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Abstrakt  
Förr eller senare drabbas alla människor av mer eller mindre allvarliga och 
plötsliga trauman i livet. De flesta av oss övervinner sådana svåra situationer på 
egen hand eller med hjälp av familj och vänner. Dock kan människor som 
tidigare levt ett balanserat liv drabbas av övermäktiga kriser, där professionell 
hjälp och stöd behövs. Syftet med studien var att beskriva patienters 
erfarenheter av att i svåra situationer få stöd av sjuksköterskor. Resultatet 
förväntades ge förslag på vilka omvårdnadsinterventioner som sjuksköterskor 
kunde använda sig av. Den metod som studien genomfördes med var en 
systematisk litteraturöversikt. Detta innebar en sammanfattning av de 16 
granskade artiklarnas resultat som motsvarade syftet. I uppsatsen har Goodmans 
sju steg följts. Analysen resulterade i fem huvudfynd. Patienters erfarenheter av 
stöd från sjuksköterskor var när sjuksköterskorna var känslomässigt engagerade, 
använde humor, information, visade tillgänglighet och gav tid samt gav stöd för 
att utveckla egna strategier. Slutsatserna var att sjuksköterskor hade lättare att 
nå fram med stöd om de visade kvalitéer inom ovanstående huvudfynd. 
Resultatet har diskuterats i förhållande till Stoltz (2006) definition av stöd och 
stödgruppers betydelse för personer som befinner sig i svåra situationer.  
 
Nyckelord: stöd, svåra situationer, engagemang, humor, information, 
tillgänglighet, strategier.  
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När människor drabbas av svåra situationer, till exempel vid egen eller anhörigas sjukdom, beror 

reaktionen helt på tidigare erfarenheter och upplevelser i livet. De flesta människor har en 

akilleshäl som de kan reagera väldigt starkt på, vilket innebär att alla människor reagerar olika på 

svåra situationer. Detta kan i omgivningens ögon ses som en alldeles för stark och orealistisk 

reaktion från den drabbades sida i förhållande till den aktuella situationen. Vid en sådan situation 

kan gamla minnen och konflikter komma upp till ytan, vilka kan ha varit dolda och förträngda 

under lång tid. Förr eller senare i livet drabbas alla människor av mer eller mindre allvarliga och 

plötsliga trauman. De flesta av oss övervinner sådana svåra situationer på egen hand eller med 

hjälp av familj och vänner. Dock kan människor som tidigare levt ett balanserat liv drabbas av 

övermäktiga kriser, där professionell hjälp och stöd behövs. Den första platsen människor söker sig 

till för att få hjälp och stöd är oftast vårdcentraler, församlingar och hos jourhavande kurator 

(Gordan, 1996).  

 

Antonovskys (2003) begrepp känsla av sammanhang, KASAM, står för personers begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet inför främmande situationer som är uttryck för olika sätt att 

beskriva hur människan hanterar det som oväntat händer i livet. Författaren beskriver att våra 

upplevelser av en stressfylld händelse hänger samman med vilka erfarenheter vi bär med oss från 

tidigare upplevelser i livet och hur våra sociala, kulturella och ekonomiska livsvillkor är.   

 

Stoltz (2006) beskriver i sin doktorsavhandling att om sjuksköterskor ska kunna ge stöd, och nya 

sjuksköterskor ska kunna lära sig att ge stöd, måste begreppet stöd definieras och förtydligas. Det 

finns forskning på begreppet, men innebörden är ofta svår att förstå eftersom att det är ett så brett 

begrepp. Författaren ville med sin studie att erfarna sjuksköterskor, som i sitt arbete stödjer både 

patienter och anhöriga, skulle definiera ordet stöd. Författaren genomförde därför intervjuer för att 

ta reda på hur sjuksköterskor ville förklara begreppet. Dessa intervjuer resulterade i en definition 

där huvudtemat var att forma en relation mellan sjuksköterskor och den personen som stod i behov 

av stöd. Författaren själv beskriver att stöd innebär tillhandahållandet av handgriplig hjälp så som 

information, utbildning, ekonomiskt bistånd, hjälpmedel och extern service. Det skapar 

förutsättningar för att underlätta anhörigas kompetens eller kapacitet att vårda. Dessutom innebär 

stöd nödvändiga kvaliteter så som individuell anpassning, föränderlighet, långsiktighet, utrymme 
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för att ge uttryck för känslor så väl som idéer om ett ömsesidigt och jämbördigt utbyte mellan de 

involverade personerna (Stoltz, 2006).   

 

Människor i svåra situationer, som lever med sjukdom eller skada eller att någon närstående 

drabbats av detta, kräver att sjuksköterskor har goda kunskaper om den aktuella situationen. Detta 

är grunden för att kunna stödja människor på ett tillfredställande sätt. Människor som befinner sig i 

svåra situationer upplever ofta att deras behov inte blir tillgodosedda av sjukvårdspersonalen 

(Jumisko, 2005).   

 

I en studie framkom det att sjuksköterskor hade behov av att träna upp sin förmåga att 

kommunicera och bemöta människor i svåra situationer. En viktig del av kommunikation är att 

kunna få personen i fråga att berätta om sina problem, samt att hjälpa denne till problemlösning 

(Strong, 2004). I samtal med människor i svåra situationer beskriver Gordan (1996) att det är 

viktigt att slå fast tydliga ramar för hur kontakten mellan sjuksköterskor och patienter ska se ut. 

Detta kan dock vara svårt om sjuksköterskor har kontakt med samma patienter under lång tid. Det 

kan också hända att sjuksköterskor blir alltför känslomässigt involverad i en patients situation, och 

därför lovar mer är hon eller han klarar av att hålla. Känslan av att vilja kompensera patienten för 

det som denna gått miste om i livet ligger också nära till hands, därför är det viktigt att 

sjuksköterskan håller en professionell distans till denna patient. Genom att sjuksköterskan blir 

personlig och berättar om sig själv och sina egna erfarenheter leder detta till att patienten känner 

sig förstådd och upplever en gemenskap. Men blir förhållandet till patienten privat kan det leda till 

att den professionella distansen mellan sjuksköterska och patient minskar (Gordan, 1996).   

 

Engström (2006) belyser att människor som befinner sig i en svår situation kan uppleva stöd, 

genom vetskapen om att de finns sjuksköterskor med professionell kunskap inom räckhåll om 

situationen skulle förvärras. Sjuksköterskor i studien beskrev att det upplevdes viktigt att stödja de 

anhöriga till den sjuke personen genom att bara finnas till, att lyssna och att visa att de anhöriga är 

viktiga för helheten. Författaren beskriver att information kan vara ett stort stöd för människor i 

svåra situationer. Att få information om vad som kommer att hända och om vad som kan hända 

stödjer människan i dennes aktuella situation.   
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I studier framstår närstående enligt de sjuka eller skadade personerna som det mest betydelsefulla 

stödet (jmf. Landmark & Wahl, 2002). Enligt Malmsten (2001) kan vänner i svåra situationer 

försvinna eller så saknar patienten nära vänner sedan tidigare, sjuksköterskor får då en mycket 

viktig roll att stödja dessa människor. Intressen så som böcker och musik kanske inte lyckas 

stimulera personen på samma sätt som förut, i dessa situationer kan sjuksköterskors beröring vara 

den enda del som finns kvar till ett socialt liv. Att hålla handen och annan beröring har syftet att 

stödja och skapa trygghet. Att känna närhet gör gott för alla, oavsett om man är en professionell 

sjuksköterska eller en person som lever med en sjukdom. En viktig skillnad är dock att den sjuke 

individen själv inte kan söka denna närhet och riskerar då att inte bli sedd och därmed bortglömd. 

