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Sammanfattning 
 
Bakgrund: I dag överlever fler sin cancerdiagnos till följd av förbättrad biomedicinsk 

teknik. År 2018 rapporterade socialstyrelsen att 63 000 individer drabbats av malign 

cancer. Detta är ett stort nationellt hälsoproblem och ställer höga krav på hälso- och 

sjukvården. Cancer innebär fysiskt och psykiskt lidande för patienten och är grund till 

tröstande omvårdnad. Tröst har ifrågasatts som en omvårdnadsåtgärd samt om det är 

en uppgift som sjuksköterskan skall utföra. Syfte: Var att belysa vad patienten 

upplevde som tröstande vid livshotande cancersjukdom. Metod: Allmän 

litteraturstudie med 10 vetenskapliga resultatartiklar varav nio med kvalitativ ansats 

och en med kvantitativ ansats som har granskats, bearbetats och analyserats med hjälp 

av Fribergs femstegsmodell (Friberg, 2017). Artiklarna har kvalitetsgranskats med 

hjälp av Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. Resultat: Tröst är 

mångdimensionellt och subjektivt. Kommunikation, utbildning och personcentrerad 

vård var viktiga för att patienten skall kunna erhålla tröst. Andra faktorer som gav 

patienten tröst var interaktion med sjuksköterskan, spirituell närvaro och hopp. 

Konklusion: Viktiga relationer gav patienten tröst och hopp. Relationen mellan 

spirituell närvaro och viktiga relationer stärkte varandra. Kommunikation och 

interaktion med sjuksköterska och annan hälso- och sjukvårdspersonal var 

betydelsefull för att erhålla en bättre livskvalitet samt finna en väg till tröst. När 

patienten upplevde sig komfortabel och ren i sin kropp kunde patienten uppleva sig 

stark och därigenom få framtidshopp samt behållen värdighet. 
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Abstract 
 
Background: Today, more people survive their cancer diagnosis as a result of 

improved biomedical technology. In 2018, the National Board of Health reported that 

63,000 individuals were affected by malignant cancer. This is a major national health 

problem and places high demands on health care and hospitals. Cancer means 

physical and mental distress for the patient and is the basis for comforting nursing. 

However, comfort has been questioned as a nursing measure and whether it is a task 

that the nurse should perform. Aim: The aim was to enlighten what patients 

experience as comforting in a life-threatening cancer decease. Method: A general 

literature study with10 scientific articles, nine with qualitative approach and one with 

quantitative approach. Reviewed and analyzed by using Fribergs five step model 

(Friberg, 2017). The articles have been reviewed in accordance with Carlsson och 

Eimans (2003) schedule for review. Result: Consolation is multi-dimensional and 

subjective. Communication, education and person-centered care were important for 

the patient to receive comfort. Other factors that allowed the patient comfort was 

interaction with the nurse, spiritual presence and hope. Conclusion: Important 

relationships gave the patient consolation and hope. The relationship between spiritual 

precence and other close relations fortified eachother. Communication and interaction 

with the nurse and other health care professionals was important in obtaining a better 

quality of life and finding a way to consolation. When the patient felt comfortable and 

clean in his or her body, the patient could feel strong and thereby gain future hope and 

maintained dignity.  
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Inledning 

År 2018 rapporterades 63 000 individer ha drabbats av malign cancer i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2019). I dag överlever fler sin cancerdiagnos till följ av förbättrad 

biomedicinsk teknik, vilket leder till snabbare diagnos och förbättrad omvårdnad 

(Langegard & Ahlberg, 2009). Cancer är ett stort nationellt hälsoproblem, då många 

drabbas av cancer själv eller har anhörig som drabbas av cancersjukdom. Detta ger 

upphov till fysiskt och psykosocialt lidande för patienten. Patienten som drabbas av 

cancersjukdom behöver omstrukturera sitt liv och integrera både medicinsk 

cancerbehandling och ett förändrat aktivitetsmönster i sin tillvaro (Bood et al., 2019). 

Det ställer krav på hälso- och sjukvårdspersonal att inte bara tillgodose fysiska behov, 

utan även identifiera och tillgodose existentiella, psykiska och sociala behov 

(Langegard & Ahlberg, 2009; Bood et al., 2019). Kampen mellan patientens forna 

livskvalité och acceptans för de nya omständigheterna utgör ett lidande för patienten 

(Johansson et al, 2008). Tröst är det som leder bort från lidande, vad som tröstar och 

hur det sker är situationsbundet och mycket individuellt men kan innebära att 

patienten kan finna mening och framtidshopp (Travelbee,1971). Sjuksköterskans tröst 

grundas i det dagliga mötet med patienten som uppmärksammar och tillgodoser 

patientens grundläggande behov (Mahfudh, 2011). Tröst kan vidare leda till att 

patienten får behålla sin värdighet och en förbättrad livskvalité (Johansson et al., 

2009; Langegard & Ahlberg, 2009). Tröstande omvårdnad syftar till att bekräfta och 

lindra lidande samt inge styrka och hopp till patienten (Eriksson, 1994; Travelbee, 

1971; Langegard & Ahlberg, 2009). Tröstande omvårdnad innebär både preventiva 

och uppföljande interventioner för att stödja psykisk, psykosocial och fysisk 

hälsa (Langegard & Ahlberg, 2009; Johansson et al, 2008). Westman et al. (2019) 

beskriver att sjuksköterskor inom onkologin har en fördjupad kunskap inom 

omvårdnad av patienter med cancer och det har betydelse för patientsäkerhet och 

holistisk omvårdnad. Sjuksköterskans utvecklade profession inom onkologin kan leda 

till förbättring av kollegors kompetens och skicklighet i ett multidisciplinärt team, 

vilket leder till förbättrad patientomvårdnad (Westman et al., 2019). Trots 

förbättringar i den onkologiska omvårdnaden kan uppmärksamhet missas kring de 

icke fysiska behoven (Bood et al., (2019). Inom onkologisk omvårdnad är det 

sjuksköterskan som kan göra störst skillnad mellan lidande och värdig vård 

(Maufudh, 2011). Enligt Bokström och Svensson (2018) har tröst ifrågasatts som en 

omvårdnadsåtgärd samt om det är en uppgift som sjuksköterskan skall utföra.   

 

Bakgrund 
  

Patientens upplevelse av livshotande cancer 

 

Det är en livsförändrande upplevelse för patienten att få ett cancerbesked (Kruizinga 

et al., 2018). Patienten tvingades omstrukturera sitt liv och integrera både medicinsk 
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cancerbehandling och ett förändrat aktivitetsmönster i sin nya tillvaro (Bood et 

al.2019).  Patienten upplevde att det var svårt att förbereda eller att förlika sig med 

cancerbesked (Kruizinga et al. 2018). Det kunde vara svårt för patienten att hitta ord 

som beskrev intensiteten i vad patienten upplevde och gick igenom (Bood et al. 

2019). Patientens reaktion vid mottagande av ett livshotande cancerbesked hanterades 

på olika sätt exempelvis genom förnekelse, erkännande, accepterande eller att bara ta 

emot och acceptera (Kruizinga et al., 2018). Cancersjukdom och cancerbehandling 

påverkade både arbete, umgänge, fritidsintressen och ekonomi, vilket kunde bidra till 

att patientens valmöjligheter i livet påverkades negativt (Bood et al.,2019). Vanliga 

symptom vid cancer var ångest, smärta, trötthet, aptitlöshet, illamående och 

depression (Bubis et al., 2017). Patienten behövde hantera både symptom som var 

relaterade till cancern, upplevelser av att sakna värde samt hopplöshet. Känslor av 

skuld och att vara till besvär kunde uppenbara sig då patienten kunde känna sig 

skyldig till att ha bidragit till sin egen cancersjukdom (Bood et al., 2019). Familj och 

vänner bidrog till att patienten kunde känna glädje och ändra fokus från sjukdom till 

att få vara en betydelsefull individ (Kruizinga et al., 2018). Enligt Bood et al. 2019 

var sättet patienten tog emot cancerbeskedet på relaterat till patientens världsbild eller 

öppenhet för exempelvis andlighet. Bood et al. (2019) beskriver även att kulturella 

skillnader påverkade hur patienter tog emot cancerbesked samt hur patientens 

livsförändring såg ut. Utifrån patientens upplevelser bör inte enbart patientens fysiska 

hälsa beaktas utan även den psykosociala, spirituella och existentiella hälsan (Bood et 

al., 2019). 

  

Sjuksköterskans funktion 
 

Sjuksköterskan var den profession som spenderade mest tid med patienten inom 

hälso- och sjukvården och kunde göra skillnad för patienten mellan lidande och 

värdig vård (Mahfudh, 2011). Sjuksköterskans närvaro i omvårdnaden kunde 

likställas med en holistisk vårdprocess. En holistisk vårdprocess som bland annat 

grundade sig på att sjuksköterskan skulle ha förmåga att bygga relation med patienten, 

samarbeta och samordna vården för att kunna mäta patientens individuella behov 

(Mohammadipour et al., 2017). Enligt den holistiska vårdprocessen skulle 

sjuksköterskan känna till patientens synsätt och perspektiv på vården, ha klinisk och 

kulturell kunskap, kännedom om patientens mående och hälsostatus, se till att 

patienten är delaktig i beslut, för att kunna ge tröst, hopp och god omvårdnad 

(Mohammadipour et al.,2017; Mahfoud, 2011). Det var värdefullt att tidigt skapa en 

genuin vårdrelation mellan patient och sjuksköterska för att patienten skulle känna sig 

trygg. Det kunde upplevas bekvämt att umgås med andra personer med livshotande 

sjukdom eftersom det gav en känsla av tillhörighet. Om sjuksköterskan kunde 

förmedla känslor och värme till patienten kunde det lindra patientens oro och stress 

(Bokström & Svensson, 2018). En ny avancerad funktion för sjuksköterskan inom 

cancervården höll på att växa fram, kontaktsjuksköterskan. Kontaktsjuksköterskan 

bidrog till viktiga förbättringar inom vården som exempelvis hälsorelaterad 
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information, ökad tillgänglighet till stödresurser, patientens medverkan i samordning 

av vården (Westman et al., 2019). Det fanns dock fortfarande områden som behövde 

utvecklas. Utvecklingsområden som nämndes var att lyssna på patientens 

erfarenheter, säkerhet inom vården, sjukdoms- eller behandlingsrelaterade symtom 

med påverkan på patientens dagliga liv och samordning av cancervården. 

