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Abstrakt 

Bakgrund: Attityder innefattar erfarenheter som bygger upp konstruktioner vilka 

påverkar beteenden. Hos psykiatriska vårdare varierar attityder beroende på vårdares 

befattning och sjukdomsbild hos patient, men där omvårdnaden oberoende av dessa 

faktorer bör bygga på en dialog som syftar till att förbättra patientens tillstånd. 

Existentiella frågor är frågor om döden, ensamheten, friheten och meningen. Dessa 

frågor har betydelse för patientens välbefinnande. Syfte: Att belysa psykiatriska 

vårdares attityder om existentiella frågor. Metod: Kvalitativ innehållsanalys. Resultat: 

Existentiella frågor berördes av vårdare men definierades inte som existentiella. Frågor 

som berördes i patientsamtal var om ensamhet och mening. Hinder för sådana samtal 

var maktlöshet inför att möjligheten att påverka, okunskap om existentiella frågors 

betydelse, samt patientens sjukdomsbild, vårdform och ålder. Diskussioner och 

utbildning kring existentiella frågor önskades. Kunskap sågs kunna bidra till en bättre 

vård och en förbättring av patientens tillstånd. Slutsats: Vårdare berör existentiella 

frågor även om de vanligen inte är medvetna om detta och vilken betydelse frågorna 

har. Viss förståelse förekommer. Kunskap efterfrågas och uppges kunna bidra till en 

förbättring. Det finns ett behov av vidare studier för att utröna huruvida en kortare 

utbildning kan ha effekt. 

Nyckelord: Attityder; Existentiella frågor; Kvalitativ innehållsanalys; Psykiatrisk 

omvårdnad; Sjuksköterskor; Skötare. 

Abstract 

Introduction: Attitudes include experiences that build structures that affect behaviour. 

Psychiatric caregiver attitudes vary depending on the position of the carers and the 

clinical picture of the patient, but where the care is independent of these factors and 

should be based on a dialogue that seeks to improve the patient's condition. Existential 

issues are issues about death, loneliness, freedom and meaning. These issues are 

important for the well-being of the patient. Purpose: To illuminate the psychiatric 

nurses’ attitudes about existential issues. Method: Qualitative content analysis. 

Results: Existential issues are affected by the psychiatric caregiver but are not defined 

as existential. Questions raised in patient conversations are about loneliness and 

meaning. Obstacles to such conversations were powerlessness regarding the ability to 

influence the patient’s condition, ignorance of the importance regarding existential 

issues, and the patient's illness, the form of care and age. Discussions and education on 

existential issues were desired. Knowledge was seen to contribute to a better care and to 

improve the patient's condition. Conclusion: Caregivers touches existential issues even 

if they usually are not aware of this and what importance the issues have. Some 

understanding occurs. Knowledge is desired and it is reported to possibly contribute to 

an improvement. There is a need for further studies to determine whether a shorter 

education can be effective. 

Keywords: Attitudes; Existential issues; Nurses; Qualitative content analysis; 

Psychiatric aides; Psychiatric nursing. 
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Bakgrund 

Attityder 

Attityder definieras olika men i detta fall handlar det om ett beteende och något yttre, 

även om det också handlar om något inre och psykiskt vilket innefattar erfarenheter som 

bygger upp konstruktioner (uppfattningar) vilka påverkar beteenden (Rosén, u.å.). Med 

andra ord hur människan bemöter och inställer sig till sin nästa förstått utifrån att hon 

använder en inre bild av ett fenomen som referensram (Lilja & Hellzén, 2010, s. 384, 

389). Inom socialpsykologi handlar det beteende som kommer till uttryck i att 

människan är för eller emot något (attitydobjekt) och detta gäller de flesta fenomen, 

exempelvis en religion. Men attitydobjektet kan också vara något konkret som en 

person, exempelvis en patient. Attityder kan också delas in i negativa och positiva 

attityder då människan har affektioner gentemot de attitydobjekt hon ställs inför (Rosén, 

u.å.). 

Attityder som är negativa kan vara vanliga bland psykiatriska vårdare då de är mer 

negativt inställda mot prognos och resultat gällande patienter med exempelvis 

depression, jämfört med allmänheten. Bland psykiatriska vårdare är sjuksköterskan den 

som har setts ha flest positiva attityder kring patientens möjligheter och potential 

(Angermeyer & Schulze, 2001; Hugo, 2001). Frågan är dock hur psykiatriska vårdare 

och allmänheten har förändrats om detta fram tills nutid och hur det ser ut idag. 

I en metaanalys framkommer det dock att en ökad allmän förståelse av den 

psykiska ohälsans orsaker inte har lett till bättre social acceptans (Schomerus et al., 

2012). Den psykiatriska vården har genomgått förändringar och utmaningar de senaste 

decennierna, och det finns en ambition till en positiv förändring (Lilja & Hellzén, 2010, 

s. 384). Dock tycks flera negativa och äldre attityder vara svårföränderliga (Hellzén & 

Asplund, 2006). Det är viktigt att poängtera att arbetet som psykiatriska vårdare utför är 

utmanande där interaktionen med patienten ibland kan vara intensiv och stressig, vilket 

kan leda till depersonalisering (Lilja & Hellzén, 2010, s. 385-386, 396). 

Attityder som är positiva kan också vara vanliga bland psykiatriska vårdare, 

beroende på den bild av psykisk ohälsa som används som referensram i relationen till 

patienten. Exempelvis om vårdare ser patienten som en unik person som kämpar mot 

ohälsa et cetera, så påverkar också detta hur patienten ser på sig själv vilket i sin tur är 

avgörande för hälsofrämjandet (Lilja & Hellzén, 2010, s. 387-389). I överhuvudtaget 

bör omvårdnaden bygga på (se psykiatrisk vård) en dialog om känslor och behov, för att 

bland annat stärka patienten gällande hälsofrämjande (Svedberg, 2006, s. 56). 
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Existentiella frågor 

Existens eller att existera definieras vanligast som att finnas till eller att träda fram 

(Jacobsen, 2000, s. 33) och ordet kommer ur latinets existo. Existens kan också betyda 

tillvaron eller verkligheten. De existentiella frågorna är avgörande för människan och 

handlar om hur hon förhåller sig till och tänker om verkligheten (Arman & Rehnsfeldt, 

2012, s. 17). De existentiella grundvillkoren utöver fysisk överlevnad anses vara döden, 

ensamheten, friheten och meningslösheten (Yalom, 1980, s. 8-9). Definitionen av 

existentiella frågor tolkas dock av många vårdare som att de endast berör döden eller 

döendet (Udo, Danielson & Melin-Johansson, 2013; Udo, Melin-Johansson, Henoch, 

Axelsson & Danielson, 2014). 

Enligt Björkdahl (1999, s. 81-82) om psykiatrisk omvårdnadsdokumentation så 

används inte sökord som existentiella frågor ofta, vilket författaren tycker är underligt 

då dessa frågor hör till den psykiatriska vårdens vardag. Detta kan dock bero på 

oklarheter kring definitionen av begreppet där det ofta förväxlas med andlighet och 

religion. Enligt Sand och Strang (2013, s. 25) så är begreppen andlighet, existentiella 

frågor och religion inte utbytbara även om de är överlappande. 

Det är sällan utöver kriser och sjukdomar dylikt som vi människor funderar över de 

stora meningsfrågorna, men när vi drabbas frågar vi oss ofta vad som händer eller hänt 

och varför (Arlebrink, 2012, s. 7). Människor som är utsatta för uttalad psykisk ohälsa 

kan ofta uppleva ett existentiellt kaos eller vakuum, när de kämpar med att hitta mening. 

Detta kommer ofta till uttryck som känslor av ensamhet, hopplöshet, tvivel och ångest. 

