vårdlidande, 

sjukdomslidande och livslidande. Desbiens och Fillion (2007) anser att det är viktigt att 

vårdpersonal skapar strategier till att utöva andlig omvårdnad då det kan vara en bra form för 

omvårdnad för att lindra patienters sorg eller lidande.  

I denna studies bakgrund beskrivs hur olika studier definierar andlig omvårdnad ur ett 

patientperspektiv, författarna kan se likheter mellan patientens upplevelse och 

vårdpersonalens upplevelse av definitionen andlig omvårdnad ur ett icke religiöst perspektiv. 

Det som författarna anser är en anmärkningsvärd skillnad mellan patientens upplevelse och 

vårdpersonalens upplevelse är att vårdpersonalen upplever en rädsla i sammanhanget till att 

utöva andlig omvårdnad. Sammantaget ses resultatet av denna studie som lyckat och något 

som kan bidra till att väcka intresset för andligt omvårdnad. Andlig omvårdnad anses vara en 

del av holistisk vård och betraktas som andra delar som inte tillgodoses hos patienten utgöra 

en risk för att patientens lidande ökar. 

Slutsats'

Andlig omvårdnad bör inte automatiskt förknippas med religion eller en kultur, innebörden är 

större än så och bottnar i individens livshistoria utifrån vem denne är och varit med om. Att 

andlig omvårdnad ur ett icke religiöst perspektiv definition inte bär en vetenskaplig 

överenskommelse ses tydligt hos vårdpersonal.  Andlig omvårdnad ur ett icke religiöst 

perspektiv anses av vårdpersonal tillhöra holistisk vård men vårdpersonalen uttrycker 

kunskapsbrist och svårigheter till att applicera andlig omvårdnad ur ett icke religiöst 

perspektiv i praktiken relaterat till sin kunskapsbrist. Andlig omvårdnad ska relateras till 

patientens välbefinnande och inte medicinska diagnoser.  
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Betydelse'

Denna studie belyser en rad upplevelser och erfarenheter om andlig omvårdnad från 

vårdpersonal. Definitionen av andlig omvårdnad bär ingen vetenskaplig överenskommelse 

vilket visat sig i denna studie. Vårdpersonals kunskapsbrist och personliga relaterade känslor 

är även det något som hindrar vårdpersonal till att utöva andlig omvårdnad. 

Utbildningsinstitutioner som utbildar framtidens vårdpersonal bör lyfta fram andlig 

omvårdnad mer kontinuerligt under utbildningen då det anses vara en betydande del av 

patienters välbefinnande. Författarnas önskan är att framtida studenter ska känna sig trygga 

med den kunskap de införskaffat så att de under klinisk verksamhetsutbildning kan etablera 

sin kunskap i patientmöten men även också sprida sin kunskap vidare utifrån aktuell 

forskning.  

Förslag'på'vidare'forskning'
Vidare forskning bör innefatta ett bredare perspektiv om vårdpersonalens upplevelse, 

erfarenhet och definition av andlig omvårdnad och bör således handla mer om vårdpersonal 

som vårdar patienter med diagnoser som inte primärt leder till döden. Rekommendationer till 

studenter är att göra en kandidatuppsats eller magisteruppsats genom att ha en metod som till 

exempel empirisk intervjustudie för att kunna kartlägga vårdpersonalens upplevelse, 

erfarenhet och definition i en specifik region.  

Författarna anser även att en tydligare definition av andlig omvårdnad är av intresse för att 

vårdpersonal ska kunna utöva denna typ av omvårdnad. Detta är något av intresse då 

författarna anser att det finns behov av det för att kunna säkerhetsställa en god helhetsvård till 

patienter.  

Författarnas'insatser'
Insatserna hos författarna av denna anses goda, trotts att litteratursökningen och frångående av 

högskolans examensmall resulterade i att en ny studie utfördes. Innan arbetet påbörjades i 

februari gjordes en behovsanalys av författarnas kunskap och de båda författarna tog eget 

ansvar att läsa på där de själva kände att dess kunskap tröt.  Författarna skrev och utförde 

uppgifter relaterat till denna studie mestadels självständigt. Dock hade författarna ständig 

kontakt via mejl och telefon. Även fysiska möten ägde rum en till två gånger i veckan.  

Kommunikationen anser vara god och upplägget av arbetet lika så, texter har reviderats i 



21 

samråd med båda författarna för att kunna upprätthålla att studien genomgås av ett likasinnat 

vetenskapligt språk.  
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BILAGOR(
Bilaga(I:(Litteraturöversikt((

Titel/Författare/Tidskrift/Årtal 
 

Syfte Metod Resultat 

Spirituality and spiritual caring: 
nurses' perspectives and practice 
in palliative and acute care 
environments 
 
Ronaldson et al. (2012) 
Journal of Clinical Nursing 
 
Australien 
 

Att identifiera och jämföra andlig 
omvårdnad i praktiken genom att 
jämföra verksamheter inom palliativ 
vård och akutsjukvård.  