Kontaktsjuksköterskan uppfyllde en viktig funktion i samverkan mellan olika 

vårdteam, vilket kunde leda till minskat lidande genom exempelvis kortare väntetider 

för patienten med svår cancer (Westman et al., 2019). Cancerpatienten gick igenom 

en svår sjukprocess och en av patientens största rädslor var cancersmärtan (Mahfoud, 

2011). Vid kontroll av cancersmärta behövde sjuksköterskan tro på patientens egen 

berättelse om sin smärta, kunna bedöma och lindra smärta, administrera läkemedel, 

för att förstå vad som var grunden till smärtan och planera för en god omvårdnad 

(Mahfudh, 2011). Varje patient var unik och omvårdnaden varierade från patient till 

patient. Sjuksköterskans funktion av kreativitet var värdefull för att finna lösningar till 

smärtlindring. En smärtlindring som kunde hjälpa patienten att känna sig tillfreds för 

att kunna ta emot tröst. Detta innebar exempelvis att sjuksköterskan kunde göra 

kliniska bedömningar, gav psykosocialt stöd, kunde kommunicera och förklara olika 

läkemedels verkningsmekanismer och föreslog olika icke-farmakologiska 

behandlingar (Mahfudh, 2011).  

 

Tröst 
 

Tröst ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter och inträffar dagligen i interaktion 

mellan patient och sjuksköterska (Langegard & Ahlström, 2009). Genom tröst kunde 

sjuksköterskan stärka patientens värdighet, förmedla tillit och ge bättre livskvalité 

(Johansson et al., 2009; Langegard & Ahlberg, 2009). Cancersjukdom orsakade 

lidande för patienten och var nära kopplat till tröst, då lidande var ett primärt motiv 

för vård och omvårdnad (Langegard & Ahlberg, 2009). Patienten kunde genom tröst 

få kraft att uthärda lidande samt få nytt perspektiv på sin tillvaro (Johansson et al., 

2008). Men patientens lidande kunde även framkalla känslor hos sjuksköterskan som 

ångest och otillräcklighet och därmed skapa en barriär mellan sjuksköterska och 

patient, vilket medförde att tröst uteblev (Johansson et al., 2008). Tröst skulle inte ta 

bort lidandet från patienten genom att försöka ignorera eller värdera dess existens 

(Eriksson, 1994). Tröst skulle vara bekräftande, stödjande, kommunikativ och alltid 

subjektiv (Langegard & Ahlberg 2009; Johansson et al., 2008). Tröst beskrivs av som 

multidimensionellt och komplicerad omvårdnadsuppgift för sjuksköterskan 

(Johansson et al. 2009). Sjuksköterskan bör inte försvåra uppgiften att trösta, utan 

istället ta sig tid att lyssna på patienten och använda sitt kroppsspråk när orden blir 

otillräckliga. När sjuksköterskan lyssnade in patienten kunde sjuksköterskan förstå 

hur patienten ville bli tröstad (Langegard & Ahlström, 2009). En god kommunikation 

och relation mellan patient och sjuksköterska ansågs vara en förutsättning för 

patienten att erhålla tröst (Johansson et al., 2008). Sjuksköterskan borde inte fokusera 

på sjukdom utan på att förstå och identifiera patientens upplevda problem och behov. 

Detta kunde hjälpa patienten att finna mening, glädje och utvecklas ur sitt lidande och 
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därmed kunna uppleva tröst och framtidshopp (Travelbee,1971). Tröst krävde mod 

samt att sjuksköterskan hade förmågan att åsidosätta sina egna känslor när patienten 

var i behov av tröstande omvårdnad (Johansson et al., 2008). Det ställde etiska krav 

på sjuksköterskan då omvårdnad ska syfta till att bekräfta och lindra lidande samt inge 

styrka och hopp till patienten (Eriksson, 1994; Travelbee, 1971). För att stödjande 

tröst skulle kunna uppstå behövde sjuksköterskan identifiera patientens behov av 

tröst. Patienten skulle således vara mottaglig för tröst för förutsättningar att erbjuda 

tröst skulle infinna sig (Johansson et al, 2008). När sjuksköterskan kunde identifiera 

patientens omvårdnadsbehov och få insikt om patientens perspektiv på sin sjukdom 

kunde sjuksköterskan hitta ett sätt att stödja patienten att finna sina egna 

copingstrategier (Eriksson, 1994; Travelbee, 1971). Ytterligare krävdes det att 

sjuksköterskan hade en viss livserfarenhet samt kompetens att möta och ge patienten 

utbildning och information i en sårbar situation (Johansson et al, 2008). Andra 

förutsättningar för att patienten skulle erhålla tröst var att det fanns tid, samt att en 

viss personkemi uppstått mellan patient och sjuksköterska, annars fanns det risk att 

den tröstande omvårdnaden blev otillräcklig eller oåtkomlig för patienten (Langegard 

& Ahlberg, 2009). När patienten kände sig sedd och bekräftad kunde det leda till 

glädje, trygghet, hopp och ökat välbefinnande och då ansågs omvårdnaden vara 

tröstande (Johansson et al., 2009; Langegard & Ahlberg, 2009).  

 

Figur 1. Sammanfattning av begreppet tröst  
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Problemformulering 

 

Vid cancersjukdom förändras livssituationen för patienten som kan hamna i en sårbar 

situation. Kampen mellan patientens forna livskvalité och acceptans för de nya 

omständigheterna utgör ett lidande för patienten. Trots förbättringar i den onkologiska 

omvårdnaden kan uppmärksamhet kring de icke fysiska behoven missas. Möjlighet 

för patienten att erhålla tröst är inte självklar, då varje patient är unik och upplever 

tröst olika.  

Syfte 

 

Syftet var att belysa patientens upplevelse av tröst vid livshotande cancersjukdom. 

 

Metod 

 

En allmän litteraturstudie med induktiv design. Metoden innebär att kritiskt granska 

och sammanställa litteratur inom det valda området som ska belysas, vilket har gjorts 

med inspiration från (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Datainsamling  

 

Initialt utfördes en ostrukturerad sökning för att sätta sig in i ämnet och finna vilka 

sökord som var relevanta i förhållande till syftet. Sökorden som användes var: Tröst 

(consolation), tröst (comfort), omvårdnad (nursing), cancer (cancer), cancerdiagnoser 

(cancer diagnosis), cancerpatienter (cancer patients), självförtroende (confidens), 

hopp (hope) och kvalitativ (qualitative). Sökningarna gjordes i två relevanta databaser 

för att hitta forskning inriktad på omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2017). 

Databaserna var National Library of Medicine's (PubMed) och Cumulated Index to 

Nursing and Allied Health Literature (CINAHL). CINAHL innehåller material om 

omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. PubMed innefattar material från det 

biomedicinska området såsom omvårdnad, medicin och tandvård. Olika 

sökkombinationer gjordes i de olika databaserna (Bilaga A). För att kombinera 

sökorden användes de booleska operatorerna AND och OR. Den booleska operatorn 

AND kombinerades för att sammankoppla sökorden, detta gjorde att sökningarna blev 

mer specifika (Forsberg & Wengström, 2017). Den booleska operatorn OR användes 

för att ge ett bredare resultat och finna fler synonymer för att få fler träffar i 

sökningen (Forsberg & Wengström, 2017) (Bilaga B). Trunkering användes på 

sökordet comfort för att öka antalet träffar på dokument som innehåller ordets alla 

böjningar (Friberg, 2017). Tidsavgränsningarna för båda databasernan var 2015 – 
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2020. Inklusionskriterierna var etiskt granskade artiklar och artiklar skrivna på 

engelska. Vuxna personer med cancerdiagnos. Alla cancerdiagnoser inkluderades för 

att finna relevanta artiklar till syftet. Vetenskapliga artiklar genomförda i och utanför 

Sverige inkluderades för att erhålla ett bredare perspektiv om begreppet 

tröst. Exklusionkriterierna var vetenskapliga artiklar där innehållet inkluderade barn 

och djur. Reviewartiklar exkluderades för att bibehålla den vetenskapliga evidensen. I 

CINAHL gjordes avgränsningarna ”peer review” och ”english language” (se bilaga 

A). I PubMed gjordes avgränsningarna ”english language” (se bilaga A). Varje 

sökning inleddes med att relevanta titlar för syfte valdes ut. Nästa steg var att 

undersöka de utvalda artiklarnas abstrakt. Om artiklarna kändes relevanta efter läst 

abstrakt, lästes de i sin helhet för att förstå handlingen. Efter studien lästs i sin helhet 

togs ett beslut om artikeln fortfarande var relevant att använda i litteraturstudien. Då 

fick artikeln slutligen genomgå en kvalitetsgranskning enligt Carlsson och 

Eimans granskningsmall (2003) för kvalitativa och kvantitativa artiklar. De valda 

artiklarna bedömdes ha grad I och grad II, vilket innebär hög eller medelhög 

vetenskaplig kvalitet.  Artiklarna har diskuterats utifrån trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet på kvalitativa artiklar samt reliabilitet och 

validitet på den kvantitativa artikeln. Detta gjordes för att ytterligare säkerställa 

artiklarnas kvalité (Carlsson & Eiman, 2003) (Bilaga C). 

