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Abstrakt 

När en person får diagnosen cancer kan detta innebär en stor kris för denne. Vilket kan leda till en 
känsla av hopplöshet. Därför blir hoppet en viktig resurs samt kraftkälla för personen som drabbats 
av cancer, en kraft som driver människan framåt. Syftet med denna studie var att sammanställa 
kunskap om omvårdnadsåtgärder som främjar känslan av hopp till personer med cancer. Syftet 
besvarades utifrån de två frågeställningarna, Vilka omvårdnadsåtgärder främjar hopp samt hur kan 
sjuksköterskan omsätta de identifierade omvårdnadsåtgärderna i det dagliga omvårdnadsarbetet. 
Sammanställning av data gjordes genom en kunskapsöversikt. Analysen baserades på 10 
identifierade artiklar, dessa låg sedan till grund för resultatet. Resultatet bestod av 8 slutkategorier 
var av 5 innehöll omvårdnadsåtgärder så som samhörighet och stöd, omsorg, kommunikation och 
information, meningsfulla aktiviteter, minnen och kortsiktiga mål samt genom önskan och tro. 
Men även 3 slutkategorier som behandlade sjuksköterskans omsättande av omvårdnadsåtgärderna. 
Dessa var i form av relationen mellan sjuksköterskan och personen, kommunikation samt 
information. Resultatet har visat att sjuksköterskan kan använda sig av omvårdnadsåtgärder för 
att främja hopp hos personer med cancer. Men eftersom att hoppet är komplext krävs det att 
sjuksköterskan kan möta personens behov utifrån dennes förutsättningar. Detta för att 
omvårdnadsåtgärderna ska bli främjande för hoppet. 

Nyckelord: Hopp, personer med cancer, omvårdnadsåtgärd, kunskapsöversikt. 

 

 

  



3 
 

 
Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 
 

Denna kunskapsöversikt har fokus på omvårdnadsåtgärder som främjar hopp till personer som 

har diagnostiserats med sjukdomen cancer. I Sverige uppskattas det att minst var tredje person 

någon gång kommer att få ett utlåtande om att de bär på sjukdomen cancer (Socialstyrelsen, 

2013). Ett av sjuksköterskans stora ansvarsområden är omvårdnad. En god omvårdnad är av stor 

vikt för patienten som har drabbats av cancer (Papastavrou, Charalambous, Vryonides, 

Eleftheriou & Merkouris, 2016). Cancer är ett samlingsnamn för en stor grupp sjukdomar som 

innebär en okontrollerad celltillväxt i kroppens vävnad. Denna celltillväxt kan drabba alla delar 

av en persons kropp och sprids vidare i kroppen genom metastaser. Varje år dör 8,2 miljoner 

människor i världen i sviterna av cancer. 30-50 procent av dessa dödsfall skulle kunna undvikas 

ifall preventiva åtgärder utfördes och riskfaktorer undveks. Den i särklass största riskfaktorn för 

att drabbas av cancer är användning av tobak. De behandlingsformerna vilka använts mot cancer 

består av operation, cytostatika och strålbehandling (World Health Organization [WHO], 2017). 

I den rapport som Socialstyrelsen (2013) publicerat gällande statistik över cancersjukdomar 

rapporterades att år 2011 diagnostiserades 57 726 personer med cancer i Sverige. Den relativa 

överlevnaden var efter tio år bland kvinnor 65,7 procent och bland män 65,2 procent. I studien 

gjord av La Vecchia et al. (2010) har det kunnat ses en ökad överlevnad de senaste åren bland 

personer som har diagnostiserats med cancer i stora delar av Europa. Den ökade överlevnaden 

beror till stor del på bättre behandlingsalternativ samt tidig diagnostisering av cancer.   

En stor utmaning för sjuksköterskan i omvårdnaden kring patienten är att möta dennes behov på 

ett individuellt plan (Papastavrou et al., 2016). Ett av de perspektiv som omvårdnad kan utgår 

från är ett humanistiskt perspektiv. Det humanistiska perspektivet bygger på att vårdgivaren har 

ett holistiskt förhållningssätt i relation till personen som är i behov av omvårdnad. 

Omvårdnadsbehovet som finns hos personen kan vid ett holistiskt perspektiv hos sjuksköterskan 

ses utifrån människans psykiska, emotionella och sociala behov. Används detta synsätt 

genereras en omvårdnad som består av värdighet, en visad förståelse samt solidaritet gentemot 

personen menar Beltrán Salazar (2016). En god omvårdnad är ett förstahandsval för 

sjuksköterskan och därmed behövs en grundläggande förståelse för teori och praktik (Baid & 

Hargreaves, 2015). 

Det finns en ökad medvetenhet bland sjuksköterskor om vikten av ett etiskt förhållningssätt i 

omvårdnadsarbetet (de Casterlé, Meulenbergs, van de Vijver, Tanghe & Gastmans, 2002). Baid 

och Hargreaves (2015) belyser att sjuksköterskan måste besitta ett kritiskt förhållningssätt samt 

utöva sin profession utifrån ett etiskt förhållningssätt. Sjuksköterskan förklaras av De Casterlé et 
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al. (2002) vara den person inom omvårdnaden som har ett stort fokus på etiska aspekter, detta 

innebär ett personligt engagemang för patientens unika välbefinnande samt en medvetenhet hos 

sjuksköterskan. Wong (2009) definierar omvårdnadsåtgärd som att vara alla åtgärder vilka 

sjuksköterskor kan utföra för att förbättra patientens situation. Dessa åtgärder ska vara baserade 

på både kunskap och en bedömning av personen och situationen.   

En cancerdiagnos kan vara livsomvälvande och den förändrar ofta personens syn på världen, sig 

själv och framtiden (Kavradim, Özer & Bozcuk, 2013). Beskedet om att ha drabbats av sjukdom 

medför ofta stora förändringar i personen liv. Detta leder många gånger personen in i en 

transition. Denna transition tar personen från ett skede i livet till en annan sedan tidigare okänd 

fas i livet. Den individ som genomgår en transition känner sig många gånger mycket sårbar 

(Schulman-Green, Bradley, Nicholson, George, Indeck, & McCorkle, 2012). En transition 

innebär en form av rollförlust, att lämna det välkända och inta en ny position i livet, vilket 

medför stora påfrestningar för personen (Rancour, 2008). När människan drabbas av svår 

sjukdom blir hoppet en drivkraft till att orka bekämpa sjukdomen. Dock är känslan av hopp 

komplex (Rawdin, Evans & Rabow, 2013). Hoppet som kraft fungerar som en motivation för ett 

meningsfullt liv samt en värdig död. Känslan av hopp är mycket individuell och bygger många 

gånger på den enskilda personens upplevelse av möjligheter och förutsättningar för livet. För 

personer med cancer är hoppet en viktig resurs. Det kan påverka sättet personen ser på sig själv, 

sin sjukdomssituation samt hur synen på framtiden ser ut (Kavradim et al., 2013). 