Design: Kvalitativ 
Deltagare: 42 sjuksköterskor 
från palliativ enhet samt 50 
sjuksköterskor från akut 
enheter. 
Datainsamlingsmetod: 
tvärsnittsstudie 
Dataanalysmetod: 
deskriptiv innehållsanalys 
Bedömd kvalitet: Hög 

Skillnader sågs mellan de två 
sjuksköterskegrupperna. Sjuksköterskor inom 
Palliativ vård hade en mer avancerad form av 
andlighet än sjuksköterskor inom akutsjukvård 
och deras perspektiv och kunskap inom andlig 
omvårdnad var större. Båda 
Sjuksköterskegrupperna identifierade 
"otillräckligt med tid" som det vanligaste hindret 
till att utöva andlig omvårdnad, ”patientens 
integritet" var också ett vanligt svar från 
akutsjukvårds sjuksköterskor som upplevt 
hinder. 

Attitudes to spiritual care among 
nursing staff in a Swedish oncology 
clinic 
 
Lundmark, M. (2006) 
Journal Of Clinical Nursing 
 
Sweden  

Att identifiera faktorer som kan 
påverka attityder till andlig 
omvårdnad, testa relevansen av dessa 
identifierade påverkande faktorer i en 
svensk vårdkontext. 

Design: Kvantitativ 
Deltagare: 68 
sjuksköterskor/biträden 
Datainsamlingsmetod: 
Litteraturstudie 
Dataanalysmetod: Statistisk 
analys 
Bedömd kvalitet: hög 
 

Holistisk vård bör även inkludera andlig 
omvårdnad, vilket än inte är realiserats i svensk 
hälso- och sjukvård. 
De faktorer som påverkar vårdpersonalens 
attityder till andlig vård är "icke-organiserad 
religiositet" och "grad av komfort samtidigt som 
andlig vård". Andra faktorer som påverkar är: 
"tro på Gud", "tron på livet efter döden", 
"organiserad religiositet", "yrke", och "den 
upplevda graden av utbildning i själavård". 

Spiritual needs as defined by Swedish 
nursing staff 
 
Strang et al. (2002) 
Journal Of Clinical Nursing 
 
Sweden 

Beskriva hur svenska sjuksköterskor 
på sex olika typer av enheter präglar 
innebörden av andliga behov i ett brett 
sammanhang och vilken typ av 
betydelse sjuksköterskor lägger på den 
andliga dimensionen. Ett annat syfte 
var att undersöka om det finns några 
särskilda grupper av patienter för vilka 
andliga / existentiella behov anses vara 
av särskild betydelse. 

Design: Kvantitativ 
Deltagare: 141 
sjuksköterskor 
Datainsamlingsmetod: 
semistrukturerad intervju 
Dataanalysmetod: tematisk 
innehållsanalys 
Bedömd kvalitet: Hög 

Resultatet visar att utbildning med teoretisk 
förståelse samt djupa kunskaper om människors 
behov och förutsättningar ska prioriteras högt. 
När det gäller särskilda grupper i behov av 
andligt stöd, visade majoritet av de tillfrågade att  
invandrare var en sådan grupp, eftersom de har 
traditioner som skiljer sig från de svenska. 



ii 

An investigation into the spiritual needs 
of neuro-oncology patients from a nurse 
perspective. 
 
Nixon et al. (2013) 
BMC Nursing 
 
Greta Britain 

Att identifiera hur neurokirurgiska 
sjuksköterskor i en brittisk 
Neurokirurgisk enhet hanterade 
andliga behov hos neuro-onkologiska 
patienter. 

Design: Kvalitativ 
Deltagare:28 sjuksköterskor 
18 patienter 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerad intervju 
Dataanalysmetod: tematisk 
innehållsanalys 
Bedömd kvalitet: Medel 
 

Sjuksköterskor var medvetna om sina patienters 
andliga behov av att prata och lyssna Det fanns 
variationer i vilken utsträckning erkända 
patienternas andliga behov och den vikt de fäster 
till andlig vård stöder tidigare resultat. 

Spirituality within dementia care: 
perceptions of health professionals 
 
Bursell & Mayers 
 
British Journal Of Occupational 
Therapy 
(2010) 
Great Britain 

Att undersöka vårdpersonalens 
förståelse av andlighet inom 
demensvården och deras uppfattningar 
om hur patienternas andliga behov 
uppfylls och av vem. 

Design: Kvalitativ 
Deltagare: 11st vårdpersonal 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer 
Dataanalysmetod: 
fenomenologisk analysmetod 
Bedömd Kvalitet: Medel 
 

Resultaten tyder på att all vårdpersonal ska ta itu 
med de andliga behoven hos patienter med 
demens. Det behövs en fungerande definition av 
"andlighet" och ytterligare forskning är också 
motiverat. Mer utbildning behövs för 
vårdpersonal när det gäller andlig vård av 
patienter. 