 

Databearbetning  

Artiklarna granskades, bearbetades och analyserades med hjälp av Fribergs (2017) 

femstegsmodell (se figur 2). Artiklarnas texter lästes från helhet till delar och bildade 

därefter en ny helhet. Steg ett var att skriva ut, numrera och läsa igenom artiklarna. 

Artiklarna lästes igenom ett flertal gånger för att förstå vad artiklarna handlade om. 

Texterna lästes med en medveten öppenhet och följsamhet. Därefter identifierades 

dess fenomen och uppbyggnad. Steg två innebar att fokusera på artiklarnas resultat för 

att finna viktigt kunskapsinnehåll relaterat till litteraturstudiens syfte. Resultaten 

analyserades tillsammans för att säkerställa en gemensam helhetsbild. Steg tre var att 

göra en sammanställning av varje enskild artikels resultat. Detta gjordes för att skapa 

en översikt över materialet och för att lättare kunna analysera resultatet. Viktigt 

innehåll i resultatet markerades med överstrykningspenna. I steg fyra identifierades 

likheter och skillnader mellan de olika artiklarnas resultat, för att kunna göra en egen 

sammanställning av resultatet. I steg fem sammanfattades artiklarnas likheter och 

skillnader och bildade olika koder, vilket resulterade i tre olika teman (se figur 3). 
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Figur 2. Översikt över databearbetning 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Den huvudsakliga uppgiften för forskning är att finna ny kunskap, behandling och 

medicin som främjar människors hälsa och utveckling (Codex, 2018). Lagen om 

etikprövning av forskning (SFS 2003:460) syftar till att skydda den enskilda 

människan samt respektera människovärdet. Det innefattar även deltagarnas samtycke 

till aktuell forskning. Forskning har tidigare bedrivits under starkt oetiska 

förhållanden som exempelvis under andra världskriget då Nürnberg kodexen uppkom 

1947 som en reaktion på dessa övergrepp. I Nürnberg kodexen betonas att deltagare 

inte får skadas vid experiment och vikten av informerat samtycke framförs (Codex, 

2018). Helsingforsdeklarationen har fokus på medicinsk forskning. En av 

utgångspunkterna i Helsingforsdeklarationen är att balansera risker och fördelar för 

samhället samt att forskningen ska granskas av oberoende personer som ska avgöra 

om studien är etiskt korrekt (Codex, 2018). För vägledning när olika etiska problem 

uppstår finns Belmontrapporten, den syftar till att hjälpa svaga grupper och är en 

förlängning av Helsingforsdeklarationen. Belmontrapporten anger tre grundläggande 

etiska principer och skiljer sig från andra forskningsetiska koder. Principerna är: 

Respekt för personen, göra-gott-principen och rättviseprincipen (Codex, 2018). I 

World Medical Association (2013) beskrivs ett antal etiska regler kring forskning som 

involverar människan. Detta är till för att skydda den enskilda individen före, under 

och efter olika forskningsprojekt. Ett resultat av denna lag är att läkare och 

omvårdnadspersonal fått skyldigheter att erbjuda behandling efter avslutat 

forskningsprojekt. Det skall framgå vem som finansierat forskningen. Detta skyddar 

bland annat människor med svaga resurser och styrker det etiska medvetandet (World 

Medical Association, 2013). Sammantaget är de etiska lagarna och förordningarna till 

för att skydda deltagarna och se till att forskningen håller god kvalitet. Med hänsyn 

till ovan nämnda etiska lagar har översättning och tolkning av de vetenskapliga 

artiklarna i denna litteraturöversikt tolkats och översatts så korrekt som möjligt. De 

artiklar som använts i litteraturstudien ska vara etiskt granskade av en etisk kommitté 

eller liknande. Genom att artiklarna är etiskt granskade bedöms risken att de 

människor som deltagit i studien inte kommit till skada (Henricsson, 2017).  Metoden 
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är en litteraturstudie av redan genomförda studier. Därför anses det inte utgöra någon 

ytterligare risk för involverade personer som är del av resultatet 

 

Resultat 

 

Resultatet av studien visar vad patienter med livshotande cancersjukdom upplever 

som tröstande och presenteras genom tre olika teman vilka är: Interaktion med 

sjuksköterskan, spirituell närvaro och hopp. 

 

 

Interaktion med sjuksköterskan 

Stacy et al. (2019) beskriver trots att de flesta patienter vill dö i hemmet, dör fler och 

fler cancerdrabbade patienter på sjukhus. En av patientens största rädslor var 

cancersmärta. Patienten och de anhöriga var i behov av tydlig och konkret 

information. De anhöriga måste få veta vad som var normala symptom i 

sjukdomsförloppet och vad som kunde göras för att lindra lidande. Den kraftfullaste 

källan till att förmedla hopp var att sjuksköterskan kunde informera om trovärdiga 

behandlingsmetoder. Patienten kunde då känna tröst och hopp till ett längre liv 

(Breistig & Huser, 2019). En god kommunikationsförmåga var avgörande för 

patientens onkologiska omvårdnad (Wittenberg et al., 2018). Med hjälp av 

sjuksköterskans kompetens kunde kunskap och information om symtomhantering vid 

smärtlindring och psykosocialt stöd förmedlas till patienten Detta gjorde att patienten 

kunde känna sig trygg och mottaglig för tröst (Stacy et al., 2019) samt sedd och 

lyssnad på (Werner & Steihaug, 2017). Wittenberg et al. (2018) förklarade att 

grundläggande mål för att tillhandahålla en omfattande helhetsvård var 

sjuksköterskans kommunikativa förmåga för att fånga upp både patientens och de 

anhörigas upplevelser och erfarenheter av att prata om patientens cancersjukdom. 

En mänsklig interaktion var att sjuksköterskan var intresserad av patientens berättelse 

om cancersjukdomen och intresserad av vad som oroade och bekymrade patienten. 

Patientens livsberättelse kunde avslöja hur patienten och patientens anhöriga mådde 

psykiskt och socialt. Breistig och Huser (2019) framhåller att patientens upplevelse av 

värdighet och respekt var en handling som föregick lindring av lidande och ledde till 

tröst. En handling som att bli igenkänd av hälso- och sjukvårdspersonal och att 

patientens namn uttalades korrekt var att visa patienten respekt. Werner och Steihaug 

(2017) framhåller att en god kommunikation byggde på ömsesidig respekt. Ömsesidig 

respekt gjorde att patienten vågade öppna sig för sjuksköterskan, vilket kunde hjälpa 

sjuksköterskan att förstå patientens behov av tröst. Wittenberg et al. (2018) framhåller 

att det var avgörande att sjuksköterskan anpassade kommunikationen efter patientens 

förmåga och att sjuksköterskan lyssnade aktivt för att fånga upp patientens unika 

känslor och funderingar. När patienten själv upplevde, eller när andra ville, att 
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patienten skulle fortsätta leva måste sjuksköterskan agera utifrån detta och förmedla 

information om tillgänglig vård (Breistig & Huser, 2019). Werner och Steihaug 

(2017) framhåller att när en sjuksköterska kunde förmedla konkret information som 

gav patienten ny kunskap, kunde det i sin tur leda till nya perspektiv, vilket kunde 

lindra lidande och hjälpa patienten att finna hopp och ta emot tröst. Upplevelsen av en 

varm och bekräftande arbetsallians mellan patient och sjuksköterska var viktigt i en 

sådan situation. Enligt Roxberg et al. (2011) måste tystnad från patienten mötas med 

tystnad från sjuksköterskan. Det gällde att lämna patienten i fred och vänta tills 

patienten började prata igen. För att klara av att möta tystnad krävdes livserfarenhet 

och mod från sjuksköterskan. Genom att möta patienten där den var på ett sympatiskt 

sätt var att förstå lidandet utan egna värderingar. Patienten kände sig bekräftad i sin 

tysthet och upplevde att sjuksköterskan visade respekt för tystnaden och lidandet. En 

sjuksköterska som inte försökte finna förklaringar i patientens lidande och hade 

förmågan att läsa mellan raderna kunde medverka till att patienten upplevde genuin 

och äkta tröst (Roxberg et al., 2011).  

  

Spirituell närvaro 

  

När patienten fått cancerbesked kunde livets kännas ändligt och frågor om livets 

mening kunde uppenbara sig (Moosavi et al., 2019). Tornö et al. (2015) belyste hur en 

inre andlighet kunde blomma ut när en patient blev svårt sjuk. Detta gjorde att 

patienten utvecklade en självmedvetenhet och spiritualitet (Moosavi et al., 2019). 

Personer över 50 år hade mest kontakt med sin spiritualitet, medan yngre personer 

behövde stöd för att utveckla och finna sitt spirituella behov (Kamijo & Miyamura, 

2020). En välutvecklad inre spiritualitet kunde bidra till att patienten fick ett ökat 

tålamod och förståelse för behandling (Moosavi et al., 2019). Spiritualitet och 

andlighet kunde uppenbara sig på många olika sätt, exempelvis genom en tro på Gud. 

