
Existentiell hälsa



PALLIATIV VÅRD

Dimensionerna bildar en odelbar helhet.

Fysisk.

Psykisk.

Social.

Existentiell/Andlig.

Behoven i dessa dimensioner tillgodoses av 
de fyra hörnstenarna.

Symtomlindring

Teamarbete

Kommunikation/relation

Närståendestöd

FYRA DIMENSIONER ENLIGT WHO (WORLD HEALTH ORGANISATION



EXISTENTIELL HÄLSA

Den existentiella/andliga dimensionen rymmer livsångest och dödsångest, 
frågor om mening/meningslöshet, olöst skuld, existentiell ensamhet etc. etc.

Dimensionerna kan påverka varandra, exempelvis kan fysisk smärta ge en 
påminnelse om sjukdomen och väcka tankar om döendet vilket skapar 
existentiell ångest, det kan också vara omvänt. 



EXISTENTIELL HÄLSA. 

Dame Cecily Saunders, grundare av hospicerörelsen myntade begreppet ” 
Total pain”, -allt gör ont. 

Fyra delområden. Fysisk, psykisk, social och andlig/existentiell smärta.

Saunders betonade sambandet mellan fysisk och psykisk smärta. – Om de 
fysiska symtomen lindras kommer också den psykiska smärtan att minska. 

( Symtomkontrollens betydelse i palliativ vård)



DAME CECILY SAUNDERS

-You matter because you are you, And you

matter to the last moments of your life. We

will do all we can, not only to help you die

peacefully, but also to live until you die.

- Du är betydelsefull för att du är du, och du 

är betydelsefull till den sista stunden av ditt 

liv. Vi ska göra allt vi kan för att du ska få dö 

lugnt och fridfullt men också leva tills du dör.



FORTSÄTTNING EXISTENTIELL HÄLSA

Svårdefinierat område. Olika synsätt inom vården. 

Studie av P. Strang 2004, enkät till präster, palliativa läkare och anestesiologer 
identifierade 3 huvudgrupper utifrån frågan hur respondenten såg på existentiell 
smärta.

Existentiellt lidande(utan samband med fysisk smärta).

Fysisk smärta som förstärks av ett existentiellt lidande.

Fysisk smärta som utlöser existentiell ångest.

Hur skulle du vilja definiera existentiellt lidande?

Vad är existentiell hälsa för dig?



STRANG, P M.FL. 2004

Sjukhuspräst: >>Känslan av att vara övergiven av sin gud, att man ber utan att få kontakt.

Sjukhuspräst: >>Skuld, skam, >varför<. Var det här allt? Vad menar Gud? Har han övergivit mig?

Palliativ läkare: >>En känsla av meningslöshet, betydelselöshet…en känsla av förlorad gemenskap, en 
känsla av främlingskap.

Palliativ läkare: >>En smärta som förorsakas av människans livsvillkor: att veta att du måste dö.

Smärtläkare: >>En smärtsam och komplicerad, osäker relation till omgivningen. Att sakna tilltro.

Smärtläkare: >>Vid kronisk (icke-cancer) smärta: Att leva gör ont. Vid cancersmärta: Att dö gör ont.

EXISTENTIAL PAIN-AN ENTITY, A PROVOCATION OR A CHALLENGE?



EXISTENTIELLT LIDANDE

Inte alltid relaterat till fysisk smärta.

Existentiell ensamhet, övergivenhet, saknad mening, livets korthet, skuld, 

livsångest och dödsångest

Skuld, religiösa frågor, brutna relationer med Gud.

Det gör ont att behöva dö(från allt som är en kärt).

Det gör ont att behöva leva.



EXISTENTIELLA OCH ANDLIGA DIMENSIONER I VÅRDEN

Existentiellt välbefinnande är starkt knutet till god livskvalitet

Andliga och existentiella frågor och behov aktualiseras i krissituationer

Existentiella frågor är situationsbundna, det viktigaste för patient och närstående 
som befinner sig i existentiell kris är att ha tillgång till personal som är närvarande, 
som orkar lyssna och bekräfta och som kan hjälpa patienten att hitta sina egna svar.