Om den utsatta människan kan hitta mening kan hon därmed också uppleva en ökad 

grad av välbefinnande (Koslander, 2010, s. 128). Det kan i dessa fall finnas ett behov av 

vårdare att medverka och vägleda till förmågan hos den utsatta människan, att komma 

till att leva ett meningsfullt liv (Arman & Rehnsfeldt, 2012, s. 18). Detta genom att 

hjälpa människan att verbalisera eller sätta ord på de frågor som finns inombords 

(Arlebrink, 2012, s. 7). Även om så kan det ofta upplevas som svårt att vårdare att 

hjälpa människan som är utsatt, då vårdare antingen inte vet hur de ska göra eller att 

olika uppfattningar råder om frågorna (Arlebrink, 2012, s. 7). 

Inom existentiell psykoterapi talas det om att det är en vanlig missuppfattning att 

livsåskådningsmässiga frågor inte skall tas upp av etiska skäl, med falsk syftning till 

integritet. Från ett existentiellt perspektiv är det dock oetiskt att inte göra det, då tystnad 

i sådana frågor kan hålla kvar människan i en icke-konfronterad livshållning. Denna kan 

vara destruktiv, hämmandes frihet och livskvalitet et cetera. Även om frågorna bemöts 
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så väntar nya utmaningar, då det kan vara lätt att undfly dem på grund av att de kan 

väcka upp ångest då den inre livsvärlden medvetandegörs (Bernling, 2009, s. 94-95). 

Psykiatriska vårdare och vård 

Vårdare är en person som har till uppgift att utföra vård (Nationalencyklopedin, u.å.), 

och skall på ett intellektuellt och professionellt sätt planera omvårdnadsåtgärder för att 

tillgodose patientens omvårdnadsbehov. 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016, s. 6, 8-12) och värden för 

omvårdnaden, ska vården utgå från bland annat en humanistisk och existentiell 

filosofisk syn (se teoretisk referensram). Men därtill bland annat en respekt för 

patientens integritet, självbestämmande, sårbarhet och värdighet. Om så kan patienten 

ges möjlighet att uppleva hopp, mening, tillit och därigenom möjligen uppleva lindring 

av dennes lidande. 

Teoretisk referensram 

Kirkevold (2000, s. 70-71) skriver om att Travelbees (1971) omvårdnadsteori bland 

annat innefattar att vårdarens kommunikation med patienten är en expressiv funktion, 

och en del i interaktionen eller den mellanmänskliga relationen dem sinsemellan. Denna 

metod har också beskrivits mer tekniskt där exempelvis Barnum (1990) identifierat flera 

vårdbehandlingar i kommunikationen, exempelvis existentiell och andlig samexistens 

för ömsesidig utveckling och växt. I Kirkevold (2000, s. 72) framkommer det att 

Travelbees (1971) mål med omvårdnaden är att hjälpa patienten att finna mening i 

tillvaron, med den sjukdom som drabbat. 

I Kirkevold (2000, s. 130-131) framkommer det att Travelbees (1971) teori bygger 

på en existentiell filosofisk åskådning och där dess viktigaste begrepp är människan som 

individ, lidande, mening, mänskliga relationer samt kommunikation. Varje människa är 

en unik och oersättlig individ, där vi alla har del i allmänmänskliga och grundläggande 

erfarenheter av exempelvis det ofrånkomliga lidandet, men där individen har en unik 

erfarenhet och upplevelse om detta. Lidandet kan orsakas av förlust, minskad känsla av 

egenvärde eller separation och är ofta knutet till sjukdom vilket kan resultera i förlust av 

integritet. 

Vidare framkommer det i Kirkevold (2000, s. 132-133) att Travelbee (1971) skriver 

om lidandet och de typiska reaktionssätten, innefattande frågeställningar om varför 

individen på tal har drabbats av detta eller sjukdom. Dessa ger uttryck för att individen 
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inte förstår varför lidande eller sjukdom har drabbat där detta upplevs som meningslöst 

och orättvist, och uttryck om detta kan exempelvis vara depression. Det viktigaste syftet 

med omvårdnad i sådana situationer är att etablera en mellanmänsklig relation, och att 

hjälpa den drabbade eftersträva att finna mening. 

Tidigare forskning 

Den större delen forskning om existentiella frågor och därtill andliga behov eller vård, 

har inom en femårsperiod (2010 – 2015) utförts inom en kontext av onkologisk och 

palliativ vård med hänsyn till att döden som existentiell fråga är central och viktig 

därinom (Balboni et al., 2013; Balboni et al., 2014; Bjarnason, 2012; Browall, Henoch, 

Melin-Johansson, Strang & Danielson, 2014; Henoch, Danielson, Strang, Browall, 

Melin-Johansson, 2013; Ronaldson et al., 2012; Udo, Danielson & Melin-Johansson, 

2013; Udo et al., 2014; Vachon, Fillion & Achille, 2012; Åhsberg & Carlsson, 2014). 

Problemformulering 

Denna studie har för avsikt att fokusera på psykiatriska vårdares attityder om 

existentiella frågor, med anledning av att det är ringa beforskat inom psykiatrisk vård 

samt att existentiella frågor som exempelvis lidande och mening har betydelse därinom. 

Syfte 

Att belysa psykiatriska vårdares attityder om existentiella frågor. 

Frågeställningar 

 Hur bemöter psykiatriska vårdare behov av existentiella frågor? 

 Hur uppfattar psykiatriska vårdare betydelsen av existentiella frågor? 
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Metod 

Studiedesign 

En kvalitativ undersökning eller studie lämpade sig väl för att exempelvis studera 

fenomen eller tolka uppfattningar, vilket kan sammanfatta denna typ av studies design 

eller utformning (Polit & Beck, 2012, s. 487; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 

96). 

Urval 

I studien användes vårdare som benämning på de informanter som kom att delta 

(Danielsson, 2012b, s. 165; Polit & Beck, 2012, s. 48), vilket lämpade sig väl då studien 

är en kvalitativ studie (Polit & Beck, 2012, s. 48). Urvalet i studien utgjordes av 

informanter (Danielsson, 2012b, s. 165; Polit & Beck, 2012, s. 48), och utfördes med 

hänsyn till syftet för studien. Informanterna utgjorde en homogen grupp i syfte att skaffa 

kunskap om denna med hänsyn till syftet för studien. Antal informanter i intervju 

bestämdes i förhållande till planerad analysmetod. Urvalet till intervjuerna utfördes efter 

ett lämplighetsurval i första hand (Danielsson, 2012b, s. 165) och ett kedje- eller 

snöbollsurval i andra hand (Polit & Beck, 2012, s. 516). Ett riktmärke för intervjuerna 

med öppna frågor har varit omkring cirka åtta-tio informanter (Danielsson, 2012a, s. 

334-335). 

En verksamhetschef kontaktades vilken godkände genomförandet och kontaktade 

flera enhetschefer vilka informerade studiens författare om presumtiva informanter. 

Presumtiva informanter kontaktades individuellt av studiens författare med vidare 

information inför intervju. Efter att kontakt upprättats med en informant så upprättades 

vidare kontakter via denne. I den första kontakten delgavs presumtiva informanter 

information om studien, och i den andra kontakten beslutades plats och tid för intervju 

tillsammans med rapporterade. Inklusionskriterier innefattar att informanterna skulle 

vara vårdare inom psykiatrisk slutenvård oavsett yrkesbefattning, där 

patientkommunikation utförs under arbetstid. Yrkesbefattningarna innefattade 

behandlingsassistenter, sjuksköterskor och skötare. Inga övriga inklusionskriterier 

ställdes. Fem informanter deltog i studien. 