Patienter som var troende upplevde att tron gav vägledning och var rådgivande genom 

cancerbehandling (Moosavi et al., 2019). Tornö et al. (2015) beskriver att när 

sjuksköterskan stod bredvid patienten genom lidande med andligt och existentiellt 

stöd, kunde patienten som tidigare inte förlitat sig på Gud börja tro på Gud. Lidandet i 

cancersjukdom och genomgång av cancerbehandling var oförutsägbart och 

svårhanterbart (Blaschke et al., 2017). Patienten kunde i detta sammanhang uppleva 

att lägga framtidens företeelser i händerna på högre makter var tröstande och 

betryggande (Moosavi et al., 2019). Patienter med cancersmärta som trots den 

upplevde en bra livskvalité, kunde relateras till en stark inre spiritualitet (Kamijo & 

Miyamura, 2020). När sjuksköterskan bemötte patientens ökade behov av spiritualitet 

med öppen och genuin kommunikation kunde patientens värdighet behållas (Breistig 

& Huser, 2019). Andliga och existentiella vårdintentioner involverade empati och 

aktivt lyssnande från sjuksköterskan, vilket engagerade närvarande kommunikation 

och acceptans för olika tankar. När sjuksköterskan visade respekt och behandlade 

patienten med värdighet kunde patienten känna hopp om att hantera verkligheten i 

förberedelsen i att dö (Tornö et al., 2015). Bemötande av patientens spirituella behov 
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borde inte ske enbart i den palliativa fasen, utan även i de tidigare stegen av 

cancerbehandling. Detta gav patienten chans att erhålla en högre livskvalité (Kamijo 

& Miyamura, 2020) och det innebar att patienten kunde känna trygghet i att utveckla 

sitt förändrade perspektiv på tillvaron och uppleva framtidshopp och därigenom tröst 

(Moosavi et al., 2019). 

  

 

Hopp 

  

Hoppet att få tillfriskna eller få ett längre liv var en stark källa till tröst. Hoppet var 

förknippat med att acceptera och ta sig igenom lidandet som cancersjukdom och 

behandling medförde (Breistig & Huser, 2019). Patienten kunde känna sig isolerad 

och fast i negativa känslor när en behandlingsmiljö med procedurer av kemoterapi 

avlöste varandra (Blaschke et al., 2017; Seibeak et al., 2018). Patienten befann sig i en 

sårbar situation och sjuksköterskans bemötande och omhändertagande var av stor vikt 

(Seibeak et al., 2018; Breistig & Huser, 2019). När hälso- och sjukvårdspersonal 

bekräftade och trodde på patientens egna copingstrategier, patientens vilja att leva 

samt stödde livsbejakande aktiviteter gav det tröst och hopp om framtiden (Breistig & 

Huser, 2019). Patientens basala omvårdnad och sjuksköterskans uppmuntran till att 

stärka patientens egen hälsa hade betydelse för hur bekväm patienten kände sig i sin 

kropp. Att känna sig bekväm och ha ren kropp var relaterat till att kunna känna och 

uppleva starkare känsla av hopp. Det visade sig att när patienten klarade sina 

vardagliga aktiviteter och upplevde att kroppen kändes stark stärktes framtidshoppet 

(Seibeak et al., 2018). Naturvistelse var en annan källa till hopp och styrka, i naturen 

kunde patienten uppleva mental och fysisk vila från behandlingar, cancersjukdom och 

krav. I vilan kunde patienten möta sitt lidande utan andras dömande och tyckande 

(Roxberg et al., 2011). Naturen blev en plats där patienten kunde känna friskhet i 

stället för sjukdom och naturen blev en plats för friare kommunikation (Blaschke et 

al., 2017). Naturbaserad omvårdnad inom onkologin var ett sätt att finna glädje och 

styrka för patienten, därmed behöll patienten sin integritet och värdighet och kunde 

finna möjlighet till framtidshopp (Blaschke et al., 2017).   

 

Metoddiskussion 

 

Syftet med litteraturstudien var att belysa vad patienten upplevde tröstande vid 

livshotande cancersjukdom. Litteraturstudien har en induktiv ansats då det ansågs 

passande för att besvara syftet. När en induktiv ansats används bidrar det till att samla 

kunskap inom ett utvalt område och det ger en ökad förståelse för olika upplevelser 

och situationer deltagare befinner sig i (Henricsson, 2017; Friberg, 2017) och det kan 

ses som en styrka. Litteraturstudien är baserad på 10 vetenskapliga artiklar varav nio 

artiklar är kvalitativa och en är kvantitativ. Tillräckligt med vetenskapliga artiklar 

anses ha funnits för att svara på litteraturstudiens syfte. Enligt Forsberg och 
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Wengström (2015) ges en bredare bild av studien när både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar använts. Litteraturstudiens sökningar har gjorts i databaserna PubMed och 

CINAHL, vilka var relevanta för omvårdnadsforskning. Trovärdigheten ökar genom 

att sökningar görs i olika databaser som är relevanta för området (Henricsson, 2017). 

Liknande sökningar och sökordskombinationer har gjorts i båda databaserna. Det ökar 

chansen att relevanta artiklar inte har förbisetts och kan ses som en styrka i 

litteraturstudien. Sökorden togs fram genom en diskussion av syftet, sökorden 

översattes sedan till engelska. Fler sökord fanns efter den inledande fritextsökningen. 

Artikelsökningen har dokumenterats i tabeller som redovisats i litteraturstudien. Det 

gör det lättare att följa arbetes gång, vilket samtidigt ger en ökad bekräftelsebarhet. 

Analysprocessen förklaras i metodavsnittet med inspiration från Fribergs (2017) 

femstegsmodell. Artiklarna lästes från helhet till delar och bildade en ny helhet. 

Texterna lästes med medveten öppenhet och följsamhet, vilket gjorde att det fanns 

chans till neutral hållning av texterna under analysprocessen. Trovärdigheten anses 

stärkas av att litteraturstudiens urval, datainsamling och databearbetning redovisas 

tydligt (Henricsson, 2017). En viss förförståelse fanns vid litteraturstudiens start och 

det var utifrån egna livserfarenheter och genom arbete med patienter i livets slutskede. 

Därför går det inte att utesluta att analysarbetet och därmed bekräftelsebarheten har 

påverkats (Henricsson 2017). Analysprocessen fokuserade på att finna viktiga svar till 

aktuellt syfte. Det ökar resultatets trovärdighet (Henricsson, 2017). 

Kvalitetsgranskning genomfördes av samtliga artiklar utifrån Carlsson och Eimans 

granskningsmall (Carlsson & Eiman, 2003) (bilaga C). Granskning av artiklar ökar 

trovärdigheten (Henricsson, 2017). Artiklarna är genomförda i och utanför Sverige 

varav tre artiklar från Norge, två artiklar från USA, en artikel från Australien, en 

artikel från Iran, en artikel från Japan, en artikel från Danmark samt en artikel från 

Sverige. Det ger en bredare bild av vad patienten upplever som tröstande vid 

cancersjukdom då tröst är subjektivt och inte knutet till nationalitet. Samtliga artiklar 

var skrivna på engelska, när översättningen har gjorts har feltolkningar försökt att 

undvikas. Att artiklar inte är skrivna på modersmålet medför enligt Henricsson, 

(2017) en risk för feltolkningar samtidigt som Henricsson (2017) och Friberg (2017) 

påpekar att artiklar från olika länder stärker överförbarheten. Litteraturstudien gjordes 

utan tidigare erfarenhet av liknande arbete och det kan minska pålitligheten 

(Henricsson, 2017). Det etiska förhållningssättet för litteraturstudien var att sökta 

artiklarna skulle vara etiskt granskade för att deltagarna har respekterats och inte 

kommit till skada. Det ökar studiens pålitlighet enligt Henricsson, (2017). När 

resultatartiklarna söktes via databaserna varierade tidsperioden i sökningarna från 

2008 till 2020. Det gjordes för att få fram större antal relevanta artiklar till valt ämne. 

Tidsperioden kan ses som en svaghet då perspektiven kan ändrats på 12 år. Nio av 10 

resultatartiklar är inte äldre än fem år och det kan ses som en styrka. Litteraturstudiens 

sammanställning av text och analysprocess gjordes gemensamt och litteraturstudiens 

text har granskats av handledare och kurskamrater, vilket bidrar till ökad trovärdighet 

(Friberg, 2017; Henricsson, 2017).  
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Resultatdiskussion 

 

Interaktion med sjuksköterskan 

Mahfudhs (2011) och Erikssons (1994) tidigare studier visar att sjuksköterskan är den 

profession inom hälso- och sjukvårdspersonal som spenderar mest tid med patienten. I 

studiens resultat framkommer det att om sjuksköterskan ger patienten tid kan det göra 

en skillnad för patienten mellan lidande och värdig vård. Som sjuksköterska är det 

viktigt att ta ge patienten tid. Detta bekräftar även Mahfudh (2011) i sin studie om att 

en god relation mellan sjuksköterska och patient bidrar till en mer holistisk 

omvårdnad. Tidigare studier har kommit fram till om patienten och de anhöriga inte 

fick svar på sina frågor om sjukprocessen kunde det leda till onödig oro och lidande 

för patienten och anhöriga (Stacy et al., 2019). Det är viktigt att som sjuksköterska 

bemöta oro genom att kunna ta sig tid, svara på frågor, ge god information och 

utbildning om oklarheter i sjukprocessen för patient och anhöriga. Enligt Werner och 

Steihaug (2017), Johansson et al. (2009) och Langegard och Ahlberg (2009) kände sig 

patienten bekräftad och sedd när sjuksköterskan tog sig tid att prata och lyssna på 

patienten. En bekräftelse som gjorde att patienten kunde finna omvårdnaden 

tröstande. Enligt Mohammadipour et al. (2017) tidigare studie skulle sjuksköterskan 

ansvara för att kommunikationen mellan patient och sjuksköterska anpassades utifrån 

patientens förmåga och livserfarenheter. Detta för att undvika onödiga missförstånd. 