Vidare menar Malmsten (2001) att sjuksköterskor har en stor autonom förmåga eftersom de både 

har god kunskap om omvårdnad och om det medicinska. Eftersom sjuksköterskor anses ha mer 

kraft än den person som de vårdar är sjuksköterskors främsta uppgift att trösta och stödja denna 

person, som kort- eller långvarigt är i behov av andras hjälp. Sjuksköterskor bör lyfta fram och 

stärka de förmågor som personen har kvar.  

 

Ett tillvägagångssätt som visar omsorg och stöd har effekter på patienten så som förhöjt 

välbefinnande, minskad oro och osäkerhet samt gör det lättare för patienten att anpassa sig till sin 

nya situation (Thorsteinsson, 2002). Människor som får bra stöd i de situationer där de behöver 

det, har lättare än de personer som inte får bra stöd att anpassa sig till den nya situationen och 

upplever därför mindre problem (Brown & Randle, 2005). Syftet med denna litteraturöversikt var 

att beskriva patienters erfarenheter av att i svåra situationer få stöd av sjuksköterskor. Med svåra 

situationer menas i denna litteraturöversikt det som känns svårt och upplevs som en krissituation 

för den enskilde individen. Det kan till exempel vara att få en mer eller mindre allvarlig sjukdom, 

kronisk eller icke kronisk, eller att drabbas av en traumatisk kroppsskada.     

 

Metod 
Den metod som studien har genomförts med är en systematisk litteraturöversikt. Detta innebär en 

sammanfattning av artiklarnas resultat (Polit & Beck, 2004, s. 88-89). I uppsatsen har Goodmans 

sju steg följts. Detta innebär att det först har formulerats en specifik frågeställning samt 

formulerats inklusions- och exklusionskriterier och planering och genomförande av 
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litteratursökning. När artiklarna insamlats har de kvalitetsgranskats och sedan analyserats (SBU, 

1993).  

 

Specifik frågeställning 

Vilka erfarenheter beskriver patienter som stöd i svåra situationer? 

 

Urvalskriterier  

De studier som inkluderades i denna litteraturöversikt skulle vara publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter och motsvara studiens syfte. Interventionerna som beskrevs i studierna skulle uttryckligt 

beskrivas som stöd och utföras av eller med hjälp av sjuksköterskor. Studierna skulle beskriva 

personers erfarenheter av vad som gav stöd vid svåra situationen och studier som berörde 

interventioner som indirekt hade med stöd att göra, t.ex. information, exkluderades. Dessutom 

exkluderades studier som beskrev andra perspektiv än personernas egna erfarenheter. Studier som 

inte var skrivna på svenska, norska eller engelska exkluderades också. Någon begränsning av 

artiklarnas ålder gjordes inte.  

 

Litteratursökning  

Materialet i denna litteraturöversikt bygger på vetenskapliga studier som har sökts fram genom 

systematisk litteratursökning i referensdatabaserna Cinahl och PsykINFO. De sökord som använts 

är: ”support, psychosocial”, ”nursing interventions”, ”shock, traumatic”, ”stress disorders, post-

traumatic”, ”psychological well-being”. Se bilaga 1, tabell 2 för en utförligare beskrivning av 

litteratursökningen. Artiklarna har valts ut genom läsning av rubriker och abstrakt.  

 

För att ytterligare finna relevanta studier så gjordes en genomgång av referenslistor i tidigare 

publicerade C-uppsatsers rubriker, publicerade av LTU (se bilaga 2, tabell 3). Endast uppsatser 

publicerade mellan åren 2000 och 2007 där rubriken på uppsatsen överensstämde med syftet i 

denna studie har genomlästs. På detta sätt identifierades16 artiklar, (se bilaga 3, tabell 4).  

Artiklarna kvalitetsgranskades och graderades som hög, medel eller låg kvalitet med hjälp av 

bilagorna F, G och H från Willman och Stoltz (2006).  För att studien skulle få hög kvalitet 

krävdes det att de innehöll ett väl beskrivet syfte, datainsamling, analysmetod och att resultatet var 

logiskt och tydligt redovisat. Studien skulle även vara granskad och godkänd av en etisk kommitté. 
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De artiklar som saknade etiskt godkännande men uppfyllde övriga kriterier fick betyget medel. 

Den studie som fick betyget låg kvalitet beskrev varken datainsamling eller analysmetoden på ett 

utförligt sätt och hade inget etiskt resonemang, men inkluderades eftersom den innehöll personers 

beskrivning som motsvarade syftet till denna studie. Resultatet av denna granskning framgår i 

bilaga 3, tabell 4.  

 

Analys 

Analys av artiklarna har skett på ett systematiskt sätt med utgångspunkt i studiens frågeställning 

(jmf. Wadensten, 2006). I studien har frågeställningen besvarats, och detta har gjorts enligt Polit 

och Beck (2004, s. 106) genom att artiklarna först lästes igenom ett flertal gånger. Första gången 

skedde denna läsning översiktligt för att se huvudinnehållet i artikeln. Sedan skedde läsningen mer 

kritiskt och ingående, detta för att koncentrera sig på detaljerna i texten och anteckna relevant 

information som svarar på frågeställningen (Polit & Beck, 2004, s. 106). Det antecknade innehållet 

har kondenserats och grupperats utifrån frågeställningen, vilket resulterade i fem grupper. En 

syntes av det grupperade innehållet har formulerats och sammanställts till ett resultat (se tabell 1). 

För varje grupp, så kallat huvudfynd, har en sammanfattande värdering av resultatet gjorts (jmf. 

Lee & Done, 2004).   

 

Resultat  
Analysen resulterade i fem huvudfynd som redovisas i nedanstående tabell.  

Tabell 1 Resultatsammanställning  

Specifik frågeställning                    Huvudfynd 

Vilka erfarenheter beskriver personer som 

stöd i svåra situationer?  

 

• Känslomässigt engagemang  

• Humor 

• Information  

• Tillgänglighet och tid   

• Stöd för att utveckla egna strategier 

 

Känslomässigt engagemang  

Känslomässigt engagemang var en viktig del av stödet och olika aspekter av det beskrevs i flera 

studier. I en studie (Wiles, 1997) värderades sjuksköterskor med hög känslomässig närvaro och 
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med sociala egenskaper högt av patienter, vilket bland annat ledde till att patienter förmådde 

genomföra livsstilsförändringar. Sjuksköterskor blev omtalade som lättåtkomliga, lätta att prata 

med och stödjande men också som avslappnade, informella och som glädjespridare. Det upplevdes 

viktigt för patienter att efter sjukhusvistelsen få ha fortsatt kontakt med dessa sjuksköterskor. 

Patienter sade att om sjuksköterskor visade dessa egenskaper vågade patienterna själva visa sina 

känslor och kunde på så sätt känna stöd. 

 

I Hinds och Moylers (1997) studie menade en person att det var viktigt att vårdpersonal inte bara 

svarade på frågor utan också var varm och vänlig. Då personalen tog på patienten kände denne sig 

som en unik person. I en studie (Harden, Schafenacker, Northouse, Mood, Smith, Penta, Hussain 

& Baranowski, 2002) berättade patienter om specifika sjuksköterskor som tog sig tid till att lära 

känna dem och som besvarade deras frågor. Sjuksköterskorna kunde ringa till dem och höra sig för 

om hur deras situation utformat sig efter sjukhusvistelsen eller för att helt enkelt höra hur de 

mådde. Dessa sjuksköterskors entusiasm för dem som individer gjorde att de kände sig stöttade i 

deras svåra situation. Patienter tyckte att dessa sjuksköterskor var speciella för att de verkligen 

brydde sig. I en studie (Pålsson & Norberg, 1995) sågs sjuksköterskors känslomässiga stöd för 

patienter som ett användbart komplement till deras sociala nätverk och som ett viktigt stöd för 

patienter med ett begränsat socialt nätverk. Socialt stöd har i Dewars (2001) studie framhållits som 

en viktig faktor för patienter att orka med svåra situationer. I Kwekkebooms och Sengs (2002) 

studie var känslomässigt stöd, snarare än medicinskt stöd, det bästa alternativet för att minska 

stress och oro för patienter i svåra situationer.  

