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ABSTRAKT 

Bakgrund: Lidande är något som alla kan uppleva och som kan bli tydligare vid sjukdom. 

Lidandet kan vara en fysisk samt psykisk smärta och kan upplevas som mörkt, svårt och 

meningslöst. Genom att ta sig igenom lidande kan personer uppleva mening igen. 

Sjuksköterskors uppgift i yrkesrollen är att både lindra samt bevittna det lidande som 

patienten upplever, detta kan dock vara en utmaning för sjuksköterskor att hantera. Syfte: Att 

beskriva sjuksköterskans upplevelse av att möta lidande hos patienter med sjukdom. Metod: 

En litteraturstudie grundad på 10 vetenskapliga artiklar som analyserats med kvalitativ 

manifest innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: Analysen resulterade i fem 

kategorier. Genom att sjuksköterskor engagerade sig i patienters lidande fick de en ökad 

förståelse för dem. De upplevde att det var viktigt att skapa en relation till patienter i syfte att 

kunna hjälpa dem och dela lidandet i gemenskap. Sjuksköterskor upplevde att patienters 

lidande kunde bli deras eget lidande vilket kunde leda till ett behov av att distansera sig från 

patienter. När sjuksköterskor upplevde att de lyckades lindra patienters lidande kände de en 

ökad tillfredsställelse och betydelsefullhet. I mötet med patienter upplevde sjuksköterskor att 

de själva reflekterade över livet, döden och lidandet vilket kunde ge en förtvivlan. Slutsats: 

Sjuksköterskor behöver reflektera och ventilera sitt lidande för att uppleva ett ökat 

välmående, att kunna möta patienters lidande samt kunna tillgodose en personcentrerad vård. 

 

Nyckelord: Lidande, upplevelser, sjuksköterska, litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys, 

omvårdnad. 
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Sjukdom är en del av livet som förändrar och påverkar livets alla aspekter. När personer 

upplever sig som frisk kan livet till stor del tas för givet, vilket kan förändras vid sjukdom 

(Öhman & Söderberg, 2004). Från en dag till en annan kan en person gå från att vara frisk till 

att bli sjuk. Att bli drabbad av en sjukdom kan även innebära att drabbas av förluster. När 

personer upplever ett krav att ändra sitt sätt att leva för att anpassa sig till sjukdomen, kan 

detta upplevas som en förlust av integritet och självständighet. Kontroll och planer för 

framtiden kan förändras likaså fritidsaktiviteter och arbetsliv. En sjukdom kan på ett 

ögonblick bli ett hinder för att personen ska kunna leva sitt liv som hon eller han är van vid, 

och kroppen kan upplevas som svag trots att personen har en lika stark vilja som tidigare. Att 

söka svar på varför man drabbats av en sjukdom och försöka förstå sin förändrade 

livssituation kan upplevas som viktigt för att kunna hantera samt acceptera situationen 

(Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). Etkind et al. (2017) visade i sin studie att en allvarlig 

sjukdom som nyligen diagnostiserats var förknippat med att patienter reflekterade mer över 

framtiden. Reflektioner över framtiden kunde bland annat innefatta osäkerhet kring en 

eventuell försämring av sjukdomstillståndet, tankar om livets slut eller vad som kommer 

hända med familjen. Enligt Öhman, Söderberg och Lundman (2003) kan personer med en 

allvarlig sjukdom uppleva ett hot mot livet vilket leder till en rädsla för att dö. Detta kan 

förstärkas om de är ensam och inte har någon att dela sina känslor med.  

 

Lidandet uppkommer när personer blir utsatt för ett överhängande hot, såsom sjukdom. Detta 

påminner personen om att de inte har kontroll då de inte kan påverka sjukdomsförloppet. 

Lidandet fortsätter tills hotet gått över eller tills personens integritet har återställts (Arman, 

2017, s. 213; Cassell, 1991; Eriksson, 1994, s. 9; Ferrell & Coyle, 2008). Enligt Eriksson 

(1994, s. 9, 11, 18) och Ferrell och Coyle (2008) är lidandet en del av personers liv som kan 

bli mer intensiv vid sjukdom, däremot har lidandet i sig har ingen mening. Personen kan hitta 

en ny mening genom att ta sig igenom och hantera lidandet. Arman, Rehnsfeldt, Lindholm & 

Hamrin (2002) beskriver att bli diagnostiserad med en sjukdom påverkar alla som blir 

involverade i den uppkomna situationen och medför att livssituationen förändras för samtliga 

inblandade. Patientens livssituation kretsar endast kring sjukdomen och relationer kan 

påverkas negativt av detta. Att dela lidandet med någon annan är viktigt för att lindra lidande. 

Genom gemenskap kan lidandet omvandlas samt hjälpa patienten att hitta en mening med 

lidandet och därigenom hitta sätt att hantera sjukdomen. Gemenskap med en annan person i 

det svåra har en sådan kraft att personer tar sig igenom svårigheter som annars kan vara 
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oövervinnerligt (Arman et al., 2002; Ferrell & Coyle, 2008; Mattsson-Lidsle & Lindström, 

2001; Norberg, Bergsten & Lundman, 2001; Öhman et al., 2003). 

 

Ferrell och Coyle (2008) beskriver att sjuksköterskor spelar en viktig roll för de som lider och 

att de vittnar till lidande i sitt dagliga arbete. Kärnan i sjuksköterskors arbete är att lindra 

lidande och vara engagerad till människans respons till sjukdom eller skada. Lidande blir ofta 

inte lindrat, minskat eller löst, men det blir därmed vittnat till, stöttat, delat och kan bäras 

tillsammans med kamratskap och medkänsla. Enligt Arman (2017, s. 213) är hälso- och 

sjukvårdens gemensamma mål att lindra patientens lidande och Ferrell och Coyle (2008) 

menar att sjuksköterskor ska agera som patienters rådgivare. Sjuksköterskor ska ge en 

kompetent vård för att lindra smärta och andra fysiska symtom, men ska även minska bördan 

av de psykologiska- samt spirituella svårigheterna. Lindholm och Eriksson (1993) beskriver 

att patienter kan uppleva att lidande kan lindras genom att sjuksköterskor finns där för dem, 

förmedlar tröst, visar kärlek, medkänsla och omtänksamhet samt att de delar lidandet med 

patienter.  

 

Att som sjuksköterska möta och vårda lidande personer kan upplevas stressande och enligt 

Jimenez, Navia-Osorio och Diaz (2010) är det framförallt åsynen av personers smärta och 

lidande relaterat till sjukdom som påverkar dem negativt. Detta särskilt om dem inte hinner 

reflektera för att återhämta sig mellan vårdmöten. I en litteraturstudie visade Sorenson, 

Bolick, Wright och Hamilton (2017) att detta kan öka risken för empatitrötthet bland 

sjuksköterskor. Utbrändhet, oförmåga att känna empati eller medkänsla och likgiltighet är 

några av de konsekvenser empatitrötthet kan leda till. 

