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Abstrakt 
Att uppleva hopp är viktigt för människors hälsa och välbefinnan-
de. Hopp är nödvändigt för att livet ska upplevas som gott att leva, 
och utgör en väsentlig källa för livskvalitet Syftet med denna stu-
die var att beskriva människors upplevelse av hopp vid sjukdom. 
För att få ökad förståelse för hur människor kan uppleva hopp vid 
sjukdom gjordes en kvalitativ innehållsanalys av internationellt 
publicerade vetenskapliga artiklar. Analysen resulterade i sex kate-
gorier: en inre positiv kraft som ger styrka och framtidstro, att 
hoppet framträder och förändras vid sjukdom, att ha en andlig tro 
som stärker välbefinnandet och ökar tilltron till livet, att känna sig 
värdefull, behövd och delaktig, att kunna gå vidare i livet och pla-
nera för framtiden när livet är riktigt svårt samt att bli bemött med 
engagemang och lyhördhet. Resultatet av denna studie ger fördju-
pad kunskap och förståelse om hur människor upplever hopp och 
vad som påverkar graden av hopp. Omvårdnadsinterventioner som 
kan stödja människors upplevelse av hopp vid sjukdom är att sjuk-
sköterskan bekräftar och bemöter dem med värdighet. Genom att ta 
sig tid att lyssna på den enskilda människans berättelse får sjukskö-
terskan reda på de behov som finns. Dessa kunskaper är viktiga för 
att sjuksköterskan ska kunna ge en god individuell omvårdnad.  

 
Nyckelord: hopp, upplevelse, sjukdom, positiv kraft, framtid, andlig tro, lyhördhet, litte-
raturstudie 
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Att drabbas av livshotande eller kronisk sjukdom innebär för många människor känslor av 

osäkerhet, hopplöshet och nedstämdhet. Även reaktioner som vrede, apati, förvirring och 

chock inträffar. Man vet inte hur sjukdomen kommer att utveckla sig och vad som kommer 

att hända i framtiden (Tamm, 1993). En vanlig reaktion är också att man frågar sig själv var-

för man har drabbats och om sjukdomen kan ses som ett straff för något (Davidhizar, New-

man Giger, Poole & Dowd, 2000). Förloppet, prognosen och behandlingen är ofta osäker. 

Sjukdomen inkräktar på livet vilket innebär att hela livssituationen förändras. För den som 

drabbas innebär det att det dagliga livet avbryts. Till följd av sjukdomen drabbas individen 

ofta av funktionsnedsättning, men även av sorg och oro (Erixon, Jerlock & Dahlberg, 1997).  

 

För en människa som drabbas av sjukdom är kroppens funktioner inte längre självklara. Följ-

den blir att man kan uppleva känslor av förlust och minskad frihetskänsla (Söderberg, Lund-

man & Norberg, 1999). När människor blir svårt sjuka framträder känslor av ensamhet och 

sårbarhet. De får svårighet att finna balans mellan sitt vanliga jag och den nya identiteten att 

vara en person som lever med sjukdom. Upplevelsen är negativ och kommer ofta som en 

chock. Det är därför angeläget att sjukdomen får ett namn eftersom det påverkar känslan av 

att kunna få behandling för den (Kralik, Brown & Koch, 2001).  

 

Den som har drabbats av svår sjukdom förväntas att behandla sjukdomen som en fiende och 

försöka göra sig av med den i stället för att närma sig den. Sjukdomen kan i stället ses som 

ett hjälpmedel för att lära känna sig själv och få möjlighet att reflektera över vad som är me-

ningsfullt i livet (Diemert, 1989). Genom att finna mening i tillvaron trots sjukdom kan man 

acceptera sin livssituation, istället för att leva ett liv i hopplöshet och förtvivlan (Davidhizar 

et al., 2000).  

 

När man ställs inför en kris eller konflikt medvetandegörs hoppet inom människan. Hoppet är 

en övertygelse om att den nuvarande situationen kan förändras och att det finns en lösning på 

svårigheterna. Hopp kan beskrivas som en känsla av möjlighet, en inre beredskap och en out-

nyttjad tillgång. För att hoppet inte ska bli en dagdröm eller ett förnekande krävs att det till 

viss del är realistiskt. Hoppet är kopplat till framtiden och vid sjukdom är det betydelsefullt 

om patienten tror på något som mobiliserar dennes krafter. När inte någon bot finns att få är 

det viktigt att patienten inte ger upp utan bibehåller hoppet till andra meningsfulla och viktiga 

delar av livet (Rustöen,1995). 
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Hoppet kan användas som en copingstrategi vid allvarliga sjukdomar. Det ger individen styr-

ka att lösa problem och handskas med svårigheter som förlust, tragedi, ensamhet och lidande 

(Rustöen, 1995).  

  

Genom att ha en holistisk syn på människan inom vården kan man tillmötesgå de fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella behoven. Till de existentiella behoven hör hopp och enligt 

Benzein och Saveman (1998) har sjuksköterskan en stor betydelse för att upprätthålla och 

förstärka patientens hopp. Om sjuksköterskan inte kan tillmötesgå patientens förväntningar 

kan patientens hopp bytas mot hopplöshet. Benzein & Saveman (1998) menar vidare att det 

är ovanligt att en patient är helt utan hopp eftersom det alltid finns något att känna sig hopp-

full inför. Om sjuksköterskan har en positiv livssyn hjälper det patienten att finna saker som 

är meningsfulla i dennes situation.  

 

En människa som har drabbats av allvarlig sjukdom har ett stort behov av stöd av olika slag. 

Enligt en studie av Suominen, Leino-Kilpi & Laippala (1995) upplever ofta patienterna att de 

inte får det stöd av sjuksköterskan som de har behov av. Stödet kommer i stället från närstå-

ende. Patienterna vill bli sedda som unika personer med individuella behov. För att patienter-

nas behov ska bli tillgodosedda måste sjuksköterskan vara lyhörd och ta sig tid till samtal och 

på så sätt ta del av deras erfarenheter. Hopp kan upplevas på många olika sätt och det är en 

viktig uppgift för sjuksköterskan att bli medveten om patientens uppfattning för att kunna ge 

en bra omvårdnad (Benzein, Norberg & Saveman, 1998). Mot denna bakgrund var syftet med 

denna litteraturstudie att beskriva människors upplevelse av hopp vid sjukdom. 

