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Upplevelsen av tröst hos närstående till svårt sjuka personer

- En litteraturstudie
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Karin Sundin
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Luleå tekniska universitet

Abstrakt

Att vara närstående till någon som är svårt sjuk innebär ett lidande och 
är en stor påfrestning i livet. När detta sker uppstår ett ökat behov av 
tröst. Sjuksköterskor bemöter inte bara patienter utan även deras 
närstående. Eftersom tröst är en viktig del av vården och nära 
sammankopplat med hälsa bör sjuksköterskor uppmärksamma 
närståendes lidande och ge dem den tröst de behöver. Syftet med 
denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av tröst hos 
närstående till svårt sjuka personer. I studien användes en specifik 
definition av tröst. Tjugo artiklar valdes ut och analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys vilket resulterade i fyra kategorier: Att vara 
nära och delaktig; Att känna stöd från familj och personer i liknande 
situation; Att känna stöd från vårdpersonal; Att förlita sig på sin tro 
och finna kraft i sig själv. I resultatet framkom att närstående kände 
tröst när de var nära den sjuke och fick vara delaktiga i vården. 
Resultatet visade också betydelsen av andra människors hjälp och stöd. 
Detta gav dem kraft samt fick dem att känna lättnad, lugn, säkerhet 
och gott mod. Närstående förlitade sig på Gud under krisen och fann 
stöd i att lita på sin egen förmåga och fick kraft av en positiv attityd. 
Gråt beskrevs som ett sätt att frigöra känslor och spänningar samt
hantera situationen. 

Nyckelord: tröst, närstående, upplevelse, stöd, 
litteraturstudie, 
kvalitativ innehållsanalys.
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Lika länge som människan funnits lika länge har hon haft ett behov av att bli tröstad och själv 

trösta. Denna egenskap grundar sig i människans förmåga att känna kärlek, lojalitet, empati 

och sympati samt viljan att samarbeta och vårda (Morse, 1983). Hippokrates (1981, s. 291-

299) ansåg redan fyrahundra år före Kristus att tröstandet var en viktig del av dåtidens 

sjukvård. Han menade att tröst alltid kunde och skulle ges även om det inte gick att lindra 

eller bota själva sjukdomen. Enligt Malinowski och Leeseberg- Stamler (2001) är tröst ett 

allmänmänskligt behov som måste tillgodoses för att hälsa ska kunna uppnås.

Tröst är något som berör oss alla, men då livssituationer förändras och människor upplever 

lidande, sorg och bedrövelser blir behovet av tröst större (Mattson- Lidsle & Lindström, 

2001). Enligt Mattsson, Andersson och Jagiello (2004) är tröst ofta något som förknippas med 

en positiv hållning som bekräftar människan på ett djupare plan, en stödjande och läkande 

tröst. Dock har tröst även negativa aspekter. Tröst kan upplevas som en maktfaktor, något 

som ges av någon med makt till någon utan makt. Ett exempel på detta är att ge en klapp på 

axeln utan att något större intresse visas för människans lidande. En mekanisk och 

slentrianmässig tröst som ges efter rutin utan att människan ses kan upplevas oengagerad och 

negativ. Tröst som ges på detta sätt kallas för ”falsk tröst” och en människa som utsätts för 

detta kan uppleva det som nedlåtande och rentav hånfullt. När människans känsla av 

situationen eller problemet förnekas eller avvisas på detta sätt minskar inte den tröstande 

handlingen lidandet utan kan istället förvärra den. Norberg, Bergsten och Lundman (2001) 

menar att en människa måste vara redo för tröst för att ha förmågan att ta emot och 

tillgodogöra sig den. Med detta menas att den som lider måste vara öppen och tillgänglig vid 

tillfället då trösten ska ges. Sjuksköterskan kan skapa tid och rum för trösten genom att hjälpa 

till praktiskt och dessutom visa den som lider att han eller hon inte är ensam. 

Enligt Bergbom och Askwall (2000) har den närstående inte alltid en biologisk koppling till 

den sjuka personen. Relationens djup och karaktär styrs istället av en inre känsla av närhet, 

intimitet, säkerhet och harmoni. Robb (1998) menar att närstående är personer som finns i den 

sjukes sociala nätverk. Närstående kan till exempel vara familjemedlemmar, vänner, grannar 

och kollegor men gemensamt för dem är att de ska räknas som betydelsefulla i den sjukes liv. 

Det är människor som den sjuke har en nära och känslomässig relation till och det är detta 

som gör dem till närstående.
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Sjuksköterskan kan förmedla tröst på många olika sätt beroende på situationen. Enligt Morse 

(1983) kan tröst ges genom att tala, lyssna och fysiskt beröra. Det kan innebära att den som 

tröstar visar förståelse för den som lider genom att aktivt lyssna och att genom kroppsspråk 

och ljud bekräfta att det som sägs är viktigt. Tröst kan även ges genom fysisk beröring, vilket 

kan innebära allt från en klapp på axeln, en strykning över kinden till att ge en kram. Tröst 

kan också förmedlas genom en praktisk handling som att hämta en näsduk eller en kopp kaffe. 

Även om handlingar är små och enkla så kan de göra att den som lider inte känner sig ensam. 

Hon eller han förstår att det är någon som bryr sig genom att ge bort lite av sin egen 

uppmärksamhet och tid (Morse, 1983). 

Eftersom det finns ett stort antal olika definitioner av begreppet tröst har vi valt att grunda vår 

studie på Mattsson- Lidsle och Lindströms (2001) begreppsanalys av tröst. Enligt dessa 

författare har tröst flera olika betydelser i omvårdnadsarbetet och begreppet kan delas in i fyra 

olika kategorier. Den första kategorin beskriver tröst som något lindrande och rogivande som 

skapar en känsla av lugn och lättnad. När en människas lidande blir uppmärksammat av en 

annan människa sker ett möte mellan längtan efter tröst och trösten. När detta inträffar uppstår 

en glädje och en lättnad hos den som lider eftersom trösten gör att han eller hon inte behöver 

kämpa emot lidandet mer. Den andra kategorin beskriver att tröst innehåller förtröstan, 

hoppfullhet och tillit. Trösten förmedlar hopp och gör att den som lider orkar se framåt och 

kämpa vidare i sitt lidande. Den tredje kategorin speglar tröst som något uppmuntrande som 

ger kraft och mod. Den som tröstar kan skänka kraft till den som lider och han eller hon 

behöver inte känna sig ensam i kampen om det svåra. Den som lider kan slappna av och vila i 

gemenskapen och samla kraft genom trösten för att orka det som annars hade varit 

oöverkomligt. Den sista och fjärde kategorin beskriver tröst som hjälp och välgärning. 

Trösten gör att den som lider vågar visa sig svag och beroende av hjälp. Gemenskapen med en 

medmänniska eller Gud hjälper den som lider att inleda sitt sörjande och småningom försonas 

med sitt lidande. Enligt Mattsson- Lidsle och Lindström (2001) ökar förståelsen för vad tröst 

innebär om man förstår synonymernas betydelse för begreppet. Synonymerna har var för sig 

egen betydelse och deras styrka, svaghet och ömsesidighet ger en förståelse för vilka 

dimensioner och relationer som har större respektive mindre betydelse för begreppet tröst som 

helhet. 
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När sjuksköterskan får en djupare förståelse för vad tröst innebär kan verkligheten förstås på 

ett nytt sätt och det ger sjuksköterskan möjlighet att ändra sin hållning till hur man tröstar. När 

sjuksköterskan ser lidandet hos en människa och uppmärksammar detta med tröst betyder det 

att hon bryr sig om personen fullt ut. Sjuksköterskan tar då sitt fulla ansvar och överger inte 

den som lider utan finns istället där som en fast punkt (Mattsson- Lidsle & Lindström, 2001). 