 

I en studie (Johnsson, 2002) påpekades känslighet och pålitlighet från sjuksköterskors sida som 

viktigt. En person menade att hon kände att vissa sjuksköterskor visste vad de gjorde och att de 

visade ömhet inför hennes känslor. Andra personer menade att sjuksköterskor var de enda som de 

kände sig naturlig kring och att detta var en förtroendebyggande sak. Personer kände att 

sjuksköterskor aktivt involverade sig i deras konversationer, att de kände av deras känslor av 

ängslan och rädsla och att de verkligen lyssnade på dem. Enligt Hinds och Moylers (1997) studie 

hjälpte stödet från vårdpersonalen personer att bevara sin identitet. Att sjuksköterskor tog del av 

personers aktiviteter i det dagliga livet upplevdes stödjande, så som att följa med på promenad, 

dricka kaffe tillsammans och prata om alldagliga saker. Personlig kontakt behövde inte betyda att 
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personerna fick närkontakt så som kramar och beröring utan de kunde känna samma stöd genom 

kommunikation via telefon, brev och till och med fotografier. Personer menade att praktisk hjälp 

var stödjande. Detta kunde till exempel vara hjälpmedel så att fritidsaktiviteter och dagligt bestyr 

kunde fungera bättre samt att under sjukhusvistelsen få någon att ta hand om det praktiska kring 

boendet. Enligt Harden et al. (2002) kan vårdpersonal bättre stödja och forma vården utifrån deras 

individuella behov då de fått förståelse för hur personer upplever sin situation. 

 

I Kyngäs och Rissanens (2001) studie framkom det att speciellt unga personer behövde få upprepat 

stöd, uppmuntran och positiv feedback när de arbetade för att klara av sin sjukdom. 

Sjukvårdspersonal borde involvera den sjukes familj och partner i vården närhelst det är möjligt 

och accepterat av personen i fråga. De bör också uppmuntra familjen till att ge emotionell och 

fysiskt stöd eftersom detta upplevdes viktigt för personen. Personalen förväntades vara 

intresserade av patienten som person snarare än att ge order om hur de skulle ta hand om sig själv, 

men borde ändå uppmuntra personen till detta.  

 

Slutsats  

Att stöd kan uppnås genom känslomässigt engagemang framgick i fem kvalitativa, en kvantitativ 

studie samt en litteraturöversikt. Studierna beskrev hur sjuksköterskor hade lättare att nå fram med 

stöd om de visade känslomässig närvaro och engagemang. Om sjuksköterskor tog del av personens 

dagliga aktiviteter upplevdes det som stödjande. Personlig kontakt behövde inte enbart betyda att 

personerna fick fysisk närkontakt, de kunde känna samma stöd genom muntlig och skriftlig 

kommunikation. Att som sjuksköterska aktivt ”sträcka ut en hand” är således en mycket 

framgångsrik strategi i stödjandet av personer i svåra situationer.  

 

Humor 

Humor var en betydelsefull del av stödet och olika aspekter av det beskrevs i flera kvalitativa 

studier. I en studie av Johnsson (2002) förklarade personer att när sjuksköterskor använde sig av 

humor upplevde de att detta hjälpte dem att må bättre. Sjuksköterskors användning av humor var 

viktig för att få en djupare och en mer tillitsfull relation mellan sjuksköterska och patient, humor 

skapade en slags sammanhållning mellan dem. Humor kunde användas som en effektiv terapeutisk 

teknik, antigen kunde den planeras in och användas rutinmässigt eller så kunde den vara spontan 
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och överraskande. Att dela med sig av humoristiska upplevelser kunde skapa effekter långt bortom 

det direkta tillfället och roa om ett par dagar eller till och med om flera år. Åstedt-Kurki, Isola, 

Tammentie och Kervinen (2001) beskrev att om humor är viktigt för en person i deras vanliga liv 

kommer den även att vara det i svåra situationer, åtminstone när den mest kritiska fasen är över. 

Användandet av humor i relationen mellan patient och sköterska hjälpte patienten att klara av 

svåra situationer, att övervinna och hantera sin sjukdom.   

 

I en studie (Johnssons, 2002) upplevdes sjuksköterskor som mer mänskliga, mer känsliga och mer 

förtroendeingivande då de använde humor. En person berättade att det var som om sjuksköterskan 

var en verklig person, som en del av familjen. Sjuksköterskors användning av humor lämnade ett 

ihållande intryck på personerna och de tog till sig av all humor som deras sjuksköterskor bidrog 

med. När sjuksköterskorna använde humor byggdes en stark relation upp mellan sjuksköterskan 

och personen, vars grund stod på ömsesidig tillgivenhet och förtroende. Ingen av personerna hade 

några negativa kommentarer angående sjuksköterskornas användande av humorn, tvärtom 

välkomnade personerna alla försök till användning av humor.  

 

Enligt Hinds och Moylers (1997) studie kan man genom stöd känna sig uppmuntrad, optimistisk 

och få förmågan att se saker från den ljusa sidan. Detta gjorde det lättare för personer att bli 

hoppfulla och glada. Enligt Johnssons (2002) studie är humor inte enbart viktig för patienter utan 

den hjälper även sjuksköterskor att behandla och vårda patienter. Vård- och medicinprogram har 

börjat anamma användandet av humor i patientvård och vårdare uppmuntras att skratta 

tillsammans med deras patienter för att hjälpa patienterna att lätta på deras stress och på så sätt 

själsligt upplyfta dem. Patienter betonade hur kraftfullt användandet av humor var i hanterandet av 

en svår sjukdomsdiagnos och hur inflytelserik humor var för det själsliga. Patienterna kände ett 

starkt behov av att skratta för att överleva svåra perioder, känna humor tillsammans med andra 

patienter och att använda humorn för att kunna slappna av. Användandet av humor utvecklades allt 

eftersom tiden gick efter den ställda diagnosen. Många patienter såg inget humoristiskt i 

situationen till en början men sakta men säkert ändrades denna inställning och de började se 

humoristiska inslag i det som tidigare varit helt ”svart”. Alla patienter var överrens om att kunna se 

humor i det svåra som de går igenom var en väldigt stödjande faktor.  
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Slutsats  

Att humor är en stödjande faktor i svåra situationer framkom i tre kvalitativa studier. Det framkom 

att sjuksköterskor som i stor utsträckning använde sig av humor i dialogen med patienter 

uppskattades mycket av patienterna. Att som sjuksköterska dela med sig av komiska och 

humoristiska upplevelser är ett bra sätt att skapa en varm, och således stödjande, relation till 

patienten. Humorn var en viktig del i stödjandet av personer i svåra situationer, utan detta 

glädjeämne fick många personer svårare att hantera sin sjukdom. 

