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Sammanfattning En olycka, skada eller sjukdom påverkar hela individen. I 

sjukvården emellertid, är det de fysiska skadorna som får mest 
uppmärksamhet trots att de psykosociala skadorna orsakar lika 
mycket lidande och kräver minst lika mycket vård. Forskning visar 
att det är patientens och omgivningens uppfattningar som har 
betydelse för de konsekvenserna ett trauma får. Syftet med studien 
var att belysa patienters upplevelser av traumatisk händelse. 
Studien genomfördes som en litteraturstudie där 16 artiklar 
analyserades. Resultatet visade att stödet var viktigt för att 
patienterna skulle kunna gå vidare i livet och hoppet var en viktig 
källa till kraft för att kunna hantera situationen. Efter en traumatisk 
händelse upplevde patienterna förlust av kontroll och 
självständighet. Med förlusten kom känslor som rädsla, sårbarhet, 
ensamhet. Efter den traumatiska händelsen upplevde patienterna 
att de blev medvetna om sin dödlighet. Det sociala nätverket och 
sjuksköterskans stödjande funktion hade stor betydelse för 
patientens tillfrisknande. Utförlig forskning finns på området, men 
för att den ska komma till nytta för patienterna måste den 
appliceras inom vården.  
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individual. In the health care the physical injures recives the most 
attention even though the psychosocial injures cause just as much 
suffering and demands the same amount of care. Research shows 
that it is the patients and those around the patients apprehensions 
that are significant for the consequences that the traumatic event 
will have. The purpose of this study was to elict patients 
experiences of traumatic event. The study was carried out as a 
literature study where 16 articles were analysed. Support was 
important for the patient to be able to move on in life and hope 
was an important source of strength to be able to manage the 
situation. The result showed that the patients experienced a loss of 
control and self independence after a traumatic event. With the 
loss came emotions of fear, vulnerability, loneliness and 
impairment of self-image. After the traumatic event the patients 
experienced that they had become aware of their mortality. The 
social network and the supporting function of the nurse was 
important for the patients recovery. Solid research exists, but to be 
avaliable for the patients it needs to be applied in the healthcare.  
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Inledning 
 
Traumats första förutsättning är människans illusion av att vara osårbar. När någon drabbas av 
sjukdom, olycka eller skada rubbas i ett slag känslan av osårbarhet och trygghet (1). En 
olycka, skada eller sjukdom påverkar hela individen (2). Detta innebär att både den fysiska 
och psykosociala dimensionen påverkas vid en traumatisk händelse. De fysiska skadorna i 
samband med en traumatisk händelse är direkt synbara, det är också dessa som får 
sjukvårdens uppmärksamhet. De psykosociala skadorna traumat orsakat blir påtagliga först 
när chocken lagt sig men orsakar lika mycket lidande och kräver minst lika mycket vård. 
Forskningen visar att det i de allra flesta fall är patientens egna och omgivningens 
uppfattningar om vad sjukdom, olycka eller skada är som bestämmer de långsiktiga 
konsekvenserna för patienten (1). Internationella studier gjorda på patienter två och ett halvt år 
efter en traumatisk händelse visar att nästintill hälften av patienterna har fysiska och psykiska 
funktionshinder samt lider av depressioner och posttraumatic stress disorder (PTSD) (3). Det 
är därför viktigt att ge stöd till dessa patienter eftersom en obearbetad traumatisk händelse kan 
leda till att patienten drabbas av depression och PTSD (4). 
 
Bakgrund 
 
Det finns tre olika traumatiska händelser förlust, kränkning och katastrof. Förlust och hot om 
förlust kan bland annat vara att förlora ett organ, att drabbas av en olycka, att bli tillfälligt 
sjuk eller få en kronisk sjukdom. Alla dessa händelser hotar patientens livsvärld och innebär 
förändringar i dennes livsstil. Att drabbas av bröstcancer och tvingas operera bort ett bröst 
kan upplevas som att bli stympad och som förlust av attraktivitet. En hjärtinfarkt kan innebära 
att patienten tvingas göra livsstils förändringar. Kränkning eller hot om kränkning kan vara att 
bli inlagd på sjukhus. Att vara i behov av någon annans hjälp innebär större eller mindre grad 
av integritetskränkning. Katastrof och skräckupplevelser kan röra sig om allt ifrån att vara 
med om eller bevittna en olycka till en naturkatastrof. När en person bevittnar en olycka eller 
katastrof upplevs ett hot om att det kunde ha drabbat personen själv (4, 5). Dessa oväntade 
händelser utlöser det som kallas för traumatiska kriser och påverkar patientens psykiska 
situation. Krisen utlöses av en yttre händelse som hotar den fysiska existensen, sociala 
identiteten, tryggheten eller de grundläggande möjligheterna till tillfredställelse i tillvaron (2, 
4). Hur patienten påverkas av den traumatiska krisen är beroende av den utlösande yttre 
händelsen som är plötslig och oväntad. Det beror också på den personliga innebörd det 
inträffade har för patienten, dennes sociala förutsättningar och skyddsnät samt den aktuella 
mognaden och utvecklingen som patienten befinner sig i. Det är patientens upplevelser som är 
avgörande och alla upplever traumatiska händelser olika (2, 4, 6).  
 