Skriftlig information om och inbjuden till studiedeltagande gavs till samtliga 

informanter där de hade möjlighet att lämna skriftligt samtycke, men där samtliga 

informanter lämnade muntligt samtycke i samband med intervju (bilaga A). 
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Datainsamling 

I kvalitativa studier är det viktigt att hitta ett fåtal personer med en variation av 

erfarenheter vilka kan ge utförliga beskrivningar av ett fenomen (Henricson & Billhult, 

2012, s. 134). Ett lämpligt underlag för en innehållsanalys är ett omfattande textmaterial 

där exempelvis intervjuer är en betydelsefull metod för datainsamling (Danielsson, 

2012a, s. 334). Intervjuer mellan två parter är den mest respekterade metoden för 

datainsamling i en kvalitativ studiedesign på grund av kvaliteten av den information 

som ges (Polit & Beck, 2012, s. 265). Intervjuer har fördelarna att de exempelvis ger 

mer djup i datainsamlingen eller att de kan ledas med stödfrågor (Polit & Beck, 2012, s. 

306). Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor är lämpliga vid kvalitativa 

intervjuer, med någon viss ordning av nedskrivna frågor i form av en intervjuguide 

(Danielsson, 2012b, s. 165, 167; Polit & Beck, 2012, s. 537). 

För att få detaljerade berättelser från informanterna användes intervjuguiden för att 

ge informanten stöd i sitt berättande (Danielsson, 2012b, s. 167; Polit & Beck, 2012, s. 

537). Intervjuguidens frågor var logiskt strukturerade och uppmärksamhet gavs till att 

den följdes så att senare frågor inte besvarades inledningsvis. Slutna frågor undveks och 

öppna frågor uppmuntrades (Polit & Beck, 2012, s. 537, 543). Intervjuguiden 

innefattade två huvudfrågor med sex underfrågor och en slutfråga, vilka alla var 

utformade för att ge öppna svar (se bilaga B). Viss variation förekom. 

Hänsyn gavs åt språklig förståelse hos informanterna så att begrepp var klargjorda 

innan påbörjade intervju samt att studiens författare presenterade sig (Polit & Beck, 

2012, s. 541). Intervjuplats valdes enligt överenskommelse och upplysning gavs om 

pågående intervju så att den inte stördes (Danielsson, 2012b, s. 170; Polit & Beck, 2012, 

s. 542). Intervjuerna tog omkring 45 minuter per tillfälle. En diktafon användes för 

ljudupptagning. 

Analys 

En kvalitativ innehållsanalys för att analysera de mönster och teman som uppstod i det 

narrativa innehållet, lämpade sig väl vid den mindre insamlade datamängden som 

erhölls genom intervjuerna (Danielsson, 2012a, s. 336; Polit & Beck, 2012, s. 505). 

I det första steget i enlighet med Danielsson (2012b, s. 172), Henricson och Billhult 

(2012, s. 135), Polit och Beck (2012, s. 543) påbörjades transkribering av insamlad data, 

efter intervjuerna där diktafon användes. Uppmärksamhet gavs åt nyanser i tal och 

uppehåll i beskrivningar vilka gav en bättre grund för förståelse. 
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I det andra steget påbörjades analys av transkriberad insamlad data där samtlig data 

analyserades efter så kallade meningsenheter där dessa kondenserades och gavs koder 

(Danielsson, 2012a, s. 336-337; Henricson & Billhult, 2012, s. 135). Koderna bestod av 

ett nyckelord eller en beskrivande mening av ett par ord. 

I det tredje steget påbörjades kategorisering (Danielsson (2012a, s. 336-337). Sex 

underkategorier och tre huvudkategorier kunde identifieras (se resultat). I enlighet med 

Danielsson (2012a, s. 336) och Henricson och Billhult (2012, s. 135) utfördes analysen 

med hjälp av ordbehandlingsprogram och analysmall inklusive tabeller i liggande 

format med sidnumrering, för att underlätta analys. 

Författarens förförståelse 

Som intervjuare behövdes kunskap om det som ämnades studeras för att kunna utveckla 

de frågor som kom att ingå i intervjuguiden (Danielsson, 2012b, s. 167). Studiens 

författare har ägnat tid åt att studera det ämne som åsyftats i studien, därtill har 

vederbörande läst en kurs om 7,5 högskolepoäng i existentiella frågor inom svensk 

hälso- och sjukvård. 

Etiska överväganden 

Enligt personuppgiftslagen lämnades muntligt eller skriftligt samtycke i samband med 

intervju (SFS 1998:204). Enligt svensk lagstiftning finns det inget krav på prövning av 

etisk kommitté på grund av att datainsamlingen genomfördes inom kontexten av ett 

examensarbete (SFS 2003:460). Lagen ändrades 2008, baserat på proposition 

2007/08:44 inför den aktuella etikprövningslagen, där forskning nu definieras som 

vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för att inhämta ny kunskap och 

utvecklingsarbete på vetenskaplig grund. Dock inte sådant arbete som utförs inom 

ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå. 

I studien används etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden enligt 

Sykepleiernes Samarbeid i Norden [SSN] (2003). Efter etiska principer fordrades 

tillstånd från berörda enheter, för att få tillgång till de informanter som kom att delta i 

studien (Danielsson, 2012a, s. 334). Ett informationsbrev skickades ut till anmälda 

informanter, där information gavs om studiens syfte och exempelvis på innefattade 

begrepp, om att de garanterades anonymitet och konfidentialitet samt frihet att avbryta 

studien utan att uppge skäl (Kjellström, 2012, s. 82). 
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Resultat 

Vid analys av fem genomförda intervjuer framstod tre huvudkategorier och två 

underkategorier per huvudkategori. 

Huvudkategorier Existentiella frågor 

relaterat till vårdaren 
Relaterat till 

patienten 
Relaterat till 

vårdkulturen 

Underkategorier Grundsyn på 

existentiella frågor 
Samtalet med 

patienten 
Interna och externa 

resurser 

Svårigheter med 

grundsyn 
Svårigheter med 

bemötande 
Betydelsen av 

kunskap 

Figur 2. Översikt av kategorier och underkategorier. 

Existentiella frågor relaterat till vårdaren 

Denna huvudkategori innefattar de två underkategorierna om grundsyn på existentiella 

frågor och svårigheter med grundsyn. Grundsynen innefattar vårdares grundläggande 

syn om existentiella frågorna, exempelvis vad dessa uppfattar att begreppen inrymmer 

eller inte. Svårigheter med grundsyn innefattar exempelvis vårdares svårigheter om 

begreppet existentiella frågor, exempelvis att en särskild existentiell fråga upplevs som 

en annan typ av fråga. 

Grundsyn på existentiella frågor 

Existentiella frågor uppgavs av vårdarna innefatta frågor om döden, ensamheten och 

sociala aspekter, friheten, hoppet, kärleken, livet och meningen. Frågorna uppgavs 

handla om hur bra eller dåligt patienten har i sitt varande under tiden i livet, om denne 

upplever glädje eller lidande. Frågorna uppgavs beröra alla och att vare sig patienten 

eller vårdaren undkommer dem samt att de uppgavs vara viktiga. Vidare uppgavs det att 

frågorna kan men inte nödvändigtvis behöver beröras av de andligt-religiösa, men att 

vårdaren får bejaka om patienten har en personlig tro på en högre makt dylikt. 

Mening uppgavs som en särskilt central och viktig fråga som ofta var 

återkommande, och då meningen brett som meningen med ens eget liv och med livet i 

överlag, eller med en kris som föranlett psykisk sjukdom eller med sjukdomen i sig och 

de tankar som patienten upptas av. 

Jag tänker mig att när [en] hamnar i en kris, då kan [en] börja fundera. Vad det finns för mening. 