Prognosen på en cancerdiagnos kan variera stort. Detta beroende på vilken typ av diagnos 

cancern består av. Det är även svårt att göra en individuell bedömning för hur prognosen ser ut 

för den person som har drabbats av cancer. Överlag har dock prognosen för dem som drabbas av 

cancer blivit bättre de senaste årtionden. Begrepp som “botad” och “frisk” är vid 

cancerdiagnoser inte lika självklara begrepp som vid annan typ av sjukdom. Det kan ta många år 

innan en individ med cancer kan ses som botad eller frisk. En person med cancer ses ur ett 

vårdperspektiv som frisk eller botad då denne har samma risk för att avlida som befolkningen i 

övrigt (Socialstyrelsen, 2013). Att få ett cancerbesked bekräftat är chockerande för den person 

som drabbats (Håland, Bentsen & Berland, 2017). Personen vilken drabbas av cancern kan 

uppleva osäkerhet, panik, ångest, depression och hopplöshet (Kavradim et al., 2013). Detta då 

diagnosen ofta åstadkommer en hopplöshet hos personen vilket leder till dessa känslor. En 

känsla av hopplöshet kan ge en lägre livskvalitet och en ökad önskan om att få dö (Lichwala, 

2014). 
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Enligt Herth och Cutcliffe (2002) har hopp blivit erkänt som en viktig källa till kraft för personer 

med svår sjukdom där ibland cancer. Hopp har identifierats som en viktig hjälp till personer för 

att handskas med livet, när det är som mest bräckligt. Fenomenet hopp beskrivs som en inre 

styrka som kan berika en persons liv, detta för att personen själv skall kunna se bortom dennes 

lidande, smärta och livskaos. Hopp handlar inte om falsk optimism utan en form av tro om en 

ljusare morgondag trots sjukdom (Herth & Cutcliffe, 2002). Hopp definieras som en dynamisk 

livskraft utifrån personens egna värderingar om möjligheter genom livet. Det handlar om 

personens egna känslor (Acquaye, Lin, Armstrong, Vera-Bolanos & Gilbert, 2016). Vi kommer i 

detta arbete definiera hopp enligt Herth och Cutcliffe (2002) samt Acquaye et al., (2016) 

ovanstående definitioner av hopp. Omvårdnadsåtgärder definieras enligt Wong (2009) 

definition. Där omvårdnadsåtgärder kan vara allt som kan förbättra situationen för personen.  

Då cancerbeskedet för många personer kan vara en stor kris kan beskedet leda till hopplöshet. 

Känslan av hopplöshet samt det faktum att många någon gång under livet får motta en 

cancerdiagnos. Detta tydliggör vikten av en djupare förståelse från vårdpersonalen kring vad 

dessa kan göra inom omvårdnadsarbetet för personer med cancer. Det vi med denna 

litteraturstudie vill belysa är vilka omvårdsåtgärder som kan hjälpa personer, vilka lever med 

cancer, till en främjad känsla av hopp. 

Syftet med studien är att sammanställa kunskap om omvårdnadsåtgärder som främjar känslan av 

hopp till personer med cancer. 

För att besvara detta syfte ha nedanstående frågeställningar sökts svar på.  

- Vilka omvårdnadsåtgärder främjar hopp? 

- Hur kan sjuksköterskan omsätta de identifierade omvårdnadsåtgärderna i det dagliga 

omvårdnadsarbetet? 
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Metod 
Denna studie är en kunskapsöversikt där befintliga artiklar integreras metodiskt för att få en 

ökad kunskap om ämnet, detta utifrån specifika frågeställningar. Insamlingen av dessa studier 

sker systematiskt och noggrant. (Polit & Beck, 2017, s. 647-648). En kunskapsöversikt valdes 

som metod för att denna kändes lämplig till det valda ämnet, och för att kunna besvara de 

formulerade syftet och frågeställningarna. Metodartikeln som valdes var den som framarbetats 

av Whittemore och Knafl (2005) vilka förtydligar att även artiklar av både kvalitativ och 

kvantitativ ansats kan inkluderas i studien för att nå en bredare kunskap om ämnet.  

Litteratursökning   

Utifrån det området vi valt att studera gjordes pilotsökningar för att kontrollera vad som tidigare 

skrivits inom ämnet (jmf. Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 61). Sedan genomfördes 

litteratursökningen som låg till grund för rapportens urval av artiklar. Detta för att sammanställa 

befintliga kunskaper om vilka omvårdnadsåtgärder som främjar hopp till patienter som drabbats 

av sjukdomen cancer. De bibliografiska referensdatabaser som använts vid litteratursökningen är 

CINHAL, AMED och PubMed.  Sökningen presenteras i Tabell 1. Sökningen genomfördes med 

söktermer som hope, nursing care, nursing interventions, patient care och cancer.  

I sökningen användes booleska sökoperatörer. OR användes för att undvika missar av artiklar, 

eftersom att det fanns flera begrepp som kunde ses som synonyma. Termen AND användes för 

att sätta samman två sökningar för att bilda en söksträng (Friberg, 2012, s. 69-70).  

Urvalet av artiklar startade med att samtliga artiklar som genererats ur sökningen granskades. I 

ett första steg av urvalet av artiklar var det rubrik och abstrakt som granskades. De artiklar som 

vid denna granskning ansågs vara relevanta för syftesformuleringen granskades i sin helhet. 

Detta för att kunna sortera ut artiklar vars innehåll svarar mot studiens frågeställningar. De 

artiklar som vid detta steg svarade mot syftet kom sedan att ligga till grund för resultatet i 

studien detta enligt Whittemore och Knafl (2005).  

Från CINAHL genererade sökningen 13 artiklar av dessa kvarstod 7 artiklar efter granskning av 

abstrakt och granskades i sin helhet. Av dessa 7 artiklar ansågs 3 artiklar svara till syftet och 

innehöll omvårdnadsåtgärder för att främja hopp. Från PubMed genererade sökningen 33 artiklar 

av dessa ansågs 6 artiklars abstrakt svara mot syftet och 2 kvarstod efter en noggrannare 

granskning där artiklarna lästes i sin helhet. Från databasen AMED genererade sökningen 56 
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artiklar varav totalt 10 artiklars abstrakt svarade mot syftet. Dessa 10 artiklar granskades 

ytterligare och efter det kvarstod 5 artiklar då de tio artiklarna lästs i sin helhet.    

Inklusionskriterierna bestod av personer med diagnostiserad cancer, alla former av cancer 

inkluderades. Personerna skulle även vara över 18 år. Innehållet i artiklarna som valts ut var av 

sådana att det svarar mot syftet och frågeställningarna. Begränsningar gjordes även vid sökning i 

databaserna. Dessa begränsningar var engelsk text, peer reviewed och att artiklarna var skrivna 

mellan åren 2000-2017.  

Tabell 1. Översikt av litteratursökning  
Syftet med sökningen: Syftet med studien är att sammanställa kunskap om 
omvårdnadsåtgärder som främjar känslan av hopp till personer med cancer. 