Tröst bör ses som en oumbärlig del av vården eftersom det är så nära sammankopplat med 

hälsa och sjuksköterskans tröstande funktion har därmed stor betydelse i hennes arbete 

(Malinowski & Leeseberg- Stamler, 2001). Eftersom det är en mycket viktigt del av 

sjuksköterskans arbete att hjälpa och stödja närstående är det väsentligt att hon har förmågan 

att trösta dessa personer på ett sätt som minskar deras lidande. För att ha denna förmåga krävs 

en förståelse för hur tröst upplevs av närstående och vilken typ av tröst som är uppskattad. 

Kunskapen om hur närstående upplever tröst kan få betydelse för omvårdnadsarbetets 

utveckling eftersom tröst som fenomen är en grundläggande del i omvårdnadsyrket. Tröst är 

något som vi alla tror oss veta vad det är men samtidigt är det få av oss som på ett djupare 

plan reflekterat över detta och över vad det innebär att trösta någon. Genom att få en djupare 

förståelse för vad tröst innebär och hur den upplevs tror vi att kunskapen kan hjälpa oss som 

sjuksköterskor att förstå på vilket sätt man kan trösta och vilken typ av tröst som uppskattas 

och lindrar lidandet hos den närstående.

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av tröst hos närstående till svårt 

sjuka personer.
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Metod

Litteratursökning

Litteratursökningen skedde i de bibliografiska referensdatabaserna PubMed och Cinahl. 

PubMed omfattar nästan 95 procent av den medicinska litteraturen samt referenser inom 

omvårdnad och Cinahl innehåller referenser från alla engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s.72-73). Även manuella sökningar gjordes bland 

referenserna i de vetenskapliga artiklar som hittats i databaserna. Enligt Willman et al. (2006, 

s.80) bör sökningen i elektroniska databaser av ett specifikt område kompletteras genom en 

manuell sökning i referenser och tidskrifter. Inklusionskriterier för litteratursökningen var 

vetenskapliga kvalitativa artiklar som beskrev upplevelser hos närstående till svårt sjuka

personer samt var skrivna på engelska eller svenska. Exklusionskriterier var närstående till 

personer under 18 år. Hur litteratursökningen gått till och vilka sökord som använts redovisas 

i tabell 1.

Tabell 1: Översikt av systematisk litteratursökning

Syftet med sökningen: Beskriva upplevelsen av tröst hos närstående till svårt sjuka personer

PubMed: 2009-02-04

Söknummer *) Söktermer Antal referenser Antal utvalda 

artiklar

1 FT Comfort 12109 0

2 FT ”Family member” 8314 0

3 FT Experience* 483521 0

4 1 AND 2 AND 3 12 2

5 FT Family 641233 0

6 FT Consolation 105 0

7 5 AND 6 23 1

8 FT ”Close relative*” 999 0

9 FT Nursing 471531 0

10 1 AND 8 AND 9 1 1

11 MSH Empathy 8936 0

12 MSH Emotions 117537 0

13 MSH Critical care 32826 0

14 MSH Family/psychology 40924 0

15 MSH Qualitative research 6742 0

16 (11 OR 12) AND (13 AND 14) 

AND 15

15 2
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Forst. Tabell 1: Översikt av systematisk litteratursökning

Syftet med sökningen: Beskriva upplevelsen av tröst hos närstående till svårt sjuka personer

PubMed: 2009-02-04

Söknummer *) Söktermer Antal referenser Antal utvalda 

artiklar

17 MSH Family 13090 0

18 MSH Neoplasms 18376 0

19 17 AND 18 AND 15 114 2

Cinahl med fulltext: 2009-02-04 (Efter uteslutning av PubMed träffar)

20 FT Comfort[Abstrakt] 1623 0

21 FT ”Family members”[Title] 390 0

22 19 AND 20 10 1

Cinahl med fulltext: 2009-02-04 (Ej uteslutning av PubMed träffar)

23 TSH Family/psychosocial factors 5437 0

24 TSH Critical Care 5416 0

25 TSH Nursing 343863 0

26 22 AND 23 AND 24 34 2

27 TSH Family 13090 0

28 TSH Neoplasms 18376 0

29 TSH Qualitative Research 26642 0

30 26 AND 27 AND 28 11 1

31 FT Cancer[Title] 50959 0

32 FT Family[Title] 17149 0

33 FT Experience[Title] 14607 0

34 31 AND 32 AND 33 28 2

Summa valda artiklar:

Artiklar valda efter läsning av referenslistor i artiklar:

Total summa valda artiklar:

14

6

20

*) MSH – Meshtermer i databasen PubMed, TSH – Thesaurustermer i databasen CINHAL, FT – Fritextsökning

Vissa av dessa sökord är såkallade mesh-termer (PubMed) eller thesaurus (Cinahl) som 

innebär att de finns i respektive databas uppslagsverk som använda sökord. Willman et al.

(2006, s.63, 68) anser att man bör använda sig av korrekta sökord som man slår upp i 

databasernas uppslagsverk. De sökord som inte fanns med i dessa uppslagsverk kallas för 

fritextsökningar och de kan öka sökningens sensivitet samtidigt som det kan göra att antalet 

träffar blir ohanterbart stort. För att kombinera sökorden med varandra användes de Booleska

termerna AND och OR (Willman et al., 2006, s. 66).
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Kvalitetsgranskning

Alla artiklar som valdes ut till analysen har kvalitetgranskats enligt protokollet för 

kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (Willman et al., 2006, s.156-157). 

Genom detta protokoll bedömdes om studierna och deras problemformulering var tydligt 

avgränsad, om kontexten (sammanhanget) var presenterad, om det fanns något etiskt 

resonemang, om urvalet var relevant och strategiskt, om metoden var tydligt beskriven, om

resultatet var giltigt och kommunicerbart och ifall det genererades någon teori. Slutligen 

beskrevs huvudfynden som gjorts i studien och deras kvalité bedömdes efter måtten: låg, 

medel eller hög. Denna klassificering gjordes efter Willman et al. (2006, s.96-97) beskrivning 

av hur kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier kan gå till med hjälp av ett poängsystem. 

Studien får poäng för varje delfråga som genererar ett positivt svar. Den slutgiltiga 

poängsumman räknas om till procent utifrån det totala antalet poäng som kunde uppnås och 

det är dess procent som resulterar i en låg, medel eller hög kvalitet. En översikt över de 

artiklar som ingått i analysen går att se i tabell 2.

Tabell 2: Översikt över artiklar ingående i analysen (n= 20)

Författare/
År

Typ av 
studie

Deltagare Metod
Datainsamling/

Analys

Huvudfynd Kvalitet
Hög

Medel
Låg

Bond, 
Draeger, 
Madleco & 
Donnelly/ 
2003

Kvalitativ 7 närstående Intervjuer/
Kvalitativ 
innehållsanalys

Behov av: att veta, 
regelbunden 
information, 
delaktighet i vården 
och att förstå sig på 
den nya situationen. 

Hög

Bournes & 
Mitchell/
2002

Kvalitativ 12 närstående Berättande 
intervjuer/
Parse´s 
fenomenologiska 
hermeneutiska 
metod

Att närstående är 
vaksamma, 
uppmärksamma och 
vill ha kontroll i 
väntrummet. Att de 
känner sig belåtna 
när de kan lugna den 
sjuke..