Med att leva, varför jag finns. När det händer något ”tufft”. [En] blir omskakad, får distans till 

livet. Det blir omvärdering. 
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Ensamhet uppgavs som en annan central fråga efter mening där det uppgavs att det är 

vanligt förekommande med ensamhetsproblematik inom psykiatrin, och särskilt hos 

äldre där vederbörande kanske är ensam kvar efter att närstående dött. Det uppgavs att 

många patienter lider mycket av ensamhet och livsleda, vilket i sin tur leder till att 

vederbörandes existens kan bli lidande. Frågan om ensamhet uppgavs vara viktig men 

brukar hanteras som en psykosocial fråga av vårdare. 

Svårigheter med grundsyn 

Existentiella frågor uppgavs av vårdare som mycket otydliga och mycket svåra frågor i 

fråga om hur betydelsefulla eller viktiga de är eller hur de ska definieras. Det uppgavs 

att någon form av verktyg utöver skattningsskalor skulle vara bra till hjälpmedel, då 

frågorna är svåra i praxis. Det uppgavs också att existentiella frågor inte diskuteras per 

se, men att om patienten är deprimerad eller på annat sätt lidande kan berörda frågor 

uppkomma. Vidare uppgavs det att frågan kring hopp inte nödvändigtvis anses som att 

den har att göra med de andligt-religiösa frågorna, trots att de överlappas av de 

existentiella frågorna. 

Som tidigare nämnt talas det ofta om ensamhet i ett psykosocialt sammanhang där 

vårdare uppgav att de inte tänker utifrån ett existentiellt synsätt, att frågan om ensamhet 

inte ses som en existentiell fråga. Samtidigt uppgavs en förståelse hos vårdare för 

betydelsen av ensamhet på den psykiska hälsan. 

Jag ser [ensamhet] kanske inte riktigt som en [existentiell fråga]. Det är väl jag som inte har 

tänkt på det i fall som en sådan fråga. Jag har mer sett det som att en hamnar i ett socialt 

sammanhang, kanske. Där en inte har varit ensam tidigare vilket gör att det påverkar en negativt, 

så att en mår sämre psykiskt. 

Om svårigheter om de existentiella frågornas betydelse uppgav en vårdare ytterligare 

svårigheter om patienten i fråga om tillgången till tankegångarna på grund av 

depression, och hur någon form av hjälpmedel skulle kunna hjälpa att föra samtal. 

Därtill uppgavs det hur ovanligt det är med samtal om existentiella frågor och att det 

inte upplevs som roligt men att det var nödvändigt vid en kris. Alla berörs av de 

existentiella frågorna. 
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[Existentiella frågor utöver döden som ensamhet och mening är] inte så roligt att prata om, men 

nödvändigt. Det var som [en] kollega sa, att det är först när det händer någonting allvarligt som 

[en] börjar tänka på sådana saker. Där hamnar vi alla. [En] kan bli sjuk, en närstående kan dö. 

Alla hamnar där vare sig de vill eller inte. 

Relaterat till patienten 

Denna huvudkategori innefattar två underkategorier vilka är samtalet med patienten och 

svårigheter med bemötande. Samtalet med patienten innefattar de existentiella frågorna 

hos vårdarna i praxis, exempelvis hur dessa tar upp dessa frågor eller hur dessa 

tillämpar en sådan grundsyn i samtalet. Svårigheter med bemötande innefattar 

svårigheter i att kommunicera med patienten, exempelvis då denne initialt insjuknat i 

depression eller psykos. 

Samtalet med patienten 

Samtalet med patienten uppgavs ske mellan vårdare som kontaktpersoner och patienten 

där dessa talade ostört i ett patient- eller samtalsrum, där detta uppgavs som att det 

skulle ske dagligen, och där existentiella frågor uppgavs som att de förhoppningsvis 

skulle uppkomma. Det uppgavs att det var sällan diskussioner uppstod utöver de frågor 

som ställdes i samband med skattningen av depression. Vidare uppgavs frågorna som 

viktiga gentemot vården av patienten. 

Det uppgavs att det inte var något problem att ta kontakt och ta upp frågor om 

mening vilket är vanligt vid depression, och inte heller kring frågor om ensamhet där 

frågor om den sociala situationen uppkom. Vårdare uppgav att de vill hjälpa till och ge 

patienten bekräftelse, inspiration och motivation. Vidare uppgav vårdare tanken att de 

flesta patienter skulle må bra av att prata om sitt lidande istället för att lida i tystnad. 

Vidare uppgavs ärlighet vara viktigt för kommunikationen i samtalet med patienten 

där vårdare hänvisade till en kollega eller fick återkomma senare, om denne inte kunde 

stå till svars då patienten önskade samtala om frågor som kunde uppstå. 

[Vanligtvis] sätter [en] sig ner och försöker att lyssna, och försöker. Som vårdpersonal så vill 

[en] hjälpa till. [En] vill hitta en lösning, även kring existentiella frågor om en drar in det i 

ensamhetsproblematiken. Om [en] känner hopplöshet inför framtiden. [En] vill gärna hjälpa till 

och hitta en lösning, även kring de frågorna kanske. Ge idéer till patienter hur de ska göra. 

Att konfrontera patienten även om denne inte upplevde ett behov av att samtala uppgavs 

av vårdare leda till att detta kunde föreslås, och det sågs som en plikt och att inte vara 

rädd eller att våga. Samtidigt uppgav de att de ville vara försiktiga och inte konfrontera 
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patienten även om vårdare uppgav att de inte ville undgå att samtala om frågorna, där de 

uppgav att de ville mötas i förståelse tillsammans med patienten. Det uppgavs av 

vårdare som att diskussioner lättare sker när patienten börjar må bättre, där denne initialt 

insjuknad i depression eller psykos kan ha svårt att se hopp till förändring. Vårdare 

uppgav att om de möjligen inte hade svaren kunde de ändå försöka att stanna kvar och 

lyssna till patienten vilken kunde må bättre av att prata om det. 

Kommer inte på [någon anledning om varför en inte skulle bemöta existentiella frågor]. Vi är här 

för att samtala med patienten. Det är det vi gör. Sådant vi måste ta upp. Jag känner inte igen att 

[en] inte gör det. [En] får inte skygga. Det leder ingen vart någon gång. 

En annan vårdare sa: 

Ibland kan det vara [att vi behöver konfrontera en patient för att lyfta fram hopp]. Det är främst 

när patienten börjat må bättre. När de [är svårt] deprimerad[e] ... upplever jag det som att [en] 

tappar kanske hoppet. [En] ser allting mer negativt, och det är en del av sjukdomsbilden. 

Det uppgavs det att det förr har förekommit svårigheter kring att möta frågorna inom 

psykiatrin där vårdare tidigare varit tysta kring de tankar patienten har, där det aktuellt 

gäller att vårdare ska ställa raka frågor men samtidigt vara försiktig. 

Men som vi ser [om] suicidtankar. Då har [en] förut gått och tassat runt, och viskat nästan. När 

[en] fick [till sig] att [en] skulle ställa [frågorna] rakt ut, och så svarar dem! Då blir [en 

förvånad], det är helt naturligt. För dem går i dessa funderingar. Det är kanske skönt att få en rak 

fråga, istället för någon som inte vågar utan att [en istället] är för försiktig. 

Frågor om ensamhet och lidande uppgavs att de inkluderades i skattningarna för 

depression vilka togs upp i samtalet med patienten, där en vårdare uppgav att det kan 

kännas onaturligt att ställa existentiella frågor, och där skattningsskalorna blir som ett 

arbetskort eller ett verktyg en följer. Vissa frågor uppgavs som att de behövde ställas till 

alla för att på så vis bli mer naturliga även om det förekommer svårigheter. 