Resultatet från Mohammadipour et al. (2017) tidigare studie visade att sjuksköterskan 

som arbetar inom onkologin behöver ha en bred kompetens och förmåga att göra 

patienten delaktig i beslut rörande olika behandlingsformer. Detta för att patienten ska 

känna sig delaktig, finna tröst, hopp och uppleva god omvårdnad. Wittenbergs et al. 

(2015) tidigare studie visade att patienten skulle involveras i sjuk- och 

omvårdnadsprocessen. Som sjuksköterska är det viktigt att hålla ihop den holistiska 

vårdprocessen, vilket innebär ge omsorg till patienten, informera, samarbeta och 

samordna vården. Detta för att kunna mäta patientens individuella behov. Enligt 

Mohammadipour et al. (2017) studie ingick sjuksköterskans kommunikationsförmåga 

som en del i den holistiska vården. Westman et al. (2019) tar i sin studie upp att det är 

en ny avancerad funktion för sjuksköterskan som håller på att utvecklas, en 

kontaktsjuksköterska. Kontaktsjuksköterskan ska hålla ihop vårdprocessen. I 

sjuksköterskans funktion är det viktigt att stödja patienten genom att ta hand om och 

samordna olika vårdinsatser (Westman et al., 2019). I Langegard och Ahlbergs (2009) 

studie framkom det att lidande var nära kopplat till tröst. Lidandet var ett primärt 

motiv för vård och omvårdnad. Enligt Werner och Steihaug (2017) var det viktigt att 

sjuksköterskan arbetade på ett sätt som avancerade till ömsesidig respekt mellan 

sjuksköterska och patient. I samma studie framkom det att ömsesidig respekt 

mynnade ut i att patienten vågade öppna sig för sjuksköterskan i sjukperioder med 

exempelvis svår smärta. Patientens lyssnande på sjuksköterskan när hon eller han 

erbjöd alternativa behandlingar som exempelvis akupunktur eller andligt stöd. 

Patienten vågade även testa den erbjudna behandlingen. I Randal et al. (2017) tidigare 
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studie bekräftades det att om hälso- och sjukvårdspersonal värderade cancersjukdom i 

all välmening, som till exempel att cancersjukdomen var lättbehandlad, blev 

patientens känsla att kampen och rädslan inför behandling inte togs på allvar. Som 

hälso- och sjukvårdspersonal är det viktigt att hålla sig neutral och vara bekräftande, 

utan egna värderingar, inför det lidande patienten upplever. Detta bekräftas av Randal 

et al. (2017) i sin studie som fann att för att kunna trösta måste hälso- och 

sjukvårdspersonal undvika onödigt lidande för patienten. Enligt Bokström och 

Svensson (2018) behövdes god kroppslig omvårdnad som kunde förmedla hopp och 

värme. En av sjuksköterskans svåraste arbetsuppgifter är att förmedla tröst. Detta 

bekräftas av resultatet i Langeberg och Ahlbergs (2009) studie. Langeberg och 

Ahlbergs (2009) studie visade att om sjuksköterskan skulle kunna trösta patienten var 

det viktigt att sjuksköterskan kunde inge styrka och hopp till patienten genom 

bekräftande av lidandet, eftersom lidandet var nära kopplat till tröst. Enligt Roxberg 

et al. (2011) krävdes det livserfarenhet och mod för att kunna trösta. Enligt Kruizinga 

et al. (2018) och Bubis et al. (2017) är det viktigt att förstå att varje cancersjukdom är 

unik och varje patient är unik. Som sjuksköterska är det betydelsefullt att använda 

egen livserfarenhet och eget mod för att bemöta patienten där den är. Enligt 

Johansson et al. (2008) och Eriksson (1994) var det angeläget att sjuksköterskan 

förstod att tröst inte kan ta bort lidandet. Sammantaget visar det sig att patientens 

interaktion med sjuksköterskan kan förmedla hopp, lindra lidande och ge tröst utifrån 

patientens egna önskemål och behov. 

 

Spirituell närvaro 

 

Resultatet visade att vid cancerbesked och behandling ansågs betydelsefulla relationer 

vara en viktig faktor för patientens spirituella närvaro, vilket vidare kunde leda till 

tröst och vägledning för patienten (Moosavi et al., 2019). Willliams et al. (2015) 

bekräftar att relationer är av vikt och beskriver att relationer har en viktig funktion för 

patientens fysiska och psykosociala hälsa. Familjens stöd och närhet är 

nyckelkomponenter för att finna mod, styrka och motivation. En kraft som behövs för 

att lyckas navigera och hantera olika stadier i cancerbehandlingen (Willliams et al., 

2015). Resultatet visade att hälsosamma relationer och spiritualitet kunde stärka 

varandras positiva effekter och bidra till att patientens värdighet kvarhölls (Moosavi 

et al., 2019; Breistig & Huser, 2019).  Resultatet visade att en god hantering av smärta 

kunde förutom medicinsk smärtlindring kopplas till en välutvecklad inre spiritualitet 

(Kamijo & Miyamura, 2020). Mahfoud (2011) beskriver att cancersmärta kan 

framkalla känslor som rädsla och ångest. Detta beskrivs även av Bubis et al., (2017) 

som menar att ångest och smärta är vanliga symptom vid cancersjukdom.  Resultatet 

visade vidare på att patientens lidande i cancersjukdom var både oförutsägbar och 

svårhanterbar (Blaschke et al., 2017). Men att en stark inre spiritualitet kunde hjälpa 

patienten att få större förståelse och acceptans för cancersjukdom och dess behandling 

(Moosavi et al.,2019; Kamijo & Miyamura, 2020). Travelbee (1971) menar dock att 

patienten kan behöva hjälp att förstå meningen med smärta, lidande och sjukdom för 
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att komma vidare i sin utveckling mot ett nytt perspektiv av tillvaron. Patientens nya 

perspektiv vid cancersjukdom skildras även av Kruizinga et al. (2018) och Bood et al. 

(2019), vilka beskriver att både minskade valmöjligheter och den livsförändring som 

sker vid cancerbesked är svår.  Sammanfattningsvis visade uppmuntran av patientens 

spiritualitet utgöra en bas för att hitta mening med lidande, smärta och sjukdom 

(Moosavi et al., 2019). Detta bekräftas av Maufoud (2011) som menar att när 

sjuksköterskan intar patientens perspektiv kan det ge tröst och mening. Kamijo och 

Miyamura (2020) beskrev att yngre personer kunde behöva stöd för att finna sin 

spiritualitet, vilket kan ställa ytterligare krav på kommunikation, mod och hög etisk 

kompass av sjuksköterskan (Johansson et al. (2008), Mahfudh (2011, Travelbee 1971 

och Werner & Steihaug ( 2017). Willliams et al. (2015) skildrar relationen mellan 

patient och hälso- och sjukvårdspersonal och menar att relationen kan vara betydande 

och i vissa fall lika viktig som relationen med familj och vänner. Sammanfattningsvis 

har spiritualitet, nära relationer och sjuksköterskans personcentrerade och bekräftande 

omvårdnad en viktig roll för hur väl patienten accepterar sin nya livssituation. Men 

även för att patienten skall kunna uppleva tröst och värdighet. 

 

 

Hopp 

 

Tröstande omvårdnad beskrivs förmedla hopp samt stärka patientens värdighet 

(Johansson et al., 2009; Langegard & Ahlberg, 2009). Patienten som genomgår 

cancerbehandling skall hantera både cancerrelaterade symptom och upplevelse av 

hopplöshet (Bood et al., 2019). Hoppet ansågs enligt Breistig och Huser (2019) vara 

av stor betydelse för genomgång av cancerbehandling. Det bekräftas av Zarzycka et 

al. (2019) som beskriver att hoppet ger minskad ångest hos cancerpatienter. Resultatet 

visade att hoppet var en betydelsefull faktor när patientens tillvaro skiftade från en 

verklighet med trygghet och säkerhet till en tillvaro fyllt med osäkerhet, rädslor och 

lidande (Blaschke et al., 2017). Hoppet kan således beskrivas som en av de viktigaste 

faktorerna för patienten att finna tröst vid en livskris. Patientens upplevelse av  

livsförändring vid livshotande cancer beskrivs av Kruizinga et al. (2018) som menar 

att patientens personlighet och självbild kan påverkas av cancersjukdom. Hoppet 

beskrivs av Zarzycka et al. (2019) som en inre mänsklig känsla av tillförsikt att klara 

av en svår situation. Det bekräftas av (Williams et al., 2015) som beskriver att när 

patienten klarat av cancerbehandling börjar återigen en ny process. Patienten behöver 

ändra perspektiv från att prioritera överlevnad till att återgå till mer vardagliga 

aktiviteter och perspektiv. Williams et al. (2015) bekräftar att när patienten känner sig 

starkare, mer spirituell och tacksam är hoppet om att få vara frisk och inte drabbas av 

återfall en stark motivator för att hålla negativa tankar och känslor på avstånd. 

Erhållandet av hopp är individuellt och unikt för varje enskild patient (Travelbee, 

1971; Eriksson, 1994; Breistig & Huser, 2019). Hoppet anses av Zarzycka et al. 

(2019) erhållas genom en religiös tro, där relationen mellan hopp och tro anses ha en 

skyddande effekt på negativa känslor. Blaschke et al. (2017) menade däremot att 
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hopp, glädje och delaktighet erhölls när patienten fick möjlighet att utföra egna 

livsbejakande aktiviteter som exempelvis naturvistelse. Seibeak et al. (2018) beskriver 

att när patienten upplevde sin kropp ren och stark var det källor till framtidshopp. 