 

Sammanfattningsvis visar vår litteraturgenomgång ovan att personer som drabbas av sjukdom 

upplever smärta och lidande. Sjuksköterskor möter dem som patienter och behöver då också 

vara delaktig i patientens lidande. Att se patienter i smärta och lidande kan leda till stress hos 

sjuksköterskor, speciellt i sammanhang där de har ökad arbetsbelastning och inga möjligheter 

till återhämtning. Ökad kunskap om vilket stöd verksamheten kan ge till sjuksköterskor för 

att hantera patienters och sitt eget lidande är viktigt för att sjuksköterskor ska orka arbeta. 

Detta skulle kunna öka kunskapen om vilka resurser som kan tillämpas i omvårdnadsarbetet. 

Mot denna bakgrund var syftet med denna litteraturstudie att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av att möta lidande hos patienter med sjukdom.  
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Metod 

Då syftet var att få en djupare kunskap om sjuksköterskans upplevelse av att möta lidande 

hos patienter med sjukdom valde författarna till denna uppsats att göra en kvalitativ 

litteraturstudie med manifest ansats, vilket enligt Holopainen, Hakulinen-Viitanen och 

Tossavainen (2008) uppger som en lämplig metod då tidigare forskning av ämnet 

sammanställs. När forskaren använder sig av en manifest ansats utgår dem från vad 

deltagarna beskriver och håller sig textnära (Bengtsson, 2016).  

 

Litteratursökning 

Inledningsvis genomfördes en pilotsökning i databaserna Pubmed och Cinahl för att 

säkerställa att det fanns vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet, vilket enligt Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 61) är för att skapa sig en uppfattning om hur mycket kunskap 

det finns inom området. Karlsson (2012, s. 108) hänvisar till att innan litteratursökningen 

påbörjas ska relevanta sökord tas fram som är kopplade till forskningsfrågan. Sökord som 

togs fram i Pubmed var nurse, nurse-patient relations, pain och suffering. I Cinahl togs 

sökord som consolation, console, nurse, nursing experience, hospice nursing och spiritual 

and existential care fram för att få relevanta vetenskapliga artiklar kopplat till syftet. 

Sökningen kan göras med både fritext och specialiserad sökning (Karlsson, 2012, s. 102). 

Fritextsökning innebär att ett ord skrivs in i rutan för sökning och därefter kommer både 

författare, titel och ämnesord fram i sökningen (Karlsson, 2012, s. 103). Vid specialiserad 

sökning används ämnesord i sökfältet istället för fritext. Ämnesord ger ett träffresultat på de 

ord som framställer innehållet i artikeln (Karlsson, 2012, s. 104). När specialiserad sökning 

utförs i Pubmed används systemet MeSH (Karlsson, 2012, s. 104-105). Vid 

litteratursökningen användes endast ämnesord i databasen Pubmed.  

 

Booleska operatorer är en funktion som används när sökningen ska innehålla mer än ett ord. 

Ord som NOT, AND och OR är termer som kan användas när sökord ska kombineras. Syftet 

med att använda OR är att utvidga sökningen, att lägga till ordet OR vid sökning av två 

sökord innebär att det endast behöver finnas med ett av orden. Genom att använda termen 

AND blir sökningen mer specifik och begränsad, eftersom detta innebär att författaren vill att 

båda sökorden ska finnas med i träffresultatet (Karlsson, 2012, s. 106). Författarna använde 

sig utav OR och AND när sökningen gjordes.  
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Trunkering kan användas i litteratursökningen. Trunkering är när en asterisk (*) läggs till 

antingen före eller efter ett ord. Syftet med trunkeringen är att söka på alla ord som har 

samma ursprung. De inklusionskriterier författarna valde inför sökningen var att de 

vetenskapliga artiklarna skulle innehålla legitimerade sjuksköterskors upplevelser. 

Litteratursökningen kan även begränsas med årtal, språk och peer reviewed. Funktionen med 

begränsningarna är lämplig för att undersöka det som är av intresse i databasen och bidrar till 

en hanterbar mängd relevanta artiklar (Karlsson, 2012, s. 107). Författarna till denna 

litteraturstudie använde både trunkering och begränsningar med årtal, språk samt peer 

reviewed vid litteratursökningen. Peer reviewed användes endast vid litteratursökningen i 

databasen Cinahl. 

 

Vid den första genomläsningen av artiklarna inkluderades de artiklar som beskrev 

sjuksköterskors upplevelse av att möta lidande hos patienter. De artiklar som inte svarade mot 

syftet exkluderades (n=2). Utöver den systematiska litteratursökningen gjordes en manuell 

sökning, vilket resulterade i att ytterligare två artiklar inkluderades. Willman et al. (2011, s. 

88) beskriver att manuell sökning kan vara ett komplement till den systematiska 

litteratursökningen och kan utföras genom att granska referenslistor från de artiklar som ingår 

i litteratursökningen. Litteratursökningen resulterade i 10 artiklar valdes ut till 

kvalitetsgranskningen (tabell 1). 
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Tabell 1. Litteratursökning 

Syfte: beskriva sjuksköterskans upplevelse av att möta lidande hos patienter med sjukdom.  
PubMed 2020 02 04 

Begränsningar: år 2014-02-04-2020-02-04, full text, engelskt språk 
Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal granskade Antal valda 

1 FT Nurse* 956831   

2 MSH ”Nurse-patient relation” 35080   

3  1 AND 2 35077   

4 MSH Pain 387392   

5 FT Suffering 453147   

6  4 OR 5 664306   

7  3 AND 6 274 5 4 

*FT= fritextsökning, MSH= MeSH termer 

 

Kvalitetsgranskning 

Samtliga artiklar (n=10) som inkluderades i analysen har genomgått en systematisk 

kvalitetsgranskning. Genom att använda sig av en systematisk metod vid granskning av 

kvaliteten blir granskningen mer trovärdig. Två författare kan användas för att utföra 

kvalitetsgranskningen, att vara fler än en som granskar artiklarna ger en större trovärdighet i 

arbetet (Willman et al., 2011, s. 93). Initialt granskade författarna artiklarna oberoende av 

varandra, för att sedan tillsammans bedöma den slutliga kvaliteten av artiklarna. 

Granskningsprotokollet som användes till de artiklar som ingår i denna litteraturstudie var 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), bedömning av studier med 

kvalitativ metodik, som är en granskningsmall för studier med kvalitativ forskningsmetod 

(https://www.sbu.se/). Mallen har använts på grund av att granskningsprotokollet skulle vara 

lämpade för litteratursammanställningar, som i detta fall är en kvalitativ metod. Resultatet av 

granskningen redovisas i en tabell (se tabell 2), som beskrivs enligt Willman et al. (2011, s. 

93, 108) som en möjlighet att redovisa på. Samtliga artiklar var av hög samt medel kvalitet 

och inkluderades därav i analysen. 