 

CINAHL 2017-01-30 Begränsningar: Peer Reviewed, 2000- 2017, English Language  
Söknr *) Söktermer Antal 

träffar 
Antal  
granskade 

Antal 
valda 

1 MSH Hope 1 740 
 

 
2 MSH Nursing Care 5 763 

 
 

3 MSH Nursing Interventions 3 551 
 

 
4 MSH Patient Care 10 100 

 
 

5 
 

# 2 OR #3 OR #4 19 253 
 

 
7 FT Cancer 126 376 

 
 

8 
 

#1 AND #5 AND #7 13 7 3 
AMED 2017-01-31 Begränsningar: 2000-2017, English Language  
9 FT Hope 760 

 
 

10 FT Nursing Care 2 267 
 

 
11 FT Nursing Interventions 231 

 
 

12 FT Patient Care 8 285 
 

 
13 

 
#10 OR #11 OR#12 10 056 

 
 

14 FT Cancer 8 085 
 

 
15 

 
#9 AND #13 AND 
#14 

56 10 5 

PubMed 2017-01-31 Begränsningar: 2000-2017, English Language   
 16 MSH Hope 485 

 
 

 17 MSH Nursing Care 4 4012 
 

 
 18  FT  Nursing Intervention 23 900 

 
 

 19 MSH Patient Care 395 321 
 

 
 20  

 
#17 OR #18 OR #19 438 971 

 
 

 21 FT Cancer 1 747 087 
 

 
 22 

 
#16 AND #20 AND 
#21 

33 6 2 

*MSH–Mesh termer i PubMed och CINAHL, FT–fritext  
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Kvalitetsgranskning av artiklar  

Artiklarna graderas genom kvalitetsgranskningsprotokoll bilaga G och H från Willman el al. 

(2011, s. 173-176) granskningsprotokollen användes för att undvika bias samt fastställa 

artiklarnas kvalité (Willman et al., 2011, s. 101-103). Samtliga artiklar granskades av båda 

författarna. Studierna graderades med hög, medel eller låg kvalité beroende på hur författarna 

hade lagt upp och redovisat metod-, analys- och resultatdelar i artiklarna. Genom 

granskningsprotokollen som användes kunde ovanstående delar i artiklarna utvärderas. Det som 

granskades var artiklarnas trovärdighet, tydlighet i forskningsfrågan samt hur välgrundade 

artiklarnas resultat var i from av kvalitét från bakomliggande källor (Willman et al., 2011, s. 

101-103). Den artikeln som har graderat till en låg kvalitét graderades till detta på grund av en 

bristfällig metoddel, vilket gjorde författarnas arbete svårt att följa. Artiklarna som graderades 

till kvalitén medel hade en god kvalité men det fanns brister bland annat i 

randomiseringsförfaranden, bortfallsanalys och beskrivning av kontrollgrupper. När 

kvalitetsvärdet graderades till en hög kvalité kunde detta härledas till en tydlig metod-, analys- 

och resultatdel. De kvalitetsgranskade artiklarna presenteras i Tabell 2.  
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Tabell 2. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=10) 

Författare 
/År/ 
Land 

Typ av 
studie  

Deltagare Metod 
Datainsamling 
/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög, 
Medel, 
Låg) 

Alidina & 
Tettero/2010/
Canada 

Kvalitativ oklart Litteraturstudie Sjuksköterskan har en viktig roll 
att fylla vid främjandet av en 
persons hopp. Detta genom att 
stötta patienten till att finna ett 
hopp. Genom att se till personens 
individuella hopp kan 
sjuksköterskan hjälpa denne till 
att nå ett främjat hopp.   

Låg 

Chen et al., 
/2015/China 

Kvalitativ 25 Intervju och 
observationsstu
die/ Fallstudie 

Genom att arbeta med hoppet 
genom olika former av 
omvårdnadsåtgärder kan personen 
få en främjad känsla av hopp inför 
framtiden. 

Medel 

Duggleby et 
al., 
/2007/Canada 

Kvantitativ 60 Enkät och 
intervjuer / 
Randomiserad 
kontrollstudie 

Omvårdnadsåtgärder som 
främjade hopp visade sig vara 
effektiva då det gällde att öka 
hoppet och livskvalitén hos 
deltagarna i studien.    

Hög 

Duggleby & 
Wright/2004/
Canada 

Kvalitativ  10 Semistrukturera
de intervjuer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Ärlig och tydlig information från 
sjuksköterskor är en viktig 
omvårdnadsåtgärd för att främja 
hoppet hos en person med cancer.  

Hög 

Herth/2000 
/USA 

Kvantitativ 115 Enkät studie 
(self-
report)/Kvasiex
perimentell 
studie 

Den grupp i studien som ingick i 
interventionsgruppen för 
omvårdnadsåtgärder visade på ett 
främjat hopp.  

Hög 

Herth/2001 
/USA 

Kvantitativ 38  Enkät studie  / 
Deskriptiv 
utvärdering 

Genom omvårdnadsåtgärder kan 
sjuksköterskan främja hopp hos 
personer med cancer. Den övning 
för att stärka hopp som rankades 
högst var att föra dagbok eller 
måla.                                                                      

Medel 

Innes & 
Payne/2009 
/England  

Kvalitativ 13 studier Narrativ 
litteraturöversikt
/ Deskriptiv 
analys  

Information lämnat till personen 
på ett gott sätt kan som 
omvårdnadsåtgärd främja hoppet.  

Medel 

Nåden & 
Sæteren/2009
/Norge 

Kvalitativ 8 Semistrukturera
de intervjuer  / 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Genom omvårdnadsåtgärder där 
sjuksköterskan ger tröst och 
bekräftelse till personen kan 
hoppet främjas.   

Hög 

Olsson et al., 
/2010/Canada 

Kvalitativ  11 Intervjuer och 
dagböcker  / 
Kvalitativ 
innehållsanalys  

Genomolika omvårdnadsåtgärder 
kan sjuksköterskan hjälpa 
personen till ett främjat hopp.  

Hög 

Petri & 
Berthelsen 
/2015/ 
Danmark   

Kvalitativ 3 Intervju / 
Fenomenologisk 
analys 

Sjuksköterskan kan som en 
omvårdnadsåtgärd främja 
personens hopp genom omsorg, 
uppmuntran samt hoppet om ett 
tillfrisknande.  

Hög 
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Analys 

Analysen inleddes med att båda författarna till studien läste samtliga inkluderade artiklar i sin 

helhet för att få en överblick av insamlad data. Whittemore och Knafl (2005) beskriver i den 

första fasen av datareduktion att författarna skall utgå från ett specifikt system vilket gör den 

befintlig data mer överskådlig. Denna litteraturstudies analys startade med att textenheter valdes 

ut från de inkluderade artiklarna, dessa kodades och fördes sedan in i en tabell för att göra data 

mer överskådlig samt bearbetningsbar. Kodningen bestod i att varje artikel gavs ett nummer för 

att sedan även ge varje textenhet i artikelns resultatdel ett individuellt nummer. Detta för att 

särskilja textenheterna från varje specifik artikel. Kodningen kunde som exempel se ut på detta 

sätt 1:2. Där 1 står för artikelns nummer och 2 för textenhetens nummer. Textenheterna 

översattes sedan och kondenserades. Med hjälp av kondenseringen kunde data reduceras till en 

högre abstraktionsnivå. Data reducerades på ett noggrant och från författarna ett så objektivt sätt 

som möjligt för att undvika egna tolkningar. Enligt Whittemore och Knafl (2005) kan en matris 

med fördel användas för att klassificera data. I matrisen som Whittemore och Knafl (2005) 

beskriver läggs de extraherade textenheterna in i undergrupper. I denna studie sattes den 

extraherade data från primärkällan in i en matris där den sorterades utefter de valda 

frågeställningarna.   