Medel

Brännström, 
Ekman, 
Boman & 
Strandberg/
2007

Kvalitativ 4 närstående Berättande 
intervjuer/
Fenomenologisk 
hermeneutisk 
metod

Att kunna kontakta 
det palliativa 
hemvårdsteamet, det 
lindrar lidandet när 
det är som svårast.

Hög
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Forts. Tabell 2. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=20)

Författare/
År

Typ av 
studie

Deltagare Metod
Datainsamling/

Analys

Huvudfynd Kvalitet
Hög

Medel
Låg

Burr/
1998

Kvalitativa 
och 
kvantitativa 
delar

131 närstående Semistrukturerade 
intervjuer/
Innehållsanalys

Deras behov av att: 
var nära den sjuke, 
känna hopp, stödja 
och lugna den sjuke, 
att hellre veta än att 
inte veta, att få stöd 
själva samt att 
skydda den sjuke och 
andra i familjen.

Medel

Eggenberger 
& Nelms/
2007

Kvalitativ 41 närstående Semistrukturerade 
gruppintervjuer 
(familj)/
Van Manen´s 
hermeneutiska 
metod

Familjebanden 
stärks.
Familjen som enhet 
ger vandra stöd och 
möjlighet att klara av 
de känslor och 
lidande som uppstår 
när en familjemedlem 
är kritiskt sjuk. 

Hög

Engström & 
Söderberg/
2004

Kvalitativ 7 närstående Berättande 
intervjuer/
Kvalitativ 
innehållsanalys

Viljan att vara nära 
den sjuke. Att sätta 
sig själv på andra 
plats. Att leva i 
osäkerhet.

Hög

Houldin/
2007

Kvalitativ 14 närstående 
vårdgivare

Semistrukturerade 
intervjuer/
Kvalitativ tematisk 
innehållsanalys

Hur de försöker 
komma till rätta med 
sjukdomens intrång i 
deras liv och hur de 
försöker hantera 
effekterna av 
sjukdomen positivt 
och bibehålla ett 
normalt familjeliv.

Medel

Hudson/
2003

Kvalitativ 103 närstående 
vårdgivare

Frågeformulär &
Strukturerade 
intervjuer

Upplevelsen av 
positiva och negativa
aspekter för 
närstående till 
palliativt cancersjuka 
att delta i 
forskningsstudier.

Medel



9

Forts. Tabell 2. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=20)

Författare/
År

Typ av 
studie

Deltagare Metod
Datainsamling/

Analys

Huvudfynd Kvalitet
Hög

Medel
Låg

Hupcey/
1999

Kvalitativ 11 närstående
10 sjuksköterskor
30 patienter

Djupa 
ostrukturerade 
intervjuer/
Konstant 
jämförande 
analysprocess 
(Glaser & Strass, 
1967)/ 
Grounded theory

Sjuksköterskornas 
vilja att stödja och 
trösta familjerna samt 
att behålla kontrollen. 
Närståendes vilja att 
bli stöttade och 
tröstade, att klara av 
situationen, att vara 
på sin vakt och att 
finna sig till rätta på 
avdelningen

Medel

Johansson, 
Fridlund & 
Hildingh/
2005

Kvalitativ 29 närstående Intervjuer/
Grounded theory

Behov av att lita på 
sig själv, att möta 
hjälp och 
professionalism för 
att få kraft att klara 
av när en närstående 
är svårt sjuk.

Hög

Kutash & 
Northrop/
2007

Kvalitativ 6 närstående Semistrukturerade 
intervjuer/
Kvalitativ 
innehållsanalys

Behov av: närhet till 
den sjuke, vårdande 
personal, 
känslomässigt stöd, 
bekväm miljö i 
väntrummet samt 
tillgång till 
information.

Hög

Morasso, 
Massimo, 
Constantini, 
Di Leo, 
Roma, 
Miccinesi, 
Merlo & 
Becarro/
2008

Kvalitattiv 1231 närstående 
vårdgivare

Semistrukturerade
intervjuer/
Kvalitativ 
innehållsanalys

Närståendes positive 
och negative 
upplevelser av att 
vårda en palliativt 
sjuk närstående. Att 
det är en mycket stor 
psykisk och fysisk 
ansträngning.

Medel

Rydé, Strang 
&, 
Friedrichsen/
2008

Kvalitativ 14 närstående Intervjuer/
Gadamer´s 
hermeneutiska 
metod

Förutsättningar för 
att gråta. Vad som 
sätter igång gråt. Att 
anpassa eller gömma 
sin gråt för att inte 
vara en börda för den 
sjuke. Ett behov av 
att gråta för att 
frigöra känslor och 
spänning och få tröst.

Medel
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Forts. Tabell 2. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=20)

Författare/
År

Typ av 
studie

Deltagare Metod
Datainsamling/

Analys

Huvudfynd Kvalitet
Hög

Medel
Låg

Söderström, 
Saveman & 
Benzein/
2006

Kvalitativ 24 närstående Intervjuer/
Latent kvalitativ 
innehållsanalys

När de får 
information som de 
förstår och vet att de 
är välkomna känner 
de sig accepterade 
och mår bättre. När 
det blir missförstånd 
känner de sig 
avvisade och 
förolämpade.

Medel

Urizzi & 
Correa/
2007

Kvalitativ 17 närstående Intervjuer/
Kvalitativ 
innehållsanalys

Behov av att: vara 
nära den sjuke och att 
få objektiv 
information om den 
sjukes tillstånd.

Medel

Vandall-
Walker, 
Jensen & 
Oberle/
2007

Kvalitativ 20 närstående Intervjuer/
Kvalitativ 
innehållsanalys
Grouned theory

Familjemedlemmarna 
har behov av att 
sjuksköterskan 
engagerar sig och 
håller dem vid gott 
mod. 

Medel

Verhaeghe, 
van Zuuren, 
Defloor, 
Duijnstee & 
Grypdonck/
2007

Kvalitativ 22 närstående Intervjuer/
Kvalitativ 
innehållsanalys/
Grounded theory

Viljan att få 
information som är 
korrekt, förståelig 
och som ger hopp.

Hög

Walsh, 
Estrada & 
Hogan/
2004

Kvalitativ 42 närstående Berättande 
intervjuer via 
telefon/
Kvalitativ 
innehållsanalys

Sjuksköterskor kan 
ge stöd, viktig 
information samt 
guida via telefon.

Hög

Wells, Cagle, 
Bradley & 
Barnes/
2008

Kvalitativ 34 närstående 
vårdgivare

Semistrukturerade 
intervjuer/
Kvalitativ 
innehållsanalys/
Grounded theory

Hur de genomgår en 
process av att bli 
starkare genom att ta 
hand om sin sjuke 
närstående. 

Medel

Wyness, 
Durity & 
Durity/
2002

Kvalitativ 18 patienter/
15 närstående

Berättande 
intervjuer och 
frågeformulär/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys

Hur deltagarna 
känner tröst och att 
de vill veta hellre än 
att inte veta. Hur det 
är att vänta på 
operationsresultaten 
och hur de upplever 
den sjukes 
återhämtning.