Cinahl 2020 02 06 

Begränsningar: år 2008-01-01-2020-01-01, full text, engelskt språk, Peer Reviewed 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal granskade Antal valda 

1 FT Consolation 132   

2 FT Console 522   

3  1 OR 2 652   

4 FT Nurse 448985   

5 FT ”Nursing experience” 1179   

6 FT ”Spiritual and existential care” 2   

7  4 OR 5 OR 6 449282   

8  3 AND 7 22 5 4 

https://www.sbu.se/sv/var-metod/
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Tabell 2. Översikt av kvalitetsgranskning av studier ingående i analysen (n=10)  

Författare/År Typ av 

studie 
Deltagare Metod 

Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög 
medel 
låg) 

Fukumori et 
al./2018/Japan 

Kvalitativ 30 sjuk- 
sköterskor  

Semi-strukturerade 
intervjuer/Innehålls analys 

Förstå patientens lidande 
genom att vara i situationen 

Hög 

Honkavuo & 
Lindström/2014 
/Finland 

Kvalitativ 8 sjuk- 
sköterskor 

Semi-strukturerade 
intervjuer/Hermeneutisk 
ansats 

Gömmer sitt egna lidande 
från det som anses vara 
svårt i kliniska 

verksamheten 

Medel 

Johansson & 

Lindahl/2010/ 
Sverige 

Kvalitativ 6 sjuk- 

sköterskor 

Narrativa intervjuer/ 

Hermeneutisk ansats 

Behålla distans till patient 

för att inte bli för 
involverade 

Hög 

Johansson, 
Roxberg & 
Fridlund/2008/ 
Sverige 

Kvalitativ 
  

21 sjuk- 
sköterskor 

Intervjuer/ Grounded 
theory 

Tid, stress och egna 
problem gjorde att trösten 
uteblev 

Hög 

Karlsson, Kasén & 
Wärnå-Furu/2017/ 
Norden 

Kvalitativ 14 sjuk- 
sköterskor 

Fokus-grupps intervjuer/ 
Kvalitativ studie 

Känna ansvar kopplat till 
patientens lidande 

Hög 

Roxberg et 
al.,/2008/ 

Sverige 

Kvalitativ 12 sjuk- 
sköterskor 

Narrativa intervjuer/ 
Hermeneutisk ansats 

Möta patienter i lidandet för 
att kunna trösta 

Hög 

Rydé & Hjelm/ 
2016/Sverige 

Kvalitativ 8 sjuk- 
sköterskor 

Semi-strukturerade 
intervjuer/ Innehållsanalys  

Upplevelse av att närvaron 
var en viktig del i tröstandet 

Hög 

Slatyer, Williams 
& Michael/2015/ 
Australien 

Kvalitativ 33 sjuk- 
sköterskor 
och 11 
patienter 

Semi-strukturerade 
intervjuer/ Grounded 
theory 

Känsla av ansvar för att 
trösta och maktlöshet för att 
inte alltid kunna trösta 

Hög 

Tornøe et al., 
/2014/Norge 

Kvalitativ 8 sjuk- 
sköterskor 

Narrativa intervjuer/ 
Hermeneutisk ansats 

Viktigt och svårt att möta 
och trösta patienter i deras 
andliga och existentiella 
lidande 

Hög 

Tornøe et al., 
/2015/Norge 

Kvalitativ 6 sjuk- 
sköterskor 

Narrativa intervjuer/ 
Hermeneutisk ansats 

Upplevelse av 
glädje/lycka/sinnesro när 

patient delade sitt 
lidande/inre 

Hög 
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Analys 

Författarna av denna uppsats har använts sig av Bengtssons (2016) metod för kvalitativ 

manifest innehållsanalys med induktiv ansats när artiklarna har analyserats. Bengtsson (2016) 

beskriver analysens uppbyggnad som fyra steg innehållandes dekontextualisering, 

rekontextualisering, kategorisering och sammanställning. Det första steget, 

dekontextualisering, handlar om att skapa förståelse av texten i de valda artiklarna. Detta 

gjordes genom att läsa texten flertal gånger, detta för att enligt Bengtsson (2016) kunna ta ut 

meningsenheter från texten. Graneheim och Lundman (2004) förklarar att meningsenheter är 

en enhet som har ett innehåll som svarar mot syftet. Meningsenheter enligt Bengtsson (2016) 

ska kodas i syfte att identifiera teman och mönster som data kan placeras in i. Denna 

kodningsprocess ska repeteras flertalet gånger samt att koderna ska dokumenteras på en lista 

för att öka trovärdigheten samt att det minskar risken för tolkning. Författarna kodade varje 

enskild meningsenhet med en siffra, vilket Bengtsson (2016) menar gör det lättare att kunna 

gå tillbaka till originaltexten.  

 

Rekontextualisering, vilket är det andra steget, innebär att läsa igenom originaltexten flera 

gånger och jämföra med meningsenheterna. Syftet med detta är att inga nya meningsenheter 

ska upptäckas eller missas (Bengtsson, 2016). Båda författarna läste oberoende av varandra 

igenom samtliga meningsenheter flertal gånger. Andra steget handlar om, enligt Bengtsson 

(2016) att meningsenheterna ur originaltexten ska svara mot syftet. När författarna läste 

igenom alla meningsenheter, togs de meningsenheter som inte svarade mot syftet bort.  

 

I det tredje steget sker en kategorisering av meningsenheterna. För att kunna genomföra detta 

ska meningsenheterna kondenseras (Bengtsson, 2016). Graneheim och Lundman (2004) 

förklarar att avsikten med kondenseringen är att behålla innehållet i meningsenheterna 

samtidigt som nedskärning av ord görs. Författarna kondenserade samtliga meningsenheter 

för att sedan dela in dessa i grupper. Bengtsson (2016) beskriver vidare i steg tre att 

kategorisering ska fastställas och att processen startar med att sub-kategorier tas ut. Därefter 

flyttas dessa till en större kategori. Det är viktigt att meningsenheterna endast kan placeras i 

en kategori och inte passar in i flera kategorier. Författarna bildade sub-kategorier i flera steg 

för att slutligen få fram elva subkategorier. Dessa elva subkategorier resulterade i fem tydliga 

kategorier. I det fjärde steget i en manifest analys ska forskaren stå fast vid originaltexten och 

inte själv börja tolka texten, detta görs genom att använda texten ur originalet (Bengtsson, 

2016). De sammanställda kategorierna ur analysen blir sedan beskrivet som text i resultatet, 
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detta kan även visas med hjälp av en tabell i syfte att ge en sammanfattning av kategorierna 

(Bengtsson, 2016). För att ge läsaren en överblick av resultatet gjordes en tabell (se tabell 3).  

Resultat 

Analysen resulterade i fem kategorier (se tabell 3) som beskrev sjuksköterskors upplevelser 

av att möta lidande hos patienter med sjukdom.  