Genom att sedan jämföra data i matrisen i enlighet med Whittemore och Knafls (2005) 

metodartikel kunde liknande variabler och mönster kartläggas i den bearbetade data. Utefter 

detta kunde teman utvinnas, dessa teman blev till kategorier vilket gjorde att den extraherade 

data kunna grupperas tillsammans med data som tolkats vara likvärdig. Dessa teman speglade de 

valda frågeställningarna som ett första steg i att besvara dem och nå ett resultat.  

I Whittemore och Knafls (2005) slutgiltiga fas där slutsatser dras och verifikationer av data 

genomförs, genomgår data en syntes för att nå en så hög abstraktionsnivå som möjligt. Likheter 

och skillnader identifierades. Under denna del av analysprocessen låg en stor vikt i att inte dra 

slutsatser för tidigt, detta för att undvika feltolkningar. Whittemore och Knafl (2005) beskriver 

denna del av analysen som utmanande. Utifrån metodartikeln genomfördes denna slutgiltiga fas 

av författarna för att finna likheter och skillnader utifrån den verifierade data samt för att sedan 

nå en syntes.  

Från det sista steget i analysprocessen görs en syntes av varje undergrupp som tagits fram i 

matrisen. Detta för att skapa en integrerad summering av varje ämne och fenomen. Ärlighet är 
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viktig prioritering genom hela analysprocessen för att undvika missvisande resultat (Whittemore 

& Knafl, 2005). Under hela arbetet med studien sparas all dokumentation och data. Detta för att 

visa på en transparens i analysens tolkningsprocess.  

Resultat 

Studiens resultat bygger på tio artiklar som tagits fram genom litteratursökningen och analysen 

som presenterats under metoddelen av denna studie. Samtliga artiklar svarade mot 

frågeställningen Vilka omvårdnadsåtgärder främjar hopp? Och sju artiklar svarade på den andra 

frågeställningen; Hur kan sjuksköterskan omsätta de identifierade omvårdnadsåtgärderna i det 

dagliga omvårdnadsarbetet?  

Det sammanställda resultatet presenterades under slutkategorier i tabell 3.   

Tabell 3. Översikt av slutkategorier utifrån frågeställningar 

Frågeställningar Slutkategorier (n=8) 

Vilka omvårdnadsåtgärder främjar hopp? -Hopp främjas genom samhörighet och stöd 

-Hopp främjas genom omsorg 

-Hopp främjas genom kommunikation och information 

-Hopp främjas genom meningsfulla aktiviteter, minnen 

och kortsiktiga mål 

-Hopp främjas genom önskan och tro 

Hur kan sjuksköterskan omsätta de identifierade 

omvårdnadsåtgärderna i det dagliga 

omvårdnadsarbetet? 

-Relationen mellan sjuksköterskan och personen  

-Kommunikation mellan sjuksköterskan och personen  

-Information från sjuksköterskan till personen 

 

Omvårdnadsåtgärder som främjar hopp 

Under sammanställningen av resultatet identifierades en rad omvårdnadsåtgärder som svarade 

mot den första frågeställningen.  

Hopp främjas genom samhörighet och stöd 

Samhörighet identifierades i Herth (2001) som en omvårdnadsåtgärd vilken en person som har 

fått en cancerdiagnos behöver få känna med sjuksköterskan, detta för att hopp skall kunna 

främjas. Även samhörighet med familj och vänner är viktigt för främjandet av hoppet. Det 

påvisas även av Chen, Komaromy och Valentine (2015) att vårdpersonal och familj behöver 

fungerar som resurser för att personens hopp skall kunna främjas. Vårdpersonalen kan fungera 

som resurser genom de kapaciteter, åtgärder, svar samt attityder de kan bidra med för att hoppet 

skall stärkas. För att en person ska kunna få ett främjat hopp är det viktigt att denne som 
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omvårdnadsåtgärd får stöd, tröst och uppmuntran från sjuksköterskan (Alidina & Tettero, 2010; 

Nåden & Sæteren, 2009; Petri & Berthelsen, 2015). Stöd är viktigt för att personen ska kunna 

fortsätta med sin vardag och upprätthålla hoppet om ett tillfrisknande anger Petri och Berthelsen 

(2015). Tröst från sjuksköterskan kan hjälpa personer som känner hopplöshet att återfinna och 

främja hoppet (Nåden & Sæteren, 2009). 

Hopp främjas genom omsorg  

Flera studier (Alidina & Tettero, 2010; Chen et al., 2015; Herth, 2000; Herth 2001; Petri & 

Berthelsen, 2015) visade att omsorg från sjuksköterskan är en omvårdnadsåtgärd som kan främja 

hopp hos personer med cancer. Omsorg kan bestå av behandling och vård (Petri & Berthelsen, 

2015) men även av uppmuntran (Herth, 2000). Behandling som en del av omsorgen kan bestå i 

en kontrollerad symptombild, vilken kan främja hopp till en person med cancer. Uppmärksamhet 

för personens symptom och genom en kontrollerad symtombild kan hoppet för personen stärkas. 

Detta gör att symptom kontroll kan ses som en omvårdnadsåtgärd. Symptomen kan bestå av 

smärta, depression, illamående, förstoppning, aptitlöshet, andnöd samt viktminskning hos 

patienten (Duggleby & Wright, 2004). Genom en okontrollerad symptombild kan personens 

hopp bli hotat istället för stärkt (Alidina & Tettero, 2010; Duggleby & Wright, 2004). 

Hopp främjas genom kommunikation och information   

Studierna (Alidina & Tettero, 2010; Duggleby & Wright, 2004; Chen et al., 2015) visade på att 

kommunikation mellan personen och sjuksköterskan som omvårdnadsåtgärd kan främja hopp till 

personen som drabbats av cancer. Kommunikation kan identifiera mål och värderingar som 

personen har, och där med fås en djupare insikt i personens livssituation detta leder till ett stärkt 

hopp (Alidina & Tettero, 2010). Detta kan även medföra att personen vågar öppna sig och delge 

information som tynger denne (Herth, 2001). Genom att personen delger livshistorier och 

händelser bidrar kommunikationen till ett ökat hopp (Duggleby et al., 2007).   

 Två av studierna (Duggleby & Wright, 2004; Innes & Payne, 2009) visade på att information 

som omvårdnadsåtgärd till en person som har diagnostiserats med cancer är av stor vikt. Detta 

för att denne ska kunna stärka sitt hopp. Information som lämnas till personen av sjuksköterskan 

bör vara rak och ärlig i sitt slag för att stärka hoppet. När den ärliga informationen är kopplad till 

en god relation kan den främja hopp och ge personen kontroll över känslorna rädsla och ångest 

(Herth, 2001).  