Medel
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Analys

I denna studie har de vetenskapliga artiklarna analyserats med kvalitativ innehållsanalys 

inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). Enligt Burnard (1991) används denna metod

för att analysera kvalitativ intervjudata. Down- Wamboldt (1992) menar att metoden kan 

användas för att systematiskt och objektivt granska och dra giltiga slutsatser omkring verbal, 

visuell eller skriven data med syfte att beskriva specifika fenomen. Enligt Elo och Kyngnäs 

(2008) passar kvalitativ innehållsanalys utmärkt till att analysera data med mångfacetterade 

och känsliga fenomenen som är karaktäristiskt för omvårdnad. 

Det totala antalet enheter för analys var 20 vetenskapliga artiklar. Graneheim och Lundman 

(2004) menar att en analysenhet ska vara så pass stor att den går att betrakta som en helhet 

samtidigt som den måste vara så pass liten att det är möjligt att förstå och komma ihåg 

enhetens sammanhang under hela analysprocessen. Som ett första steg i analysprocessen 

lästes artiklarna igenom för att ett helhetsintryck av deras innehåll och sammanhang skulle 

skapas. En större del av artiklarna berörde närstående till personer som vårdats på en 

intensivvårdsavdelning och resterande handlade om närstående till personer som drabbats av 

cancer, hjärtsvikt och/eller vårdades palliativt.

Nästa steg i analysprocessen är enligt Graneheim och Lundman (2004) att extrahera

textenheter som svarar på studiens syfte. I denna studie definierades tröst enligt Mattsson et 

al. (2001) begreppsanalys och därför extraherades textenheter som svarade på studiens syfte 

samt denna definition av tröst. Alla artiklar lästes var för sig och textenheter markerades och 

skrevs ner i ett enskilt dokument. Dessa textenheter kunde bestå av enstaka ord, meningar 

eller hela stycken som kodades för att kunna spåras till den ursprungliga artikeln. För att dessa 

textenheter skulle vara lättare att arbeta med under analysprocessen kondenserades de vilket 

innebar att textlängden reduceras. Graneheim och Lundman (2004) menar att kärnan i 

textenhetens innehåll ska bevaras efter en kondensering. De kondenserade textenheterna 

sorterades efter innehåll och mening och bildade så småningom ett antal kategorier. De gavs

rubriker som speglade deras innehåll ur ett inifrånperspektiv. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) kan inte någon textenhet som svarar på studiens syfte uteslutas på grund av att den inte 

passar in i någon kategori. Samtidigt får inte en textenhet passa in i mer än en kategori men i 

studier som berör upplevelser är det inte alltid möjligt att skapa kategorier som totalt utesluter 

varandra. När artiklarna analyserades sammanfördes kategorierna i tre steg. Detta gjordes på 
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grund av att många av kategorierna liknade varandra mycket i innehåll och mening. Genom 

att de första kategorierna fått genomtänkta och passande rubriker var det lätt att se vilka som 

skulle sammanföras. När kategoriernas innehåll slutligen skiljde sig avsevärt från varandra 

avslutades analysprocessen med totalt fyra slutkategorier.

Resultat

I den kvalitativa innehållsanalysen ingick 20 vetenskapliga artiklar som resulterade i fyra 

slutkategorier (tabell 3). Kategorierna redovisas i löpande text samt illustreras med citat.

Tabell 3. Översikt av slutgiltiga kategorier (n=4)

Kategorier

Att vara nära och delaktig

Att känna stöd från familj och andra i liknade situation

Att känna stöd från vårdpersonal

Att förlita sig på sin tro och finna kraft i sig själv

Att vara nära och delaktig

I flera studier (Urizzi & Corrêa, 2007; Engström & Söderberg; 2004; Kutash & Northrop, 

2007) beskrev närstående att det var viktigt och tröstande att vara nära den sjuke. De 

(Johansson, Fridlund & Hildingh, 2005) beskrev att det kändes terapeutiskt att ha möjlighet 

att besöka och vara med den sjuke. I studien Bournes och Mitchell (2002) beskrev närstående 

att de kände sig positiva och fick kraft av att hälsa på och se deras älskade i ögonen och i 

studien Wells, Cagle, Bradley och Barnes (2008) uttryckte flera att de oroade sig mindre 

genom att vara hos den sjuke. Närstående (Johansson et al., 2005) beskrev att de blev oroliga 

när de var hemma men att de kände en lugnande effekt när de kom fram och kunde se och 

vaka över den sjuke. En närstående (Wyness, Durity & Durity, 2002) uttryckte det som 

tröstande att inte behöva gå hem och andra (Söderström, Saveman & Benzein, 2006) beskrev

att möjligheten att stanna hos den sjuke så länge som de ville hjälpte dem att klara av 

situationen.

I studier (Morasso, Constantini, Di Leo, Roma, Miccinesi, Merlo & Becarro, 2008; Hupcey, 

1999) beskrev närstående att de fick kraft och kände sig lugna av att ha gjort något för den 

sjuke och när sjuksköterskor sa att det var hjälpfullt för den sjuke att de var där.
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Andra (Brännström et al, 2007; Vandall Walker, Jensen & Oberle, 2007) beskrev att de kände

gott mod när de blev involverade i den sjukes vård och när de fick ta del av ansvaret och när

sjuksköterskor värderade och förhandlade med dem. De kände sig tröstade när deras börda 

lättades genom delat ansvar med vårdpersonalen. Närstående (Bournes & Mitchell, 2002) 

uttryckte att de mådde bra, kände sig bättre och uppåt genom att få göra små saker som att 

följa upp blodprov. I studien Morasso et al. (2008) beskrev närstående att känslor av obehag 

uppstod när de inte kunde lindra den sjukes lidande eller undvika dennes oundvikliga 

försämring.

I studien Brännström et al. (2007) beskrev närstående det som tröstande när vårdpersonalen 

var tillgänglig, närvarande och villiga att se och lyssna på deras älskade. Andra (Brännström, 

Ekman, Boman & Strandberg, 2007; Vandall Walker et al., 2007) beskrev att det gav dem 

känslor av lugn och lättnad när sjuksköterskor var närvarande vid den sjukes säng och när 

någon tittade till den sjuke familjemedlemmen. Närstående (Kutash & Northrop, 2007) 

uttryckte känslor av lugn och stöd beroende på vårdpersonalens beteende mot de sjuka och ett 

vårdande beteende var viktigt för att de skulle känna att deras älskade var viktig. Närstående i 

Johansson et al. (2005) studie kände sig säkra även när de inte var hos den sjuke om 

sjuksköterskor visade att den sjuke var någon de brydde sig om. Närstående (Eggenberger & 

Nelms, 2007) beskrev att de kände sig lugna när sjuksköterskor hade bra kontakt med den 

sjuke. I studien Kutash och Northrop (2007) beskrev närstående att de kände stöd och tröst 

när de såg hur vårdpersonalen rörde vid och tittade till de sjuka även om de var döende.

But the support and comfort I’ve seen how they move them and how they come in 
and check on them, even if they feel its terminal. They take care of them like they 
are going to live forever. (Kutash & Northrop, 2007, p.386)

Närstående beskrev att de kände sig lugnade av att vårdpersonalen brydde sig om att den 

sjuke fick bra vård samt när sjuksköterskor intygade att allt som borde göras för den sjuke

gjordes (Vandall Walker et al., 2007). En närstående beskrev en känsla av stor glädje och 

tacksamhet till Gud över hur väl den sjuke familjemedlemmen blev omhändertagen (Urizzi & 

Correaê, 2007). Några närstående uttryckt att det var lugnade när deras familjeläkare 

assisterade under operationen och var närvarande efteråt (Wyness et al., 2002). Närstående 

beskrev att det var tröstande när den sjuke fick mycket uppmärksamhet (Wyness et al., 2002) 

och en kände tröst av att veta att många människor försökte hjälpa den sjuke (Hupcey, 1999). 
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Närstående kände sig mer säkra när de kände till utrustningen och när de visste att den sjuke 

var under konstant tillsyn (Engström & Söderberg, 2004). Andra uttryckte att den moderna 

utrustningen inte var något som skrämde dem utan istället något som gav dem tröst. De blev 

lugnade av denna eftersom det fick dem att känna att deras sjuke familjemedlem var 

övervakad och skyddad (Hupcey, 1999). 