Holistiskt synsätt, flera dimensioner. Sjukdom är ett tillstånd som människan kan 
befinna sig i, uppleva och förändra. Erfarenheter hör samman med upplevelser 
såsom livets mening, dödsångest, fruktan och hopp.

Inte bara en skadad, sjuk kropp. Hel människa med fysiska, psykiska, sociala och 
existentiella/ andliga behov.



ÅTGÄRD VID EXISTENTIELL KRIS

Vårdpersonal: Samtalsstöd till patient och närstående. Att lyssna och bekräfta. 

Vara närvarande. Våga prata med patient och närstående, våga ta plats och stå kvar i 
rummet men vara medveten om när man ska kliva undan. 

Förmedla kontakt när behov finns, ex; sjukhuskyrkan, kurator, psykolog eller läkarsamtal.

Teamarbete. Multiprofessionellt.



Sexualitet



Definition enligt WHO: "Sexualitet är en integrerad del av personligheten hos varje människa; 

man, kvinna och barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, 

som inte kan skiljas från andra livsaspekter. Sexualitet är inte synonymt med samlag, den 

handlar inte om huruvida vi kan få orgasm eller inte, och är inte heller summan 

av våra erotiska liv. 

Sexualitet är mycket mer; den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme 

och närhet, den uttrycks i vad vi känner, hur vi rör oss, hur vi rör vid andra och själva tar emot 

beröring. Sexualitet påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och genom detta vår fysiska 

och psykiska hälsa?"



För att säkerställa och bevara sexuell hälsa har FN slagit fast att 

alla individers sexuella rättigheter ska respekteras och beaktas, 

oavsett kön, sexuell identitet, religionstillhörighet, socioekonomisk 

status, funktionsnedsättning, sjukdom eller skada

(Förenta nationerna [FN], 1994).



Det finns ett samband mellan objektivt konstaterad sjukdom och 

skada, skattat hälsotillstånd och förekomst av nedsatt sexuell 

förmåga. Om den kroppsliga eller psykiska hälsan inte upplevs som 

tillfredsställande, eller om det allmänna hälsotillståndet skattas som 

dåligt, är det mer vanligt att också den sexuella tillfredsställelsen är 

låg.

(Statens folkhälsoinstitut, 2012)



ORSAKER TILL NEDSATT SEXUELL LUST OCH FUNKTION I 
PALLIATIV VÅRD. NÅGRA EXEMPEL.

Fatigue. Exempelvis vid cytostatikabehandling.

Depression och nedstämdhet.

Smärta; lokal och/eller systemisk. Kronisk smärta.

Sår. Hudmetastaser, tumörsår. Smärtar, ömmar och påverkar självbild. Illaluktande. 
Annan kroppsförändring.

Medicinering. 

Erektionsproblematik (impotens), torra och sköra slemhinnor. Blås och tarminkontinens.

Motorisk och neurologisk funktionsnedsättning.



HUR KAN VÅRDEN HJÄLPA?
Samtala om sexualitet. Patient och respektive. Kräver tid och avskildhet

Informera om orsaker till nedsatt lust, ex; medicinering/behandling. Att ge patienten 
och närstående kunskap kan lätta på stress och press kring sex.

Vad är orsaken till att patienten har svårighet att vara intim? Kan vi hjälpa? Ex: 
smärtlindra, såromläggning, optimera bandagering etc. etc.

Skapa en ”privat” vårdmiljö(slutenvård, hospice). Ge patienten och maka/make 
möjligheten att vara ifred. ”Stör ej”! Schemalägg besök(hemsjukvård)

Uppmuntra närhet, ligga bredvid i sängen(förutsatt att det är möjligt).

Remittera till annan med spec. kompetens. (ex; uroterapeut, stomiterapeut, sexolog)



SNACKA OM SEX

Vad har ni själva för tankar kring sexualitet och sjukdom? Egna reflektioner?

Vad tycker ni sjukvårdens brister är när det kommer till sex och samlevnad? 