Hopp främjas genom meningsfulla aktiviteter, minnen och kortsiktiga mål 

Duggleby et al., 2007; Herth, (2001) lyfter att en omvårdnadsåtgärd för att främja hopp till 
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personer med cancer kan vara kreativa aktiviteter. Dessa anger Duggleby et al., (2007) kunna 

bestå av att måla, författa dikter, andra verk. Hoppet kan även främjas genom att skapa 

bildkollage av föremål som är betydelsefulla och genererar glädje för personen, detta omfattar 

även föra dagbok (Herth, 2001). Hopp kan främjas genom att personen får efterlämna något. 

Dessa föremål kan vara handskrivna brev eller andra saker som deras närstående kan blicka 

tillbaka på i framtiden (Duggleby & Wright, 2004). 

Fotografier och de minnen dessa genererar identifierades av de tre studier (Duggleby et al., 

2007; Olsson, Ostlund, Strang, Jeppsson Grassman & Friedrichsen, 2010) som en 

omvårdnadsåtgärd vilken kan främja och vidmakthålla hoppet. Det tydliggörs att hoppet skapas 

genom att personen får titta på fotografierna. Minnena blir viktiga för att personen ska få ett lugn 

inför framtiden men även för att bli ihågkommen. Genom detta kan personen fokusera på att 

leva livet idag (Olsson et al., 2010).   

En omvårdnasåtgärd för att stärka hoppet kan vara att lyssna på musik som är personen anser 

vara upplyftande (Duggleby et al., 2007; Herth, 2001). En stärkande omvårdnadsåtgärd för 

hoppet kan vara att bli serverad mat och dryck. Då utöver annan nödvändig näringstillförsel så 

som vätskeersättning och näringsdrycker. Detta för att hoppet ska leva kvar genom den sociala 

kontakt en måltid kan åstadkomma. Det fyller även människan med liv, så hoppet kan hållas vid 

liv (Chen et al., 2015).   

Genom att sjuksköterskan tillsammans med personen skapar kortsiktiga mål, kan sjuksköterskan 

återge hoppet till personen, detta genom uppmuntran till att använda strategier som kan stärka 

hoppet menar Alidina och Tettero, (2010); Duggleby och Wright (2004). I studierna (Duggleby 

& Wright, 2004; Herth, 2001) identifieras kortsiktiga mål som främjande för hoppet. Det är 

genom att hjälpa personer att sätta upp dessa kortsiktiga mål som gör detta till en 

omvårdnadsåtgärd. Genom att uppnå dessa kortsiktiga mål kunde personen känna kontroll och 

en mening med livet. Vilket ansågs främjande för hoppet. De kortsiktiga målen kunde bestå av 

bakning eller att klara av en dag med svårigheter (Duggleby & Wright, 2004). Hopp kunde 

stärkas av det redan befintliga hoppet (Duggleby & Wright, 2004; Herth, 2001). Befintligt hopp 

kunde användas som främjande för hoppet genom att göra en lista över saker som personen 

anser representerar hopp (Herth, 2001). 

Hopp främjas genom önskan och tro 

Petri och Berthelsen (2015) lyfter hopp om ett tillfrisknande som främjande för hoppet hos 

personer med cancer. Hopp om ett tillfrisknande kunde ses som ett ledande ljus genom 
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vardagen, en kompas och en stärkande kraft till att nå hoppet. Genom detta hopp kan personen 

fortsätta hoppas (Petri & Berthelsen, 2015). Hopp kan även främjas genom tron på Gud, detta 

genom att personen får en förståelse genom tron om varför just denne har drabbats av sjukdom, 

denna tro på en Gud skapade en trygghet och minskade personens lidande (Duggleby & Wright, 

2004). Tro och spirituell livsåskådning kan även främja hoppet (Alidina & Tettero, 2010).  

Syntes 

Omvårdnadsåtgärder som kan främja hopp för en person med cancer är många. Hopp främjas 

genom samhörighet och stöd, omsorg, kommunikation och information, meningsfulla aktiviteter, 

minnen och kortsiktiga mål samt önskan och tro. Huvudsakligen visar resultatet sammantaget att 

omvårdnadsåtgärder som främjar hopp är specifika åtgärder som är individuella för varje person. 

Identifiering av behov är avgörande för att hopp ska kunna främjas. Att uppmärksamma 

personens känslor ger denne en möjlighet att uttrycka vad hoppet är för personen. Som en 

genomgående röd tråd i resultatet kan det ses hur hopp främjas men även stärks genom 

sjuksköterskans omsorg. Omvårdnadsåtgärderna vilka kan främja hopp kan ingå i många olika 

delar av vårdsituationen. Hoppet kan även främjas via samhörighet med personen, uppmuntran, 

uppmärksamhet, visad empati och en kontrollerad symptombild.  

Hur kan sjuksköterskan omsättande de identifierade omvårdnadsåtgärderna i det dagliga 

omvårdnadsarbetet  

Den andra frågeställningen behandlas i denna del av resultatet. Analysen genererade tre 

slutkategorier som här nedan presenteras.   

Relationen mellan sjuksköterskan och personen 

Studien gjord av Alidina och Tettero (2010) påvisar att förståelse för hoppet ger sjuksköterskan 

möjligheten att agera som en källa till hopp. Den emotionellt medvetna sjuksköterskan kan vara 

en källa till hopp genom daglig interaktion med personen, detta genom att visa närvaro, vara 

omhändertagande, visa lyhördhet och aktivt lyssnande. Genom detta kan sjuksköterskan hjälpa 

personen att främja dennes känsla av hopp (Alidina & Tettero, 2010; Chen et al., 2015; Herth, 

2001). Genom att uppmuntra personen att vara delaktig i den egna vården, möjliggör 

sjuksköterskan en vision av ett främjat hopp (Herth, 2001; Olsson et al., 2010).     

Studier (Alidina & Tettero, 2010; Herth, 2001; Petri & Berthelsen, 2015) visar att 

sjuksköterskan bör se till personens resurser och egenskaper för att hjälpa personen och 

uppmuntra denne till att främja hoppet. Egenskaperna hos personen kan vara mod, optimism 
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samt ett målinriktat förhållningssätt. Personers filosofi kring meningen med livet kan med 

hjälpas av personliga egenskaper som fungerar främjande och vidmakthållande för hoppet. 

(Alidina & Tettero, 2010; Herth, 2001). Sjuksköterskan skapar genom relationen en trygghet för 

personen vilket ger en ”säker väg” för denne att ta under sin resa mot hoppet (Herth, 2001). När 

sjuksköterskan genom relationen fungerar som stöd för personen agerar denne genom att vara 

närvarande, vilket inger en känsla av säkerhet, hopp och tillit (Olsson et al., 2010). 