 

Information  

Att information var en viktig del av stödet beskrevs i flera studier. Att få information och råd 

nämndes ofta i Hinds och Moylers (1997) studie som en form av stöd. Detta gäller både 

information som har mindre betydelse för sjukdomen samt detaljerade råd om hur personer ska 

reda sig från de emotionella anfall som en sjukdom kan innebära. Personer ville ha en information 

som var tydlig, användbar, läglig och frekvent. Om sjuksköterskan uppfyllde dessa krav ansågs 

denne vara sporrande till patientens olika beslutsfattanden. Harden et al. (2002) berättade i sin 

studie att personer hade ett stort behov av information men behovets storlek var olika beroende på 

person. Personerna samt deras vårdgivande sambor kände att de var oförberedda på att klara av 

behandlingens effekter om de inte fick tillräckligt med information. Enligt Bowman (2001) var 

rådgivning och att ge personer information två sätt att erbjuda dem stöd. Landmark och Wahl 

(2002) påvisade att om informationen är anpassad till personers individuella behov minskade 

dennes osäkerhet och främjade samarbetet angående behandlingar. 

 

I en studie (Pålsson & Norberg, 1995) berättade personer att de upplevde negativa besked via 

telefon angående sin diagnos som mycket chockerande och att de hellre ville få reda på beskedet 

på ett sjukhus. Enligt Kwekkebooms och Sengs (2002) studie hjälpte det personer att lättare 

hantera sin situation om de exakt fick veta vad som kommer att hända under sjukdomstiden. Denna 

information kunde bland annat innehålla anvisningar om på vilka platser som personen kommer att 

utföra olika behandlingar på och vad behandlingarna kommer att innebära. I en studie (Boudioni, 

McPherson, Moynihan, Melia, Leydon & Mossman, 2001) tyckte personer att det var känsligt att 

ställa frågor rörande sin sjukdom och att be om upplysningar angående specifika behandlingar. 

Dessa personer kunde därför istället be om att få skriftlig information eftersom detta var lättare att 
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be om än muntligt känslobetonat stöd. I Hardens et al. (2002) studie behövde information upprepas 

och förmedlas via flera olika format (skriftligt, broschyrer, videoband etc.). Detta gjorde att 

personer kunde ta in informationen i en lugn och harmonisk miljö och senare återkomma till 

informationskällan om de behövde ytterligare förtydliganden.  

 

Personer kunde i Kwekkebooms och Sengs (2002) studie bli hjälpta av sjuksköterskor genom 

interventioner så som utbildning om vanligt förekommande symtom för den sjukdom eller skada 

som personen hade. Att lära personer kognitivt beteende och att informera dem om vad som 

förväntas hända under och efter olika behandlingar ansågs också fungera som stödjande 

omvårdnadsåtgärder. Personer kunde med hjälp av denna information lättare förutse vilka behov 

som hon eller han skulle komma att ha samt kunna klara av sin situation lättare. Stor vikt behövde 

enligt Harden et al. (2002) läggas på metoder för att ge personer, som drabbats av allvarliga 

sjukdomar, bra och innehållsrik information. Både patienter och deras partner ville bli inkluderade 

i diskussioner om sjukdomen och behandlingens effekter så att de båda kunde känna sig mer 

förberedd på att ta itu med dem. Många personer uttryckte en ängslan för att ta beslut. Oron som 

de kände försvagade deras förmåga att filtrera och analysera information. Enligt Kwekkeboom och 

Seng (2002) var individanpassad utbildning till patienter och rekommendationer om patientens 

speciella behov till personal i sjukvårdsteamet interventioner som sjuksköterskan kunde utföra vid 

svåra situationer. För personer som var redo att börja prata om vad som traumatiserat dem under 

sin sjukdom kunde information om hur de ska gå till väga för att anlita en psykolog vara en väldigt 

stödjande sjuksköterskeintervention. Sjuksköterskan kunde underlätta och ge stöd genom att ge 

personen vägledning till att komma i kontakt med stödgrupper och även erbjuda sig att remittera 

personen till en mental hälsospecialist. Rumsey (2002) beskrev några rekommendationer för god 

omvårdnad som enkelt kunde ges till personer. Detta var telefonnummer till stödorganisationer dit 

personerna kunde ringa och bland annat lära sig att hjälpa sig själv att hantera sin situation. 

 

McSweeney och Coon (2004) fann i sin studie att det var viktigt för personer att få handgriplig 

information om sin sjukdom. Personerna i studien kände ett stort behov av stöd från 

sjukvårdspersonal med att sluta röka, då fortsatt rökning var livshotande i kombination med deras 

sjukdom. Rökavvänjningen gick bland annat till så att patienter fick lyssna på sin dåliga 

 



 
 

12

blodcirkulation via en doppler-mätare. Detta hjälpte patienter att förstå hur rökning försämrade 

cirkulationen och motiverade dem då att sluta röka. 

 

Slutsats  

Information från sjuksköterskor ansågs stödjande av personer i svåra situationer i två 

litteraturöversikter, två kvantitativa studier samt fem kvalitativa studier. Enligt personer i svåra 

situationer bör sjuksköterskor ge rätt information vid rätt tillfälle. Fel tillfälle ansågs vara att ge 

information om en diagnos via telefon. Om sjuksköterskor däremot personligen talar med personer 

om den aktuella diagnosen och om vad som kommer att hända under behandlingstiden kan 

personen hantera sin situation bättre. Finner sjuksköterskor att personen inte är mottagbar för 

muntlig information kan de ge information genom andra medier. Genom information får personen 

förståelse för sin situation och känner därigenom stöd. 

 

Tillgänglighet och att ha tid   

Tillgänglighet och att ha tid beskrev som en viktig del av stödet,  i flera studier. Enligt personer i 

två studier (Wiles, 1997; Hinds & Moyler, 1997) var det viktigt att ha sjuksköterskor som var 

lättillgängliga. Enligt personer i Wiles (1997) studie var det även viktigt att de fick träffa 

sjuksköterskor i en miljö som var behaglig och neutral. Sjuksköterskor som tog sig tid att diskutera 

problem och orosmoment var nödvändiga för att personer skulle känna stöd och för att de skulle 

kunna forma en relation med dem (Wiles, 1997). Viktiga faktorer som gjorde att personer kände att 

sjuksköterskor fanns där för dem var att de tog sig tid till personen och till att planera aktiviteter 

för denne. Personer beskrev att det var viktigt att vårdpersonal fanns där fysiskt, emotionellt och 

även spirituellt hos dem (Hinds & Moyler, 1997). Sjuksköterskor förväntades att ge tillfälle till 

personer att uttrycka och ventilera sina känslor och att bli förstådd vilket var en stor del i den 

läkande processen för personerna (Kwekkeboom & Seng, 2002). Tidigt insatta interventioner med 

öppen kommunikation mellan patienter och sjuksköterskor upplevdes som stödjande, detta gav 

trygghet och reducerade personernas oro. Att få ha samma sjuksköterska under vårdtiden beskrevs 

som ett stort stöd och att det medförde trygghet. Att även ha samma sjuksköterska vid uppföljning 

var mycket positivt (Pålsson & Norberg, 1995).  
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Sjuksköterskor som utför vissa behandlingar behöver enligt Kwekkeboom och Seng (2002) ofta 

stanna hos patienter under tiden, till exempel vid vissa infusioner. Detta beskrevs vara ett bra 

tillfälle för privata samtal vilka kunde vara bra för att utrycka och vädra negativa och starka 

känslor. Sjuksköterskor kunde ordna en kontinuerlig vård för personerna så att de kunde skapa en 

terapeutisk relation med sin patient och få en pågående och långvarig konversation om deras svåra 

situation (Kwekkeboom & Seng, 2002). Att få träffa sin sjuksköterska för att få stöd efter att 

diagnosen fastställts beskrevs som mycket viktigt för personer eftersom de kände sig berövad och 

chockad och hade svårt med att ta in det doktorn informerade om (Pålsson & Norberg, 1995). 