Tabell 3. Översikt av resultat 

Kategorier (n=5) 

Att förstå och dela lidandet i gemenskap 

Att distansera sig  

Att känna maktlöshet och otillräcklighet 

Att känna sig betydelsefull 

Att tvinga reflektera över existentiella frågor  

Att förstå och dela lidandet i gemenskap 

I studier (Johansson, Roxberg & Fridlund, 2008; Rydé & Hjelm, 2016; Roxberg, Eriksson, 

Rehnsfeldt & Fridlund, 2008; Slatyer, Williams & Michael, 2015; Tornøe, Danbolt, Kvigne 

och Sørlie, 2014, 2015) upplevde sjuksköterskor  att när de pratade med samt förstod 

patienter, lärde känna dem och byggde en relation, vågade patienter öppna upp sig och visa 

sina känslor. Skapandet av tillitsfulla relationer var något som var meningsfullt och givande 

för sjuksköterskor. I studien av Roxberg et al. (2008) beskrev sjuksköterskor att de upplevde 

tröst som en kraft, som alla behöver och att det var alltid möjligt att trösta. I studier (Rydé & 

Hjelm, 2016; Slatyer et al., 2015; Tornøe et al., 2014, 2015) beskrevs det att trösten kunde 

förmedlas och lindra lidande genom en tyst närvaro. Det krävdes mod för att kunna vara tyst 

tillsammans med patienter. Sjuksköterskor upplevde att patienter öppnade upp sig genom 

deras närvaro, men även att lidandet i sig kunde göra patienter mer öppna. En sjuksköterska 

sa: 

 
When they are so sick that they are vomiting their own fecal matter, the only 

thing you can do is to be there, holding them, comforting them 

and warming them.” (Tornøe et al., 2014, s. 3). 

 

I studier (Johansson et al., 2008; Roxberg et al., 2008; Rydé & Hjelm 2016) kunde tröst ges i 

olika situationer beroende på vad som hade hänt och om patienten var öppen för det. 

Sjuksköterskor beskrev att trösten handlade om att möta och vara engagerade i patienters 

lidande. De upplevde även att inte alla patienter var i behov av den tröst som sjuksköterskor 

erbjöd. I studier (Fukumori, Miyazaki, Takaba, Taniguchi & Asai, 2018; Karlsson, Kasén & 
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Wärnå-furu, 2017; Rydé & Hjelm, 2016) beskrev sjuksköterskor att de ofta satte sig in i 

patienters lidande i syfte att få en förståelse av deras lidande. Enligt Tornøe et al. (2015) blev 

sjuksköterskor berörda och förvånade i mötet med patienter när de valde att öppna upp sig 

inför sjuksköterskor samt gav sitt förtroende till dem. De menade att även om de var ansvarig 

för patienters omvårdnadsarbete var de fortfarande främlingar för dem. Sjuksköterskor 

upplevde att patienters behov var att ha någon som kunde uthärda lidandet, att någon fanns 

där och visade att de inte skulle lämna dem ensamma. 

 

Sjuksköterskor upplevde själva tröst när de tröstade patienter. Vidare beskrevs det att när de 

befann sig i en djup omtänksam gemenskap med patienter gav det kraft och mening samt 

hjälpte de att handskas bättre med sina egna problem i livet (Karlsson et al., 2017 & Roxberg 

et al., 2008). Enligt Karlsson et al. (2017) upplevde sjuksköterskor en oro när de befann sig i 

gemenskap med patienter, då gemenskapen kunde pendla mellan hopp och lidande. I studier 

(Johansson et al., 2008; Roxberg et al., 2008; Tornøe et al., 2014) beskrev sjuksköterskor att 

avsaknad av en relation vid tröst gav känslor av främlingskap. Vidare förklarade 

sjuksköterskor att de upplevde att det var en omöjlighet att skapa en relation med alla 

patienter. Sjuksköterskor förklarade att det blev svårt att trösta utan en relation och därav blev 

det en ytlig tröst som inte gjordes på rätt sätt, där orden kunde förlora all mening (Johansson 

et al., 2008; Roxberg et al., 2008; Tornøe et al., 2014).  

 

Enligt Johansson och Lindahl (2010) förklarade sjuksköterskor att arbeta med svårt sjuka 

människor kunde beskrivas som en upplevelse av att besitta en förmåga att förvandla sig själv 

inför möten med patienter. Att kunna sätta sig in olika situationer gjorde det möjligt att möta 

varje unik patient. I studier (Honkavuo & Lindström, 2014; Johansson et al., 2008; Rydé & 

Hjelm, 2016) menade sjuksköterskor att erfarenheter av sorg och förluster kunde bli en källa 

av säkerhet som gav styrka och underlättade kommunikationen med patienter som är ledsna. 

Vidare beskrev sjuksköterskor att utbildning och kunskap stärkte deras medvetenhet om att 

trösta. Enligt Tornøe et al. (2015) beskrev sjuksköterskor att det krävdes mod, mognad och en 

vilja av att bli berörd för att kunna förmedla tröst och lindra lidande hos patienten. 

 

Att distansera sig 

I studier (Fukumori et al., 2018; Johansson & Lindahl, 2010; Johansson et al., 2008) 

upplevde sjuksköterskor att det fanns en risk att bli för emotionellt involverad och nära 

patienter under deras vårdtid. Sjuksköterskor upplevde att de behövde skapa en balans mellan 
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distans och närhet till patienter, för att inte bli för involverad och privat. Sjuksköterskor ansåg 

att de behövde ta avstånd från sig själv och sina egna problem i syfte att klara av sitt dagliga 

arbete samt för att kunna ge patienter en professionell stöttning. I studier av Slatyer et al. 

(2015) och Fukumori et al. (2018) började sjuksköterskor tillfälligt ta avstånd från patienter 

för att med förnyad kraft kunna ta kontakt och knyta an igen i försök att trösta. De förklarade 

vidare att när återkommande oro och utmattning hotande sjuksköterskors välmående, började 

de skydda sitt egna välmående genom att säga ifrån sig ansvar och slutade därmed att möta 

patienter som var i ett lidande. 

 

I en studie av Johansson et al. (2008) framkom det att sjuksköterskor ansåg att tröst inte hade 

några teoretiska riktlinjer, utan sjuksköterskor förklarade att tröst var en naturlig reaktion på 

lidandet. Detta kunde leda till att de undvek att trösta då det var deras naturliga reaktion på 

lidandet. Ett undvikande kunde vara att de pratade med patienten utan att ge tröst. 

Sjuksköterskor upplevde att när de var yngre ville de inte bli involverade i att lindra lidande 

för det kunde upplevas som svårt. I Roxberg et al. (2008) studie menade sjuksköterskor att 

det var ett uttryck om professionalitet, att inte visa medkänsla, att inte gråta, att vara stark 

inför patienten och att visa patienten att “så är verkligheten”. Istället för att låta patienter 

uttrycka sitt eget lidande gjorde de som sjuksköterskor det åt dem. Då de själva inte var redo 

att ta emot lidande från andra uteblev trösten till patienten, vilket blev som en förminskning 

av patientens lidande. En sjuksköterska sa: “Taking too much of one’s own time to console.”  