Sjuksköterskan kan genom att vara uppmärksam på personens känslor möjliggöra för personen 

att uttrycka vad som främjar dennes hopp samt vad som är betydelsefullt för denne. När 

sjuksköterskan kan visa empati för personens oro, rädsla och tvivel möjliggör det att dessa 

känslor kan klargöra källor till hopp för personen. Genom att sjuksköterskan stärker självkänslan 

hos personen kan hopplösheten motarbetas och hoppet främjas (Alidina & Tettero, 2010).   

I en studie gjord av Herth (2001) behandlas det att sjuksköterskan genom ett nära arbete med 

personens närstående kan få dessa att förstå hur viktiga de är för personens hopp. Genom att de 

närstående hjälper personen minnas glädjande händelser kan familjen hjälpa denne till ett mer 

positivt tänkande. För att sedan använda dessa som buffert vid kommande svårigheter (Herth, 

2001). Två studier (Alidina & Tettero, 2010; Chen et al., 2015) visar att goda relationer till 

vänner, familj, närstående och sjuksköterskor verkar främjande och stärkande för hoppet. Det är 

viktigt att personen i dessa relationer kan känna samhörighet med sjuksköterskan även i 

omvårdnadssituationen. 

Kommunikation mellan sjuksköterskan och personen  

Under god kommunikation mellan sjuksköterskan och personen visade resultatet att personen 

kunde sätta ord på känslor och upplevelser. Denne behövde då inte längre hålla dessa inom sig. 

När personen fick berätta om sina känslor och upplevelser steg känslan av hopp. Vid samtal om 

döden bör sjuksköterskan även där återge hoppet som känsla. Vid samtal om döden bör detta ske 

på patientens initiativ och på dennes villkor, samt tillsammans med människor, familj eller 

sjuksköterskan som är betydande för denne (Olsson et al., 2010). I ett par studier (Duggleby & 

Wright, 2004; Olsson et al., 2010) framkom att kommunikationen bör vara ärlig och öppen för 

att ej förhindra känslan hopp. När verbal kommunikation inte längre är möjlig, blir det viktigt att 

se bortom orden och förlita sig på den beteendemässiga kommunikationen till personen för att 

främja hoppet (Chen et al., 2015). Negativa sjukhuserfarenheter kan vara en orsak till en 

minskad känsla av hopp. Detta kan te sig i nedlåtande, kall och respektlös kommunikation från 

sjuksköterskan till personen i frågan (Alidina & Tettero, 2010).    
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Information från sjuksköterskan till personen   

Information till personen bör inte vara definitiv, sjuksköterskan bör alltid försöka inge känsla om 

vad som är möjligt för att generera hoppet till personen. En tydlig information från 

sjuksköterskan är att föredra (Chen et al., 2015; Innes & Payne, 2009). För att främja hoppet hos 

en person med cancer kan sjuksköterskan använda sig av den kunskap och förståelse denne hade 

för den medicinska vetenskapen (Chen et al., 2015).   

Det påvisas i studier (Innes & Payne, 2009; Petri & Berthelsen, 2015) att otydlig information 

från sjuksköterskan kan förhindra en känsla av hopp hos personen. Två studier (Alidina & 

Tettero, 2010; Duggleby & Wright, 2004) har identifierat att en kontrollförlust, ett lidande och 

en osäkerhet hos personer med cancer kan vara hotande mot hoppet.   

Syntes 

Sjuksköterskan kan via omvårdnadsåtgärder hjälpa personen som lever med cancer till ett 

främjat hopp. Detta genom att använda sig av omvårdnadsåtgärder riktade mot personens 

individuella upplevelse av hopp. Genom omvårdnadsåtgärder kan sjuksköterskan inverka på 

personen på ett individuellt plan för att främjar hopp. En god relation bidrar till att 

sjuksköterskan kan ge trygghet och stöd till personen. Detta möjliggör för personen en säker väg 

genom cancerns sjukdomsförlopp. Det gäller även för sjuksköterskan att se till de närstående 

personen har. Genom att jobba med de närstående kan sjuksköterskan hjälpa dem att blir en källa 

till hopp för personen.  

Det påvisas även att kommunikation samt informationen från sjuksköterskan är av stor betydelse 

vad gäller att främja hopp. Samtidigt bör sjuksköterskan vara medveten i givandet av 

information för att undvika hot mot hoppet. Det handlar egentligen om att främja personens 

hopp genom omsorg där sjuksköterskan sätter fokus på personen och dennes värderingar och 

önskningar.     
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Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie har varit att sammanställa kunskap om omvårdnadsåtgärder 

som främjar känslan av hopp till personer med cancer. Vi har valt att belysa detta ämne för att 

lyfta vad som främjar hoppet hos personer som drabbats av cancer. Men även för att 

sjuksköterskan skall få ett verktyg i sitt dagliga omvårdnadsarbete för främjandet samt 

stärkandet av hoppet hos personer med cancer i form av konkreta omvårdnadsåtgärder.  

För att få svar på studiens syfte har frågeställningarna: Vilka omvårdnadsåtgärder främjar hopp? 

samt hur omsätter sjuksköterskan de identifierade omvårdnadsåtgärderna i det dagliga 

omvårdnadsarbetet? sökts svar på. Totalt kunde 8 slutkategorier identifieras ur den framtagna 

litteraturen. Genom att ställa resultatet mot omvårdnadsteoretikerna Joyce Travelbee som lyfter 

sjuksköterskans mellanmänskliga aspekt men även behandlar begreppet hopp och Kaye Herth 

som i många studier behandlar begreppet hopp, kan resultatet angående hoppet diskuteras och 

reflekteras kring. Resultatet kommer även att ställas mot annan vetenskaplig litteratur. Detta för 

att öka kunskapen och det kritiska resonemanget kring resultatet.  

Resultatet från litteraturstudien visade på att samhörigheten mellan sjuksköterskan och patienten 

är främjande för hoppet. Sjuksköterskan kan vara uppmuntrande och var ett stöd för personen 

för att främja hoppet. Mikyoung (2016) visar i sitt resultat att en omvårdnadsåtgärd kan vara allt 

från känslomässigt stöd till att åtgärda smärta eller ta vitala parametrar på en person. Herth 

(1995) har tagit fram ett ramverk över omvårdnadsåtgärder för att främja hopp hos personer med 

cancer. Ämnet hopp som känsla definieras som en mycket viktig aspekt för personer med 

cancer. Herth påvisade dock att det fanns omvårdnadsåtgärder som genererade mer hopp än 

andra, en av dessa var samhörighet med andra. Vi anser att sjuksköterskan måste kunna fungera 

som ett stöd för en person med cancer, för att främja dennes hopp. Eftersom att stödet utifrån 

inte alltid är tillräckligt. Det vill säga att alla personer kanske inte har samma möjlighet till ett 

socialt skyddsnät. Att få en cancerdiagnos är en oerhört livomvändande och därmed ökar 

behovet av stöd men även att få känna samhörighet.    

Resultatet i vår studie visar att omsorg från sjuksköterskan främjar hoppet hos personer med 

cancer. Denna omsorg kan bestå av behandling, vård och uppmuntran. Omsorgens betydelse för 

främjandet av hopp behandlas även av Travelbee (2001, s. 118) där hoppet karaktäriseras som 

ett beroendeskap till andra människor. Att få hjälp från andra människor är nödvändigt för att 

personen skall få en chans att överleva. Travelbee förklarar beroendeskap som att alla är 

beroende av varandra. Herth (1995) belyser även den del av omsorgen som består av behandling. 