Personer framhåller vikten av att vårdpersonal lyssnar, bekräftar och svarar på deras frågor. Flera 

personer berättade att de uppsökte två, tre eller fler vårdplatser innan de äntligen fann någon som 

lyssnade på dem. Detta visade hur viktigt det var att vårdpersonal kan kommunicera väl med sina 

patienter (Gray, Fitch, Philips, Labrecque, & Klotz, 1999). En person berättade att han kände ett 

stort behov av stöd från sjukvårdspersonalen då han fått reda på att han hade cancer och inte hade 

långt tid kvar att leva, men han fick inget stöd. Flera personer upplevde att sjukhuspersonalen var 

hårda och okänsliga och de antog att anledningen var att de varje dag får meddela liknande besked, 

men för patienten är det en gång i livet (Harden et al., 2002). Personer i Kyngäs och Rissanens 

(2001) studie beskrev vikten av att kunna kommunicera väl med vårdpersonalen och att de 

lyssnade till dem och de anhörigas behov. Personer ville bli inkluderade i planering och 

beslutstaganden kring sin sjukdom.  

 

I två studier (Burke, 1999; Harden et al., 2002) menade personer att de var i behov att få hjälp att 

acceptera sina känslor och ville att någon ägna tid till dem och att någon förklarade för dem att 

deras upplevelser och reaktioner var normala för den aktuella fasen av sjukdomen. I Hardens et al. 

(2002) studie berättade personer att de hade svårare att ta till sig besked och information från 

personalen då de var chockade vilket gjorde att många lämnade sjukhuset med många obesvarade 

frågor cirkulerande i huvudet, då personalen inte gav den tid som personerna var i behov av. 

Personer uppfattade sina läkare och sjuksköterskor som upptagna och de ville därför inte störa 

dem. Personer kände att det hade varit till hjälp om någon, som utbildats i orsakerna till och 

behandlingarna av sjukdomen, hade tagit sig tid att besvara deras frågor. Personer önskade att 

någon kunde lyssna på deras behov och rädslor. De var övertygade att deras frågor lätt kunde 

besvaras men att deras situation kunde förvärras om ingen lyssnade på dem.  
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Slutsats  

Personer i två litteraturöversikter, en kvantitativ studie samt fem kvalitativa studier beskrev 

erfarenheter av att få stöd genom att sjuksköterskor gav dem tid och var tillgängliga. De menade 

att sjuksköterskor bör vara lättillgänglig och lyhörd för att patienter ska känna ett stöd. Att tidigt 

genomföra interventioner med öppen kommunikation mellan patient och sjuksköterska är grunden 

till en stödjande relation. Genom denna relation kan personer sedan finna tröst, hopp och stöd. 

Många personer upplevde att sjukhuspersonalen var hård och okänslig och att anledningen torde 

vara att de varje dag får meddela negativa och tråkiga besked. Men då det för patienten kanske är 

första och enda gången i livet som denne ställs inför detta besked måste sjuksköterskan visa sig 

professionell och ta sig tiden att avlägga beskedet på ett lättbegripligt och varmt sätt. 

 

Stöd för att utveckla egna strategier 

Stöd för att utveckla egna strategier och olika aspekter av detta beskrevs i flera studier som en 

betydelsefull del av stödet. Kwekkeboom och Seng (2002) menar att sjuksköterskor kunde stödja 

personer genom att hjälpa dem att planera och utveckla egna strategier för att behärska en svår 

situation, dessa strategier brukar även kallas för copingstrategier. Enligt Dewar (2001) hade 

sjuksköterskor rollen som den som värderade patienter, och deras livspartner, och hjälpte dem att 

hitta en lämplig strategi att klara sig igenom sin själsliga smärta (Dewar, 2001). Genom att hjälpa 

personer att acceptera det nuvarande läget samt att uppmuntra närståendes positiva förväntningar 

på framtiden kunde sjuksköterskan hjälpa patienten och dennes familj att utveckla strategier för att 

behärska en svår situation (Landmark & Wahl, 2002). Sjuksköterskan kunde lära personer 

kognitiva beteendeinterventioner för att hjälpa denne att hantera sina känslor. Behandlingsmetoden 

är till för att personer ska klara av symptom, ta till sig av socialt stöd och förstå symtomens 

betydelse i svåra situationer men är därtill fokuserad kring egenvård och copingstrategier, utan att 

personen behöver gå igenom svåra upplevelser (Kwekkeboom & Seng, 2002).   

 

Sjuksköterskeinterventioner som personer uttryckt sig vara i behov av i Kwekkebooms och Sengs 

(2002) studie var att i en svår situation få hjälp med att reducera sin ångest, finna fler 

copingstrategier, att förstå och behärska sitt humör, att få rådgivning samt att få enkel 

avslappningsterapi. I Landmarks och Wahls (2002) studie kände personer ett stöd i att ha 
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sjuksköterskor som fokuserade på deras resurser och på deras förmåga att utveckla 

copingstrategier istället för att fokusera på deras begränsningar som orsakats av deras sjukdom. I 

Hind och Moylers (1997) studie beskrevs musik som en stödjande faktor. Personer ansåg att stöd 

inte enbart kommer från människor utan också från musik, konst och andlighet eftersom det är 

något man kan kommunicera genom. Harden et al. (2002) styrker detta påstående genom att 

personerna beskrev att de samlade styrka genom sina religiösa sällskap och genom sina böner. 

 

Slutsats  

I fyra kvalitativa studier och i en litteraturöversikt framgick det att personer kände stöd då 

sjuksköterskor hjälpte dem att utveckla egna strategier så att de kunde bemästra sin svåra situation. 

Genom att tillsammans med patienter planera och utveckla copingstrategier för att behärska en 

svår situation, kan sjuksköterskor stödja patienten. Personer i svåra situationer var i behov av att 

reducera ångest, finna copingstrategier, reglera sitt humör, få rådgivning samt erhålla 

avslappningsterapi. Personer upplevde stöd i att ha sjuksköterskor som fokuserade på deras 

resurser istället för begränsningar. Exempel på verktyg som sjuksköterskor kan ge personer för att 

själva hantera sin svåra situation och därigenom hantera sin sjukdom är musik, konst och 

andlighet. Med hjälp av dessa kan sjuksköterskan skapa en trygg oas för personer i svåra 

situationer.  

 

Diskussion   
Studiens syfte var att beskriva personers erfarenheter av att i svåra situationer få stöd av 

sjuksköterskor. Studiens analys resulterade i fem huvudfynd; Personers erfarenheter av stöd från 

sjuksköterskor var när dessa var känslomässigt engagerade, använde humor, gav information, 

visade tillgänglighet och gav tid samt stöd för att utveckla egna strategier i en svår situation. 

Sjuksköterskor hade lättare att nå fram med stöd om de visade kvalitéer på dessa huvudfynd. 

Resultatet av studien diskuteras främst i förhållande till Stoltz (2006) definition av stöd samt 

stödgruppers betydelse för personer som befinner sig i svåra situationer.  

 

Stoltz (2006) definierar att stöd innebär tillhandahållandet av handgriplig hjälp så som information, 

utbildning, ekonomiskt bistånd, hjälpmedel och extern service. Detta skapar förutsättningar för att 

underlätta anhörigas kompetens eller kapacitet att vårda. Dessutom innebär stöd nödvändiga 
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kvaliteter så som individuell anpassning, föränderlighet, långsiktighet, utrymme för att ge uttryck 

för känslor såväl som idéer om ett ömsesidigt och jämbördigt utbyte mellan de involverade 

personerna.  

 

1. Känslomässigt engagemang  

Stoltz (2006) beskrev i sin definition att stöd innebär ett ömsesidigt och jämbördigt utbyte mellan 

de involverade personerna. Detta kan återkopplas till denna litteraturöversikt då det menades att då 

stöd är en viktig grund för ett gott resultat bör stödet få extra uppmärksamhet vid sjukvård. 