...the equipment, rather than frightening me, I found to be a comfort (Hupcey, 1999)

Närstående beskrev att det var lugnande att få veta att den bästa vården gavs och därför ville 

de ha information om den sjukes tillstånd och behandling (Verhaeghe, van Zuuren, Defloor, 

Duijnstee & Grypdonck, 2007). Andra utryckte att de sökte information av vårdpersonalen för 

att få kunskap och genom den ha möjlighet att hjälpa till och vara delaktiga i den sjukes vård 

(Vandall Walker et al., 2007). Närstående beskrev att preoperativ information om den sjukes 

tillstånd och vård gav dem en känsla av tröst (Wyness et al., 2002). Andra beskrev att de 

kände sig säkra när det fanns möjlighet att när som helst ringa vårdpersonalen och få 

information (Engström och Söderberg, 2004). För närstående som inte var känslomässigt 

mogna för att besöka sin sjuka partner var denna möjlighet mycket viktig och det hjälpte dem 

att känna sig lugna (Johansson et al., 2005).

I studien Verhaeghe et al. (2007) beskrev närstående vikten av att få adekvat, sanningsenlig 

och utförlig information för att få förutsättningar att känna realistiskt hopp. De ville inte under 

några omständigheter underhålla falskt hopp och hoppas på något omöjligt på grund av 

okorrekt och outförlig information. I andra studier (Eggenberger & Nelms, 2007; Engström & 

Söderberg, 2004; Söderström et al., 2006) beskrev närstående att de ville få ärlig information 

för att klara av situationen, även om den var negativ. Närstående (Johansson et al., 2005; 

Söderström et al., 2006) beskrev att de kände lugn när de fick regelbunden information som 

de kunde anpassa sig till och andra (Verhaeghe et al, 2007; Wyness et al., 2002) beskrev att 

de sökte information för att förstå verkligheten, hantera situationen och bli mindre rädd. I 

Wells et al. (2008) studie uttryckte närstående att vårdpersonalen var en källa för informativt 

stöd.

Närstående beskrev att känslor av välmående och hopp var bräckliga och berodde på deras 

älskades välmående men att så länge den sjuke levde fanns det hopp (Walshm, Estrada & 

Hogan, 2004). Andra uttryckte att de blev mindre rädda och kände sig tröstade när de visste 
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att den sjuke familjemedlemmen var den friskaste på avdelningen och att nästa operation inte 

var lika riskfylld (Kutash & Northrop, 2007). Närstående beskrev att de började känna hopp 

när den sjuke kom till sjukhuset (Uruzzi & Corrêa, 2004) och andra uttryckte att de kände 

hopp så länge den sjuke var varm och kunde andas (Engström & Söderberg, 2004).

but after he came here, I have hope, you know, because I know that here is where 
you recover (Uruzzi & Corrêa, 2007, p.602)

Att känna stöd från familj och andra i liknande situationer

Närstående uttryckte att familjen och vännerna var ett viktigt stöd i krissituationen (Burr, 

1998; Engström & Söderberg, 2004; Walsh et al., 2004). Närstående beskrev att det hjälpte att 

vara tillsammans med familjen och att det var tröstande att veta att de alltid hade någon 

(Eggenberger & Nelms, 2007). Andra (Walsh et al., 2004) beskrev att familj och vänner var 

ett stöd eftersom de lättade deras börda och gav dem information. Närstående (Wells et al., 

2008) beskrev att det känslomässiga stödet från sin familj bestod av att någon lyssnade på 

deras frustration och följde dem till den sjuke. I en studie (Burr, 1998) lyfte närstående fram 

sina vuxna barn som källor för tröst eftersom de stöttade, lugnade och skyddade dem från 

stress. Nära vänner och grannar beskrevs också som värdefulla källor för känslomässig och 

praktisk hjälp. Närstående (Houldin, 2007) beskrev att de kände att många människor hjälpte, 

stöttade och bad för dem under den svåraste tiden.

”we feel like we got so many people praying for us and, you know, helping us and 
supporting us.” (Houldin, 2007, p.328)

I en studie (Verhaeghe et al, 2007) uttryckte närstående att de behövde en person som de 

kunde lita på och som kände till det medicinska systemet. Denna person lättade deras börda, 

gav dem en känsla av lugn och kontroll och gjorde situationen mindre hotfull. I studier 

(Engström & Söderberg, 2004; Wells et al, 2008) beskrev närstående att de kände sig 

ensamma och kände brist på stöd när familjemedlemmar eller vänner inte fanns tillgängliga.

Närstående beskrev att de fick kraft av att känna närhet till och samtala med andra i samma 

situation (Bournes & Mitchell, 2002; Engström & Söderberg, 2004; Kutash & Northrop, 

2007; Wyness et al, 2002). Andra uttryckte att de hade ett behov av att känna mänsklighet, 

vänskaplighet och medlidande (Kutash & Nortrop, 2007). Närstående beskrev att de fick kraft 

när de var välkommen att ta kontakt med andra människor och att de upplevde stöd när dessa 
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visade omtänksamhet i form av små gester eller djupare samtal (Johansson et al., 2005). De

beskrev även att fysisk beröring från andra människor gav dem kraft (Bournes & Mitchell, 

2002). Närstående till olika patienter beskrev att de tröstade och gav varandra stöd (Hupcey, 

1999; Kutash & Northrop, 2007) och att väntrummet var en plats där de kunde få sina känslor 

hörda (Kutash & Northrop, 2007). Andra närstående beskrev att de mådde bättre och kände 

sig positiva när de delade sina upplevelser med andra och att det var helande att lyssna på och 

stödja andra (Bournes & Mitchell, 2002). Närstående beskrev det som hjälpfullt att kunna 

prata med andra som genomgått en lyckad operation (Wyness et al., 2002). Vissa närstående 

upplevde det som hjälpande när någon kunde ge dem riktning eller information om servicen 

på sjukhuset (Kutash & Northrop, 2007). Andra närstående beskrev att det var viktigt och 

stödjande att vara ärliga och öppna mot varandra (Houldin, 2007) och såg ärlighet som en 

förutsättning för öppen kommunikation som gav dem möjlighet att trösta och bli tröstad. I 

samma studie beskrev närstående att de tyckte att det var viktigt att kunna gråta med någon 

annan för att få tröst (Rydé, Strang & Friedrichsen, 2008).

Att känna stöd från vårdpersonal

I en studie av Söderström et al. (2006) beskrev närstående att deras oro lindrades när det fanns 

en positiv atmosfär med ömsesidig respekt mellan närstående och vårdpersonal. Närstående 

(Johansson et al., 2005) beskrev att det var stödjande när vårdpersonalen förstod att deras 

beteende var ett uttryck för hur de försökte klara av situationen och att de accepterade deras 

sätt att tänka och uppföra sig. I studien Hupcey (1999) beskrev närstående att sjuksköterskor 

var den huvudsakliga källan för tröst och i studierna Wells et al.( 2008) och Morasso et al. 