(Roxberg et al., 2008, s. 1084). 

 

Att känna maktlöshet och otillräcklighet 

I studier av Slatyer et al. (2015) och Tornøe et al. (2014) beskrev sjuksköterskor att de 

upplevde en maktlöshet när de inte kunde lindra patienters lidande, dock upphörde denna 

känsla när sjuksköterskor kunde trösta patienter. Att bevittna det outhärdliga lidandet gav en 

aktivering av känslor som hjälplöshet, hopplöshet och sårbarhet hos sjuksköterskor. Detta 

gjorde att sjuksköterskor började skydda sig själva från deras eskalerande känslor av 

maktlöshet. 

 
I felt very… helpless… [unable] to help him… as a nurse you feel inadequate. It’s 

your role to bring comfort to people and to make them feel better, not to make them 

feel worse (Slatyer et al., 2015, s. 233). 
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Sjuksköterskor beskrev att det var en känslomässig utmaning när de befann sig hos patienter 

som upplevde känslor av ångest, protest, förnekelse och en ofullständig försoning. När 

trösten inte togs emot av patienter framkallade detta känslor av otillräcklighet, hjälplöshet 

och sorg hos sjuksköterskor som gjorde att de behövde lämna patienten då atmosfären i 

rummet var fylld av sorg (Honkavuo & Lindström, 2014; Roxberg et al., 2008; Tornøe et al., 

2015). Enligt Slatyer et al. (2015) upplevde sjuksköterskor en oförmåga att ge en positiv 

förändring för patienterna, vilket sjuksköterskor i studier av Roxberg et al. (2008) och Tornøe 

et al. (2015) menade att de behövde acceptera att alla inte kunde tröstas och heller inte lösa 

allas problem. I studier (Karlsson et al., 2017; Roxberg et al., 2008; Slatyer et al., 2015) 

kunde inte sjuksköterskor på grund av hög arbetsbelastning skapa gemenskap med patienter 

och därför inte svara på patienters lidande, vilket medförde att sjuksköterskor blev hindrade 

för att finnas där för att trösta patienter. Enligt Johansson et al. (2008) upplevde 

sjuksköterskor att trösten inte kunde vänta utan skulle tillgodoses på en gång. I studier 

(Johansson et al., 2008; Johansson & Lindahl, 2010; Roxberg et al., 2008) upplevde 

sjuksköterskor att tiden inte räckte till för att tillgodose patienternas behov. Att 

sjuksköterskor inte kunde vara närvarande och tillgängliga för att ge tröst, kunde framkalla 

känslor av stress. Detta kunde leda till att sjuksköterskor inte gick in i några djupare samtal 

och därför inte erbjöd tröst till patienter.  

 

Tröst kunde inte förmedlas när den inte uppfyllde förväntningarna från både patienter och 

sjuksköterskor eller när de inte fick en uppfattning om vad som besvärade patienter. Detta 

gjorde att sjuksköterskor upplevde känslor av misslyckande, skuld, och rädsla när de inte 

kunde göra tillräckligt för att lindra lidandet hos patienten (Johansson & Lindahl, 2010; 

Karlsson et al., 2017; Roxberg et al., 2008; Tornøe et al., 2014). I studier (Honkavuo & 

Lindström, 2014; Karlsson et al., 2017; Slatyer et al., 2015) beskrev de att sjuksköterskor 

som reflekterade och deltog i patienters lidande kunde medföra ett eget lidande hos 

sjuksköterskor. Enligt Honkavuo och Lindström (2014) och Tornøe et al. (2014, 2015) var 

det vanligt att sjuksköterskor dolde det personliga lidandet som de upplevde och hade därmed 

svårt för att hantera olika situationer som förknippades med lidande samt döden. Detta kunde 

leda till att de inte ville ta på sig rollen som sjuksköterska. Det dolda lidandet innehöll 

känslor av skuld, sorg och förtvivlan, vilket bidrog till ett mörker i sjuksköterskors liv. När de 

inte kunde dölja lidandet bakom sin roll som sjuksköterska kände de sig öppna och sårbara, 

vilket kunde leda till att patientens ångest blev deras ångest.  
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Johansson et al. (2008) och Roxberg et al. (2008) beskrev att sjuksköterskors egna problem 

blev ett hinder för att trösta patienten. Sjuksköterskor upplevde att det var svårt att ge tröst 

och känna empati om de inte var i en känslomässig balans eller var upptagna av sina egna 

tankar. Honkavuo och Lindström (2014) beskrev att sjuksköterskor upplevde att det var svårt 

att vara empatisk med patienter och deras familjer utan att involvera egna känslor, tankar och 

behov. I en studie av Slatyer et al. (2015) beskrev sjuksköterskor att orken till att bevittna 

patientens lidande kunde minskas, då sjuksköterskor upplevde sitt välmående som hotat när 

lidandet blev för påfrestande. Detta kunde leda till att sjuksköterskor slutade möta patienter.  

Johansson och Lindahl (2010) och Tornøe et al. (2015) menade på att möta patienter 

handlade om att ge mycket av sig själv som medmänniska och sjuksköterska. De förklarade 

att de kunde dräneras på energi och att det var känslomässigt uttömmande när patienter 

ventilerade deras lidande och frustration. I studier av Johansson et al. (2008) och Slatyer et al. 

(2015) beskrev sjuksköterskor att de upplevde att patienten lade över sin ångest och 

svårigheter till sjuksköterskan för att de skulle få fokusera på att fortsätta kämpa mot 

sjukdomen. Detta medförde att sjuksköterskor upplevde en inre ångest samtidigt som de 

försökte behålla ett lugn inför patienten.  

 
I would like surgical patients for two weeks, I would like gallstones  

so I don’t need to be involved… You need that relief sometimes  

(Johansson & Lindahl, 2010, s. 2039). 

 

Slatyer et al. (2015) och Tornøe et al. (2015) beskrev att när sjuksköterskor var hos patienter 

som led höll de tillbaka sina tårar, ilska och rädsla. Det fanns en inre längtan hos 

sjuksköterskor att själv få tröst och de upplevde att det var svårt att acceptera att det inte alltid 

var möjligt. Genom att få ventilera sitt egna lidande, kunde sjuksköterskor försöka möta 

patienten igen.   