Speciellt unga personer var i behov av upprepat stöd, uppmuntran och positiv feedback. 

Sjuksköterskor hade lättare att nå fram med stöd om de visade känslomässig närvaro och 

engagemang. I likhet med huvudfyndet känslomässigt engagemang beskriver Dunnieces och 

Slevins (2000) studie att personer uppskattade att sjuksköterskor närvarade då läkaren till exempel 

berättade om en diagnos för personerna. Den berörda personen fick genom sjuksköterskan en 

fortsatt kommunikation gällande diagnosen flera timmar, och dagar, efter att läkaren stängt dörren 

bakom sig. I och med deras vilja att närvara kan sjuksköterskor lugna personerna då dessa vet till 

vem de kan vända sig med sina frågor och funderingar. Närvaro är således en tydlig signal till 

personer i svåra situationer att "jag är här och du kan när som helst närma dig mig med din oro". 

Authier (2004) beskriver i sin artikel hur en sjuksköterska tröstar en äldre man som inte besökt ett 

sjukhus på över 30 år. När mannen kommer till akuten möter han en okänd värld och han känner 

en oro inför vad som kommer att hända. Sjuksköterskan som möter upp hjälper honom att ta sig ut 

ur bilen och att sätta sig i en rullstol. När de rullar in på sjukhuset placerar hon ömt en hand på 

hans ena axel och böjer sig ner och säger "du behöver inte vara orolig, vi kommer att ta hand om 

dig". Denna korta mening minskade den äldre mannens oro och sjuksköterskan visar på ett tydligt 

sätt att han eller hon är känslomässigt engagerad. 

 

I denna litteraturöversikt framkom också att sjuksköterskor som ”sträcker ut sin hand” uppfattas 

som stödjande och visar på ett ömsesidigt och jämbördigt tillvägagångssätt. I Katons (2000) studie 

framkom det att sjuksköterskors telefonsamtal till personer i svåra situationer visade på ett 

engagemang som gav dessa personer stöd. Det visade sig inte vara någon större skillnad mellan att 

traditionellt medicinera personerna (med antidepressiva läkemedel) och att aktivt motivera dem via 
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telefon. Den största inverkan för en lyckad tillfriskning var sjuksköterskan och andra involverade 

människors emotionella stöd och närvaro.  

 

I denna litteraturöversikt framkom att vårdpersonal förväntades vara intresserade av patienten som 

person. Skilbeck och Payne (2003) håller i sin studie med om detta. Det beskrivs att det är viktigt 

att som sjuksköterska lära känna sin patient men också att det är minst lika viktigt att 

sjuksköterskor låter patienter lära känna dem, för att kunna skapa en givande relation för dem 

båda. I likhet med detta menar Shattell, McAllister, Hogan och Thomas (2006) att patienter kände 

sig närmare sjuksköterskan om de fann att de hade något gemensamt med varandra, till exempel att 

de kom från samma bakgrund eller hade liknande livserfarenheter. Bland annat var det en person 

som beskrev hur hon kom sin sjuksköterska närmare då hon fick reda på att hon också var nyskiljd. 

Resultatet blev en starkare relation mellan patient och sjuksköterska vilket upplevdes stödjande för 

patienter. I Krebs (2001) studie beskrevs det hur man som sjuksköterska kan fråga patienten om 

dennes tro. Om personen tror på gud var det uppskattat av denne om sjuksköterskan frågar hur han 

eller hon kan hjälpa till för att personen ska kunna utföra sin tro under sjukhusvistelsen. Om 

sjuksköterskan delar religion med patienten kan denne erbjuda sig att be tillsammans med 

patienten. Detta uppfattades av patienterna som ett känslomässigt engagemang från 

sjuksköterskans sida. 

 

Stoltz (2006) menar att stöd kan innebära tillhandahållandet av handgriplig hjälp så som 

hjälpmedel och extern service. Det som denna litteraturöversikt påvisat angående detta var att 

personer som fick praktisk hjälp beskrev detta som stödjande. Det kunde till exempel vara 

hjälpmedel så att fritidsaktiviteter och dagligt bestyr kunde fungera bättre samt att under 

sjukhusvistelsen få hjälp av någon att ta hand om det praktiska kring boendet.  

 

2. Information  

I likhet med denna litteraturöversikt menar Stoltz (2006) att information och utbildning är en form 

av stöd.  Enligt denna litteraturöversikt bör sjuksköterskor ge personer rätt information vid rätt 

tillfälle. Fel tillfälle ansågs vara att ge information om en diagnos via telefon. Om sjuksköterskan 

däremot personligen talar med personen om diagnosen och om vad som kommer att hända under 

behandlingstiden kan han eller hon hantera sin situation bättre. Men telefonsamtal kunde användas 
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på andra sätt, i Katons (2000) studie beskrivs det hur personer upplevde att de genom 

telefonkontakt fick stöd av sjuksköterskorna och blev motiverade. Personer i Benzeins, Norbergs 

och Savenians (2001) studie menade att det hade betydelse på vilket sätt och på vilken plats som 

information från vårdpersonal gavs. En person blev mycket illa berörd då en läkare gav 

information om dennes sjukdom i hissen på väg till avdelningen. 

 

I denna litteraturöversikt framkom att om sjuksköterskan inte fann patienten mottagbar för muntlig 

information kan han eller hon ge patienten information genom andra medier. Genom information 

får personen förståelse för sin situation och känner därigenom stöd. Personer kände att de var 

oförberedda på att klara av behandlingens effekter om de inte fick tillräckligt med information. 

Informationen skulle vara tydlig, användbar, läglig och frekvent för att vara stödjande. Luk (2004) 

menar att ju mer socialt stöd personer får desto mer tar de fasta på den information och de 

rekommendationer som de fått angående sin hälsa. Många personer var nöjda med den information 

de erhållit angående symtom på sin sjukdom men saknade information om biverkningar från 

mediciner och behandlingar. De saknade också information om vilken nivå de bör ligga på när det 

gäller fysisk aktivitet samt lämplig kost. Om personerna tog bort den kost de blev avrådd från 

kände de att de inte hade något kvar att äta, de saknade information om alternativ. 

 

3. Tillgänglighet och tid   

Stoltz (2006) beskriver individuell anpassning, föränderlighet, långsiktighet, utrymme för att ge 

uttryck för känslor som något som stödjer människor i svåra situationer. Av denna definition av 

stöd stämmer att ”få utrymme till att ge uttryck för känslor” överens med denna studie. 

Huvudfyndet tillgänglighet och att ha tid bejakar just detta ämne, att personer känner ett behov av 

att få ge uttryck för sina känslor men att behovet inte alltid tillfredställdes av sjukvårdspersonalen. 

I denna litteraturöversikt beskrevs det bland annat att sjuksköterskor som tog sig tid att diskutera 

problem och orosmoment var nödvändiga för att personer skulle känna stöd. Sjuksköterskor 

förväntades att ge tillfällen för personen att uttrycka och ventilera sina känslor. Att få uttrycka sina 

känslor var en stor del i den läkande processen för personer i svåra situationer. Personer framhöll 

vikten av att vårdpersonal lyssnar, bekräftar och svarar på deras frågor. I Shattells, McAllisters, 

Hogans och Thomas (2006) studie berättade personer om hur stolta och glada de blev när deras 

vårdgivare tog sig tid med dem och satte sig ner och pratade med dem. En person beskrev 
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vårdgivaren som någon som verkligen tog sig tid. Han gjorde det utan att ta betalt och ändå 

lyssnade han verkligen på personen.  