Vidare skildrar Johansson et al. (2009) och Langegard och Ahlberg (2009) att 

sjuksköterskans tröstande och bekräftande omvårdnad är en källa till hopp. Det 

bekräftas av Mahfoud (2011) som menar att när sjuksköterskan använder sig av 

bekräftande kommunikation görs patienten delaktig i omvårdnad och det ger patienten 

möjlighet att känna hopp. Sammanfattningsvis kan det antas att sjuksköterskans 

tröstande omvårdnad, religiös tro, en ren kropp och naturvistelse enbart är några 

alternativ för patienten att finna hopp. Vilket bekräftas av Breistig och Huser (2019), 

Travelbee (1971) och Eriksson (1994) genom slutsatsen att patienten finner hopp på 

ett unikt och individuellt sätt.  

 

 

Konklusion 

 

Litteraturstudiens resultat visar tröstens subjektivitet i den onkologiska omvårdnaden. 

Genom denna litteraturstudie har det framkommit betydelsefulla kunskaper att beakta 

som nyutexaminerad sjuksköterska. Sjuksköterskan har en allt mer avancerad 

funktion inom onkologisk omvårdnad där biomedicinsk kunskap och holistisk vård 

kompletterar varandra. Patientens spiritualitet utvecklas genom öppna och genuina 

relationer och därigenom kan patienten uppleva tröst i sin cancersjukdom och 

cancerbehandling. När patienten känner sig bekväm och ren i sin kropp kan patienten 

uppleva sig stark och få framtidshopp, vilket är källor till tröst. Sjuksköterskan ska tro 

på patientens vilja att leva och därmed stödja patientens copingstrategier och 

livsbejakande aktiviteter, vilket leder till att patienten kan känna sig bekräftad och 

tröstad. Enligt Roxberg et al. (2011) krävs det livserfarenhet och mod från 

sjuksköterskan för att möta patientens tystnad och vänta på att patienten vill prata 

kräver livserfarenhet och mod från sjuksköterskan. Patienten känner sig respekterad i 

sin tysthet och kan finna tröst i att sjuksköterskan inte försöker finna förklaringar till 

patientens lidande (Roxberg et al., 2011).  

 

Implikation 

 

Att bli tröstad anses som en mänsklig rättighet och bör få större plats i 

sjuksköterskans etiska profession. För bättre framtida omvårdnad bör 

sjuksköterskeprogrammet ge fenomenet tröst större utrymme. Vidare behövs mer 

forskning om patientens individuella behov att finna tröst.  
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

Sökord PubMed CINAHL 

Consolation Consolation Consolation 

*Comfort* AND Nursing 

AND Cancer 

*Comfort* AND Nursing 

AND Cancer  

*Comfort* AND Nursing 

AND Cancer  

Consolation OR Comfort 

AND Cancer diagnosis AND  

Qualitative     

(2015 - 2020)  

Consolation OR Comfort 

AND Cancer diagnosis AND 

Qualitative  

(2015 - 2020) 

Consolation OR Comfort 

AND Cancer diagnosis AND 

Qualitative  

(2015 - 2020)  

Nursing AND comfort AND 

confidence 

Nursing AND comfort AND 

confidence 

Nursing AND comfort AND 

confidence (2015 - 2020)  

*Comfort* AND cancer 

patients AND hope (2015 - 

2020) 

  *Comfort* AND cancer 

patients AND hope (2015 - 

2020) 

 



BILAGA B  

 

Tabell 2: Sökordshistorik 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 

träffar 
Lästa 

abstrakt 
Granskade 

artiklar 
Resultat 

artiklar 

17/2 PubMed 

Consolation (2015 - 

2020) 160 23 2 1 

17/2 CINAHL 

Consolation (2017 - 

2020) 83  6 4  2  

17/2 PubMed 

*Comfort* AND 

Nursing AND Cancer 

(2017 -2020)  208 36   6 3 

1/4 CINAHL 

*Comfort* AND 

Nursing AND Cancer 

(2017 -2020)  78 6  2 1 

17/2 PubMed  

Consolation OR 

Comfort AND Cancer 

diagnosis AND 

Qualitative  

(2015 - 2020)   69 14  3 1 

17/2 CINAHL 

 Nursing AND Comfort 

AND     Confidence  

(2015 - 2020) 

  129  6 1 1 

17/2 CINAHL 

Comfort AND Cancer 

patients AND Hope 

   18 5 2 1 



BILAGA C  

 

Artikel 1 

  

Referens Blaschke, S., O'Callaghan, C. C., Schofield, P., & Salander, P. (2017). Cancer patients' 

experiences with nature: Normalizing dichotomous realities. Social science & medicine (1982), 

172, 107–114. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.10.024 

Land  

Databas 

Australien  

PubMed 

Syfte Att utforska cancerpatienters subjektiva erfarenheter i  naturen, relaterat till att undersöka 

naturbaserad vård i onkologisk omvårdnad.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Grounded Theory 

Urval  20 vuxna cancerpatienter med varierande cancerdiagnoser. 

 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer samlades in via telefon eller ansikte mot ansikte på det sjukhuset 

patienten befann sig.  

Dataanalys Induktiv, jämförande metod. Dataprogrammet: Atlas.ti Version 1.0.16 2013 för MAC användes. 

Först kodades underkategorier som sedan omkodades till större kategorier, som sedan blev till 

olika teman. Kodningen gjordes av en författare och den andra författaren läste och analyserade 

resultatet. 

Bortfall 1 patient, var ej kontaktbar. 

Slutsats Möjlighet till olika naturupplevelser gjorde det lättare för patienter att hantera sin 

cancerbehandling alternativt sin cancersjukdom och den psykologiska överlevnadsprocessen. I 

naturen kunde patienter bland annat hitta hopp och tröst.  Den psykosociala omvårdnaden 

uppmuntrar patientens egna copingstrategier. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 

Trovärdighet: Författarnas kompetens och titlar redovisas vilket stärker trovärdigheten dock 

diskuteras ej deras förförståelse vilket kan sänka trovärdigheten. 

Pålitlighet: Författarna har alla på ett eller annat sätt granskat studiens olika delar. Efter 

analysprocessen fortsatte diskussioner om författarnas olika tolkningar tills alla var överens, vilket 

stärker pålitligheten. 

Bekräftelsebarhet: Dataanalysen är tydlig och den har tydliga källor. Hur forskarna har delat upp 

arbetets olika analysdelarna är tydligt och vem av forskarna som har gjort vad är tydligt. Detta 

stärker bekräftelsebarheten 

Överförbarhet:  Överförbarhet diskuteras tydligt och forskarna menar att överförbarheten till 

andra kontexter är spekulerbar då det handlar om cancerpatienters upplevelse och hur de påverkas 

psykosocialt av naturvistelse, vilket även diskuteras av författarna som en begränsning.  



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

 

 

Referens Breistig, S., & Huser, B. (2019). Healthcare personnel as a source of comfort in recurrent ovarian 

cancer. Norwegian Journal of Clinical Nursing/Sykepleien Forskning. 
 

Land  

Databas 

Norge 

Cinahl 

Syfte Identifiera källor till tröst för kvinnor med återkommande äggstockscancer och identifiera vad 

sjuksköterskor kan göra för att ge patienten tröst. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 
Fenomenologisk hermeneutisk  

Urval 5 kvinnor intervjuades och 8 kvinnors dagböcker tolkades. Åldersspann mellan 49 - 82 år  

Datainsamling Djupintervjuer efter att kvinnorna fört dagbok under en tre veckors period 

Dataanalys Dagboksanteckningar tolkades och delades in i olika teman och kodades. Texten delades sedan in 

i under teman som tillslut blev till 4 huvudteman.  Dataanalysen gjordes med inspiration av 

Malteruds metodik om kvalitativ medicinsk forskning. 
 

Bortfall 0 

Slutsats Sjukvårdspersonal som kände igen och bekräftade patienten gav patienten en känsla av att vara 

värdefull samt ha ett värde utöver cancersjukdomen.  Den bästa trösten gavs av den personal som 

bemötte patienten på ett genuint och ärligt sätt.  
 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medelhög  

Trovärdighet:  Forskarnas titlar och kompetens redovisas tydligt, förförståelsen diskuteras ej 

vilket sänker trovärdigheten 

Pålitlighet: Forskarna diskuterar väl hur arbetet med studien har delats upp mellan författarna, 

vilket stärker pålitligheten. Forskningen görs på en liten grupp 5 st kvinnor, vilket ökar risken för 

att studiens resultat blir annorlunda om studien skulle repeteras. 

Bekräftelsebarhet:  Datainsamling och analysprocess av intervjuerna är väl beskriven vilket ökar 

bekräftelsebarheten 

Överförbarhet: Resultatets överförbarhet diskuteras och utvärderas, och slutsatsen blev att 

framtidens studier bör fokusera på hur tröstens betydelse skall kunna implementeras i 

sjuksköterskeprogrammet. 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

Referens Kamijo, Y., & Miyamura, T. (2020). Spirituality and associated factors among cancer patients 

undergoing chemotherapy. Japan journal of nursing science : JJNS, 17(1), e12276. 

https://doi.org/10.1111/jjns.12276  

Land  

Databas 

Japan 

PubMed 

Syfte Att undersöka förhållandet mellan spiritualitet och fysisk smärta samt spiritualitet och 

livskvalite hos patienter med pågående kemoterapi. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

Urval 176 vuxna patienter med pågående kemoterapi, patienter över 20 år, 1 månad måste ha passerat 

sedan cancerdiagnos, fysisk och mentalt kapabla att genomföra frågeformulären samt inte hade 

några demens eller annan psykisk sjukdom. Ingen avancerad cancerbehandling inbokad 

Datainsamling Frågeformulär 

Dataanalys Mann-Whitney U test 

Bortfall 9 individer  

Slutsats Spiritualitet har starka associationer till en högre livskvalité. Personer som var yngre än 50 år 

behöver viss hjälp för att kunna möta sin spiritualitet. Sjuksköterskors omvårdnad bör fokusera 

på nutrition och sedan vidare på spirituella bedömningar och spirituell omvårdnad.  