En kris kan vara mer eller mindre betydande för patienten. Den mildaste krisen kan bearbetas 
med hjälp av den vanliga problemlösningskapaciteten som patienten besitter. Räcker inte 
detta krävs större resurser för att patienten ska fungera. Vid de starkaste formerna av kris sker 
sammanbrott, då klarar sig inte patienten längre med sina egna resurser utan är i behov av 
professionell hjälp. Efter en traumatisk händelse går patienten igenom ett krisförlopp. Den 
första fasen är chockfasen som kan sträcka sig från ett kort ögonblick till några dygn. 
Patienten försöker hålla verkligheten ifrån sig då det fortfarande är svårt att ta in det som hänt. 
Patienten är totalt upptagen med att försöka klargöra situationen eftersom inget  
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av det som inträffat kan förstås. Vissa patienter kan reagera genom att bli paralyserade medan 
andra blir forcerade. Nästa fas är reaktionsfasen som tillsammans med chockfasen utgör den 
akuta krisen. Den träder in när patienten börjar ta till sig det som skett och det är nu  
smärtan som händelsen förorsakat visar sig. Patienten söker efter en mening med det 
inträffade och det är vanligt att patienten får skuldkänslor. För att kunna hantera situationen 
tar försvarsmekanismerna vid. Dessa är omedvetna psykiska reaktionssätt som minskar 
upplevelsen av och medvetandet om hot och fara för patienten. I den akuta krisen är 
försvarsmekanismerna värdefulla, de hjälper patienten att stegvis ta till sig verkligheten trots 
att den är smärtsam. Problem kan dock uppstå om försvarsmekanismerna förlänger och 
försvårar övergången till bearbetningen av traumat. Efter reaktionsfasen tar bearbetningsfasen 
vid. Patienten vänder sig mot framtiden istället för att fokusera på traumat och det som varit, 
förnekelsen blir mindre påtaglig. Med tiden kan patienten lättare förstå och försonas med 
skuld och ansvar. Den sista fasen är nyorienteringsfasen som inte har något slut. Krisen blir 
en del av livet istället för att hindra det och kan komma att få nya betydelser under framtida 
livsperioder. Detta sker endast om patienten har kunnat försona sig med den traumatiska 
händelsen (4). 
 
En väsentlig del av den akuta krisen är den somatiska sorgereaktionen som alla människor har 
gemensamt. En sammansnörande känsla i halsen, muskelsvaghet, spändhet och behov av att 
sucka är exempel på sådana reaktioner. Efter en traumatisk händelse är känslan av 
övergivenhet påtaglig. Tecken på detta är förtvivlan, tomhet, sorg, vrede och desperata 
handlingar. Känsla av övergivenhet resulterar ofta i försök att reparera och återställa det 
förlorade. Det kan ta sig i uttryck som hallucinationer för att få återuppleva eller dödslängtan 
för att åter få förenas med det förlorade. Självdestruktivitet och självförkastelse är också 
vanliga symtom i den akuta krisen. Genom att dra sig tillbaka från andra och göra sig omöjlig 
i umgänget blir patienten allt mer isolerad från verkligheten. Ångest och önskan om att förstå 
varför, kan driva patienten till att känna obefogad skuld eller att skuldbelägga andra. Ett 
vanligt tecken på detta är aggressivitetsyttringar som att vara krävande och otacksam, vilket 
ofta slutar med att patienten blir lämnad ensam (4, 5).  
 