Diskutera i grupp.



SVÅRIGHETER

Tabubelagt ämne

Generationsfråga

Religion

Kulturell aspekt

Okunskap

Låg prioritet i vården

För lite forskning på sexualitet och palliativa tillstånd

Dåliga eller obefintliga mätinstrument för sexualitet



Närstående



NÄRSTÅENDES ROLL
Närvaro: Att finnas där för den sjuke. De ”rätta” svaren behöver inte alltid 
komma, närvaro är mer än ord. Som anhörig kan man känna sig maktlös inför 
situationen, då är det viktigt att tänka på att man gör mycket genom att bara 
finnas till hands för patienten. 

Vid besked om en obotlig cancersjukdom kan patienten överväldigas av 
känslan av ensamhet. Att vara med vid läkarbesöket är ett stort stöd för 
patienten. Det hjälper patienten att återkoppla vad som sagts om fler har fått 
information.

Detta gäller också fortsättningsvis för den närstående. Dels ger det stöd till 
patienten men det ger också närstående en inblick i vårdens syfte och 
fortsatta inriktning. Det kan också medföra att den närstående kan delta i 
vissa omvårdnadsåtgärder vilket kan kännas meningsfullt.



NÄRSTÅENDES ROLL, FORTS.

Dela bekymmer. 

Att dela problem och försöka hitta lösningar visar på omtanke.

Lyssna och vara lyhörd.

Respektera den sjukes önskemål. Trycker vi på för hårt kan det leda till bakslag och 
ge en ökad känsla av sjukdom. Det kan också behöva bromsas ibland.

Försöka återfinna vardagen. Komma ur det ”sjuka” ett tag. Hitta bra rutiner.

Bistå med hjälp vid praktiska situationer. Hjälp att laga mat, vara i trädgården, åka 
till sommarhuset etc. etc.

Respektera krisreaktioner, de är helt normala och ska inte förminskas.



NÄRSTÅENDES HÄLSA.

Trötthet och utmattning: Patienten är vaken nattetid. Närstående som vakar. 
Sömnsvårigheter.

Oro och ångest: Patienten har svåra symtom. Dålig kommunikation mellan 
patient och närstående.

Känsla av otillräcklighet och vanmakt: Närstående bor på annan ort. Andra 
åtaganden, ex; småbarn, arbete. Närståendes egna sjukdom. Inte kunna 
hjälpa vid smärta. Inte kunna hindra döden.

Ansvarstyngd: Patienten vill inte uppsöka vård, förlitar sig på närstående. 
Närstående vill inte störa/vara till besvär för vårdpersonal och gör istället 
omvårdnaden själva.



VÅRDENS OCH VÅRDPERSONALENS HJÄLP.
Ge utrymme till avlastning. 

Avlösning vid vak i livets slutskede.

Närståendesamtal. Fortlöpande i den mån det är möjligt.

Identifiera närståendes riskfaktorer och ge extra stöd där det behövs.

Skapa trygghet.

Stöttning praktiskt och känslomässigt.

Underlätta kommunikation mellan närstående och patient.

Närståendepenning.

Försök till optimerad symtomlindring/symtomkontroll



EGNA ERFARENHETER

Vad har du själv för erfarenhet som närstående?

Vad har du för erfarenhet av närståendes stöd?

Vad saknade/saknar du från vårdens sida när det gäller närstående vid sjukdom?

Diskutera.



NÄRSTÅENDE VÄRDESÄTTER:

Trygghet

Tillgänglighet

Kontinuitet

God attityd

Kompetens



Tack för ordet.



REFERENSER

Strang, P, Beck-Friis, B. (red.) (2012). Palliativ medicin och vård. Liber. Stockholm.

Strang, P. (2006) Leva nära cancer. Gothia förlag. Stockholm.

World Health Organisation

Statens folkhälsoinstitut, (2012). Sex, hälsa och välbefinnande.

Förenta nationerna [FN]. (1994). Programme of Action of the 1994 International 
Conference on Population and Development (ICPD).