(2008) beskrev närstående att vårdpersonalen var ett viktigt stöd. Närstående beskrev 

(Söderström et al., 2006) att de blev tröstade när de kände stöd och hjälpfullhet från

vårdpersonalen som brydde sig om dem och när de fick bekräftelse för att visa oron öppet. 

I Vandall Walker et al. (2008) beskrev närstående att de kände sig hjälpta och stöttade när 

sjuksköterskorna gav dem uppmärksamhet och kom ihåg deras namn eller något annat om 

dem. Detta fick dem att känna sig som en riktig person för sjuksköterskorna, något mer än 

bara en familjemedlem. Närstående (Hudson, 2003) beskrev att det kändes tröstande när 

vårdpersonalen fokuserade på dem och andra (Vandall Walker, 2008) uttryckte att de kände 

sig vid gott mod när sjuksköterskorna förespråkade deras personliga behov såsom mat, vila 

och tröst.
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”the support and help and the focus on me (instead of focus on the patient) and 
my problems were very comforting.” (Hudson, 2003, p.122)

I Wyness et al. (2002) studie beskrev närstående att förtroende för läkaren gav dem en känsla 

av lugn. Detta förtroende grundade sig på att många andra människor hade gett dem positiv 

feedback om att det var en bra människa de hade att göra med. I Hupcey (1999) beskrev

närstående att de blev mer villiga att gå och äta eller åka hem när de litade på vårdpersonalen 

och kände sig trygga med att de skulle kontakta dem ifall något förändrades.

I studien Morasso et al. (2008) beskrev närstående att de behövde professionella som de 

kunde ventilera känslor inför, som lyssnade och hjälpte dem att vara starka. I en studie av

Vandall Walker et al. (2008) beskrev närstående att de kände sig stödda, lugnade och vid gott 

mod när sjuksköterskorna engagerade sig i dem genom att lyssna, samtala och förstå dem. 

Närstående (Wyness et al., 2002) beskrev att det var hjälpfullt att kunna samtala med en 

specialistsjuksköterska efter mötet med kirurgen och att de fick självförtroende genom 

kontakter med vårdpersonalen. I Johansson et al. (2005) beskrev närstående att de kände 

säkerhet och lugn genom den kontroll de fick genom möten med vårdpersonalen. Andra 

(Wells et al., 2008) beskrev att de inte kände stöd när de fick vänta länge innan de fick träffa 

vårdpersonalen även när de fått en förbestämd tid då mötet skulle ske.

Att förlita sig på sin tro och finna kraft i sig själv

I studier (Morasso et al, 2008; Wells et al, 2008) beskrev närstående att de fick stöd av sin tro 

och att denna blev förstärkt under krisen. I Wells et al. (2008) studie beskrev närstående att 

de förlitade sig på att de skulle klara av krisen med Guds hjälp. De kände att Gud alltid var 

med dem och aldrig skulle lämna dem och att Gud såg till att vårdpersonalen tog väl hand om 

dem. I studier (Walsh et al., 2004; Wells et al, 2008) beskrev även närstående att de lämnade 

allt i Guds händer eftersom de trodde att Gud var den ultimata beslutsfattaren och att han 

gjorde vad han tyckte var bäst. I studien Bond, Draeger, Mandleco och Donnelly (2003) 

beskrev närstående att de förlitade sig på sin tro när de lärde sig acceptera att deras älskade 

kanske inte alls skulle återhämta sig. Andra (Houldin, 2007) kände tröst i att veta att den 

sjuke familjemedlemmen skulle komma upp till himlen ifall det värsta skulle inträffa och de 

skulle vara tillsammans med andra där. 

”I think there’s a comfort there knowing that, if things don’t turn out and the 
worst happens, you know, that she’s just gonna be up there, you know, with my 
uncle and my grandmother and everybody else.” (Houldin, 2007, p.329)
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Närstående (Johansson et al., 2005) beskrev att det var stödjande att lita på sin egen förmåga 

när de konfronterade situationen och att de fick kraft av att ha en positiv attityd. En närstående 

började arbeta efter en tid för att få lite mer distans till det som hänt och på så sätt fått ordning 

på sina tankar. I Engström och Söderberg (2004) beskrev närstående att de behövde tid för sig 

själv för att samla kraft till exempel genom att arbeta i växthuset eller snickra. I studien Rydé 

et al. (2008) beskrev närstående att de grät för att frigöra känslor och spänningar samt för att 

klara av situationen. Gråt som frigjorde känslor gjorde det lättare för dem att vara 

öppensinnade och se saker i ett positivt ljus. De beskrev att gråt kunde minska fysiska 

symtom och att sömnen påverkades positivt och att de på detta sätt även kunde undvika oro 

och depression. Närstående beskrev också att de medvetet kunde frigöra känslor och 

spänningar genom en lugn kontrollerad gråt. 

Diskussion

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av tröst hos närstående till svårt 

sjuka personer. Analysen baserades på 20 vetenskapliga artiklar som analyserades med 

kvalitativ innehållsananlys och resulterade i fyra slutkategorier: Att vara nära och delaktig; 

Att känna stöd från familj och andra i liknande situation; Att känna stöd från vårdpersonal; 

Att förlita sig på sin tro och finna kraft i sig själv

I denna litteraturstudie framkom att det var viktigt för närstående att vara nära den svårt sjuke 

för att uppleva tröst. Närstående beskrev att detta kändes terapeutiskt, var lugnande samt gav 

dem kraft. I likhet med detta beskrev patienter i studien Engström och Söderbergs (2007) att 

de upplevde att det var mycket viktigt att närstående var hos dem så mycket som möjligt 

under tiden de vårdades på intensivvårdavdelningen. Patienter beskrev att de behövde se 

någon de kände igen och att de kände att de förlorade kontrollen och kunde dö när de 

närmaste inte var hos dem. Närståendes närvaro gav dem en känsla av säkerhet och när de var 

frånvarande kände de sig ensamma och fångade i sina sängar.  Vidare beskrev patienter att de 

endast ville få besök av sina närmaste under den svåraste tiden då de kände sig sårbara, 

utslitna, sjuka och oförmögna att prata.

I denna litteraturstudie framkom att det var viktigt för närstående att vara delaktiga i den 

sjukes vård. När de involverades i vården kände de sig lugna och vid gott mod och upplevde 

att deras börda lättades genom delat ansvar med vårdpersonalen. Behovet av att närstående är 
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delaktiga i vården framkom även i Engström och Söderbergs (2007) studie där patienter som 

vårdats på en intensivvårdsavdelning beskrev att de under vårdtiden värderade deras 

närståendes delaktighet högt. Deras närmaste hade en förmåga att förstå dem bättre än andra 

under den kritiska period då de var intuberade och hade svårt att kommunicera. De föredrog 

att få hjälp av sina närmaste hellre än av vårdpersonalen och de uttryckte att dessa hjälpte 

vårdpersonalen genom att uppmuntrade dem att träna och att detta ledde till att de snabbare 

blev rehabiliterade. Patienter beskrev att det var för deras närståendes skull som de fortsatte 

att kämpa och de uttryckte också att det inte visste hur de hade klarat av den svåra situationen 

utan dem.  

För att närstående skulle känna sig delaktiga i vården samt veta att den bästa vården gavs var 

det viktigt för dem att få regelbunden information om den sjukes tillstånd och vård. 