 

Metod 
 
Litteratursökning 

Litteratursökningen har skett via databaserna Medline, Academic Search, Cinahl samt veten-

skapliga tidskrifter. Då det ibland var svårt att hitta materiel genom databaserna fann vi rele-

vanta artiklar genom att söka i referenslistor i insamlade artiklar. De sökord som använts och 

kombinerats på olika sätt är hope, nursing, chronic illness, disease och lived experience. Lit-

teratursökningen resulterade i 17 artiklar som har analyserats (Tabell 1). 
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Analys 

Litteraturen har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Syftet med kvalitativ innehålls-

analys är att skaffa sig kunskap och förståelse för det fenomen som undersöks. Innehållsana-

lys utgör ett samband mellan innebörd, syfte, konsekvens och sammanhang (Downe-

Wamboldt, 1992, Sveinsdòttir, Lundman & Norberg, 1999). Kvalitativ innehållsanalys är en 

forskningsmetod som kan tillämpas på människors skrivna och talade berättelser, i syfte att 

beskriva och förklara ett specifikt fenomen. Metoden kan användas till data som dagböcker, 

brev, böcker artiklar samt andra tryckta materiel (Downe-Wamboldt, 1992; Polit & Hungler, 

1999, s. 209). Den kvalitativa innehållsanalysen som beskrivs enligt Burnard (1991) utförs i 

fjorton olika steg. Målet är att få fram en så detaljerad och systematisk framställning av resul-

tatet som möjligt. Genom att använda denna analysmodell håller forskaren sig nära original-

texten och detta stärker studiens trovärdighet. 

  

I denna studie har en kvalitativ innehållsanalys baserad på Burnards analysmodell (1991) an-

vänts. När de artiklar som svarade mot syftet valts ut har dessa lästs igenom flera gånger för 

att få förståelse för innehållet. De textenheter som har svarat mot syftet har därefter valts ut. 

Därefter kondenserades textenheterna och allt oväsentligt utelämnades. Sedan sammanfördes 

textenheter med liknande innehåll till kategorier. Dessa kategorier jämfördes och reducerades 

till bredare kategorier i olika steg. För att inte förlora innebörden lästes de kategoriserade 

textenheterna igenom ytterligare ett par gånger. Under hela arbetets gång gjordes jämförelser 

med ursprungstexterna.  
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Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n= 17) 
Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 

Anderson, Ma-
loney och Red-
land (1993) 

Kvalitativ  9 män med kritiska bränn-
skador 

Semistrukturerad 
intervjustudie 

Hopp uppfattas som en 
dynamisk process med 
tidigare, nuvarande och 
framtida dimensioner. 
Vad som påverkar den 
enskildes hopp beror på 
var i den psykologiska 
tillfrisknande processen 
individen befinner sig.  

Ballard, Green, 
Mc Caa och 
Logsdon (1997) 

Kvalitativ och 
kvantitativ  

20 deltagare med nyligen 
diagnostiserad cancer, 18 
deltagare med återkom-
mande cancer 

Intervjustudie Det var inte någon stör-
re skillnad beträffande 
graden av hopp mellan 
nyligen diagnostiserade 
patienter och patienter 
med återkommande 
cancer.  

Bays (2001) Kvalitativ  6 män och 3 kvinnor med 
erfarenhet av stroke 

Intervjustudie 

 

Hopp var en inre styrka 
som alltid hade existe-
rat, även före stroken 
och som förändrades i 
takt med att målen och 
framstegen uppnåddes.  

Benzein, Nor-
berg och Save-
man 

(2001) 

Kvalitativ  4 kvinnor och 7 män med 
obotlig cancer som hade 
erfarenhet av palliativ 
hemsjukvård 

Intervjustudie Hopp är en dynamisk 
upplevelse, som är vik-
tig för ett meningsfullt 
liv och en värdig död 
för patienter som lider 
av obotlig cancer.  

Bowes, Tamlyn 
och Butler 

(2002) 

Kvalitativ  9 kvinnor med äggstocks-
cancer 

Intervjustudie Det handlade om en ti-
dig eller en hotande död 
och att i denna process 
försöka finna mening i 
livet. 

Cutcliffe 

(1996) 

Kvalitativ 4 patienter med hjärtsjuk-
dom 

Intervjustudie Hopp och hjälp är nära 
sammankopplat. Sjuk-
sköterskan har en stor 
roll vad gäller att stärka 
patientens hopp. 

Daly, Jackson 
och Davidson 
(1999) 

Kvalitativ  6 män och 2 kvinnor som 
nyligen och för första 
gången drabbats av hjärtin-
farkt 

Intervjustudie Tre framträdande te-
man; hålla kvar de 
mänskliga kontakterna, 
finna och använda viljan 
att leva och ha tro på en 
högre styrka.  

Duggleby 

(2001) 

Kvalitativ  Antal saknas Litteratur studie Sjuka patienter och 
obotligt sjuka patienter 
ser olika på hoppet.  
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Tabell 1 (forts.) Översikt över artiklar ingående i analysen (n=17 ) 

Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 

Ezzy 

(2000) 

Kvalitativ och 
kvantitativ 

8 kvinnor och 38 män med 
HIV 

Intervjustudie Ett samband mellan re-
ligiös tro och tidsbe-
stämd anpassning 

Forbes 

(1999) 

Kvalitativ 6 äldre vuxna med olika 
kroniska sjukdomar 

Intervjustudie När livet måste föränd-
ras på grund av sjukdo-
men måste den sjuka 
finna nya saker att hop-
pas på och anpassa sig 
till den nya situationen. 

Gaskins & Forté 

(1995) 

Kvalitativ 12 personer med olika häl-
soproblem. 

Fotografering och 
intervjustudie 

Hopp var något positivt. 
Olika aktiviteter, sym-
boler och handlingar 
kan stärka hoppet hos 
den enskilda individen. 

Herth 

(1993) 

Kvalitativ och 
kvantitativ 

60 deltagare Intervju och enkät Upplevelsen av hopp 
påverkas av miljö, ålder 
och hälsostatus.  

Hodges, Keeley 
och Grier 

(2001) 

Kvalitativ 28 kvinnor med olika kro-
niska sjukdomar, 16 sjuk-
sköterskestuderande och 21 
sjuksköterskor 

Intervjustudie Trots att kronisk sjuk-
dom för med sig isole-
ring och rollförändring 
hade de äldre en mer 
positiv inställning till 
sjukdomen än de andra. 
De äldre talade om hopp 
och vägran att ge upp. 

Kylmä, Vehvi-
läinen-Julkunen 
och Lähdevirta 

(2001) 

Kvalitativ 5 män och 5 kvinnor med 
HIV/AIDS 

Intervjustudie Hoppet är mångfacette-
rat och rör sig mellan 
hopp, förtvivlan och 
hopplöshet under sjuk-
domen 

Morse och Do-
berneck 

(1995) 

Kvalitativ  4 deltagande grupper: pati-
enter som genomgått hjärt-
transplantation, rygg-
märgsskadade patienter, 
patienter som överlevt 
bröstcancer och mödrar 
som planerat att kombinera 
amning och anställning.  