Vi har med det [frågor kring ensamhet och lidande dylikt] i våra skattningar, och jag märker 

skillnad. För börjar [en] med skattningarna så kan [en] ta upp det här ganska naturligt. Det blir 

som ett arbetskort, [som en] följer. Än att [en] tar upp det allmängiltigt. Då kanske det aldrig 

kommer på tal, [exempelvis] självmordstankar. Det är inte naturligt att ta upp. Vi måste ställa de 

här frågorna, till alla. [På så här vis] blir det på ett naturligt sätt. 
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Svårigheter med bemötande 

Svårigheter med bemötande av patienten för samtal uppgavs av vårdare. Att det är inte 

är lätt eller att det är svårt att göra något åt ensamhet, hopplöshet, meningslöshet, rädsla 

eller att hjälpa någon att bli tryggare, eller att inte mycket kunde göras åt problemet men 

att vårdare kunde lyssna och motivera patienten. Det uppgavs som en svårare uppgift 

under former av akut vård. 

Situationerna var vanligt förekommande och upplevdes som svårpåverkade. Vidare 

uppgav vårdare att de heller inte förde fokuserade samtal om mening tillsammans med 

patienten, särskilt inte definierat som existentiella frågor. Existentiella frågor togs upp 

om patienten var suicidal men inte ofta eller sällan meningen med livet, eller att de togs 

upp men att vårdare inte alltid var medvetna om det eller att dessa upplevde det så. Det 

uppgavs att diskussionerna mellan vårdare och patienten sällan föll sig naturligt. 

Det är mycket svårt tycker jag, det är svårt [med existentiella frågor]. Jag tror inte att det tas upp. 

Det tas kanske upp, men inte så att [en] tänker på de på det sättet. Men frågorna tas säkert upp. 

Men, inte att [en] är medveten om att det är existentiella frågor alla gånger. 

En svårighet med bemötande av patient för samtal uppgavs också vara variationen hos 

patienter i fråga om hur dessa ville bli bemötta, där slutna frågor uppgavs som att de 

ibland kunde leda till rädsla hos vissa patienter. Vissa patienter var rädda vilket kunde 

påverka hur dessa ville bli bemötta. 

Det är olika [om en vill bli bemött med raka frågor istället för dialog]. Det är mycket 

individuellt. En del tycker det är mycket bra med raka frågor. De blir nästan paranoida om [en] 

inte säger rakt ut, ”Vad menar du? Säg vad du menar istället!”. // [En] känner [om] de blir 

irriterad, om [en] håller på och lindar in. Utan de vill ha raka [frågor]. 

Svårigheter med kommunikation vid depression eller psykos hos patienten uppgavs av 

vårdare, eller att de favoriserades i vissa fall samt att de kände frustration eller 

maktlöshet inför att inte kunna påverka patientens tillstånd. Ålderdom kunde försvåra 

bemötandet om existentiella frågor, vilket också uppgavs som att etiska dilemman 

kunde uppstå i fråga om rätten att bestämma över sitt liv. 

Jag vet inte om jag har varit i den situationen [att jag undgått vid behov att ställa frågor av 

existentiell art], men [en] kan tänka sig ibland att det är [mycket] ensamt runt någon, som är 

[mycket] speciell också. [En] kan tänka sig att det är svårt för folk att närma sig den personen. 

Det kan vara jobbigt. [När det vänder] får [en] mycket energi tillbaka. 
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Samma vårdare sa: 

Men ibland är det så med vissa, att [en] får hålla på att försöka med allt. [En] får [spåna], hitta 

något verktyg som fungerar. Då kan [en] bli speciell för personen [i fråga], så de får sådant 

förtroende, så att [de säger:] ”här kommer det någon som förstår mig”, så blir [en] satt på en 

piedestal. Det kan också vara svårt. 

Något som påverkade svårigheter med bemötande om existentiella frågor var 

psykiatrisk tvångsvård vilket berörde den existentiella frågan om frihet. Frågan uppgavs 

som viktig att diskutera med patienten, för att denne ska förstå varför denne berövats 

friheten. Detta kunde också förekomma utan att det rörde sig om tvångsvård. Likaså i 

detta sammanhang uppgavs svårigheter med att förmedla information till patienten som 

initialt insjuknat, framförallt i depression och psykos. Då bemötande i frågan om frihet 

tills vidare undveks uppgavs orsaken vara risk för aggression och konflikt. 

Det är viktigt att diskutera kring [frihet], fast det kan även vara [mycket] svårt. Yrkesmässigt 

handlar det mest om att försöka nå patienten och få dem att förstå varför [en] tagit dennes frihet. 

Men när [patienten] är sjuk kan det vara svårt att nå fram. Det kan de begripa bättre när de blivit 

friskare. Men när de är som sjukast och [de blir] tvångsvårdad[e] kan det, upplever jag det som, 

vara svårt att nå fram. Då tänker jag främst på patienter som är manisk[a] och psykotiska. För är 

[patienten svårt] deprimerad blir [denne] apatisk. Är [patienten] manisk eller psykotisk, det är 

mest då den diskussionen blir aktuell. Då förstår [patienten] inte själv. 

Relaterat till vårdkulturen 

Denna huvudkategori innefattar de två underkategorierna interna och externa resurser 

och betydelsen av kunskap. Interna och externa resurser innefattar de vårdkulturella 

faktorerna vilket menas hur något utförs, det som spelar roll för huruvida existentiella 

frågor samtalas eller inte, om det uppges finnas tid för sådant eller om det finns 

handledning för det. Betydelsen av kunskap innefattar vårdares behov av kunskap 

genom utbildning och kontinuerliga samtal om existentiella frågor för att avdramatisera 

dem, då de har sådan betydelse då vårdare uppgav de som viktiga. 

Interna och externa resurser 

Interna och externa resurser som möjliggör eller underlättar för samtal kring 

existentiella frågor uppgavs vara arbets- och livserfarenhet, förståelse, handledning, 

kontaktmannaskap, kunskap, personal, tid och utrymme. Förtroende hos patient och 

vårdalliansen eller -relationen med denne uppgavs också, vilket också kan kräva små 
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steg och tid. Vidare uppgavs en önskan om att integrera de existentiella frågorna i 

psykiatrisk vård utöver de verktyg som skattningsskalor som används, även om någon 

form av arbetskort eller verktyg utöver skattningsskalor skulle vara bra. 

Tid uppgavs som en central resurs som ofta var avgörande för huruvida vårdare 

hade tid för att möta de behov som patienten hade av att samtala om existentiella frågor, 

där parterna satte sig i samtal. Tid uppgavs av en vårdare som att detta krävde att inget 

oförutsägbart skedde utöver rutiner och uppgavs som det viktigaste. Om tid fanns 

uppgav en vårdare att samtal kunde planeras då frågorna kunde vara tidskrävande, där 

samtal kunde kräva uppskattningsvis trettio minuter. Avgörande för samtal var också 

antalet patienter på avdelningen. Tillgänglighet på tid uppgavs också variera i perioder 

månadsvis. 

Oftast brukar samtalen [om existentiella frågor] ta längre tid, känner [en] till av erfarenhet. Då 

kan [en] upptas en halvtimme [eller längre]. Är [vi] lite personal och [vi] har [fullbelagt med] 

patienter kan sådana falla bort, på grund av tid. Annars när [en] gör det om [en] känner att [en] 

har tid brukar jag försöka få patienten att prata. [En] lyssnar, för ofta kan det vara det som 

behövs. Att någon lyssnar. 

Tillgängligheten om personal uppgavs gå hand i hand med tillgängligheten på tid där 

antalet tillgängliga vårdare avgör om en är tillgänglig för patienten eller inte, och 

kontaktmannaskapet lyftes också fram som avgörande för samtalen med patienten. En 

vårdare uppgav att denne hänvisade till kontaktpersonen, om denne inte var det för 

patienten. En vårdare ville inte ge sig in i en någon annans patient om denne inte är 

påläst om denne, där denne för visso kunde lyssna till patienten och att det kunde vara 

ett bra samtal. Vidare uppgavs det att vårdare inte ska vara för många i personalgruppen 

då blev för mycket tid som spenderades i personalrummet. 