18 
 

 
Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 
 

Detta då en av de tre omvårdnadsåtgärder som identifierats av Herth som genererade mer hopp 

än övriga var god komfort och smärtlindring. I denna litteraturstudie framkom det att en 

kontrollerad symtombild var av vikt för att hoppet skulle kunna främjas. Men även att en 

okontrollerad symptombild var ett hot mot personens hopp. Även Dong et al. (2016)  har 

kommit fram till att en kontrollerad symtombild var stärkande för hoppet. Hoppet stärktes 

genom att en kontrollerad symtombild minskade rädslan för framtiden. Det vi har kommit fram 

till angående omsorgen från sjuksköterskan är att den kan bestå av många olika delar. Omsorgen 

är en viktig del med en väldigt diffus omvårdnadsåtgärd, den går inte alltid att ta på. Därför 

krävs det ett engagemang gentemot personen från sjuksköterskan. Detta för att kunna identifiera 

individuella behov. Dessa behov kan vara allt från uppmuntran till symtomlindring.      

Resultatet visade på att en god, rak och ärlig information var stärkande för hoppet. 

Informationen och kommunikation skulle ej heller vara definitiv för att främja hopp. Resultatet 

gällande sjuksköterskans omsättande av omvårdnadsåtgärden visar även på att kommunikation 

och information från sjuksköterskan till personen bör ske på personens initiativ. Vilket belyser 

vikten av att kommunikation och information sker på personens villkor. Att lämna en otydlig 

information till personen kan förhindra känslan av hopp. Enligt Stajduhar, Thorne, McGuinness 

och Kim-Sing (2017) påvisas att information är ett känsligt område. Vissa personer vill ha en 

ärlig och rak information gällande prognos och sjukdom, informationen som ansågs vara falsk 

motverkade känslan av hopp. Andra ansåg det fördelaktigt att ej veta allt angående sjukdomens 

progression. En balans mellan ärlighet i informationsgivandet samt att se till personens behov av 

hopp anser Stajduhar et al. vara viktigt att ta i beaktning. Vi anser av sjuksköterskan bör ha i 

beaktning att alla personer inte vill ha all information. Därför blir det viktigt för sjuksköterskan 

att vara lyhörd inför personens åsikt angående vilken typ av information denne vill ha.   

Resultatet visar på att olika aktiviteter, minnen och kortsiktiga mål är omvårdnadsåtgärder som 

främjar hoppet. Genom kortsiktiga mål kunde personen finna meningen med livet och en känsla 

av kontroll. Detta stödjs även av Herth (1990) som förtydligar att kortsiktiga mål var stärkande 

för personers hopp. Travelbee (2001, s. 119-120) belyser att en önskan kan definieras som en 

komponent i hoppet. Detta utifrån att önskan definieras genom att en person kan uppnå 

kortsiktiga mål. Dessa mål behöver endast vara att kunna fullfölja en uppgift. Den sista av de tre 

omvårdnadsåtgärder som Herth (1995) ansåg vara mer stärkande för hoppet var att personen fick 

hjälp att se till positiva små glädjeämnen trots sin sjukdom. Vilket även kunde ses i resultatet där 

det identifierades att fotografier, målning och skapande var stärkande för hoppet. Vi är väldigt 

eniga gällande resultatet som har framkommit, mål är viktigt för personer som drabbats av 



19 
 

 
Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 
 

cancer. Därför att detta möjliggör en framåtanda och en känsla av kontroll, detta resulterar i att 

livet får en mening igen. Vilket kan främja dennes hopp.    

Hoppet om ett tillfrisknande framkom i resultatet som en omvårdnadsåtgärd som var främjande 

för hoppet. Travelbee förklarar att en önskan ligger nära hoppet, det kan exempelvis vara 

dagdrömmar eller en önskan och hopp om att bli frisk från sin sjukdom. Även fast personen vet 

att dennes önskan kanske aldrig kommer slå in. Vi anser att alla människor måste våga hoppas 

och önska om att en förbättring kan ske. Hoppet om ett tillfrisknande är ytterst viktigt för att 

hoppet skall kunna främjas.      

Resultatet visade på att genom en spirituell livsåskådning och tro på Gud hjälptes personer med 

cancer att främja hoppet. Detta genom den trygghet, förståelse och minskat lidande som tron gav 

dem. Tron var något att luta sig mot. Detta resultat bekräftas även av Herth (1990) vars studie 

visade på att tro till en gud eller en högre makt hjälpte personer att känna hopp. En spirituell 

livsåskådning och tro på gud anser vi vara väldigt viktigt för de personer som har den 

livsåskådningen. Därför bör vi som sjuksköterskor stötta dem i deras tro trots att vi själva kanske 

inte alltid har samma värderingar. Cagle och Wolff (2009) beskriver dock att tron kunde få 

människor att se sjukdomen cancer som ett straff. Genom förnekande av sjukdomen kunde dessa 

personer bibehålla någon form av hopp. Detta genom att inte prata om sjukdomen eftersom att 

man ansåg att sjukdomen inte skulle förvärras då. Ett erkännande av sjukdomen kunde göra att 

hoppet uteblev.  

Resultatet visar på att när sjuksköterskan är närvarande ger detta en känsla av säkerhet, hopp och 

tillit till personen som drabbats av cancer. Sjuksköterskan skapar en trygghet för personen och 

kan då fungera som ett stöd. Då sjuksköterskan aktivt lyssnar, är närvarande, lyhörd och 

omhändertagande kan personen hjälpas till ett främjat hopp. Då sjuksköterskan är uppmärksam 

på personen kan denne förmedla vad som är viktigt för denne och vad denne anser vara 

främjande för hoppet. Hoppet är komplext och är individuellt för varje person. Relationen 

mellan sjuksköterskan och den sjuke personen förklarar Travelbee (2001, s. 171-172) som ett 

förhållande mellan två människor. Detta relationsskapande beskrivs mer som en process som tar 

tid. Att skapa en god relation till den sjuke sker inte över en dag, det betyder att sjuksköterskan 

måste sätta sig in i personens tankar och erfarenheter. Genom detta kan sjuksköterskan 

strukturera omvårdnadsåtgärder som fungerar för den unike personen. Sjuksköterskan får då 

möjlighet att utnyttja kunskapen och insikten denne har fått till den sjuke personen. Resultatet 

visar att de omvårdnadsåtgärderna som framkommit behöver vara individualitet anpassade för 
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personerna. En omvårdnadsåtgärd som en sjuksköterska utför i syfte att främja en känsla av 

hopp kan främja personens hopp, om detta är något som personen anser vara hopp. Det vill säga 

att omvårdnadsåtgärden är betydelsefull för personen. Ogasawara, Hasegawa, Tanabe, et al. 