Vetenskaplig  

kvalitet Hög  

Validitet:  Datainsamlingen är väl beskriven samt inklusion- och exklusionskriterier för 

deltagarna. Under maj - september 2011 valdes ett lantligt sjukhus specialiserad på onkologi ut, 

där alla patienter som hade pågående cancerbehandling och ville delta samt fått information om 

studien och kunde slutföra frågeformulären, deltog i studien.  Datainsamling som omfattade ålder, 

demografisk fakta och ADL förmåga genomfördes genom insamlade journaler. Smärtintensitet 

mättes genom VAS. Spiritualitet mättes med frågeformulär kallat FACIT. Källan till den som 

uppfann frågeformuläret är tydlig, FACIT är även kopplat till ADl-förmåga, detta frågeformulär 

ansågs ha en bra validitet och reliabilitet. Andra frågeformulär handlade om livskvalité och 

mening och inre frid.  
  
Reliabilitet: Symptomen som beskrivs via frågeformulären analyserades och faktorers påverkan 

på varandra analyserades, där ngn relation inte var tydlig uteslöt man just den faktorn i resultatet 

vilket ökar artikelns reliabilitet. 

 

Ytterligare faktorer som styrker artikelns trovärdighet är att författarna redovisar vilka delar av 

studien som genomförts av de olika författarna, samt att båda författarna har läst och godkänt 

artikeln. Etiska aspekter har diskuterats, inga konflikter anses ha funnits mellan författarna   

 

 

  



BILAGA C  

 

Artikel 4 

  

Referens Moosavi, S., Rohani, C., Borhani, F., & Akbari, M. E. (2019). Consequences of Spiritual Care for 

Cancer Patients and Oncology Nurses: a Qualitative Study. Asia-Pacific journal of oncology 

nursing, 6(2), 137–144. https://doi.org/10.4103/apjon.apjon_37_ 

Land  

Databas 

Iran 

PubMed 

Syfte Att undersöka konsekvenserna av spirituell omvårdnad för cancerpatienter och deras anhöriga 

samt onkologisjuksköterskor. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

Innehållsanalys 

Urval 18 deltagare totalt 

7 st Cancerpatienter med varierande stadie av cancer, 5 kvinnor 2 män.  

2 familjemedlemmar till patienterna. 

9 hälso- sjukvårdspersonal inom onkologi 5st sjuksköterskor, 4st läkare. 

Datainsamling Semistrukturerade djupintervjuer 

Dataanalys Konventionell innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmans metod.  Texten på intervjuerna 

analyserades direkt efter varje intervju och därefter ordnades innehållet i subkategorier och 

kategorier utifrån likheter och skillnader. Dataanalysprogrammet för kvalitativa studier VERBI-

softvare MAXQDA användes för att lättare kunna kategorisera och utvärdera data. 

Bortfall Inte diskuterat 

Slutsats När sjuksköterskan och patienten utvecklades spirituellt tillsammans, hjälpte det både 

sjuksköterskan att trösta och att få patienten att känna sig tröstad. Det gav bland annat patienten 

hopp och frid. Spirituell tillväxt inom omvårdnad är en väg till att bevara patientens integritet.    

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 

Trovärdighet: Författarnas titlar och kompetens redovisas tydligt. Ingen förförståelse 

diskuterades 

Pålitlighet: Författarna beskriver hur artikelns olika delar granskats. Författarna redovisar att det 

inte funnits några konflikter. 

Bekräftelsebarhet: Hur datainsamlingen gått beskrivs väl och programvara som använts vid 

dataanalys nämns. Dataanalysens teman, subkategorier och samt frågor och svar av deltagare är 

beskrivna. Vilket ökar bekräftelsebarheten. 

Överförbarhet: Studien anses vara överförbar som ett stöd till hälso- och sjukvården när man vill 

öka cancerpatienters välbefinnande.  

  



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Roxberg, Å., Brunt, D., Rask,M., & Silva, A. B. d (2010)  Where can i find consolation? 

Atheoretical Analysis of the Meaning of Consolation as Experienced by Job in the book of job in 

the  hebrew bible. Journal of Religion & Health, volym 52, pp 114-127.  Doi: 

http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1007/s10943-011-9459-7  

Land  

Databas 

Sverige 

CINAHL 

Syfte Att undersöka tröstens olika innebörd, med fokus på vårdande och icke-vårdande tröst relaterat till 

lidande och omvårdnad (andlig tröst). 

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

Fenomologisk/Hermeneutisk design 

Urval Grundat i Jobs bok i Gamla testamenten, vilken har en stor variation av innebörd och erfarenheter 

av tröst.  

Datainsamling Tolkning och läsning av text som handlar om tröst samt Jobs bok i Gamla testamentet.  Insamling 

av kvalitativa artiklar om bland annat lidande och tröst samt gamla testamentet. 

Dataanalys Tolkning av text i Jobs bok i gamla testamentet samt andra artiklar som handlar om tröst och 

lidande. Författarna använder sin förförståelse som sedan omvärderas via texterna.  

Bortfall 0 

Slutsats Tröst är individuellt. Tröst ska alltid utgå ifrån patientens behov. Tröst bidrar till att ge hopp till 

vårdaren. Det är svårt att trösta, med det är inte omöjligt. Vårdaren måste “bara” ta reda på hur 

patienten vill bli tröstad utan att döma. Inget givet svar finns på hur tröst ska ges.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög 

 

Trovärdighet: Författarnas goda kunskaper och erfarenheter (Fakulteten för Hälso- och 

livsvetenskap och Institutionen för hälso- och vårdvetenskap styrker trovärdigheten.  

 

Pålitlighet: Författarnas förförståelse om att utforska innebörden av tröst som upplevs av Job i 

Jobbs bok i Gamla testamenten och som presenteras i litteraturen och hur tröst relateras till lidande 

och vård stärker pålitligheten.  

 

Bekräftelsebarhet: Urvalsprocessen och datainsamlingen beskrivs noggrant. Bekräftelsebarhet 

säkerställdes eftersom författarna var överens med resultaten och förde studiens unika perspektiv 

och erfarenheter. 

 

Överförbarhet: Finns tack vare att författarna tror att resultatet gått att överföra till hälso- och 

sjukvården. Samt att de övriga tre kriterierna är uppfyllda. 

 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

Referens Seibaek, L., Delmar, C., & Hounsgaard, L. (2018). Sustaining hope and life courage in patients 

undergoing ovarian cancer surgery - the impact of care. European journal of cancer care, 

27(1), 10.1111/ecc.12562. https://doi.org/10.1111/ecc.12562 

Land  

Databas 

Danmark 

PubMed 

Syfte Hur patientens erfarenhet av fysisk bekvämlighet eller obekvämlighet påverkar patientens hopp 

och livskvalité. Samt hur sjuksköterskans omvårdnad kan anstifta till bekvämlighet. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenologisk-hermeneutisk metod  

Urval  10 kvinnor  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer  

Dataanalys Den kvalitativa forskningsprogramvaran NVivo ™ användes för att systematisera 

resultaten och förbereda texten för analys. Datamaterialet analyserades genom fenomenologisk-

hermeneutisk text tolkningsteori (Lindseth & Norberg, 2004; Pedersen, 1999; 

Ricoeur, 1976) 

Bortfall 0 

Slutsats Vid äggstockscancer uppstår betydande psykosociala behov på grund av lång diagnostisk 

process, samt allvarliga och svåra symtom, hög dödlighet ställer särskilda krav på 

sjukvårdspersonal, som tar hand om dessa kvinnor och deras familjer. Både hög specialiserad 

biomedicinsk kunskap och grundläggande mänsklig förståelse krävs.  Psykosocialt stöd och 

omvårdnad ökade patienters välmående och stärkte känslan av hopp och optimism. Att 

reducera symptombördan och förbättrar patientens generella hälsa och livskvalité. 

Vetenskaplig  

kvalitet Medelhög 

Trovärdighet: Första författaren är professor i klinisk medicin på universitet i Aarhus i 

Danmark samt jobbar på gynekologi och obstetrik avdelning på Aarhus universitetssjukhus. 

Andra författaren är professor i allmän hälsa och jobbar på Aarhus Universitet inom 

omvårdnadsforskning på avdelningen för allmänhälsa. Tredje författaren är också professor och 

jobbar på södra Danmarks universitet inom öppna avdelningen för klinisk medicin. Författarnas 

kompetens stärker artikelns trovärdighet. Förförståelsen diskuteras genom metoddiskussionen 

där det beskrivs att författaren som intervjuade patienterna redan hade god kunskap i onkologisk 

omvårdnad vilket ansågs vara en styrka och gjorde att frågorna kunde hålla fokus. 

Pålitlighet: Författarna beskriver att det strategiska urvalet gjorde att man fick en bra variation 

mellan ålder, social status och sjukdom trots en liten studie på 10 deltagare vilket stärker 

pålitligheten. Riks finns dock att resultat skulle visa något annat pga få deltagare. 

Bekräftelsebarhet:  Studiens samlade in data via semistrukturerade intervjuer som passar väl till 

artikelns syfte. Alla författarna deltog i den analytiska processen vilket anses stärka 

bekräftelsebarheten. Datainsamlingen kan ses något kortfattad, medans frågor som ställts till 

deltagare och är väl beskrivet samt hur deltagarna valdes ut.  