 

Att känna sig betydelsefull 

I studier av Fukumori et al. (2018) och Karlsson et al. (2017) upplevde sjuksköterskor att de 

ville lära känna och förstå patienter för att ta ansvar och kunna hjälpa dem. Enligt Karlsson et 

al. (2017) var det patienters lidande och känslor som framkallade ansvar samt motiverade 

sjuksköterskor till att agera på vad som kändes rätt i nuet. De upplevde att vara sjuksköterska 

och medmänniska innebar att de tog ansvar för sina egna känslor av att befinna sig i lidandet 

medan de tog hand om patienter. I studier (Rydé & Hjelm, 2016; Slatyer et al., 2015; Tornøe 

et al., 2014, 2015) beskrev sjuksköterskor att det var viktigt att visa patienter att de ville vara 
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där och stanna hos de som var ledsna samt att visa en vilja att hjälpa. Det var en viktig del för 

sjuksköterskor att hjälpa patienter och familj till försoning samt att få omfamna livet i deras 

sista dagar. Omfamna livet innebar för sjuksköterskor att hitta rätt balans mellan utmaningar, 

mild övertalning och att acceptera patienters val. Detta upplevde sjuksköterskor som ett etiskt 

dilemma, speciellt när de reflekterade över patienters sårbarhet och när det fanns en ojämn 

balans i relationen mellan patient och sjuksköterska. De hittade olika sätt att trösta på, det 

viktigaste var att det skulle kännas bekvämt för patienter och matcha deras önskemål samt 

välbefinnande. Sjuksköterskor beskrev att de hade en professionell skyldighet att stödja 

patienters olika skildringar av tro, mening och hopp, oavsett vilken tro sjuksköterskan själv 

hade. 

 
(I would) stroke his head or just sit and rub his arm and talk to him…  

I don’t know if that gave me more comfort than him… making you feel  

like you are doing something when nothing else seems to work or whether  

you actually are helping him (Slatyer et al., 2015, s. 235). 

 

I flertal studier (Johansson & Lindahl, 2010; Slatyer et al., 2015; Tornøe et al., 2015) 

upplevde sjuksköterskor att när de hade lyckats förmedla tröst upplevde de att patienter hade 

ett ökat välmående. Detta upplevdes som mycket betydelsefullt och tillfredsställande . I 

studier gjord av Roxberg et al. (2008) och Tornøe et al. (2015) upplevde sjuksköterskor att de 

behövde se resultat av sitt arbete för att kunna känna att de var bra sjuksköterskor. 

 

Att tvingas reflektera över existentiella frågor 

I studier (Johansson & Lindahl, 2010; Karlsson et al., 2017; Rydé & Hjelm, 2016) beskrev 

sjuksköterskor att de blev medvetna om sin egen existens när de befann sig hos patienter i 

livet slutskede. Detta var en förändringsprocess i deras inre som kunde påverka den 

personliga sfären och väckte ofta en förtvivlan om själva existensen. Tankar som kunde 

uppstå var hur skört livet var och hur snabbt livet kunde skifta från ett tillstånd av hälsa till 

sjukdom, lidande och död. De existentiella frågorna blev tydligare när sjuksköterskor satte sig 

in i patienters situation, genom att fundera på sitt eget liv blev det enklare för sjuksköterskor 

att möta patienter och anhöriga med sina problem. En sjuksköterska sa: 

 
I sometimes think… wonder what I will and think about when  

I’ll be lying there? Wonder what my thing will be…  

(Johansson & Lindahl, 2010, s. 2038). 
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Sjuksköterskor omvärderade sina tankar om meningen med livet när de befann sig hos 

patienter som troligtvis inte skulle överleva. De funderade över vad döden betydde för dem 

och vad som fanns efter döden. Sjuksköterskor uppmuntrade sig själva att leva sitt liv i nuet 

(Fukumori et al., 2018). Karlsson et al. (2017) och Tornøe et al. (2014, 2015) beskrev att 

sjuksköterskor upplevde att det var utmanande med patienters andliga och existentiella 

lidande. De upplevde sig överväldigade när patienter delade med sig av sina tankar samt 

känslor om livet och döden. Känslor som uppkom i patientsalen var tecken på livets 

sårbarhet. Sjuksköterskor beskrev att de upplevde att det var utmanande att fånga upp och 

tyda patienters signaler. De upplevde att den andliga och existentiella ångesten ofta var djupt 

inbäddad i patienters fysiska symtom, som därav gjorde det svårt för sjuksköterskor att kunna 

tyda patienter. I studier av Johansson och Lindahl (2010) och Tornøe et al. (2014) beskrev 

sjuksköterskor att patienters fysiska och existentiella behov gav en känsla av osäkerhet hos 

dem. Vidare framgår det att sjuksköterskor kände osäkerhet när patienter ville prata om 

religiösa frågor. 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta 

lidande hos patienter med sjukdom. Detta resulterade i fem kategorier att förstå och dela 

lidandet i gemenskap, att distansera sig, att känna maktlöshet och otillräcklighet, att känna 

sig betydelsefull och att tvingas reflektera över existentiella frågor.  

 

I denna litteraturstudies resultat framkom att sjuksköterskor upplevde att relationen var av 

betydelse, då deras närvaro och vilja att möta patienter kunde lindra lidandet. De satte sig ofta 

in i patientens lidande i syfte att få en förståelse och upplevde att i gemenskap kunde 

patienter ge sitt förtroende till dem. Ekman et al. (2011) beskriver att partnerskap med 

patienten innebär att lyfta fram personen bakom sjukdomen. I vår studies resultat framkom att 

sjuksköterskors erfarenhet av sorg och förlust kunde bli en källa av säkerhet som gav styrka 

och underlättade kommunikationen med patienter när de är ledsna. Detta kan liknas med 

Ekman et al. (2011) beskrivning av att kommunikationen mellan patient och vårdpersonal är 

en viktig del för att kunna dela erfarenheter och att lära från varandra. Att båda parter berättar 

och lyssnar är ett sätt att kunna skapa en gemensam förståelse av sjukdomsupplevelser. I vår 

studies resultat framkom att sjuksköterskor var förvånad när patienter valde att öppna sig för 

dem, trots att de egentligen inte kände varandra. Bredenhof Heijkenskjöld, Ekstedt och 
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Lindwalls (2010) menar att patientens berättelse blir en gåva till sjuksköterskor för att kunna 

förstå patientens situation. När sjuksköterskor tar sig tid att lyssna till berättelsen, kan detta 

leda till att patienter känner sig mer värdefulla och får en ökad tillit till sjuksköterskor. 

Breistig och Huser (2019) beskriver att patienter upplever att den mest kraftfulla trösten 

kommer från de som kommunicerar med dem, de som bekräftar patienter eller som delar en 

tro på en framtid med dem. De förklarar att patienter kan uppleva tröst genom att de blir 

uppmärksammade av sjuksköterskor, då sjuksköterskor ser människan som en person, istället 

för en patient med en sjukdom. Patienter upplever därmed en känsla av meningsfullhet, att de 

har ett värde bortom sin sjukdom. Detta kan även kopplas till resultatet i vår litteraturstudie, 

där det framkom att sjuksköterskor upplevde att patienten kunde vara mer öppen inför dem 

när de tog sig tid i mötet med patienten och när de visade en vilja av att finnas där.  