Intervjustudie Unika och tydliga 
mönster om hopp fram-
kom: att hoppas på en 
chans, ökat hopp, att 
hoppas mot hopp och 
tillfälligt hopp.  

Saleh och 
Brockopp (2001) 

Kvalitativ  9 deltagare med cancer 
som skulle genomgå en 
benmärgstransplantation 

Semistrukturerad 
intervju studie 

Utövande av religion 
och familjemedlemmar 
var oftast identifierade 
som källor till hopp. 

Weil 

(2000) 

Kvalitativ  9 män och 9 kvinnor som 
behandlas med dialys 

Intervjustudie Att upprätthålla hoppet 
är viktigt när sjukdomen 
förändrar livet. Sjukskö-
terskan kan hjälpa pati-
enten genom att finna 
faktorer som stärker 
hoppet och gör att pati-
enten bättre står ut un-
der svåra behandlingar 
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Resultat 
Analysen resulterade i sex kategorier (Tabell 2) som beskrivs i löpande text med referenser 

och exemplifieras med citat från de vetenskapliga artiklarna som ingår i studien.  

 

Tabell 2 Översikt över kategorierna (n=6) 

 
Kategorier 
 

 En inre positiv kraft som ger styrka och framtidstro 

Att hoppet framträder och förändras vid sjukdom 

Att ha en andlig tro som stärker välbefinnandet och ökar tilltron till livet 

Att ha relationer där man känner sig värdefull, behövd och delaktig ger hopp 

Att kunna gå vidare i livet och planera för framtiden när livet är riktigt svårt 

Att bli bemött med engagemang och lyhördhet 

 

 
 

En inre positiv kraft som ger styrka och framtidstro 

 

Flera studier visade att människor med sjukdom såg hopp som en inre positiv kraft som hjälp-

te dem att finna styrka vilket gjorde att lidandet vid sjukdom blev uthärdligt. När det inte 

längre fanns någon bot kunde hoppet ge stöd och uppmuntran (Saleh & Brockopp, 2001; 

Herth, 1993). Hopp upplevdes som ett mentalt tillstånd, någonting som kunde betraktas som 

en känsla och som fanns inom varje människa. Det var en medfödd personlig egenskap som 

varje individ hade ansvar för att finna och upprätthålla på olika sätt (Saleh & Brockopp, 2001; 

Bays, 2001; Daly, Jackson, & Davidson, 1999; Hodges, Keeley & Grier, 2001; Gaskins & 

Forté, 1995; Kylmä, Vehviläinen- Julkunen & Lähdevirta, 2001; Duggleby, 2001). Studier vi-

sade att hysa hopp var nödvändigt för att människor med sjukdom både skulle vilja och ha 

möjlighet att leva vidare. Det var viktigt att ha hopp för att kunna finna mening med livet se-

dan de blivit sjuka (Bays 2001; Benzein, Norberg & Saveman, 2001; Bowes, Tamlyn & But-

ler, 2002). Att fortsätta vara positiv trots att man drabbats av sjukdom var för människor med 

sjukdom en viktig faktor för att upprätthålla och stärka hoppet. Genom att ha en optimistisk 

syn på sjukdomen och dess behandling gavs hopp inför den tid som fanns bortom den nuva-

rande situationen (Saleh & Brockopp, 2001). Ett sätt för att stå ut i den svåra  
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situationen som sjukdomen innebar var för människor att använda sin fantasi för att förflytta 

sig själva ifrån den svåra situationen. De fick då möjlighet att för en stund se sig själva i ett 

bättre tillstånd. Det var viktigt för människorna att tillåta sig ha drömmar där de såg sig själva 

som friska i en värld utan problem (Benzein et al., 2001). Studier visade att hoppet var en po-

sitiv och viktig del av det dagliga livet och sammankopplades ibland till nöjen och humor 

(Gaskins & Forté, 1995). 

 

" I think that (hope) is...instilled in you all your life" (Bays, 2001, s. 23). 

  

 " If you don’t have hope, then you don’t have anything really" (Bowes 
et al., 2002, s.140). 

 

"Sometimes I let myself imagine that I´ll live until Christmas and sometimes  in the 
night I lie and think about where to put the tree. I know it’s silly but it feels good to 
think about myself sitting there by the tree with everyone...a lovely picture" (Ben-
zein et al., 2001, s. 122). 

 

Att hoppet framträder och förändras vid sjukdom 

 

Några studier visade att hopp hos människor blev mera framträdande och tydligare vid sjuk-

dom och svåra prövningar i livet (Daly et al., 1999; Forbes, 1999). Fysiskt välbefinnande gav 

en känsla av att besegra sjukdomen och stärkte hoppet medan smärta och ökande symtom på-

verkade hoppet negativt (Duggleby, 2001). Enligt Benzein et al. (2001) upplevde människor 

att det var mycket viktigt att ha god kontroll över symtomen. När symtomen blev mer fram-

trädande minskade deras hopp om att bli botad.  

 

När människor drabbades av en kronisk sjukdom beskrev de att det startade en process som 

för dem handlade om att förlora, återfå och upprätthålla hoppet. Insikten om att sjukdomen 

medfört bestående begränsningar gjorde att hoppet minskade. När människan hade passerat 

hopplösheten eller var i färd med att upprätthålla hoppet så kunde nya hopp skapas (Forbes, 

1999). Vid bestående begränsningar av kroppsliga funktioner så förändrades hoppet. Det var 

viktigt att finna nya saker att hoppas på när de gamla inte längre var realistiska på grund av 

sjukdom (Forbes, 1999; Morse & Doberneck, 1995). När hälsotillståndet försämrades  

förändrades hoppet och fokuserades på relationer och meningen med livet i stället för på tiden 

(Duggleby, 2001).  
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“I don’t feel this rush that I have to do this. I feel like I am enjoying things 
 more. I always felt grateful to be alive, but I think after going through this 
 experience you are more aware of what goes around and what you are  
hoping for and praying for in the end” (Bowes et al., 2002, s. 139). 

 

 

Att ha en andlig tro som stärker välbefinnandet och ökar tilltron till livet 

 
Flera studier visade att andligheten var en viktig källa till hopp för människor vid sjukdom. 