När vi har mindre att göra på avdelningen, inte lika många patienter, mer personal, då finns det 

tid. Då [det] händer plötsliga saker där jag måste gå, då finns det någon som kan hjälpa. När vi 

har mer patienter [och] mycket färre [av] personal, då hinner jag inte med att prata. Det får inte 

[uppstå] oförutsedda saker. Det finns bara tid för de viktigaste uppgifterna. 

En annan vårdare sa: 

Jag vill inte ge mig in i någon annans patient, om jag inte är påläst på patienten, [om] jag inte 

känner patienten. Visserligen kan jag lyssna, och validera det de berättar för [en], och ändå att 

det är ett bra samtal utan mycket gensvar. 
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Det uppgavs att det inte finnas något som samtalsgrupper eller liknande för existentiella 

frågor, men att det i fråga om grupper fanns det handledning för personal om patienter 

som kan vara svårnådda. Det uppgavs att personalgruppen kunde diskutera ensamhet 

kring en patient som en psykosocial fråga, och även om det är svårt för dem att hjälpa 

patienten kan en presentera möjligheter. Det uppgavs att det inte är ovanligt att 

existentiella frågor om ensamhetsproblematik tas upp under handledningen, då det är ett 

svårt område att komma åt och hjälpa patienten om. Samtidigt uppgav en vårdare att 

existentiella frågor per se inte är något som diskuteras i personalgruppen. 

[Möjligen] en gång i veckan går personal på handledning, och då tar vi upp patienter som vi kan 

tycka [är] svår[a] att [nå]. Det är inte ovanligt att det kommer upp på handledningen. Det är inte 

ovanligt att vi får [existentiella] frågor för ensamhetsproblematik är [mycket] vanligt. Det är ett 

område som är svårt att komma åt för det handlar mycket om vad [en] kan göra som individ. Det 

är svårt att lösa det åt någon annan. [En] kan försöka att plantera frön om hur [en] skulle kunna 

göra et cetera. Presentera möjligheter. 

Betydelsen av kunskap 

Kunskap uppgavs som en annan central resurs utöver personal och tid och vårdare 

uppgav en brist på kunskap, samtidigt som en vana om frågorna uppgavs som 

förekommande om ensamhet. Vidare uppgavs ett behov om att personalen behövde bli 

mer säkrare och utbildad även där en brist på kunskap inte uppgavs, samt att en vilja 

uppgavs för att lära sig mer om frågorna. Det uppgavs som något bra att få nya redskap 

och tekniker, men där en längre utbildning upplevdes som mindre önskvärd. En önskan 

uppgavs om att diskutera frågorna i den utsträckning att de avdramatiserades då de 

upplevdes som dramatiska. Därtill som tidigare nämnt att de önskades integreras utöver 

funktionen som ett hjälpmedel. 

Kunskap behövs det mer [utav] kring existentiella frågor. Det är uppenbart, eftersom jag har 

mycket svårt att svara på de här frågorna. Så mer kunskap kring vad existentiella frågor rör, plus 

att [en] ska [ha] tid att sätta sig. Sen skulle [en] kunna ha det som en del i det dagliga samtalet, 

[men en] behöver inte fråga efter existentiella frågor men [en] kan fråga kring de här delarna. 

[Det vill säga ensamhet.] 

En vårdare uppgav att det skulle göra att frågorna möjligen fångades upp av 

dokumenteringen eller journalsystemet regelbundet, för att på så vis i större utsträckning 

bidra till att mäta patientens välbefinnande. 
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[För att se livsleda] tror jag [att en] måste ha någon slags utbildning i det, och att [en] gör det 

tillsammans och repeterar så att det är någonting [en] använder då och kan ha med i 

dokumentationen regelbundet. Mäta måendet. 

Vidare uppgavs tankar kring hur innovation av metod kring samtal med patienten om 

existentiella frågor skulle kunna leda till en förbättring av patientens situation, och även 

då patientens vårdtillfälle är avslutat och denne är utskriven. 

Om [en] hittar någonting [för] de som har sådana här funderingar, där dessa gör att de mår sämre 

psykiskt. Som till exempel ensamhetsproblematik. Om [en] liksom på ett sätt [kan] på ett sätt få 

upp tanken redan när de är inneliggande och frågorna tas upp, så klart att det skulle absolut 

kunna förbättra, även när patienten är utskriven. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa psykiatriska vårdares attityder om existentiella frågor. 

Existentiella frågor berörs av vårdare men frågorna definieras inte som existentiella. De 

främst förekommande existentiella frågorna i det dagliga samtalet med patienten berör 

ensamhet och mening, men diskuteras sällan därutöver. Hinder är maktlöshet inför 

möjligheten att påverka patientens tillstånd, okunskap om existentiella frågor och 

osäkerhet kring deras betydelse, och därtill är hinder patientens sjukdomsbild, vårdform 

och ålder. Resurser för samtal kring existentiella frågor är främst kunskap, och därtill 

personal och tid. Diskussioner kring existentiella frågor och en kortare utbildning 

önskas. Kunskap ses kunna bidra till en bättre vård och en förbättring av patientens 

tillstånd. 

Existentiella frågor utgörs av frågor som berör döden, ensamheten, friheten och 

meningen (Yalom, 1980, s. 8-9). I studiens resultat uppger vårdare inom psykiatrisk 

vård att förekommande existentiella frågor därinom berör döden, ensamheten och 

meningen. Därtill förekom frågan om frihet. Främst förekommande är de existentiella 

frågorna om ensamhet och mening. 

Vårdare definierar vanligen existentiella frågor som att de endast berör frågan om 

döden (Udo, Danielson & Melin-Johansson, 2013; Udo et al., 2014). Det finns inget 

stöd i studiens resultat för detta på grund av att fler existentiella frågor än döden var 

förekommande, även om frågan inledningsvis nämndes. 
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I en avhandling av Eriksson (2016) uppger vårdare svårigheter kring de existentiella 

frågornas betydelse, eller med andra ord att det existentiella perspektivet uppfattas som 

betydelselöst då det saknas kunskap om det. Osynliggörandet av frågorna uppges bero 

på ett övervägande biomedicinskt perspektiv, och att det inte uppmärksammas i 

vårdutbildningarna i högre grad. 

I denna studies resultat uppges det att samtliga existentiella frågor berörs på olika 

vis inom psykiatrisk vård även om de inte definieras som existentiella frågor, där 

exempelvis definieras frågan om ensamhet som en psykosocial fråga. Svårigheter 

uppges i fråga om hur de existentiella frågorna vidare ska definieras, eller hur de 

upplevs som betydelsefulla. Vårdare elaborerar kring definitionen av existentiella frågor 

och uttrycker att de kan vara betydelsefulla i psykiatrisk vård. 

Vidare i denna studies resultat uttrycker vårdare svårigheter med att särskilja andligt-

religiösa frågor från existentiella frågor, där det exempelvis uttrycks av en vårdare att 

det kan vara betydelsefullt att bejaka om patienten har en personlig tro på en högre makt 

dylikt. 