Förlust av självständigheten medför att egenvärdet minskar både hos patienten och för 
omgivningen. Det är då vanligt att patienter känner sig kränkta och förnedrade. Behovet av 
självständighet har stor betydelse och finns djupt rotad i människan. För att patienten ska 
kunna känna sig självständig krävs att denne upplever sig ha kontroll över sin livssituation 
och sig själv. Viktiga fenomen för att uppnå självständighet är frihet, ansvar och kontroll. 
Med frihet menas rörelsefrihet och handlingsfrihet, att patienten själv kan göra egna val, delge 
uppfattningar och bestämma över sin livssituation. Inskränkt rörelsefrihet är en förlust av den 
fysiska friheten. Det hindrar patienten från att förverkliga och utveckla sina förmågor. Ansvar 
innebär att patienten har frihet att handla som denne vill men att ansvar tas för handlingen. 
Patienter som blir berövade ansvaret upplever många gånger det som en kränkande handling.  
När patienter ges ansvar i situationer som de kan behärska stärks självrespekten och 
självtilliten. Kontroll har patienten genom att ha inflytande och kunna behärska situationen. 
När kontrollen brister uppkommer känslor av hjälplöshet och maktlöshet. För att en patient 
ska få kontroll över en situation krävs tillräcklig kunskap om situationen och möjlighet att 
förutse vad som ska hända. Vid traumatiska händelser är detta nästintill omöjligt. 
Tidsaspekten är en annan viktig faktor som påverkar hur stor betydelse en händelse får för 
patienten. Ett brutet ben är en övergående händelse och får därför inte lika stora konsekvenser 
som en som ger bestående men. När livssituationen förändras ställs andra krav på det sociala 
nätverket än vad som tidigare gjorts. Om en patient befinner sig i en känslomässig kris  
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blir behovet av kontakt större. Vid en kronisk sjukdom kan nätverket inskränkas samtidigt 
som behovet av stöd ökar. Tillgången till ett socialt nätverk vid en kris, är helt avgörande för 
hur länge eller om en patient ska klara av att hantera situationen. Även känslan av ensamhet är 
central vid många sjukdomar och förknippad med negativa och olustiga känslor. Ofta kan 
dessa känslor leda till ökad isolering, psykiska sjukdomar, alkoholmissbruk eller självmord. 
Det är därför viktigt att hjälpa patienten ur ensamheten så snabbt som möjligt (2). 
 
Efter en traumatisk upplevelse som inte bearbetas kan patienten drabbas av en omedveten 
stress som i sin tur ger somatiska besvär. Vanliga stressymtom kan komma till uttryck i form 
av obehag från magen, huvudvärk, oregelbunden hjärtrytm, förstoppning och diarré. Andra 
psykosomatiska reaktioner som patienter kan uppvisa är till exempel allmän rastlöshet, smärta 
i bröstet, blodtryckshöjning och blödning från underlivet. Det är ofta dessa patienter som åter 
söker vård, då för somatiska besvär, trots att de egentligen är i behov av psykologisk hjälp (4, 
5). De patienter som råkar ut för en traumatisk händelse är i riskgruppen att drabbas av PTSD. 
Det är en psykisk sjukdom som patienten kan drabbas av efter att ha exponerats för en 
påfrestande händelse eller situation som orsakat allvarlig stress. Sjukdomens tre 
symtomgrupper är återupplevande, undvikande beteende och tecken på förhöjd psykisk 
vaksamhet. Sjukvårdens ansvar är att stödja patienternas egna läkningsresurser efter den 
traumatiska händelsen. Sjuksköterskan kan med ökad kunskap om de psykologiska 
reaktionerna, kunskap om det stöd patienterna är i behov av, medvetenhet om sina egna 
upplevelser och reaktioner inför patienten samt hur den ömsesidiga kommunikationen 
fungerar förebygga PTSD (4). 
 
Utgångspunkten för stödet bör vara att hjälpa patienten leva med den traumatiska händelsen 
som en integrerad del av livet. På så sätt behöver inte traumat innebära en försvagning av 
identiteten eller medföra att den utvecklas i en negativ riktning. En del patienter upplever att 
en traumatisk händelse som bearbetas, stärker personen (2). Den traumatiska krisen kan ses 
som en möjlighet till utveckling och mognad. Det behöver inte innebära att utveckling och 
mognad ger ökad styrka, motståndskraft och förmåga att njuta av livet. Det kan likväl 
innebära att patienten får insikt om livets förutsättningar, så som patientens egna och andra 
människors förmågor eller begränsningar (4). 
 
Syfte 
 
Syftet var att belysa patienters upplevelser av traumatisk händelse för att uppnå kunskap om 
och förståelse för dess psykosociala konsekvenser. 
 
Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie där 16 artiklar analyserades. 
 