Genom en aktiv andlig tro på Gud eller någon annan högre makt fick människan styrka. Det 

aktiva utövandet kunde ske på olika sätt till exempel genom att be, läsa bibeln, lyssna på and-

lig musik eller besöka kyrkan (Saleh & Brockopp, 2001; Gaskins & Forté, 1995; Herth, 

1993). De flesta studier visade att människor kommit närmare Gud sedan de blivit sjuka. Det-

ta hade givit dem ett andligt välbefinnande och hjälpt dem igenom såväl svåra behandlingar 

som osäkerheten inför framtiden. Människor uppgav att de kunde samtala med Gud om saker 

de inte ville oroa sina närmaste med (Ballard, Green, McCaa & Logsdon, 1997; Saleh & 

Brockopp, 2001). För många människor innebar deras tro en tillförsikt om att Gud hade en 

mening med allt som skedde och vakade över dem i livet. De menade att Gud fanns vid deras 

sida när läkarna inte längre kunde göra något för dem. Detta ökade deras känsla av trygghet 

och välbefinnande (Daly et al., 1999; Weil, 2000; Ballard et al., 1997). Daly et al., (1999) vi-

sade i en studie att människor hade en tro på att deras livstid var förutbestämd av högre mak-

ter. När deras tid var ute hade de tillit till att Herren skulle ta hand om dem och vetskapen om 

detta gjorde att de inte var rädd att möta framtiden. Att ha en tro på någon högre makt gav li-

vet en mening och i svåra situationer kunde detta vara en väg för att stå ut med lidandet. En 

studie (Duggleby, 2001) visade att svårt sjuka människors andliga tro medgav hopp om ett liv 

efter döden. Livet efter döden innebar frid och återförening med sina närmaste. Detta gjorde 

att de trots sjukdom hade något positivt att se fram emot  

 

 “God has a reason for all we endure, therefore I have hope" (Weil, 2000, s. 221). 
 
“I looked up to the Lord and I said, “ You are going to have to help me  
with this one”. I was talking to God. I did not hear a voice, but I had the  
warmest feeling come over me, and I knew from the moment that somehow every-
thing is going to be alright (Saleh & Brockopp, 2001, s.310). 
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Att ha relationer där man känner sig värdefull, behövd och delaktig ger hopp 

 

Ett flertal studier visade att nära relationer med familjen, släkt och vänner var en viktig källa 

för hopp hos människor med sjukdom. Att få kärlek, vara älskad och behövd hade stor bety-

delse för dem. Genom stödjande och vårdande relationer med andra fick de styrka att finna 

och upprätthålla hoppet, de kände sig värdefulla och fick uppmuntran att orka gå vidare (Sa-

leh & Brockopp, 2001; Bays, 2001; Benzein et al., 2001; Daly & Jackson, 1999; Gaskins & 

Forté, 1995; Duggleby, 2001; Weil, 2000; Ballard et al., 1997). Många människor upplevde 

att barn gav hopp för att de representerade framtiden. En önskan om att kunna vara med och 

delta i barnbarnens uppväxt utgjorde en källa för hopp (Weil, 2000).  

 

Några studier visade att även det förflutna i olika former kunde ge hopp. Speciella minnen 

och ägodelar gav hopp för att de påminde om gamla tider. Att tillsammans med andra samtala 

om gemensamma upplevelser stärkte människornas hopp (Gaskins & Forté, 1995; Duggleby, 

2001; Herth, 1993). Möten med andra som var eller varit sjuka påverkade graden av hopp. Att 

möta patienter i sämre tillstånd än en själv kunde såväl öka som sänka graden av hopp. Patien-

ter som på ett positivt sätt klarat av svåra saker i livet stärkte deltagarnas hopp (Saleh & 

Brockopp, 2001; Daly & Jackson, 1999; Anderson, Maloney & Redland,1993; Gaskins & 

Forté, 1995). 

 

”I see them everyday. I call them every day. They say “ I love you”  
frequently. Since I’ve been sick, my daughter has been very supportive.  
So have my sons. They just…they love me, and that is probably what  
gives me hope” (Saleh & Brockopp, 2001, s.311). 
 

 
“It means a lot, almost everything, that you have a family to support 
you and good friends, that you have someone to listen to you and help  
you when you need it. Obviously it’s important for having hope”  
(Benzein et al., 2001, s. 122). 
 

 
“The contact group was good because you could talk about whatever 
 you wanted to. They had so many different tumours, in the brain and  
the liver. You need to talk, although I find it hard, but we were all alike  
there, all ill in the same way. There were also those worse off than me. 
One man couldn’t be there the whole time, but I managed”  
(Benzein et al., 2001, s. 122).  
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Att kunna gå vidare i livet och planera för framtiden när livet är riktigt svårt 

 

En studie visade att närvaron av hopp gjorde att människor med sjukdom kunde ha en tro på 

framtiden. De hoppades att det nuvarande sjukdomstillståndet skulle förändras till det bättre 

eller att något bra skulle bli ännu bättre. Det fanns även hopp om ökad självkänsla och smärt-

lindring samt att den osäkerhet som fanns i deras liv på grund av sjukdomen skulle försvinna 

(Saleh & Brockopp, 2001). Enligt flera studier var hoppet om att bli botad en betydelsefull 

upplevelse. Även om chanserna att bli botad var små ville människor med sjukdom tro att mi-

rakel kunde ske. Den ständiga utvecklingen av ny medicin och nya behandlingsmetoder gav 

hopp och ökade förmågan att planera för att livet skulle återgå till det normala (Benzein et al., 

2001, Ezzy, 2000, Weil, 2000). En studie visade att det var viktigt för människor att sätta upp 

mål för att kunna gå vidare i livet. Dessa mål var många gånger kortsiktiga och sträckte sig till 

samma dag eller dagen efter. Målen anpassades ofta efter dagsformen (Benzein et al., 2001). 

Genom att engagera sig i olika aktiviteter kunde människors tankar förflyttas från den oro och 

smärta som sjukdomen medfört till ett mer normalt tillstånd. Med hjälp av hoppet kunde män-

niskor med sjukdom klara av den svåra situationen. Studier visade att till exempel trädgårds-

arbete ökade människors grad av hopp genom att de själva åstadkom något produktivt. Att se 

planterade frön gro till en planta att vårda gjorde att de kände framtidstro och tillfredställelse 

(Saleh & Brockopp, 2001). 

 

”It’s not that I think there will be some miracle, but obviously you want 
 to get well, the hope remains, you never know… perhaps someone will 
 come one wonderful day and say they’ve found a new medicine”  
(Benzein et al., 2001, s. 121). 

 

” If I go and plant something in a garden, 2 weeks later I can see what I accom-
plished” (Saleh & Brockopp, 2001). 