Ett exempel är i en studie av Leeuwen, Schep-Akkerman och van Laarhoven (2013) 

där ingen särskiljning görs mellan begreppen andlighet och existentiell, där existentiell 

används som en synonym för andlighet. I en studie av Vachon, Fillion och Achille 

(2012) där attityder hos vårdare gentemot döden som fenomen utforskas, talar vårdare 

om meningsfullhet och meningslöshet inom en kontext av andlighet. Sökandet efter 

mening förknippas med andlighet. I en studie av McSherry och Jamieson (2013) 

framkommer det att andlighet är en grundläggande dimension av omvårdnaden, och en 

del av den holistiska vården. Det är omdiskuterat i olika delar av världen huruvida detta 

bör vara fallet eller inte i vården. Oavsett ska detta inte förhindra dialog kring 

exempelvis mening inom en andlig kontext, även om det inte finns något utrymme för 

uttryck av personlig tro i det sekulära samhället. Enligt McSherry (2007) finns det inget 

klart begrepp om vad andlighet är i en kontext av hälso- och sjukvård, men där den 

existentiella tolkningen innefattar att hitta mening och att uppnå livsmål. I en studie av 

Bjarnason (2012) framkommer det att andlig vård skiljer sig från där patienten har 

behov av att hitta mening, med exempelvis sjukdom. Enligt Sand och Strang (2013) kan 

existentiella frågor särskiljas från andligt-religiösa frågor, även om de överlappar 

varandra. 
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Den sociala dimensionen av existentiella frågor berör exempelvis död av närstående där 

den sjuke måste ta avsked och lämna annat som varit av betydelse, exempelvis en 

fritidssysselsättning. Att inte finnas i ett socialt sammanhang kan upplevas som ensamt 

och outhärdligt. Vårdare kan ge patienten uppmuntran att bibehålla så mycket som 

möjligt av det liv som tidigare levts, exempelvis en fritidssysselsättning (Arlebrink, 

2012, s. 163). I studiens resultat stöds detta av vårdare som uppger att de eftersträvar att 

hjälpa patienten att ta vara på meningsfulla aktiviteter, även om det upplevs som svårt 

av vårdare. 

Hälsan har flera dimensioner och den existentiella dimensionen utgörs bland annat av 

hur människan tolkar mening vilket kan sägas omfatta beslutsfattande, förhållningssätt, 

förståelsesätt, livsstrategi och världsbild (Sigurdson, 2016). Drabbas människan av 

exempelvis en sjukdom kan hon fundera över dess mening och kämpa med att hitta 

mening, för att därmed uppleva välbefinnande (Arlebrink, 2012, s. 7, 65; Koslander, 

2010, s. 128). Vårdare ska hjälpa patienten att eftersträva hälsa inom sjukdom, där bland 

annat Travelbee (1971) nämns belysa att vårdare ska hjälpa patienten att hitta mening 

med sjukdom (Deal, 2011). Vårdare ska medverka och vägleda patienten till att hitta 

mening genom att hjälpa till med att sätta ord på de existentiella frågor som kan finnas 

(Arman & Rehnsfeldt, 2012, s. 7, 18). Vårdare kan möjliggöra mötet med det 

existentiella perspektivet, genom att stanna upp inför patientens berättelser och vara 

lyhörd och lyssna (Eriksson, 2016). Studiens resultat visar att vårdare har en förståelse 

för betydelsen av den existentiella frågan om mening, samt att de uppger att de samtalar 

med eller i alla fall lyssnar till patienten om mening med liv och sjukdom. 

Att drabbas av sjukdom innefattar lidande och när lidandet ökar så kommer de 

existentiella frågorna att göra sig mer gällande, och sannolikt finns det en stark relation 

mellan de existentiella frågorna och lidandet (Arlebrink, 2012, s. 65). Ett besked om en 

diagnos kan innebära en omvälvande upplevelse för patienten, då en sjukdom kan väcka 

oro dylikt (Arlebrink, 2012, s. 65; Eriksson, 2016). Behandlingen kan vara smärtsam 

med biverkningar där friheten kan berövas vid tvångsvård. Lidande kan vara att 

patienten inte upplever sig som sedd av vårdare, eller att patienten upplever 

maktutövning av vårdare (Arlebrink, 2012, s. 65). Vårdare uppger i flera studier att de 

också upplever en maktlöshet inför patientens lidande, och möjligheten att påverka 

patientens tillstånd (Browall et al., 2014; Udo et al., 2014; Åhsberg & Carlsson, 2014). 
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Vårdare behöver våga se och stanna upp inför den existentiella sårbarheten och möta 

patienten i denna (Eriksson, 2016). I denna studies resultat stöds detta av vårdare vilka 

uppger att de eftersträvar att ge lindring till patienten, även om de kan uppleva en 

maktlöshet inför möjligheten att kunna påverka patientens tillstånd. Samtidigt uppger 

vårdare att de behöver våga. 

När patienten är frihetsberövad är det viktigt att denne får hjälp av vårdare med att 

uppleva meningsfullhet, vilket kan hjälpa patienten att acceptera det tillstånd som denne 

befinner sig i under vårdtillfället (Udo et al., 2014). Det är viktigt att eftersträva att 

stärka patientens självbestämmanderätt så att möjligheterna till självständighet stärks 

efter avslutat vårdtillfälle, där lidandet annars kan bli osynligt vilket leder till att adekvat 

vård inte ges (Arlebrink, 2012, s. 66-67). I studiens resultat finns det stöd för att vårdare 

upplever den existentiella frågan om frihet som viktig, då det förekommer psykiatrisk 

tvångsvård där patienten är frihetsberövad. Vårdare uppger att de samtalar med 

patienten om detta men att det är svårt då patienten initialt insjuknat i depression eller 

psykos, eller där patientens förmåga av annat skäl är nedsatt. 

Tid uppger vårdare är något som de upplever saknas för att möjliggöra en vård som tar 

hänsyn till existentiella frågor (Balboni et al., 2014; Eriksson, 2016). Detta bekräftas i 

studiens resultat där vårdare uppger att tid avgör huruvida de har tid att möta de behov 

som patienten har, av att samtala om existentiella frågor. Detta kräver planering, att 

inget oförutsägbart sker och att avdelningen inte är överlagd då ett ökat antal patienter 

minskar tillgängligheten på vårdare. 

Vårdare behöver vara medvetna om patientens känslor som till exempel ensamhet eller 

tillstånd där patienten vill dö. Dessa tillstånd diskuteras sällan och upplevs som 

obekväma. Det är svårt för vårdare att möta dessa tillstånd även om de behöver göra det 

(Browall et al., 2014). Att som vårdare lyssna till patienten oberoende av 

vårdorganisation och att vara ärlig är viktiga faktorer, för att kunna tillgodose behovet 

av att samtala om existentiella frågor. Utbildning för vårdare visade sig behövas för att 

möjliggöra reflektion kring existentiella frågor (Browall et al., 2014; Eriksson, 2016). 

Vårdare upplever att de saknar kunskap i existentiella frågor (Balboni et al., 2014; 

Eriksson, 2016; Wu, Koo, Tseng, Liao & Chen, 2015), men att vårdare vill hjälpa 

patienten gällande existentiella frågor varpå de efterfrågar adekvat utbildning i frågorna 

(Wu, Koo, Tseng, Liao & Chen, 2015). 
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En kortare utbildning i existentiella frågor har uppvisat en signifikant ökning i 

förtroendet hos vårdare gällande kommunikation med patienten om existentiella frågor, 

vilket visade sig vara viktigt för vården där begränsade resurser förekom (Henoch et al., 

2013). Många vårdare uppger en önskan om att integrera de existentiella frågorna i 

vårdprocessen för att möjliggöra en högkvalitativ och patientcentrerad vård (Udo et al., 

2014). Det finns stöd i denna studies resultat för att vårdare upplever att det är mycket 

svårt och otydligt med existentiella frågor, att de har svårigheter kring betydelsen och 

definitionen av frågorna. Vårdare uppger att de heller inte vanligen för samtal om 

existentiella frågor med patienten, eller att de för samtal om frågorna men att de inte är 

medvetna om att de är existentiella. Vidare uppger vårdare en önskan att existentiella 

frågor diskuteras mer för att avdramatisera frågorna då de upplevs som dramatiska. 