Datainsamling 
 
Artiklar söktes i databaserna Cinahl, PubMed, Academic Search Elite och SveMed+. Endast 
artiklar från Cinahl inkluderades i studien. Detta berodde på att sökorden i övriga databaser 
inte representerades korrekt av dess MeSH-termer. Artiklarna som sökningarna gav 
motsvarade därför inte studiens syfte. Utifrån syftet valdes relevanta sökord, vilka var 
accidents, adaptation, crisis, critical illness, critical incident stress, emotions, experience, life 
change event, stress, stress disorders post- traumatic och trauma,. Av dessa var adaptation, 
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experience och crisis fritextord, resterande var MeSH- termer. Vid sökordskombinationen 
”Life Change Events AND emotions” hittades artikeln, Hovering between suffering and 
enduring: the meaning of living with serious chronic illness. Där valdes Find more like this 
och trettioåtta artiklar påträffades varav tre kom att användas i arbetet. Sökorden 
kombinerades på olika sätt för att finna relevanta artiklar. Samma inklusionskriterier (limits) 
användes genom alla sökningar och kan utläsas i Tabell 1. Artiklar som har behandlat 
anhörigas upplevelser har exkluderats. Sökträffarnas titlar lästes och om dessa var relevanta 
lästes även abstrakten. Där titeln och abstraktet överrenstämde med syftet skrevs artikeln ut i 
fulltext eller beställdes via Halmstads högskolebibliotek. Då samma artiklar påträffades i 
sökningar trots olika sökordskombinationer ansågs sökningen mättad och att de artiklar som 
svarade mot syftet hade hittats. Sökningar där abstrakten i artiklarna lästes men inte 
motsvarade studiens syfte ingår inte i Urval 1 och redovisas därför inte i Tabell 1.  
Artiklarna i Urval 1 granskades utifrån bilaga H för kvalitativa och bilaga G för kvantitativa 
artiklar i boken Evidensbaserad omvårdnad (7). Granskningen var grunden för det slutgiltiga 
urvalet. De artiklar som lästes men som inte svarade mot syftet förkastades. Även de artiklar 
som inte fick högsta betyg på en treskalig bedömning av den totala kvaliteten förkastades vid 
Urval 2. Arbetet inkluderar 16 vetenskapliga artiklar. 
 
Tabell 1. Sökhistoria 
Databas Sökord 

 
 

Limits Antal 
träffar 

(datum) 

Genom-
lästa 

abstrakt 

Urval 1 
Svarade 

mot syftet 

Urval 2 
Valda 

artiklar 

Ref i 
arbetet 

Cinahl (MH 
"Trauma+"

) AND 
experience 

Abstract, 
Research, 
English, 
All adult, 

2000-2006 

52 
(061009) 

48 6 2 8, 12 

Cinahl (MH 
"Critical 
Illness") 

AND 
experience 

Abstract, 
Research, 
English, 
All adult, 

2000-2006 

11 
(061009) 

7 3 2 13, 19 

Cinahl (MH 
"Accidents
+") AND 

experience 

Abstract, 
Research, 
English, 
All adult, 

2000-2006 

55 
(061009) 

6 2 1 23 

Cinahl (MH 
"Stress 

Disorders, 
Post-

Traumatic"
) AND 

experience 

Abstract, 
Research, 
English, 
All adult, 

2000-2006 

91 
(061010) 

51 2 1 15 

Cinahl (MH 
"Critical 
Incident 
Stress") 
AND 

experience 

Abstract, 
Research, 
English, 
All adult, 

2000-2006 

3 
(061010) 

 
 

2 1 0  
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Databas Sökord 
 
 

Limits Antal 
träffar 

(datum) 

Genom-
lästa 

abstrakt 

Urval 1 
Svarade 

mot syftet 

Urval 2 
Valda 

artiklar 

Ref i 
arbetet 

Cinahl ((MH "Life 
Change 

Events")) 
and (MH 

"Emotions
+") 

Abstract, 
Research, 
English, 
All adult, 

2000-2006 

52 
(061009) 

28 3 2 17, 21 

Cinahl Find more 
like this 

TX 
"Adaptatio

n, 
Psychologi
cal" AND 

TX 
"Chronic 
Disease--

Psychosoci
al Factors" 
AND (TX 

"Life 
Change 
Events" 
OR TX 
"Pain--

Psychosoci
al Factors" 

OR TX 
"Suffering" 

OR TX 
"Adult") 

Abstract, 
Research, 
English, 
All adult, 

2000-2006 
 

38 
(061009) 

28 3 3 11, 16, 22 

Cinahl ((MH "Life 
Change 

Events")) 
and (MH 
"Stress+") 

Abstract, 
Research, 
English, 
All adult, 

2000-2006 

63 
(061010) 

33 1 1 9 

Cinahl (MH "Life 
Change 
Events") 

AND 
adaptation 

Abstract, 
Research, 
English, 
All adult, 

2000-2006 

63 
(061010) 