 

 

Att bli bemött med engagemang och lyhördhet 

 

Flera studier visade att vårdpersonalen hade stor betydelse för och kunde påverka människors 

upplevelse av hopp vid sjukdom. De hade ofta ett behov av närhet och omvårdnad från vård-

personalen. På grund av långvarig sjukhusvistelse blev kontakten mellan de sjuka och de an-

höriga inte lika god. Detta medförde att vårdpersonalen kom att få allt större betydelse för de 
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sjuka (Anderson et al., 1993). För människor med sjukdom var det viktigt att möta professio-

nell personal som var intresserade och avsatte tid för samtal. Personalens bemötande och på 

vilket sätt de lämnade information och svarade på frågor hade stor betydelse för deras upple-

velse av hopp (Saleh & Brockopp, 2001; Benzein et al., 2001; Anderson et al., 1993; Ballard 

et al., 1997). Att få goda besked om sin sjukdom och möta personal som var positiv och trod-

de på framtiden stärkte människors hopp. Hoppet stärktes också när de genom personalen fick 

upplysningar om positiva förändringar genom provsvar (Benzein et al., 2001, Cutcliffe, 

1996). Enligt Weil (2000) var det viktigt för människans upplevelse av hopp att få möjlighet 

att vara delaktig i och kunna påverka vården. Genom kontinuerlig information om sjukdom 

och behandling hade de möjlighet att ha inflytande över sin vård. En studie (Cutcliffe, 1996) 

visade att när människors egna resurser inte räckte till sågs sjuksköterskan som en viktig till-

gång för att hjälpa den sjuka människan att återfå sitt hopp. För att detta skulle vara möjligt 

krävdes att den sjuka människan kände tillit till sjuksköterskan. I ett par studier framkom det 

att hopp var knutet till om smärtlindring fanns tillgänglig och att få möjlighet att leva utan 

smärta och lidande resten av livet (Benzein et al., 2001; Duggleby, 2001). För människor med 

sjukdom var det betydelsefullt att möta lyhörd personal som kunde sätta sig in i deras situa-

tion (Benzein et al., 2001; Cutcliffe, 1996; Herth, 1993). 

 

“Commitment and consistent help from the nurses gave me hope. If they felt I had 
a future, then maybe I should think the same” (Cutcliffe, 1996, s. 687).  

 

“That nurse, she was so nice, yes everyone is really nice in that clinic… of course 
you have to have trust in the doctors, otherwise it wouldn’t work, still I was angry 
and upset about the way he told me what my diagnosis was (in the lift on the way 
to the ward)…he hit me really hard”  
(Benzein et al., 2001, s.122). 

 
“Part of my hope is that I can be in control and that I know as much about my 
treatment, what’s going on, as anybody else” (Weil, 2000, s. 222).  

 

Diskussion 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors upplevelse av hopp vid sjukdom. 

Litteraturanalysen resulterade i sex kategorier: en inre positiv kraft som ger styrka och fram-

tidstro, att hoppet framträder och förändras vid sjukdom, att ha en andlig tro som stärker väl-

befinnandet och ökar tilltron till livet, att ha relationer där man känner sig värdefull, behövd 
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och delaktig ger hopp, att kunna gå vidare i livet och planera för framtiden när livet är riktigt 

svårt samt att bli bemött med engagemang och lyhördhet.  

 

Litteraturstudien visade att hopp upplevdes som en personlig grundläggande resurs i livet hos 

människor med sjukdom. Hoppet beskrevs som en livsuppehållande positiv kraft som gav 

styrka och framtidstro. Enligt Rustöen (1992) har alla människor hopp inom sig ända från fö-

delsen. Tidigare upplevelser och erfarenheter samt graden av lidande bestämmer hur starkt 

hoppet är förankrat inom oss. Vidare framkom det i litteraturstudien att det var nödvändigt att 

uppleva hopp för att leva. Hoppet kunde användas för att finna mening eller göra livet enklare 

i svåra situationer. Benzein, Saveman & Norberg (2000) beskriver hoppet som en inre process 

som tillhör livet och är nödvändigt för överlevnaden. Benzein et al., (2000) menar vidare att 

hoppet är en positiv känsla, en vilja att leva och lyfter fram de möjligheter som finns till hands 

för att kunna göra meningsfulla val. Medvetenheten om möjligheten att göra dessa val frigör 

hopp till energi och aktiverar tankar och känslor. Herth & Cutcliff (2002) beskriver hoppet 

som en inre styrka som kan berika livet och tillåta människor att se bortom den nuvarande si-

tuationen med smärta, lidande och kaos. 

 

I litteraturstudien framkom att hoppet framträder och förändras vid sjukdom, vilket upplevdes 

påtagligt hos människor med sjukdom. Hoppet beskrevs ofta som osynligt eller ovidkomman-

de innan en människa drabbades av sjukdom. Rustöen (1992) anser att hoppet vanligen inte är 

medvetet för oss. Det fungerar som en känsloton och tro. Människor upplever hoppets bety-

delse olika, en del är mer medvetna om hoppet än andra. I svåra situationer i livet kommer 

hoppet att bli viktigare och framstå tydligare än annars. Sjukdom och ohälsa berör hela män-

niskans livssituation, det självklara invanda livet rubbas och tas mer eller mindre ifrån en. 

Eriksson (1994) menar att människan vid sjukdom står inför ett lidande som innefattar hela 

hennes livssituation. Lidandet kan innebära hot mot ens totala existens men kan också vara en 

faktor som medvetandegör hoppet. Mening i lidandet uppstår då människan försonar sig med 

situationen och därmed finner möjligheter och mening. Lidandet kan förvandlas till lust och 

glädje vid insikten om nya oanade möjligheter. En strimma hopp kommer in i en tidigare till 

synes hopplös situation (Eriksson, 1994). Sjukdomens utveckling och graden av symtom på-

verkar och förändrar hoppet. Fysiskt välbefinnande och god symtomkontroll ger hopp om att 

kunna övervinna sjukdomen medan till exempel smärta och svåra behandlingar påverkar hop-

pet negativt. Enligt Herth (1990) kan okontrollerbar smärta och obehag leda till överväldigan-

de trötthet och medföra att människan inte har energi nog för att upprätthålla hoppet. Det 
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framkommer i Raleigh (1992) studie att hoppet under sjukdom tidvis avtar och att det ofta 

sammanfaller med försämring av symtomen. När tillståndet försämras påverkas hoppet och 

fokuseras på meningen med livet och familj och vänner i stället för på tiden. Även om sjuk-

domen medför en begränsad livslängd kan hoppet tillåta människan att på ett konstruktivt sätt 

planera den återstående tiden (Herth, 1990). Under sjukdom framträder hoppet i olika grader. 