The challenge of consolation: nurses’ 
experiences with spiritual and 
existential care for the dying-a 
phenomenological hermeneutical study 
 
Tornøe et al. (2015) 
BMC Nursing 
 
Norway 

Att beskriva sjuksköterskors 
erfarenheter med andlig och 
existentiell vård för döende patienter 
på ett allmänt sjukhus. 

Design: Kvalitativ  
Deltagare: sex 
sjuksköterskor 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerad intervju 
Dataanalysmetod: 
Fenomenologisk 
analysmetod 
Bedömd kvalitet: Hög 
 

Resultat: Sjuksköterskorna ansåg att det var 
utmanande att avslöja döende patientens andliga 
och existentiella lidande, eftersom det oftast 
framträdde som fysiska, känslomässiga, 
relationell, andlig och existentiell smärta. 
Sjuksköterskornas andliga och existentiella 
vårdåtgärder syftade till att underlätta för en lugn 
och harmonisk död. Sjuksköterskorna upplevde 
att de hade kunnat förmedla tröst när de hade 
lyckats att hjälpa patienter att hitta frid. Detta 
upplevdes som givande och meningsfullt.. 

Nurses’ experiences assessing the 
spirituality of terminally ill patients  in 
acute clinical practice  
 
Smyth & Allen, (2011) 
Journal Of Clinical Nursing 
 
Australia 

Att undersöka och beskriva hur 
sjuksköterskor definierar andlighet och 
andlig vård införliva deras kliniska 
praxis. 

Design: Kvantitativ och 
kvalitativ 
Deltagare: 16 sjuksköterskor 
Datainsamlingsmetod: 
Fokusgrupper 
Dataanalysmetod: Tematisk 
innehållsanalys 
Bedömd kvalitet: Hög 
 

Resultatet av förståelse för andlighet, bedömning 
av andlighet, svårigheter med att uppfylla 
andliga behov, och utbildning. Utforskandet av 
sjuksköterskornas upplevelser visade att de inte 
finns en tydlig definition av begreppet andlighet.  



iii 

The qualitative findings from an online 
survey investigating nurses’ perceptions 
of spirituality and spiritual care 
 
McSherry, W., & Jamieson, S.,(2013)  
Journal Of Clinical Nursing 
 
Great Britain 

Att ge en möjlighet för medlemmarna 
att uttrycka sina uppfattningar om 
andlighet och andlig vård. 

Design: Kvalitativ 
Deltagare: 4054 
sjuksköterskemedlemmar 
Datainsamlingsmetod: 
online undersökning 
Dataanalysmetod: Tematisk 
innehållsanalys 
Bedömd kvalitet: Hög 

Resultaten tyder på att sjuksköterskor har olika 
uppfattningar om andlighet och majoriteten anser 
andlighet att vara en integrerad och 
grundläggande del av sjuksköterskorna roll. 

How do Australian palliative care 
nurses address existential and spiritual 
concerns? Facilitators, barriers and 
strategies 
 
Keall et al. (2014) 
Journal Of Clinical Nursing 
 
Australia 

 Att undersöka handledarna, hinder och 
strategier som australiska palliativ vård 
sjuksköterskor identifierar att ge 
existentiell och andlig vård för 
patienter med livsbegränsande 
sjukdomar 

Design: Kvalitativ 
Deltagare: 20 sjuksköterskor 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerande 
intervjuer 
Dataanalysmetod: Tematisk 
innehållsanalys 
Bedömd kvalitet: Hög 
 

Resultatet av Sjuksköterskornas intervjuer gav 
flera teman, inklusive god 
kommunikationsförmåga och exempel på frågor 
som de användes för att "skapa öppningar" för att 
underlätta vårdandet. Hinder såsom brist på tid, 
kompetens, integritet, rädsla för avslöjande vid 
diagnos . 

Spiritual care: implications for nurses’ 
professional responsibility 
 
van Leeuwen et al. (2006)  
Journal Of Clinical Nursing 
 
Netherlands 

Beskriva på vilket sätt sjuksköterskor 
uppmärksammar aspekter av andlighet 
inom Holländsk somatisk vård. 

Design: Kvalitativ 
Deltagare:  
30 Sjuksköterskor  
 25 patienter 
12 präster 
Datainsamlingsmetod: 
Fokus Gruppintervjuer 
Dataanalysmetod: Tematisk 
innehållsanalys 
Bedömd kvalitet: Medel 

Resultatet visar att olika faktorer (personliga, 
kultur- och utbildning) spelar roll i det faktum att 
andlig vård inte strukturellt är inräknat i 
omvårdnaden. 

 

 