 

Resultatet från litteraturstudien visade att tröst handlade om att vara närvarande och att 

engagera sig i patientens lidande för att kunna lindra lidande hos patienten. Att kunna sätta 

sig in olika situationer gör det möjligt att kunna möta varje unik patient. Denna närvaro och 

engagemang kan förstås utifrån Eifrieds (2003) beskrivning om att vara närvarande och 

engagerad i patientens lidande. I studien beskrivs att sjuksköterskestudenter genom närvaro 

kan lära sig att fokusera på vilka behov som måste tillgodoses. Genom att finnas där för 

patienter kan studenten vara en stöttepelare och hitta olika sätt att lindra lidandet. Studenterna 

beskriver att de är medvetna om att de inte kan lösa allas problem, trots det försökte de ändå 

visa att de finns där för patienter, ger stöd och visar att de inte är ensamma.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att sjuksköterskor vid vissa tillfällen valde att ta 

avstånd från patienter för att skydda sig själva och inte bli för engagerad i patienters lidande. 

Att inte vilja bli för engagerad i patienters lidande kan kopplas till den delaktighet 

sjuksköterskor har i patienternas vård. I en studie av Tsaloglidou, Rammos, Kiriklidis, 

Zourladani och Matziari (2007) framkom att sjuksköterskors involvering i patienters vård 

handlar om att vara deras representant och att framföra deras tankar samt åsikter. 

Sjuksköterskor har en etisk skyldighet att framföra patientens åsikt till andra professioner 

som deltar i patientens vård, då de är involverade i patienten på ett sätt som exempelvis inte 

läkaren är eftersom sjuksköterskor är vid patientens sida hela tiden. I resultatet av denna 

litteraturstudie framkom att patienters lidande kunde bli förminskat då sjuksköterskor valde 

att ta distans, vilket kunde resultera i att de pratade med patienter utan att föra ett djupare 

samtal. Rehnsfeldt och Eriksson (2004) visar dock i sin studie att patienter vill att 
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sjuksköterskor ska ställa djupare frågor för att de ska få hjälp att hantera sitt lidande. Vi 

menar att ett personcentrerat förhållningssätt skulle kunna främja omvårdnad av patienter 

som lider. Enligt Ekman et al. (2011) ska personcentrerad vård hjälpa vårdpersonalen att 

identifiera och kunna svara till individens behov och patienten ska inte behöva hantera sin 

sjukdom själv. Vid utformning av vården ska patienters subjektiva upplevelser, erfarenheter, 

tro och rättigheter därför tas i beaktning. Genom att patienter får ge en berättelse hur de 

upplever sjukdomen, kan sjuksköterskor ta del av patienters subjektiva upplevelser av hur 

sjukdom och symtom påverkar deras livssituation samt framtidsplaner. 

 

Resultatet från denna litteraturstudie visade att sjuksköterskor som reflekterade och deltog i 

patienters lidande kunde uppleva ett eget lidande. Lidandet som sjuksköterskorna upplevde 

var känslor av misslyckande när det inte förstod patienten. Utmattning var en annan känsla 

som sjuksköterskor upplevde när det träffade patienter som befann sig i ett lidande.  

Resultatet från litteraturstudien kan kopplas till Antonovskys (2005, s. 43-46) teori om känsla 

av sammanhang, KASAM. Beroende på vilken nivå sjuksköterskor besitter de tre 

komponenterna: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet skapar detta förutsättningar 

för att förstå sitt och patienters lidande. Antonovsky (2005, s. 45) menar att beroende på hur 

personen möter och klarar de påfrestningar samt utmaningar livet ger, kan det resultera i om 

personen har hög eller låg känsla av sammanhang. Författarna till denna studie menar att 

detta kan kopplas till sjuksköterskors KASAM då det kan vara kopplat till hur de hanterar 

patientens lidande samt hur detta påverkar deras välmående. Enligt resultatet i vår 

litteraturstudie framkom att sjuksköterskor hade ett behov av att få ventilera sig för att kunna 

möta den lidande patienten igen. I en studie av Antonsson och Sandström (2000) 

framkommer att sjuksköterskor upplever reflektion som en möjlighet till att dela erfarenheter 

med sina arbetskollegor, att dem då kan få andras synvinkel på situationen. De som har 

kortare erfarenhet ser också reflektionen som en möjlighet att stärka sin identitet som 

sjuksköterska. Författarna till litteraturstudien menar att en intervention för att lindra 

sjuksköterskors lidande kan vara att utgå från hanterbarhet. Kollegor kan vara en resurs som 

stöttar sjuksköterskors eget lidande. Detta kan kopplas till Antonovskys (2005, s. 45) 

komponent av hanterbarhet, som innebär att beroende på vilka resurser människan har såsom 

vänner, familj och kollegor, kan de hantera olika situationer i större utsträckning än de som 

inte har samma resurser.  
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Resultatet från litteraturstudien visade att sjuksköterskor upplevde tillfredsställelse och 

betydelsefullhet när den tröst de förmedlade, ökade patienters välmående. I litteraturstudien 

ses likheter med Eifrieds (2003) studie som beskriver att sjuksköterskestudenter upplever 

betydelsefullhet när de får patienter att tänka på annat än sjukdomen. När de får hjälpa 

patienter att finna en ny mening i sitt liv, blir studenterna berörda och upplever en ökad 

tillfredsställelse hos sig själva. Resultatet från litteraturstudien visade även att det var 

patientens lidande och känslor som framkallade ansvar samt motiverade sjuksköterskorna till 

att agera på vad som kändes rätt i nuet. Detta kan liknas med Eifrieds (2003) beskrivning om 

att få en känsla av ansvar. Känslan beskrivs som att få en ökad vilja till att klara av att lösa 

uppgifter. Studenterna tar ansvar när de reflekterar över patienter som befinner sig i ett 

lidande och som verkligen behöver någon som kan lindra deras lidande.  

 

I resultatet av denna litteraturstudie framkom att sjuksköterskor fick en förståelse för 

patienters lidande genom att själva reflektera över existentiella frågor såsom meningen med 

livet och döden. Detta kunde även leda till känslor av förtvivlan över deras egen existens. 

Eriksson (1992) menar att existentiell smärta och självkänsla påverkar oss som personer.  

Den existentiella smärta och lidandet beror på om personen känner ett syfte, värde och en 

meningsfullhet med livet. Enligt den existentiella modellen av lidande, upplever människan 

olika typer av smärta och söker därmed en annan form eller identitet för att hantera detta. 

Resultatet från litteraturstudien visade att sjuksköterskor upplevde att när de blev medvetna 

om sin existens blev det en förändringsprocess i deras inre som kunde påverka den personliga 

sfären och medföra tankar om hur skört livet var och hur snabbt livet kunde skifta från ett 

tillstånd av hälsa till sjukdom, lidande och död.  

 

Resultatet från litteraturstudien visade att sjuksköterskor hade svårighet att tolka och förstå 

patientens existentiella lidande, vilket skapade en osäkerhet hos dem. Enligt Eifrieds (2003) 

beskriver sjuksköterskestudenter att de upplever det svårt att se och förstå patienters lidande. 