En obotligt sjuk människa har sannolikt en stor önskan om att bli frisk igen. Allt eftersom ti-

den går kan den sjuka människan bearbeta sina känslor, bli mera realistisk och kan försona sig 

med döden. Hoppet får en mer framträdande plats och knyts till att leva en viss tid till. Enligt 

Rustöen & Hanestad (1998) är överlevnad det viktigaste men framtiden kan bestå av mer än 

ett visst antal år.  

 

Den andliga tron visade sig i litteraturstudien vara en viktig källa för hopp. I en studie av 

Touhy (2001) framkommer att många anser att andligheten är viktig och utan den finns ingen-

ting. Närvaron av Gud eller någon annan högre makt hjälpte människorna att finna mening i 

lidandet och ta sig igenom svåra situationer. För många människor har sjukdomen inneburit 

att de kommit närmare Gud vilket har stärkt deras hopp. Enligt O´Connor, Wicker & Germa-

no (1990) är religionen och Gud en viktig källa för hopp för många människor. Dessa männi-

skor hade lättare för att acceptera sjukdom och lidande eftersom de upplevde att deras sjuk-

dom var en del av Guds plan. 

 

 Denna litteraturstudie visade att människors andliga tro gav dem möjlighet att se på döden 

med tillförsikt och att återförenas med sina närmaste. Enligt Rustöen (1992) är hopp förmod-

ligen knutet till tro hos alla människor. Varje människa har någon form av tro, någonting som 

går utanför henne själv och skänker visshet, tillförsikt och hopp. En kristen kan till exempel 

finna lindring på sin dödsbädd genom tron på det eviga livet. I litteraturstudien framkom att 

människor hade olika sätt att utöva sin tro på. Även Herth (1990) beskriver andliga handlingar 

som en viktig källa för hopp. De olika handlingarna medförde en ökad närhet till Gud. Detta 

hjälpte människorna att komma igenom svårigheter och stå ut med lidande. Enligt Eriksson 

(1994) är lidandet är en kamp mellan det onda och det goda, mellan lidandet och lusten. Li-

dandets kamp beskrivs som en plåga där människan kämpar emot känslan av skam och för-

nedring. Så länge det finns rörelse i lidandet finns det hopp. Hoppet består i rörelse mot lusten 

och en mening i lidandet och livet. Enligt Benzein et al., (2000) har även de som inte är reli-

giösa en tro till någon odefinierbar högre makt som påverkar livet.  
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Vi fann i litteraturstudien att familj och vänner hade central betydelse för trygghet, tillit och 

för att stärka hoppet hos den som drabbats av sjukdom. Att känna sig värdefull, behövd och 

delaktig hade stor betydelse för upplevelsen av hopp vid sjukdom. När man vid sjukdom har 

behov av att hämta styrka och hopp är det viktigt att ha tillgång till människor som är betydel-

sefulla. Samvaro och samtal med närstående kan ge bekräftelse på att man är värdefull och är 

viktigt för att kunna handskas med situationen (Raleigh, 1992). I en studie av Herth (1990) 

framkommer att människor som är sjuka anser att det är betydelsefullt att bli accepterad och 

bekräftad. Människors hopp stärktes när de behandlades med värdighet trots begränsningar på 

grund av sjukdom. Enligt Edlund (2002) kan människan uppleva värdighet genom att känna 

sig viktig, erkänd och betydelsefull. Andra faktorer som påverkar upplevelsen av värdighet är 

att ha kontroll och valmöjlighet i livet. Det är viktigt att veta varför den egna kroppen orsakar 

problem och att man trots dessa problem skall kunna uppleva värdighet. Känsla av värdighet 

kan uppnås genom att man finner ett sätt att leva med den egna kroppens begränsningar. En-

ligt Gustavsson (1997) är ett bekräftande samspel värdefullt eftersom det ökar värderingen av 

oss själva och därmed minskar sårbarheten. Bekräftelse berör vår jagupplevelse och i interak-

tion med andra påverkas den relation vi har till oss själva.  

 

Rustöen & Hanestad (1998) visar att nära relationer med familj och vänner är viktiga källor 

för hopp för människor som drabbats av svår sjukdom. Människor som är nära den sjuke kan 

vara ett värdefullt stöd under denna period. En viktig del av hoppet är att veta att familjen 

finns tillgänglig och kan finnas till hands då svåra beslut ska fattas. Denna litteraturstudie vi-

sade att människor som drabbats av sjukdom kunde upprätthålla hopp genom att se tillbaka på 

tider som varit. Det var betydelsefullt att kunna få dela upplevelser och minnen med närståen-

de. Genom att se tillbaka på ett gott liv och vad man tidigare uträttat kunde tillfredsställelse 

uppnås även i den nuvarande situationen. Även Herth (1990) beskriver att särskilda minnen 

och aktiviteter från förr stärker hoppet genom att berika den nuvarande situationen.  

 

Denna litteraturstudie visade att hoppet är knutet till framtiden. Människor med sjukdom me-

nade att hoppet gjorde att de kunde ha en tro på livet nu och i framtiden. De hade hopp om bot 

eller att i alla fall bli bättre och kunna leva det dagliga livet så normalt som möjligt. Genom 

att ha insikt om att tillståndet kunde förbättras öppnade sig möjligheter att planera för framti-

den. Ett sätt för att gå vidare var att sätta upp mål i livet. Dessa mål anpassades efter den funk-

tionella förmågan och var många gånger kortsiktiga. Enligt modellen Dagligt liv-Funktionellt 

hälsotillstånd, beskriven av Carnevali (1996), framgår att dagligt liv och funktionellt hälsotill-
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stånd interagerar och är beroende av varandra. En människas dagliga liv har inflytande på hur 

individen eller familjen måste fungera och anger kraven på den funktionella förmågan. Den 

funktionella förmågan i sin tur inverkar på individens och familjens möjligheter att leva sitt 

dagliga liv. Graden av den sjuka människans livskvalitet är beroende av förmågan att upprätt-

hålla en effektiv och tillfredställande balans mellan dagliga livets krav och de resurser som 

finns tillgängliga. Enligt Rustöen (1992) tydliggör den sjuka människan vad han vill uppnå 

under den kommande tiden genom att sätta upp mål. Att se framåt innebär att hopp finns och 

när de uppställda målen har uppnåtts innebär det att man har lyckats i sina strävanden. Även 

Rustöen & Hanestad (1998) påpekar att det är viktigt att ha mål för att kunna hoppas. Målen 

måste kännas angelägna att uppnå för att resultatet ska bli bra. Att ha tydliga mål gör att män-

niskan tvingas inse sin situation och tänka igenom vad det är som ska prioriteras. Även vid li-

vets slut är det viktigt att ha mål. Att utföra något som känns meningsfullt visar att det finns 

möjligheter trots den begränsade tiden (Rustöen, 1992).  