BILAGA C  

 

 Överförbarhet: Studien är överförbar till klinisk verksamhet då personal alltid bör träna sig i att 

utveckla sitt sinne för att se patienten och dess behov, inte bara sjukdomen.  

 

  



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

  

Referens Stacy, A., Magdic, K., Rosenzweig, M., Freeman, B., & Verosky, D. (2019). Improving 

Knowledge, Comfort, and Confidence of Nurses Providing End-of-Life Care in the Hospital 

Setting Through Use of the CARES Tools. Journal of Hospice & Palliative Nursing, 21(3), 200-

206. 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte En utvärdering av vårdkunskap och trygghet relaterad till vård i livets slut. Utvärdering av 

inverkan på vårdkunskap och trygghet till vård i livets slutskede. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

För- och efterkvasi experimentell  

Urval 9 sjuksköterskor som var anställda på enheten. 

Datainsamling Varje sjuksköterska gjorde en självskattning med ett antal frågor före och efter utbildning i ett 

samtalsverktyg. Projektledaren ställde några kompletterande frågor till sjuksköterskorna 

beträffande trygghet i att kommunicera med patienten och de anhöriga om livets slutskede. 

Dataanalys Resultaten från undersökningen av testerna innan och efter självskattning utvärderades med hjälp 

av självrapporterade förändringar i kunskap och trygghet relaterade till vård i livets slutskede. Ett 

parat provtest genomfördes för jämförelse av undersökningsresultat med en förutbestämd  

Bortfall 0 

Slutsats Sjuksköterskorna på avdelningen måste vara tillräckligt beredda att ta hand om döende patienter 

och deras familjer för att förbättra den totala upplevelsen av livets slutskede. Efter utbildning av 

sjuksköterskor förbättrades kunskap om vård, kunskap och trygghet för att hantera patientens och 

de anhörigas behov av symptomhantering som exempelvis trygghet, smärthantering, luftvägar och 

känslomässigt stöd, och förtroende för att kommunicera om dödsprocessen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 

 

Trovärdighet: 9 utbildade sjuksköterskor som arbetat i genomsnitt 6 år på en utvecklande enhet 

för EOL-patienter styrker trovärdigheten samt att författarna har god erfarenhet av 

omvårdnadsarbete med svårt sjuka patienter.  

 

Pålitlighet: Sjuksköterskorna självrapporterade förändringar i kunskap och komfort relaterade till 

EOL-vård före och efter användning av CARES-verktyget. Dessutom genomfördes en-mot-en-

intervjuer för att erhålla kvalitativ information från sjuksköterskor om familjens uppfattningar om 

“Den sista resan”. Detta stärker pålitligheten. En begränsning av detta projekt är möjlig partiskhet 

eftersom författaren / huvudutredaren genomförde intervjuerna.  

 

Bekräftelsebarhet: Litet bekvämlighetstest från endast ett sjukhus, liten grupp. Kan vara en 

begränsning av bekräftelsebarheten. Urvalsprocessen och datainsamlingen beskrivs noggrant. 

Samtliga författare till artikeln har godkänt materialet. Begränsningar diskuterades.  

 

Överförbarhet: Överförbarhet finns då författarna tror att resultatet går att överföra till andra 

grupper. Samt att de övriga tre kriterierna är uppfyllda. Att förbättra EOL-vård som sjuksköterskor 

tillhandahåller och förbättra EOL-upplevelsen. 

 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

Referens Tornøe, K. A., Danbolt, L. J., Kvigne, K., & Sørlie, V. (2015). The challenge of consolation: 

nurses’ experiences with spiritual and existential care for the dying-a phenomenological 

hermeneutical study. BMC nursing, 14(1), 62. 

Land  

Databas 

Norge 

CINAHL 

Syfte Att beskriva sjuksköterskans upplevelser 

med andlig och existentiell omsorg för döende patienter på ett allmänt sjukhus.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

Urval De första sex sjuksköterskorna (med erfarenhet av palliativ vård) som anmäldes sig, som 

arbetar på en medicinsk och onkologisk avdelning på ett allmänt sjukhus på landsbygden.  

Datainsamling Individuella berättande intervjuer med sjuksköterskor i en medicinsk och onkologisk 

avdelning. 

Dataanalys Data analyserade med användning av fenomenologisk hermeneutisk metod.  

Bortfall 0 

Slutsats Även om andligt och existentiellt lidande i slutet av livet inte kan lindras helt, kan 

sjuksköterskor underlätta en del av den existentiell och andliga ensamheten i att dö genom att 

stå med deras patienter i lidandet. 

Vetenskaplig  

kvalitet Hög 

Trovärdighet: Författarnas kompetens och titlar redovisas vilket stärker trovärdigheten 

Pålitlighet: Författarna beskriver hur artikelns olika delar granskats. Tydligt beskrivet 

metodavsnitt, etiska betänkanden, datainsamling och dataanalys. Resultat et välbeskrivet med 

hjälp av text och tabeller.  

Bekräftelsebarhet: Analysprocessen är tydligt beskriven. Författarna har läst den samlade texten 

från intervjuerna i helhet och i delar. De har bildat sammanfattningar av intervjuerna, fångat upp 

teman och underteman. Författarna nämner att deras förförståelse har varit med i deras läsning av 

texterna. 

Överförbarhet: På grund av studiens geografiska och kulturella sammanhang är studien begränsad 

till sjuksköterskornas erfarenheter av att tillhandahålla andlig och existentiell vård till etniska 

norska patienter. Sjuksköterskorna har begränsade erfarenheter av andlig och existentiell vård till 

patienter med annan etnisk bakgrund.  

 

 

  



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

  

Referens Werner, A., & Steihaug, S. (2017). Conveying hope in consultations with patients with life-

threatening diseases: the balance between supporting and challenging the patient. Scandinavian 

journal of primary health care, 35(2), 143-152. 

Land  

Databas 

Norge 

PubMed 

Syfte Att undersöka medicinskt samråd mellan läkare och patient med obotlig cancer genom att ägna sig 

åt att uppmärksamma hopp. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

Diskursanalys 

Urval 1 läkare  

Datainsamling Från 380 videos till slumpmässigt utvalda 80 videos, till fyra videos där forskarna lyssnade efter 

diskussioner om “hopp” mellan läkare och patient. Slutligen valdes en av dessa fyra videos. 

Delades in i fyra koder: registrering, transkription, kodning och tolkning. 

Dataanalys Diskursanalys av hur det talande språket används i en viss situation. Forskarna identifierade såväl 

kroppsspråk som det talande ordet. 

Bortfall 0 

Slutsats Läkaren lyckades ge patienten hopp genom att samtala på ett bekräftande och respektfullt sätt. På 

så sätt kunde läkaren och patienten utveckla en arbetsallians som grundade sig i värme och tillit 

Genom att läkaren balanserade sitt samtal mellan att vara stödjande och utmanande. Det var inte 

bara språket som var lugnande och bekräftande, det var även läkarens små gester. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 

 

Trovärdighet: Författarnas goda kunskaper och erfarenheter tillsammans med läkarnas goda 

erfarenheter att kommunicera med svårt sjuka patienter styrker trovärdigheten.  

 

Pålitlighet: En slumpmässigt utvald kontrollerad studie lämpad för att illustrera hur en läkare kan 

förmedel och förstärka hoppet utan att fästa det till en botande behandling. Analyserades med 

hjälp av en diskursanalys, som innebär att det är språket som används. Författarna deklarerar att 

det inte finns något egenintresse i studien. Detta styrker pålitligheten. 

 

Bekräftelsebarhet: Urvalet av personer är tydligt. Urvalsprocessen och datainsamlingen beskrivs 

noggrant. Bekräftelsebarhet säkerställdes eftersom författarna var överens med resultaten och 

förde studiens unika perspektiv och erfarenheter.  

 

Överförbarhet: Överförbarhet finns då författarna hävdar att resultatet även är relevant för 

patienter i smärta, i sorg eller som kämpar med ånger och förlust av mening. 

 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

Referens Wittenberg, E., Reb, A., & Kanter, E. (2018, August). Communicating with patients and 

families around difficult topics in cancer care using the COMFORT Communication 

curriculum. In Seminars in oncology nursing (Vol. 34, No. 3, pp. 264-273). WB Saunders.    

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Att undersöka sjuksköterskors kommunikation i omsorg av cancer och erbjuda olika 

kommunikationsstrategier för uppnå palliativ vård med hög kvalitet. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

Urval 269 cancersjuksköterskor 

Datainsamling Kliniska observationer baserade på terminala prognosmöten rörande döende patienter, patienter 

på hospice och palliativa patienter 

Dataanalys Kommunikationsstrategier som erbjuds baseras på Comfort kommunikationsmodell och en 

evidensbaserad kommunikationsutbildning. 

Bortfall 0 

Slutsats Genom att integrera kommunikationsteorier inom klinisk forskning minskas sjuksköterskans 

oro för kommunikation med svårt sjuka patienter.  

Vetenskaplig  

kvalitet Hög 

Trovärdighet: Författarnas kompetens och titlar redovisas, vilket stärker trovärdigheten. 

Pålitlighet: Bra beskrivande bakgrundstext. God förklaring av kommunikationsverktyget 

Comfort. Resultatet välbeskrivet med hjälp av text och tabeller.  

Bekräftelsebarhet: Analysprocessen är tydligt beskriven. Resultat redovisat i tabeller med 

utvecklande beskrivning i text. 

Överförbarhet: Studien fokuserar på sjuksköterskor som har erfarenheter av att arbeta med 

palliativa patienter och dess familjer. Författarna nämner inget om överförbarhet. En annan 

målgrupp kan vara patienter med svår smärta. 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Ann-Mari Envall, Ulrika Nyhlén

Ann-Mari Envall, Ulrika Nyhlén