Det är inte förrän patienten visar sitt lidande genom kroppsspråket som studenten förstår att 

patienter befinner sig i ett lidande. Detta kan kopplas till att sjuksköterskor väljer att inte 

möta patienter som befinner sig i ett lidande för att det blir en osäkerhet vid tolkning och 

förståelse för patienters lidande.  
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Metoddiskussion 

För att bedöma kvaliteten av ett forskningsarbete med en kvalitativ design kan 

paraplybegreppet trovärdighet användas. Trovärdigheten innehåller tre synsätt; pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet (Wallengren & Henricson, 2012, s. 487; Holloway & 

Wheeler, 2010, s. 302-303). Denna litteraturstudie kommer använda sig av samtliga begrepp 

när bedömning av kvaliteten görs.  

 

När det gäller pålitligheten menar Wallengren och Henricson (2012, s. 488) att 

datainsamlingen kan påverkas på grund av författarnas tidigare erfarenheter. Författarna är 

medvetna om att pålitligheten kan ha påverkats då litteratursökningen har utförts med olika 

sökord i de två databaserna och att relevanta artiklar kan ha missats. En begränsning anses 

också vara att i databasen Cinahl har endast fritext på sökorden använts. Holloway och 

Wheeler (2010, s. 302-303) beskriver att pålitligheten kan stärkas genom att resultaten i 

studien är överensstämmande och sann. De som läser studien ska kunna bedöma forskarens 

följsamhet mot data, såsom hur forskaren analyserat data. Forskarens förförståelse ska även 

vara beskrivet. I denna litteraturstudie kan förförståelsen som sjuksköterskestudenter och 

egna livserfarenheter av att möta personer i ett lidande ha påverkat resultatet. Genom att 

förhålla sig textnära som den valda metoden kräver, har vi strävat efter att inte göra egna 

tolkningar.  

 

För att stärka bekräftelsebarheten i denna litteraturstudie har litteratursökningen, urvalet av 

artiklar samt analysprocessens genomförande beskrivits, vilket även Holloway och Wheeler 

(2010, s. 303) beskriver är viktiga delar att redogöra för att kunna stärka bekräftelsebarheten. 

De beskriver även att bekräftelsebarheten stärks genom att forskaren är neutral och inte 

påverkar resultatet med sin egen förförståelse. Detta har redogjorts under begreppet 

pålitlighet. Holloway och Wheeler (2010, s. 303) beskriver även att det är viktigt att läsaren 

kan gå tillbaka till originalkällan för att kontrollera den insamlade datan, vilket har 

underlättats med korrekt referensteknik genom hela arbetet för att göra det lättare att hitta 

originalkällan.   

 

Trovärdigheten kan stärkas när en lämplig metod är anpassad till att svara på studiens syfte 

(Petersson & Lindskov, 2012, s. 299). Henricson och Billhult (2012, s. 130) beskriver att när 

syftet är att skapa en förståelse för människors upplevelser är kvalitativ metod lämplig. I 

denna litteraturstudie har trovärdigheten stärkts då den valda metoden var av kvalitativ design 
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och syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser. Genom att bedöma trovärdigheten i en 

studie ska författarna redovisa hur de har tolkat och diskuterat data som ska ingå i analysen. 

Trovärdigheten stärks om flera än en granskar datan (Wallengren & Henricson, 2012, s. 487). 

Trovärdigheten i denna litteraturstudie har stärkts då samtliga artiklar som ingår i analysen 

har kvalitetsgranskats. Genomläsning av artiklar samt kvalitetsgranskning gjordes 

individuellt, för att därefter göra en gemensam bedömning med hjälp av SBU’s 

granskningsprotokoll (https://www.sbu.se/). Enligt Wallengren och Henricson (2012, s. 488) 

kan författare använda utomstående personer för att granska arbetet i syfte att stärka 

trovärdigheten. I denna litteraturstudie har andra kursdeltagare granskat arbetet vid 

deltagande i seminarium samt fått stöttning av handledare, detta stärker trovärdigheten i 

arbetet.  

 

Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 303) är syftet med överförbarhet att resultatet ska 

kunna tillämpas i liknande sammanhang, situationer och grupper. Det ska även gå att använda 

den kunskap som författarna får fram till liknande sammanhang. Dock är det upp till läsaren 

att bedöma om resultatet kan överföras till andra sammanhang. Bengtsson (2016) beskriver 

att i kvalitativa studier kan överförbarheten påverkas då metoden fokuserar på ett mindre 

antal deltagare med data som handlar om upplevelser. I denna litteraturstudie var de 

vetenskapliga studierna som ingick i analysen främst från Norden och hade ett varierat antal 

deltagare. Resultatet kan därmed vara överförbart till liknande sjukvårdssystem och bli 

begränsat till Norden, detta eftersom sjukvårdvårdssystemen samt befogenheter hos 

sjuksköterskor kan vara annorlunda i Norden jämfört med andra länder. Resultatet visar även 

på att människan kan vara i ett lidande som både kan vara kopplat till sjukdomen samt till 

livet, vilket kan överföras till olika sammanhang. Att uppmärksamma är att det inte endast är 

sjuksköterskan som möter patienter i lidande utan även andra professioner som kan möta 

liknande situationer.  

 

Slutsats 

Syftet med litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta lidande 

hos patienter med sjukdom. Resultatet i litteraturstudien visade att när sjuksköterskor 

engagerade sig i patienters lidande fick de en ökad förståelse för dem. De upplevde att det var 

viktigt att skapa en relation till patienter och vara närvarande i syfte att kunna hjälpa dem 

samt dela lidandet i gemenskap. Sjuksköterskor upplevde att patienters lidande kunde bli 

https://www.sbu.se/sv/var-metod/
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deras eget lidande och behövde därmed distansera sig från dem. När de upplevde att de 

lyckades lindra patienters lidande kände de en ökad tillfredsställelse och betydelsefullhet. 

Känslor som maktlöshet, hopplöshet och hjälplöshet kunde upplevas när sjuksköterskor inte 

kunde lindra lidandet hos patienten. I mötet med patienter upplevde sjuksköterskor att de 

själva reflekterade över livet, döden och lidandet, vilket kunde leda till en existentiell 

förtvivlan. Baserat på denna litteraturstudies resultat är vår slutsats att sjuksköterskor bör få 

reflektera och ventilera sitt lidande i syfte att få ett ökat välmående. Genom att sjuksköterskor 

får möjlighet att reflektera och ventilera kan detta skapa förutsättningar att möta patienter i 

lidande och därmed kan de ge en vård som är personcentrerad. Förslag på vidare forskning är 

att studera skillnader på upplevelser mellan manliga och kvinnliga sjuksköterskor. Detta 

påstående grundas på att deltagarna främst var kvinnor i de vetenskapliga studierna som 

ingick i denna litteraturstudie.  
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