Vidare uppger vårdare också att de önskar utbildning i existentiella frågor då de 

upplever att mer kunskap behövs på grund av svårigheterna med frågorna. Slutligen 

uppger vårdare en önskan om att integrera de existentiella frågorna i psykiatrisk vård, på 

grund av deras betydelse för patientens situation. 

De två viktigaste resultaten anses vara hur vårdare upplever den existentiella frågan om 

frihet då den är förekommande i den psykiatriska tvångsvården där patienten är 

frihetsberövad, vilket kan ha avgörande betydelse för patientens välbefinnande. Även 

om så är exempelvis frågan om mening också viktig. Därtill att vårdare lyssnar till 

patienten för att tillgodose behovet av att samtala om existentiella frågor, där utbildning 

krävs för att vårdare ska kunna möjliggöra reflektion kring frågorna. 

Metoddiskussion 

För att innehållsanalys som metod ska ha hög tillförlitlighet krävdes det att analysens 

faser redovisades tydligt vilka utförligt ska kunna verifieras (Danielsson, 2012a, s. 336). 

Intervjuerna utfördes inledningsvis så att de vårdare som deltog kunde känna sig lugna 

genom att dessa påmindes om studiens syfte, deras konfidentialitet, och där relevanta 

saker diskuterades i mindre utsträckning för att i större utsträckning underlätta intervju. 

En intervjuatmosfär som inger omtanke eftersträvades att upprättas då intervjuerna 

kunde vara stressiga för båda parter. Ansiktsuttryck och liknande togs i beaktning. 

Diktafonen som användes för ljudupptagning placerades utom synhåll för den vårdare 

som deltog så att den inte utgjorde ett potentiellt stressande eller störande moment (Polit 

& Beck, 2012, s. 542-543). Svårigheter uppstod i urvalet där få vårdare visade intresse 
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och ett totalt antal om fem vårdare deltog i studien, trots det var det inom urvalet 

spridning i fråga om kön, livserfarenhet, yrkesbefattning och ålder. Tillräcklighet 

avseende insamlad data anses ha nåtts trots ett minimum av deltagarantal. 

Begränsningar 

Studien är utförd inom en Europeisk, Svensk och Västerländsk vårdkontext där det 

internationellt sett finns skillnader, i fråga om hur vårdare och organisationen ser till 

betydelsen av existentiella frågor som en del av den psykiatriska vården. Även 

nationellt finns det skillnader i hur psykiatrisk vård organiseras, vilket innebär att det 

kan förekomma skillnader. Även lokalt finns det skillnader mellan olika former av 

psykiatrisk vård. Få deltog i studien som informanter där författaren hade önskat ett 

högre deltagarantal. Den existentiella frågan om frihet skulle ha lyfts fram mer då den 

har betydelse inom psykiatrisk tvångsvård för patientens välbefinnande. Slutligen finns 

det en begränsning i att uppsatsen endast innefattar en författare, även om handledning 

förekommit. 

Slutsats 

Resultatet visar att vårdare i denna studie berör existentiella frågor om döden, ensamhet, 

frihet och mening i vårdpraxis även om de vanligen inte är medvetna om att det är 

sådana frågor och vilken betydelse de har. Viss förståelse förekommer ändå kring de 

existentiella frågornas betydelse då enstaka frågor lyfts fram. Kunskap efterfrågas och 

uppges kunna bidra till en förbättring av vårdares förmåga och därmed patientens 

välbefinnande, även efter att denne är utskriven. Det finns ett behov av vidare studier 

inom en psykiatrisk vårdkontext, för att utröna huruvida en kortare utbildning i 

existentiella frågor kan ha effekt på vårdares förmåga att möta patienten i existentiella 

frågor om exempelvis mening, och därtill vilken effekt detta kan ha på patientens 

välbefinnande. 

Tillkännagivanden 
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Bilaga 1 

Information om och inbjudan till studiedeltagande 

De existentiella frågorna är avgörande för människan och de handlar om hur hon 

förhåller sig till och tänker om verkligheten. De existentiella grundvillkoren utöver de 

fysiska anses vara döden, ensamheten, friheten och meningslösheten. Dessa frågor 

gällande exempelvis ensamhet och mening är angelägna för den psykiatriska vården av 

bland annat depression vilket är ett ökat folkhälsoproblem, framförallt hos unga. 

Människor med psykisk ohälsa upplever ofta ett existentiellt kaos eller vakuum när de 

kämpar med att hitta mening, vilket kommer till uttryck som ensamhetskänslor, 

hopplöshet, tvivel och ångest. Det kan dock vara svårt för vårdare att veta hur stöd bäst 

ges till patienten om dessa grundvillkor. 

Inom omvårdnad har forskning och riktlinjer om detta i huvudsak berört cancervård 

och vård i livets slutskede, vilket är förståeligt med hänsyn till att döden som existentiell 

fråga ligger nära dessa specialiteter. Dock ligger betydelsen av frågor som exempelvis 

ensamhet och mening nära psykiatrisk vård. Uppsatsen ämnar belysa psykiatriska 

vårdares attityder om existentiella frågor, för att undersöka hur de som arbetar närmast 

med patienten i vård ställer sig till dessa. Resultatet kan hypotetiskt ge upphov till 

insikter som kan återföras till verksamheten eller formuleras till nya forskningsfrågor. 

Studien baseras på semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. En intervjuguide 

används. Intervjuerna beräknas ta omkring 45 minuter per tillfälle. Intervjuplats enligt 

intervjupersonernas önskemål och överenskommelse. Intervjuerna kommer att 

ljudupptas för att sedan skrivas ned ordagrant i text för en innehållsanalys. Insamlad 

data förvaras säkert och endast handledare och studiens utförare kommer att ha 

dataåtkomst. Intervjupersonerna eftersträvas anonymitet och personuppgifterna 

behandlas säkert. Intervjupersonerna deltar frivilligt. Medverkan kan avbrytas utan att 

ange skäl. 

Ett lämplighetsurval används där närhet till informanter, intresse för ämne och vilja 

att medverka är styrande. Omkring tio intervjupersoner sökes. Inklusionskriteriet är att 

intervjupersonerna ska vara psykiatriska vårdare oavsett yrkesbefattning, där 

patientkommunikation utförs under arbetstid. Om ni har frågor eller vill anmäla intresse 

för deltagande är ni välkomna att kontakta mig per e-post eller telefon. Ni är välkomna!



 

Kontaktuppgifter 

160128 Sundsvall 

Christer Sandvik 

Studerande vid magisterutbildningen i hälsovetenskap 

omvårdnad 

Tel: 070-265 32 67 

E-post: chsa1105@student.miun.se 

Handledare 

Lars Lilja 

Universitetslektor i omvårdnad 

Tel: 010-142 84 11 

E-post: lars.lilja@miun.se 

Informerat samtycke 

Härmed ges informerat samtycke till att studerande Christer Sandvik får genomgöra sin 

studie vid berörd enhet under vårterminen 2016. 

 

Underskrift enhetschef 

 

Namnförtydligande 

 

Datum och ort 
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Intervjufrågor 

Nämnvärt innan intervju är muntligt samtycke från informant (vårdare). 

Hur definierar ni existentiella frågor? 

Vilken är den första tanken? 

Vad innebär existentiella frågor för er? 

Vilken betydelse har de? 

Vad är det viktigaste för er gällande existentiella frågor? 

Exempelvis mening. 

Hur bemöter ni patienten som ställer existentiella frågor? 

Om inte av någon anledning, hur kommer det sig? 

Hur bemöter ni patienten när ni bedömer att behov finns för existentiella frågor? 

Om inte av någon anledning, hur kommer det sig? 

Vad är det viktigaste för att möjliggöra ett bemötande av existentiella frågor? 

Exempelvis kunskap. 

Övrigt innan avslut? 