(2017) förklarar att en sjuksköterska kan dokumentera personens symtom för att sedan bedöma 

vilken eller vilka omvårdnadsåtgärder som passar denne bäst utifrån personens individuella 

behov. Vi anser att relationen mellan sjuksköterskan och personen är oerhört viktig, ett 

relationsskapande krävs för att behov skall kunna identifieras. Detta möjliggör genomförandet 

av omvårdnadsåtgärder som faktiskt främjar hopp för personer med cancer. 

Intervention 

En intervention vi har valt att belysa är vikten av sjuksköterskans förståelse för personen som 

har dabbats av cancer. Därför har vi valt att börja hos sjuksköterskan själv. Hur får 

sjuksköterskan en djupare förståelse för personens behov av hopp? Interventionen bygger på 

utbildning av personal, för att ytterligare belysa vikten av en god relation till personerna, vikten 

av att se behov och identifiera individanpassade omvårdnadsåtgärder för att främja hoppet. Vi 

tror på att en ökad förståelse krävs kring hoppets betydelse för att vårda personer med cancer. 

Detta då dessa personer kanske genomgår den svåraste tiden i dennes liv. Det handlar om att 

kunna omsätta denna kunskap i både praktiskt samt väva in detta som en tanke hos 

sjuksköterskan. Detta för att lyfta hoppet till ytterligare reflektion. Hawthorn (2015) beskriver i 

sin studie hur kommunikationen kan vara ett sätt för sjuksköterskan att nå fram till personen som 

lider av sjukdom. Hawthorn förtydligar att kommunikation är något mer än bara ord, 

kommunikationen blir en viktig kärna i vården av runt den sjuke för att främja ett hopp. Det 

påvisas även hur viktig kontinuerlig utbildning kring kommunikationen är för sjukvårdspersonal. 

Genom att se hela människan och utgå ifrån ett personcentrerat förhållningssätt kan 

sjukvårdspersonal identifiera patientens behov, dessa kan vara allt från spirituella till sociala. 

Men även för att få en djupare relation till personen som drabbats av cancer. Genom utbildning 

kan sjukvårdspersonal upprätthålla och skydda en vård som gynnar och främjar hopp hos den 

enskilde unika personen.      

Metoddiskussion 

Arbetet med studien startade med att pilotsökningar gjordes inom det ämne som författarna 

avsåg att studera. Detta för att identifiera de problemområden som fanns inom området hopp och 

personer med cancer. Pilotsökningarna användes för att ringa in området och kontrollera att det 
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var passande att genomföra en kunskapsöversikt som metodval. Detta genererades som en av 

våra styrkor då vi säkerställde metodvalet. Detta genomfördes i enlighet med Willman, Stoltz 

och Bahtsevanis (2011, s. 61) beskrivning av en pilotsökning. Whittemore och Knafl (2005) 

belyser vikten av att en tydlig strategi används för att säkerställa att sökningen är blir 

systematiskt genomförd och kommer att generera de artiklar som svarar mot det framtagna syftet 

och frågeställningarna. För att säkerställa att sökningen blev systematisk genomfördes 

litteratursökningen i flera omgångar fram tills författarna ansåg att sökorden och dess 

kombination genererade artiklar som ansågs vara relevanta för studien. De artiklar som 

inkluderades av författarna var efter granskning sådana att de innehöll omvårdnadsåtgärder som 

riktade sig mot att främja hopp hos personer med cancer. Enligt Whittemore och Knafl (2005) 

skall all relevant litteratur inkluderas och all övrig litteratur exkluderas, detta för att säkerställa 

att primärkällorna är relevanta. Detta i enighet med inklutions och exklutionskriterier.  

Urvalet av artiklar gav ett totalt urval på 10 artiklar från totalt 23 granskade artiklar som 

genererats från sökningen. De 10 artiklarna som återstod efter granskning av artiklarna i fulltext 

blev mindre än väntat, detta berodde i första hand på att många artiklar som granskades ej 

innehöll omvårdnadsinterventioner som främjade hopp. Vilket var ett av de kriterier som hade 

angetts som inkluderande för urvalet. Detta för att följa en strategi och genomföra en systematik 

i sökningen enligt Whittemore och Knafl (2005).  

Polit och Beck (2012, s. 584-585) belyser vikten av undvika att data misstolkas. För att en 

trovärdighet i arbetet ska kunna upprätthållas krävs det att den data som används är 

sanningsenlig och att tolkningen av den kan ses som trovärdig. För att detta ska kunna 

upprätthållas behöver författarna utföra studien på ett sådant sätt att resultatet kan ses som 

trovärdigt men även uppvisa en trovärdighet. För att uppvisa detta har författarna i denna studie 

följt den modell som framtagits av Whittemore och Knafl (2005). Den data som har samlats in, 

analyserats och tolkats av författarna har granskats av båda författarna för att undvika 

misstolkningar. Vid osäkerhet kring huruvida det som framkommit i resultatet stämmer överens 

med den ursprungliga data har författarna återgått till de primära texterna. Detta anser författarna 

bidragit till en ökad trovärdighet i arbetet.  

Det nära arbetet mellan författarna där samtliga delar bearbetades tillsammans lyfter även 

kvalitetsgranskningen som utfördes enligt Willman et al. (2011, s. 93). Dessa lyfter att mer än en 

författare bör utföra kvalitetsgranskningen för att säkerställa trovärdigheten och systematiken i 

arbetet. För att säkerställa att ett cirkelresonemang ej skett i diskussionen har samtliga artiklars 
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referenslistor bearbetats. Detta för att säkerställa att artiklarna som använts i diskussionen ej har 

varit refererade till i de analyserade artiklarnas resultat. Detta då vi även valt att ta med 

litteraturstudier i vårt resultat.  

Slutsats  

Resultatet visar på en komplexitet som finns kring främjandet av hoppet. Främjandet av hopp 

har i resultatet lyfts i form av omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskan kan främja hoppet genom att 

möta personens behov, på dennes villkor och efter dennes förutsättningar. 

Omvårdnadsåtgärderna som har identifierats i resultatet är baserat på personen som individ. 

Därmed blir sjuksköterskans relation till personen viktig. Genom den kunskap vi har fått fram 

från denna studie kan sjuksköterskan ges ett verktyg att använda i det dagliga omvårdnadsarbetet 

kring personer med cancer. Resultatet har genererat en rad olika omvårdnadsåtgärder allt från 

omsorg till tro. Hur omvårdnadsåtgärderna används av sjuksköterskan har visat på hur de kan 

påverkat främjandet av hoppet hos en person som drabbats av cancer. Detta genom 

sjuksköterskan förhållningssätt mot personen. Det beskrivs genom att sjuksköterskan agerar och 

fungerar som ett stöd, är närvarande, uppmuntrande, omhändertagande samt lyhörd. Allt detta 

för att uppmärksamma personens känslor och ge denne möjlighet att utrycka vad som främjar 

hoppet för just denne.  

Ytterligare studier bör göras inom detta område för att ytterligare tydliggöra och bekräfta 

specifika omvårdnadsåtgärder som främjar hopp. Samt studera vad man som sjuksköterskan bör 

vara vaksam på för att ej agera hindra för en persons hopp.  
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