 

I denna litteraturstudie framkom att sjuksköterskor måste vara lättillgängliga och lyhörda för att 

personer ska känna stöd. Att tidigt genomföra interventioner med öppen kommunikation mellan 

patient och sjuksköterska är grunden till en stödjande relation. Genom denna relation kan personen 

sedan finna tröst, hopp och stöd. Många personer upplevde att sjukhuspersonalen var hårda och 

okänsliga och att anledningen torde vara att de varje dag får meddela negativa och tråkiga besked. 

Men då det för patienten kanske är första och enda gången i livet som denne ställs inför detta 

besked måste sjuksköterskan visa sig professionell och ta sig tiden att avlägga beskedet. I Ödlings, 

Norbergs och Danielssons (2002) studie framkom att sjuksköterskor ansåg att det största behovet 

hos patienter angående stöd var deras behov av tid, att någon gav dem tid att sitta hos dem. Detta 

gav patienter tillfälle att prata om de ville. Det var vikigt att den sjuksköterska som gav dem tid var 

någon de litade på. Då en sjuksköterska gick in till patientsalen under natten försökte denna visa 

sin tillgänglighet för patienten genom att vistas en stund i rummet, ifall de ville prata om något. 

Tidsbristen var ofta nämnd i studien. Vissa sjuksköterskor hävdade att de inte hade tid att sitta hos 

patienter medan andra hävdade att detta berodde på hur man väljer att prioritera. 

 

Stoltz (2006) beskrev att individuell anpassning var en stödjande åtgärd. Detta bekräftar denna 

litteraturstudie, då individuellt anpassat bemötande för den enskilde individen var grunden för en 

god sjukvård. Att få stöd hjälpte patienter att bevara sin identitet. 

 

4. Humor 

Två av denna studies huvudfynd togs inte upp av Stoltz (2006). Detta var humor och stöd för att 

utveckla egna strategier. Huvudfyndet humor har tydligt visat att humor bör användas mer inom 

sjukvården. Personer i denna litteraturöversikt beskrev att sjuksköterskor som använde humor var 

mer mänskliga, mer känsliga och mer förtroendeingivande. Sjuksköterskor som i stor utsträckning 

använde sig av humor i dialogen med patienter uppskattades mycket av patienterna. Att som 

sjuksköterska dela med sig av komiska och humoristiska upplevelser är ett bra sätt att skapa en 

varm, och således stödjande, relation till patienten. I Mäkinens, Suominens och Lauris (2000) 

studie framkom det också att personer kände stöd genom användande av humor. Isola och Åstedt-
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Kurki (1997) beskriver att humor kunde hjälpa vårdpersonal att etablera en kontakt med de 

personer som var i behov av stöd. Humor hjälpte till att bygga upp en relation genom att få 

personer som är i behov av stöd att känna sig viktig. Författarna menar att ett skratt förlänger livet, 

lindrar smärta och mildrar depression. Åstedt-Kurki och Isola (2001) beskriver att humor inte 

endast är bra för patienter utan hade också stor positiv inverkan på vårdpersonalen. Med hjälp av 

humor kunde både sjuksköterskor och patienter handskas med otrevliga procedurer så att dessa 

blev enklare att genomföra. Humor hjälpte sjuksköterskor att hantera besvärliga situationer på 

jobbet och gav en klar förbättring av avdelningens arbetsklimat. Två studier (Mäkinen, Suominen 

& Lauri, 2000; Isola & Åstedt-Kurki, 1997) styrker detta med att hävda att humor var en 

betydande copingfaktor och att humor hjälpte personer som var i behov av stöd att hantera och 

behärska sina känslor. 

 

5. Stöd för att utveckla egna strategier    

Stöd för att utveckla egna strategier i en svår situation togs inte upp i Stoltz (2006) definition av 

stöd. Detta har dock tydligt framgått i resultatet vara en viktig stödjande faktor för personer i svåra 

situationer. I denna litteraturöversikt ansåg personer att stöd inte enbart kommer från människor 

utan också från musik, konst och andlighet eftersom det är något man kan kommunicera genom. 

Personer samlade styrka genom sina religiösa sällskap och genom sina böner. Buffum, Sasso, 

Sands, Lanier, Yellen, och Hayes (2006) menar också att musik kan hjälpa personer att hantera 

svåra, oroväckande och skrämmande undersökningar eller behandlingar. I Narayanasamys (2004) 

studie framkommer att andlighet kan användas som copingfaktor. Användandet av andlighet 

gestaltade sig i framförallt böner som ingav patienter ett starkt hopp om att gud tog hand om dem. 

Icke-troende kunde dock känna ett, om än inte lika stort, stöd genom sina vänner och sin familj. 

 

I denna litteraturöversikt framkom att genom att tillsammans med patienter planera och utveckla 

strategier för att behärska en svår situation, kan sjuksköterskor stödja patienten. Personer upplevde 

stöd i att ha sjuksköterskor som fokuserade på deras resurser istället för begränsningar. Att 

förmedla patienter till, eller till och med starta upp, stödgrupper för patienter och dess anhöriga 

kunde vara ett effektiv copingstrategi. Deltagare i stödgrupper kan i sin tur hjälpa varandra att 

utveckla fler copingstrategier. I fyra studier (Brännström, Tibblin & Löwenborg, 2000; Lindsey, 

1996; Luk, 2006; Stewart, Craige, MacPherson & Alexander, 2001) framgår det att stödgrupper 
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kan stödja personer i svåra situationer på ett verkningsfullt sätt och hjälper personen att hantera 

den svåra situationen de befinner sig i. I Luks (2006) studie berättade personer att de vanligtvis 

sökte svar från andra patienter med samma sjukdom om de behövde stöd och att det var lätt att 

skapa en bra kontakt med andra som drabbats av samma sjukdom, eftersom att de delade samma 

erfarenheter. Andra personer i samma studie kände att det inte var någon idé att dela med sig till 

andra eftersom att ingen ändå kunde hjälpa dem och tyckte att det var svårt att öppna sig och 

berätta om sig själv för främmande människor. Flera personer upplevde att det var en fördel för 

dem själva om de fick hjälpa andra med deras problem. I Lindseys (1996) studie menade en person 

att hon hade en vilja att dela med sig av sin kunskap om sin sjukdom till andra som hade samma 

sjukdom. Hon berättade att hon kände att hennes vision och mission i livet var att dela allt hon 

lärde sig med andra.  I Brännströms et al. (2000) studie framkommer det att innan deltagarna 

medverkade i stödgrupper vara deras liv utmattande och kändes som ett kaotiskt fängelse. Under 

tiden de deltog i stödgrupper fick de stöd, insikt, styrka och förståelse.  

 

Stewart et al. (2001) beskriver att stödgrupper kan ge möjligheter att träffa nya människor, 

engagera sig i sociala aktiviteter och forma nya vänskapsförhållanden. I Brännströms et al. (2000) 

studie beskrivs det att på slutet av träffarna, då det var dags att lägga ner stödgruppen, kunde 

deltagarna behärska sin svåra situation, planera sina liv och de kände inte längre ett behov av 

organiserad rådgivning. Deltagarna beskrev att stödgruppen var en väg till ett nytt liv och en 

språngbräda till framtiden då det upptog gamla intressen. Många blev aktiva i föreningar, 

återupptog gamla relationer med släkt och vänner och tillät sig själv att må bättre. I två studier 

(Brännström et al., 2000; Stewart et al., 2001) menade deltagare att de inte ville tänka på hur det 

skulle ha gått om de inte haft tillgång till sin stödgrupp och att gruppen verkligen fungerat för dem 

som hjälp att komma vidare och hantera sin situation. 

 

Idén med stödgrupper beskrevs som lyckad och i vissa fall ha ett överlevnadsvärde. Deltagarna 

tillät varandra att gråta, skratta, prata om det de ville prata om och bli förstådd av de andra. 