 

Resultatet i litteraturstudien visade att människor med sjukdom upplevde hopp när de blev 

bemötta med engagemang och lyhördhet. Vårdpersonalens närvaro och deras attityd gentemot 

dem hade stor betydelse för människors upplevelse av hopp vid sjukdom. Människor som 

drabbats av sjukdom behöver hjälp och stöd för att fatta nytt mod och stärka sitt hopp. Vid 

långvarig sjukhusvistelse blir sjuksköterskan en viktig del av den sjuka människans miljö och 

hennes sätt att vara får stor betydelse för dennes upplevelse av hopp. I denna studie fram-

kommer det att personalens bemötande att de visade att de var intresserade och tog sig tid till 

samtal, var viktigt. Francke, Garssen, Abu-Saad & Grypdonk (1996) menar att många som 

drabbats av sjukdom inte nämner sina behov för personalen. De har intrycket av att persona-

len är för upptagna och de vill därför inte ta upp deras tid. Personal som var positiv och visade 

att de trodde på en framtid för den sjuka ökade graden av hopp. I en studie av Mac Leod & 

Carter (1999) framkommer att sjuksköterskan kan förstärka känslan av hopplöshet genom att 

inte uppmärksamma den sjuka människans behov eller genom att stämpla honom som ett 

hopplöst fall. Denna litteraturstudie visade också att det var av stor betydelse hur personalen 

lämnade information och svarade på frågor. Information kan ges på många olika sätt och har 

stor inverkan på hoppet. Mac Leod & Carter (1999) menar vidare att människor helt kan för-

lora hoppet på grund av hur informationen från vårdpersonalen lämnas. När människor får sin 

diagnos eller får veta att det inte finns någon ytterligare behandling kan få dem att känna sig 

helt värdelösa. 
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Sjuksköterskan kan genom olika omvårdnadsinterventioner hjälpa den sjuka människan att 

fatta nytt mod och stärka sitt hopp. För att kunna göra detta är det viktigt att sjuksköterskan 

fördjupar sina kunskaper om vad hopp är och innebär för den unika individen. För att kunna 

se människan från ett inifrån perspektiv är det nödvändigt att sjuksköterskan lyssnar till pati-

enten och dennes berättelse. Det är viktigt att veta hur människor upplever och handskas med 

sin sjukdom och även hur sjukdomen påverkar deras dagliga liv. Med denna kunskap ökar 

möjligheterna att hjälpa den sjuka människan att ta fram sin egen styrka och få möjlighet att 

leva ett liv i värdighet (Söderberg, 1999).  

 

I all kommunikation mellan människor är det viktigt att bli bekräftad som person. Bekräftelse 

blir särskilt viktig då sårbarheten ökar, till exempel när en sjukdom hotar den egna existensen. 

Bekräftelsen är helande i sig men är också en förutsättning för att omvårdnadens konkreta mål 

ska kunna nås. Ett möte mellan sjuksköterskan och den sjuka människan som bygger på en 

bekräftande interaktion medverkar till bevarad och ökad självkänsla. Detta är i sin tur för-

knippat med ökad kapacitet till självbestämmande och upplevelse av självrespekt. När den 

sjuka människans självkänsla och förtroende för andra stärks kan svårigheterna i livet bemäst-

ras på ett bättre sätt. Bekräftelse medför även att den sjuka människan känner sig lugn, trygg 

och får ett ökat självförtroende. Detta ökar dennes villighet att vara öppen, sårbar samt till att 

vilja dela med sig av sin berättelse vilket är en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna 

förvärva förståelse för den andres upplevelsemässiga innebörd av sin livssituation. Genom att 

möta den sjuka människan med positiva förväntningar, respektera deras integritet, visa förtro-

ende bekräftar sjuksköterskan att den andra har ett värde som människa (Gustafsson, 1997). 

Om sjuksköterskan genom sina ord och handlingar visar den sjuka människan att dennes liv 

har ett värde upprätthålls dennes självrespekt och hopp (Rustöen, 1992).  

 

När en människa drabbas av sjukdom och den egna kroppen inte längre fungerar som förr kan 

det få till följd att man inte längre kan klara av de sysslor som ansetts som självklara. Att få 

lov att känna sig värdefull även om man är i behov av hjälp är viktigt. Det kan ge nya krafter 

och aktivera hoppet. Värdet av att vara unik blir tydligt då den sjuka människan anses värd att 

lyssnas till, blir respekterad för sina åsikter och inte bara blir en i mängden. När människan 

tillåts vara den han alltid varit lyfts det egna värdet som person fram och värdighet upplevs. 

Genom sitt eget uppträdande och genom sina handlingar kan sjuksköterskan bekräfta patien-

tens värdighet. Handlingar som syftar till att öka den sjuka människans värdighet kan vara att 
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se till att denne inte hamnar i situationer som är generande eller som de inte klarar av (Edlund, 

2002).  

 

När balansen mellan hälsa och ohälsa förändras söker ofta människan efter mening och tröst i 

lidande, liv och död. Varje människa har någon form av tro, någonting som går utanför självet 

och ger en visshet om framtiden, en tillförsikt och ett hopp. Det andliga livsrummet kan vara 

olika stort, ha olika innehåll och form men fungerar som en livgivande källa för den enskilda 

människan (Eriksson, 1987). Den andliga dimensionen innehåller inte bara en religiös tro utan 

även en känsla av att det finns en mening med livet. En vanlig beskrivning av andlighet är att 

det innebär en tro på något högre. Det behöver inte vara en tro på Gud utan kan vara en tro på 

någonting som gör att en känsla av inre frid, kärlek och mening uppkommer. Många gånger 

finns det tveksamheter hos vårdpersonalen när det gäller att ta reda på den sjuka människans 

andliga behov. Det kan bero på att behoven anses vara alltför personliga och privata. Den van-

ligaste orsaken till att de andliga behoven inte blir tillgodosedda är sjuksköterskans oförmåga 

att känna igen dem. Genom att spendera tid tillsammans med patienten kan sjuksköterskan få 

ökad kunskap om patientens andliga behov. Sjuksköterskan bör vara närvarande och aktivt 

lyssna till patientens tankar om meningen med livet och livets värde för att få ökad förståelse 

för vilka behov som finns. Det är också viktigt att sjuksköterskan kan lyssna till och respekte-

ra patienten utan att lägga in sin egen tro och värderingar (Strang, Strang & Ternestedt, 2002). 