Information var en också viktig förutsättning för att närstående skulle känna hopp. I en studie 

av Hofhuis et al. (2008) framkom att information om tillstånd och behandling var mycket 

viktigt för svårt sjuka intensivvårdspatienter. Information lugnande dem eftersom de då visste 

vad de hade att vänta och de kunde på så sätt hantera stressen bättre och känna sig mindre 

rädda och osäkra. I likhet med denna litteraturstudie beskrev svårt sjuka patienter i studien 

Hofhuis et al. (2008) att det var mycket viktigt att all information var utförlig och ärlig. De 

beskrev att detta var stödjande och minskade deras rädsla. I Langegard och Ahlbergs (2009) 

studie beskrev en terminalt sjuk patient med cancer att hon behövde förstå innebörden av sin 

sjukdom för att kunna bli tröstad. 

I likhet med denna litteraturstudie framkom att närstående till patienter som vårdades 

palliativt i Wilkes, White och O’Riodans (2000) studie ansåg att det var mycket viktigt att få 

information. De upplevde att sjuksköterskor var den primära källan för information och de 

uttryckte att de inte visste hur de hade överlevt utan sjuksköterskors villighet att när som hels 

erbjuda och ge information. Enligt Wilkes et al. (2000) måste vårdpersonal ta ansvar för att 

undersöka om närstående är medvetna om den information som finns tillgänglig. 

Vårdpersonal ska också identifiera vilken typ av informationskälla som är mest lämplig för 

varje enskild närstående och erbjuda den när den önskas av dessa. Enligt Whyte, Watson och 

McIntosch (2006) är det viktigt att sjuksköterskor är lyhörda. Även om patienten bara verkar 

småprata kan det komma upp frågor eller ett ämne som tyder på ett behov av information. En 

viktig omvårdnadsintervention är därför att sjuksköterskor tar vara på dessa tillfällen och är
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lyhörd för vad patienten har att säga. Sjuksköterskor ska ge patienterna möjlighet till vidare 

diskussion eller information alternativt utbildning när de ser att detta behov finns.

I denna litteraturstudie framkom att familj, vänner och andra i liknande situation var ett viktigt 

stöd för närstående till svårt sjuka personer. De fann tröst i att dessa personer fanns och 

upplevde att dessa lättade deras börda genom att ge dem kraft, lugn och kontroll. I likhet med

detta beskrev patienter med obotlig cancer i Langegard och Ahlbergs (2009) studie att familj, 

vänner och andra patienter var mycket viktiga för dem. Flera patienter uttryckte att det var 

tillhörigheten med andra cancersjuka som gav dem mest tröst. Dessa relationer var 

avslappnade och mindre krävande och gemenskap uppstod mellan patienterna. Även om 

relationerna till familj och vänner var viktiga för dem kunde de ibland upplevas påfrestande 

då dessa patienter kände att de behövde trösta sina närstående. De beskrev att detta kunde 

vara en börda för dem eftersom de var tvungna att hantera både sin egen och närståendes oro 

samtidigt. 

I denna litteraturstudie framkom att ärlighet i relationerna var stödjande och en förutsättning 

för att närstående skulle kunna trösta och bli tröstade. I Langegards och Ahlbergs (2009) 

studie beskrev patienter med cancer att förtroende för människor var en viktig förutsättning 

för att få tröst och att förtroendet i sig ibland var tröstande. I denna litteraturstudie framkom 

även att den tröst närstående fick från andra människor var från människor de kände eller 

nyligt hade lärt känna. I olikhet med detta framkom att patienter med cancer i Langegards och 

Ahlbergs (2009) studie kunde tänka sig att bli tröstade av en främling. Dessa beskrev att det 

viktiga var att någon lyssnade när de berättade om sig själva och sina känslor. Detta gjorde att 

de kunde ta till sig sanningen och acceptera sin situation.

I denna litteraturstudie framkom att närstående kände sig hjälpta och stöttade när

vårdpersonalen förstod och uppmärksammade dem och deras behov. När sjuksköterskor kom 

ihåg deras namn eller något om dem fick det dem att känna sig som en riktig person och något 

mer än bara en familjemedlem. Detta beskrivs även av intensivvårdpatienter i Hofhuis et al. 

(2008) studie som uttrycker att den viktigaste delen av omvårdnaden är stöd från vårdpersonal

och att det var viktig för dem att personalen såg dem som riktiga människor och att de var i 

centrum för deras uppmärksamhet. De ansåg att en icke stödjande vård hindrade deras 

tillfrisknande och ett exempel på detta var när sjuksköterskor inte tog dem på allvar eller tog 
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väldigt lång tid på sig innan de kom och hjälpte dem. Detta gjorde att de kände sig hjälplösa, 

sårade, kraftlösa och beroende.

I vår litteraturstudie framkom att närstående hade ett behov av att ha vårdpersonal att ventilera 

känslor inför, som lyssnade och hjälpte dem att vara starka. Detta gav dem känslor av lugn, 

säkerhet och kontroll och deras självförtroende stärktes genom kontakt med vårdpersonalen. 

Detta är ett behov som även beskrevs av cancerpatienter i Langegard och Ahlbergs (2009) 

studie. De behövde någon som lyssnade på deras historia och på deras känslor. 

Vårdpersonalen bekräftade patienternas verklighet genom att lyssna på deras berättelse och en 

ökad förståelse för situationen öppnade upp möjligheten för tröst. Langegard och Ahlberg 

(2009) menar att en viktig omvårdnadsintervention är att sjuksköterskor tröstar genom att vara 

bra på att lyssna och visa intresse för sina patienter. Sjuksköterskor kan hjälpa patienter att 

beskriva sin situation i ord och på så sätt ge dem styrka, lättnad och förutsättningar att bättre 

använda sina egna resurser.

I denna litteraturstudie framkom att närstående till svårt sjuka förlitade sig på sin tro under 

krisen. De kände att Gud var med dem och gav dem stöd och de förlitade sig på sin tro när de 

förstod att den sjuke kanske inte skulle återhämta sig. Detta beskrivs även av patienter med 

cancer i studien Langegard och Ahlbergs (2009) vilka fann tröst i känslan av tillhörighet till 

Gud och kände stöd av detta. I likhet med denna litteraturstudie beskrev dessa cancerpatienter

att de hade ett behov av självkontroll och några av dem beskrev detta som en styrka inom dem 

själva. Cancerpatienterna uttryckte även ett behov av att vara ensamma med deras tankar och 

med deras kropp. En beskrev att han fick en känsla av tröst när han var ensam. Detta är något 

som även framkom i vår litteraturstudie där närstående beskrev att de behövde tid för sig 

själva för att samla kraft.  

Metoddiskussion

I denna studie har litteraturen analyserats genom kvalitativ innehållsanalys inspirerad av 

Graneheim och Lundman (2004).  Tillförlitligheten i en kvalitativ studie kan styrkas genom 

komponenterna; pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet (Holloway & 

Wheeler, 2002, s. 254-255). 

Enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 254-255) innebär pålitlighet att forskningsprocessen 

ska kunna följas i detalj. Läsaren ska tydligt se hur forskaren gått till väga och hur denna 
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kommit fram till sina slutsatser. Processen ska beskrivas så väl att andra forskare kan använda 

detta som guide om de vill göra en liknande studie. I denna litteraturstudie har pålitligheten 

stärkts genom att metod och analys beskrivits väl samt att tabeller som visar den systematiska 

litteratursökningen (tabell 1) samt översikt på artiklar som ingår i analysen (tabell 2) 

redovisas. Dessa artiklar valdes ut efter att de noggrant kvalitetsbedömts och klassificerats 

enligt Willman et al. (2006, s. 97-98, 156-157) och dessa var av medel eller hög kvalité. 

Enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 255, 274) innebär trovärdighet att deltagarna ska 

kunna känna igen sina egna beskrivningar och upplevelser i resultatet. Forskaren kan styrka 

trovärdigheten genom att använda citat som hjälper läsaren att bedöma hur resultatet 

hämtades från analysmaterialet. Enligt Downe Wamboldt (1992) kan trovärdigheten öka 

genom att forskaren visar resultatet för deltagarna och dessa då kan uttrycka sig om detta 

överensstämmer med vad de upplevt. Trovärdigheten i denna studie har stärkts genom att vi 

under analysprocessen upprepade gånger gått tillbaka till de ursprungliga artiklarna för att 

försäkra oss om att vi uppfattat texten på rätt sätt. Trovärdigheten förstärks ytterligare genom 

att vi använt oss av citat för att illustrera resultatet. Graneheim och Lundman (2004) menar att 

trovärdighet handlar om vilket fokus studien har och hur väl forskarna håller sig till detta 

under analysprocessen. Under vår analysprocess har vi haft studiens syfte tydligt nedskrivet 

framför oss för att inte tappa fokus och hela tiden ha i åtanke vad det är vi vill beskriva. Något 

som ytterligare stärkt denna studies trovärdighet är att den upprepade gånger granskats i 

samband med seminarier och opponentskap. Utomstående som är införstådda i metoden har 

då gett förslag till förändringar och förbättringar. Enligt Burnard (1991) stärker detta studiens 

trovärdighet. 

Enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 255) innebär överförbarhet att resultat från en studie 

kan överföras till ett liknande sammanhang eller till liknande deltagare någon annanstans. 

Graneheim och Lundman (2004) menar att författarna kan ge förslag till överförbarhet men att 

det är upp till läsaren att ta beslut om ett resultat är överförbart eller inte till ett annat 

sammanhang. Eftersom kvalitativa studier berör människors upplevelser kan det vara svårt att 

överföra resultatet till andra sammanhang. Detta eftersom alla människor är unika och 

upplever världen på sitt eget sätt. I denna studie kan det ändå finnas en viss grad av 

överförbarhet eftersom resultatet bygger på 20 artiklar som berör närstående till människor 

med ett flertal olika sjukdomar från ett flertal olika länder. Resultatet är därför summan av 

många människors upplevelser och bör därmed kunna överensstämma till viss del med 
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närstående till sjuka personer under andra förhållanden och förutsättningar. Dock bör man inte 

generalisera alldeles för mycket utan alltid ha i åtanke att alla människor är unika.

Enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 255) innebär bekräftelsebarhet att forskarna har varit 

objektiva under forskningsprocessen. Resultatet ska bygga på deltagarnas upplevelser och inte 

på forskarnas tolkningar och förutfattade meningar. Detta kräver att läsaren kan spåra 

resultatet till de ursprungliga källorna. Eftersom vi har använt oss av den manifesta formen av 

kvalitativ innehållsanalys har bekräftelsebarheten stärkts eftersom vi inte tolkat en djupare 

mening i vårt analysmaterial. Vi är dock människor och som sådan är det svårt att vara helt 

objektiv, vi påverkas alla av vår unika bakgrund och det sammanhang vi lever i. Enligt 

Downe Wamboldt (1992) påverkas analysprocessen och resultatet av forskarens bakgrund och 

erfarenheter samt av vad denna är intresserad av och därför väljer att fokusera på i sin 

forskning. I kvalitativt material finns det alltid flera olika betydelser och det betyder inte att 

en betydelse är mer rätt än den andra.  

I denna litteraturstudie definierades tröst enligt Mattsson- Lidsle och Lindströms (2001) 

begreppsanalys och detta är något som bör hållas i åtanke då en annan definition på tröst 

eventuellt skulle ge ett annat resultat. Hur stor skillnad detta skulle göra är svårt att uttala sig 

om men helt säkerligen skulle det förekomma olikheter. Att en definition valts har stärkt 

trovärdigheten i denna studie eftersom vi då varit mer objektiva och inte använt oss av vår 

egen personliga bild av vad tröst är. 

Analysprocessen kan ha påverkats av våra språkkunskaper då engelska inte är vårt modersmål 

och detta kan leda till viss tolkning av olika ords betydelse i de textenheter vi har tagit ut i 

analysen. Detta är något som kan ha påverkat studiens trovärdighet. För att göra denna 

negativa påverkan minimal har ordbok använts för att översätta ord och begrepp i vår 

definition samt ord som vi inte helt har förstått.

Slutsats

I denna litteraturstudie framkom att närstående fann tröst i att vara fysiskt nära den sjuke och 

de ville gärna dela ansvaret med vårdpersonalen och vara delaktig i den sjukes vård. Detta är 

en kunskap som sjuksköterskor kan ha i åtanke när de jobbar med svårt sjuka patienter och 

deras närstående. Genom att skapa utrymme för detta kan lidande minskas både hos patient 

och närstående och de kan känna sig tröstade. Sjuksköterskor kan uppmuntra och erbjuda
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närstående att vara delaktiga i vården och förbättra deras förutsättningar att vara detta genom 

att ge dem information. Sjuksköterskor kan också bereda fysiskt utrymme för närstående för 

att ge dem möjlighet att stanna nära den sjuke så länge som de önskar. I denna litteraturstudie 

framkom att närstående har ett behov av relationer till andra människor bland annat till 

människor som är i samma situation som dem själva. Sjuksköterskor kan ta detta i beaktning 

och skapa möjligheter för närstående att träffa andra som är i ungefär samma situation. Detta 

ger dem möjligheten att dela med sig av sina upplevelser och på så sätt lätta på bördan och 

finna tröst hos varandra. Vårdpersonalen spelade även en viktig roll för närstående i denna 

studie. Närstående ville bli behandlade som riktiga personer och inte bara som 

familjemedlemmar till en svårt sjuk. De uppskattade när vårdpersonalen kom ihåg deras namn 

eller något annat om dem samt när de förespråkade deras egna personliga behov. 

Sjuksköterskan bör uppmärksamma varje närstående som en enskild individ med en unik 

bakgrund och med särskilda behov. Hon bör även lägga vikt vid att lära känna dessa personer 

och deras personligheter så att en god och respektfull relation skapas. Hon bör inte bara

fokusera på patientens behov utan också uppmärksamma och tillgodose närståendes 

personliga behov. I denna litteraturstudie framkom att närstående upplevde Gud som ett stöd 

och fann tröst i att förlita sig på sin tro. Detta är inte alltid något som människor talar högt om 

men om detta sker bör sjuksköterskan vara förstående och tillåtande och se det som en del i 

hur närstående hanterar sin svåra situation. Att gråta framkom vara något väsentligt för 

närstående i denna studie. Att gråta sågs sällan som något negativt utan var ett sätta att lätta på 

trycket och hantera den svåra situationen. Sjuksköterskan bör se gråt som en naturlig del i 

vården av svårt sjuka och deras närstående. Det bör också ses som något som är nödvändigt i 

vissa situationer och sjuksköterskan ska visa närstående och patienter att gråt är något som är 

fullkomligt tillåtet och accepterat.

Det finns behov av ytterligare kvalitativ forskning om närståendes upplevelse av tröst. Detta 

eftersom det i dagsläget inte finns några studier publicerade vars syfte helt och hållet 

fokuserar på detta. Det vore mycket intressant att ta del av studier som utgår från andra 

definitioner av tröst och jämföra dessa resultat med varandra. Därför uppmanar vi till forsatt

forskning inom området. 
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