Kvinnorna i studien gjorde upptäckten att även män gråter i svåra situationer. Deltagare i studien 

som vårdade sin make eller make i hemmet trodde att de skulle jobba sig själv till döds om de inte 

hade stödet från de övriga deltagarna i gruppen att flytta sin sambo till ett vårdhem. De hade hjälp 

av att få veta att det fanns en punkt då ingen skulle orka fortsätta utan förändring och att detta inte 
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innebar att de gav upp. Deltagarna insåg att det fanns andra som befann sig i samma situation och 

att det inte är någons fel att någon drabbats av en sjukdom (Brännström et al., 2000).  

 

För att ta stödet som personer var i behov av till ett djupare plan, alltså att släppa in andra 

människor och inte endast försöka att stödja själv, tror jag att sjuksköterskor bör ta fasta på 

ovanstående yttringar om stödgrupper. Att guida personer till att finna stöd och tröst hos andra 

med liknande erfarenheter genom att upplysa om stödgruppers betydelse för återhämtning bör 

enligt mig användas mer inom dagens hälso- och sjukvård. Att som sjukvårdspersonal själv ta 

klivet att starta en grupp tror jag är ett steg i rätt riktning.  

 

Metodkritik 

Som metod i denna systematiska litteraturöversikt (Polit och Beck, 2004) har Goodmans sju steg 

följts (SBU, 1993). Detta har fungerat väl och studiens frågeställning har blivit besvarad. De 

studier som framkom av litteratursökningen var 16 stycken, dessa har till stor del fått medel som 

betyg vid kvalitetsgranskningen. Den huvudsakliga bristen i dessa studier som drog ner betyget 

från hög till medel var att de saknade etiskt resonemang. En eventuell nackdel med vissa av dessa 

studier var att de innehöll knapphändig information, dessa studier behölls av den anledning att 

informationen som ingick ansågs vara viktig samt motsvara syftet.  

 

Med validitet menas det hur säkert uppsatsen undersöker det som avses att undersökas (Solvang & 

Holm, 1997). I denna litteraturöversikt har det efter ett noggrant urval undersökts 16 artiklar för att 

finna svaret på frågan om ”personers erfarenheter av att i svåra situationer få stöd av 

sjuksköterskor”. Studiens granskning har följt ramarna för god etik och artiklarna i fråga har 

poängbedömts genom en kvalitetsgranskning utifrån deras individuella validitet. Jag bedömer 

därför att min metod har god validitet angående detta. Dock kan den starka begräsning som gjordes 

vid urvalskriterierna ha gjort att litteratur missats under litteratursökningen. Tanken med 

begränsningen var att få fram nya stödjande sjuksköterskeinterventioner och inte styra resultatet 

genom att söka på exempelvis ordet information som jag redan visste var en stödjande faktor. Att 

söka efter ordet stöd och support under litteratursökningen i c-uppsatser kan ha begränsat antalet 

funna studier ytterligare eftersom inga synonymer på dessa ord har använts.  
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Reliabilitet är närliggande validitet men med den stora skillnaden att reliabilitet berättar om 

noggrannheten i mätningen, jämfört med validitet som berättar om hur väl man undersöker det 

man vill undersöka (Solvang & Holm, 1997). Jag har genom uppsatta direktiv genomfört min 

litteraturöversikt och frågeställningen ”personers erfarenheter av att i svåra situationer få stöd av 

sjuksköterskor” har under hela studiens genomförande varit central i mitt sökande efter svaret. 

Frågeställningen är tydlig och förfarandet vid artikelgranskningarna har varit noggrann, studien får 

därför anses ha god reliabilitet. Dock är ungefär hälften av resultatets artiklar gjorda på personer 

som lever med cancer vilket eventuell kan medföra att resultatet inte är helt representativt för alla 

personer i svåra situationer.  

 

Slutsats   

Den mest intressanta upptäckten av litteraturöversiktens resultat var humorns betydelse för 

personer i svåra situationer. För att ge personer i svåra situationer så bra stöd som möjligt får inte 

användandet av humor underskattas då det i många studier visat sig att personer uppskattar humor 

på många olika plan. Att sjukvårdpersonal genom sin glädje och humor kan visa känslomässigt 

engagemang var en otroligt viktig insikt, många personer upplever en glad och rolig sjuksköterska 

som mer mänsklig och dessutom mer trovärdig. Jag tror dock att det är viktigt att skojfriskheten 

ligger på en lämplig nivå så att personalen inte uppfattas som oseriös och barnslig. Lagom är bäst 

och det är av vikt att känna av när humor passar och ha fingertoppskänsla.  

 

Slutsatser för klinisk verksamhet 

Merparten av huvudfynden kommer att kunnat tillämpas i praktisk verksamhet då de är relativt 

handgripliga och naturliga. Under sjuksköterskeutbildningen lärs det ut hur information bör ges, 

hur viktigt det är att avsätta tid för att lära känna de personer vi vårdar samt ge dem verktyg att 

hantera sin situation. Att stor del av sjuksköterskors arbetsuppgifter idag består av administrativt 

arbete försvårar att utföra både känslomässigt arbete och att ge tillgänglighet och tid. 

Förhoppningsvis kommer dock detta att förändras genom till exempel vårdmodellen patientnärmre 

vård som är på väg att etableras inom Sveriges sjukhusvård. Förhoppningsvis har alla humor att 

använda sig av för att underlätta både för personalen själva i arbetet att vårda och för personerna 

som vistas på sjukhus.  
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Slutsatser för vidare forskning 

Jag tror att ämnet stöd behöver beröras mer i forskning, då jag har fått den uppfattning genom den 

litteratursökning jag gjort är att studier berör stöd som ett bifynd. Därför behövs fler studier som 

ytterligare fördjupar sig i stöd i olika former, istället för att ytligt beröra ämnet som en del av 

studien. Därigenom får stödjande interventioner en chans att utvecklas och på så sätt kan stöd få 

större plats i vården. 
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      Tabell 2 Översikt av litteratursökning i databaser                                                      BILAGA 1 
Syftet med sökning: Att beskriva personers erfarenheter av att i svåra situationer få stöd av sjuksköterskor.

Söknr *) Söktermer Antal ref. 

CINHAL 2007 01 22 
1  MSH Stress Disorders, Post-Traumatic 2538

2 MSH Support, Psychosocial 14414

3 MSH Nursing Interventions 2718

4 MSH #1 AND #3 7

5 MSH Psychological Well-Being 2552

6 MSH Support, Psychosocial 14414

7 MSH #2 AND #3 AND #5 5

8 MSH Counseling 6497

9 MSH #8 AND #6 AND #3 6

10 MSH Nurses AND #3 14

11 MSH Coping AND #3 AND #6 20

12 MSH Quality of Life AND #6 AND #3 9

13 MSH Caregiver support* 1066 

14 MSH #1 AND Shock, traumatic* 2218 

15 MSH #10 AND #11* 2

16 MSH #11 AND #3* 7

17 MSH+FT #3 AND #10* (34)

  * Peer review  

PsycINFO  2007 01 22 

1 FT Nursing intervention                    925 

2 FT Support              261855 

3 FT Nursing intervention AND Support                      30
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2005 141 Hinds, C., & Moyer, A. (1997) Support as experienced by patients with cancer during 
radiotherapy treatments. Journal of advanced nursing, 26, 371-379 
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 016 Morse, J. M. (2000) Responding to the cues of suffering. Health care of woman 
international, 21, 1-9. 
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& Baranowski, K. (2002). Couple´s experiences with prostate cancer: focus group 
research. Oncology Nursing Forum, 29, (4), 701-709. 
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