När behoven är identifierade kan sjuksköterskan hjälpa den sjuka människan att få sina andli-

ga behov tillfredsställda genom olika strategier. Vanliga strategier kan vara att ge den sjuka 

människan möjlighet att delta i religiösa aktiviteter, be, läsa Bibeln eller lyssna till religiös 

musik (Rustöen & Hanestad, 1998). Enligt Strang, Strang & Ternestedt (2002 ) finns det 

grupper som särskilt behöver uppmärksammas beträffande de andliga behoven. Det gäller 

svårt sjuka och döende, invandrare och de som sedan tidigare aktivt har utövat en religion. För 

sjuksköterskan är det en viktig uppgift att se till att dessa människor får möjlighet att få sina 

andliga behov tillgodosedda. Det kan handla om att ha tillgång till speciell mat som passar de-

ras religiösa normer eller möjlighet att utöva sin religion på olika sätt. För andra kan det and-

liga behovet innebära att ha någon som finns till hands, som lyssnar och tar del av de funder-

ingar som handlar om meningen med livet.  

  

Familj och vänner har central betydelse för trygghet och tillit samt för att stärka hoppet hos 

den som drabbats av sjukdom. Gemenskap med familjen skänker trygghet och kan göra om-

givningen mer förutsägbar. Att uppleva sig själv som betydelsefull, kunna ge något åt andra 
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och själv ta emot är viktigt (Rustöen, 1992). Känslan av att vara värdefull bibehålls då kontak-

ten med närstående kan hållas vid liv. Det känslomässiga värdet som människa kommer fram 

genom den uppskattning som visas från närstående genom besök och telefonsamtal (Edlund, 

2002). 

 

Vissa sjukdomar kan dock leda till isolering från familj och vänner. Det är därför viktigt att 

sjuksköterskan erbjuder hjälp och stöd till den sjuke och de anhöriga (Rustöen & Hanestad, 

1998). Ett sätt kan vara att erbjuda anhöriga möjligheter att stanna kvar på sjukhuset under 

natten genom att bereda plats för dem (Andershed & Ternestedt, 1998). Andershed & Terne-

stedt (2000) beskriver i sin studie att anhöriga ibland har svårigheter att få information och 

kunna medverka i vården. En god relation mellan personal och anhöriga bygger på öppenhet 

och respekt. Det är viktigt att sjuksköterskan vågar diskutera och förklara situationen för de 

anhöriga. För att anhöriga ska känna delaktighet är det viktigt med tidig information som på 

ett öppet och ärligt sätt ges till både den sjuke och anhöriga. När de anhöriga vill ta större an-

svar för den sjukes vård bör sjuksköterskan vara lyhörd inför detta (Berterö, 1999). Den in-

formation som lämnas till patienten och de anhöriga måste vara begriplig och grundad på vad 

människor behöver och vill veta. Oönskad information kan bryta ned hoppet snarare än stärka 

det (Rustöen & Hanestad, 1998). Sjuksköterskan kan genom sitt bemötande ge det ”lilla ex-

tra”. Genom att nämna människor vid namn, ge omtänksamma gester, le och vara vänlig kan 

vården bli mera personlig (Mac Leod & Carter, 1999). 

 

Hoppet är knutet till framtid och förändring. En del av hoppet är att den sjuka människan kan 

se att det finns en framtid, även om sjukdom och lidande kommer att vara en del av det fort-

satta livet. Förväntningar rörande framtiden har stor betydelse för en människas upplevelse av 

hopp. För att kunna planera för framtiden är det viktigt att sätta upp mål. Sjuksköterskans 

uppgift är att hjälpa den sjuka människan att formulera mål som är lämpliga för den enskilde 

individen och dennes situation. Målen som formuleras kan sträcka sig över både kortare och 

längre tidsperspektiv. Enligt Rustöen och Hanestad (1998) är den sjuka människan mer villig 

att kämpa för mål som de själva anser som viktiga att nå. Sjuksköterskan bör stödja och hjälpa 

patienten att slappna av under ankomst samtalet. Detta leder till att patienten lättare kan berät-

ta sin historia, så att sjuksköterskan kan tillfredställa de individuella behoven (Carnevali, 

1996).  
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Sjuksköterskans funktion innefattar att hjälpa individer och familjer att balansera kraven och 

resurserna i det dagliga livet. Genom att använda modellen Dagligt liv- Funktionellt hälsotill-

stånd kan identifiering ske av de olika resurser som individen har tillgång till för att klara sitt 

dagliga liv. Om sjuksköterskan gör en bedömning som är grundad på data om patientens häl-

sosituation, dess påverkan på dagligt liv samt inre och yttre resurser och därefter ställer upp 

omvårdnadsmål blir målen realistiska. Det är också viktigt att sjuksköterskan är medveten om 

de värderingar, övertygelser, seder och bruk som berör hälsosituationen. (Carnevali, 1996). 

Hoppet kan aktiveras och den sjuka människan kan få nya krafter genom att sjuksköterskan 

utför omvårdnaden med engagemang och inlevelse. Genom att uppmuntra människor med 

sjukdom att använda sina egna resurser ökar deras förmåga att ta hand om sig själv. Detta 

upplevs som en utveckling i positiv riktning. Genom att lyssna och låta den sjuka människan 

berätta om sitt liv kan dennes livskänsla höjas. Berättandet om tider som varit underlättar för 

den sjuka människan att bottna i sitt liv och uppleva en känsla av sammanhang. Berättelsen 

kan underlätta möjligheten till acceptans av det egna livet (Ternestedt, 1998). 

 

Genom att använda sig av en kvalitativ ansats får man fram ett resultat som beskriver männi-

skors subjektiva upplevelser av ett fenomen. Fördelen med denna metod är att resultatet ger 

en ökad kunskap och djupare förståelse för människors egna upplevelser av det fenomen som 

undersöks. Metoden kan ge nya infallsvinklar på ett problem som inte visats förut. En nackdel 

med studien är att det är andras resultat som analyserats och att det är svårt att kontrollera tex-

ternas ursprung. Studiens tillförlitlighet ökade genom att bearbetningen utfördes i olika steg, 

samt att återkopplingar till ursprungstexterna gjordes kontinuerligt under arbetets gång. En 

faktor som begränsade denna studie var tiden. Det fanns svårigheter att få fram det material vi 

önskade under den tidsram som fanns.  

 

Vidare omvårdnadsforskning krävs för att öka förståelsen och kunskapen om vilka omvård-

nadsinterventioner som krävs för att sjuksköterskan ska kunna upprätthålla och stärka hoppet 

hos människor med sjukdom.  
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