44 1 0  

Cinahl Crisis 
AND 

adaptation 

Abstract, 
Research, 
English, 
All adult, 

2000-2006 

27 
(061010) 

 

24 4 2 14, 20 
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Databas Sökord 
 
 

Limits Antal 
träffar 

(datum) 

Genom-
lästa 

abstrakt 

Urval 1 
Svarade 

mot syftet 

Urval 2 
Valda 

artiklar 

Ref i 
arbetet 

Cinahl (MH 
"Trauma+"

) AND 
adaptation 

Abstract, 
Research, 
English, 
All adult, 

2000-2006 

9 
(061010) 

7 1 1 10 

Cinahl crisis AND 
experience 

Abstract, 
Research, 
English, 
All adult, 

2000-2006 

60 
(061010) 

33 1 1 18 

PubMed Critical 
illness 
AND 

emotions 

All Adult, 
Abstracts, 
English, 
2000- 
2006, 

Clinical 
Trial, 

Randomiz
ed 

Controlled 
Trial, 

Humans 

8 
(061018) 

2 1 0  

PubMed trauma[Te
xt Word] 

AND 
("emotions

"[MeSH 
Terms] OR 
emotions[T
ext Word]) 

All Adult, 
Abstracts, 
English, 
2000- 
2006, 

Clinical 
Trial, 

Randomiz
ed 

Controlled 
Trial, 

Humans 

36 
(061018) 

2 2 0  

PubMed trauma[Te
xt Word] 

AND 
adaptation[

Text 
Word]) 

All Adult, 
Abstracts, 
English, 
2000- 
2006, 

Clinical 
Trial, 

Randomiz
ed 

Controlled 
Trial, 

Humans 

33 
(061018) 

3 1 0  
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Databas Sökord 
 
 

Limits Antal 
träffar 

(datum) 

Genom-
lästa 

abstrakt 

Urval 1 
Svarade 

mot syftet 

Urval 2 
Valda 

artiklar 

Ref i 
arbetet 

PubMed ("critical 
illness"[Me
SH Terms] 
OR critical 
illness[Tex
t Word]) 

AND 
experience
[All Fields] 

All Adult, 
Abstracts, 
English, 
2000- 
2006, 

Clinical 
Trial, 

Randomiz
ed 

Controlled 
Trial, 

Humans 

10 
(061018) 

1 1 0  

SveMed+ Trauma 
AND stress 

Abstract 11 
(061018) 

2 1 0  

SveMed+ Accident 
AND stress 

Abstract 7 
(061018) 

1 1 0  

Summa   629 322 35 16  
 
Databearbetning 
 
Materialet lästes av samtliga författare och det som ansågs vara relevant för studiens syfte 
ströks under. Alla utvalda artiklar lästes igenom ännu en gång och det som strukits under 
översattes och skrevs ned på svenska. Liknande patientupplevelser och erfarenheter ur de 
olika artiklarna diskuterades mellan författarna. De olika upplevelserna som beskrevs var 
ångest/rädsla, ensamhet, sårbarhet, hopp/förtvivlan, förlust av kontroll, förlust av 
självständighet och att hantera verkligheten. Alla dessa upplevelser ingår i det krisförlopp 
som följer efter en traumatisk händelse. Därför valde författarna att beskriva upplevelserna 
utifrån ett sådant förlopp. På så sätt kunde de flesta artiklar användas i flera kategorier 
eftersom de olika upplevelserna återkommer under hela förloppet. I kategorin Det akuta 
skedet användes tolv artiklar och i nästa kategori Efterloppet användes sexton artiklar. Till 
den sista kategorin Vägen ur traumat användes tretton artiklar. En översikt av artiklarna kan 
ses i matrisen Bilaga 1. Resultatet formades utifrån kategorierna. Författarna arbetade 
individuellt med varsin kategori för att forma delarna. Sedan diskuterades och redigerades 
delarna gemensamt till en helhet. 
 
Resultat 
 
Det akuta skedet 
 
När något plötsligt inträffade, som hotade patienternas liv, upplevdes gränsen mellan liv och 
död skör. Att plötsligt bli medveten om sin dödlighet skapade psykiska besvär för många av 
patienterna, de kände sig ensamma och svaga. De upplevde det svårt att sätta ord på sina 
känslor för andra och höll dem istället inom sig (8-11). I tre av artiklarna beskriver patienterna 
att de upplevde känslor som ångest, rädsla och oro (8, 12-13). Det upplevdes även påfrestande 
att tappa kontrollen över sina känslor och reaktioner (8, 14-16). Många av patienterna 
upplevde sårbarhet när de hamnade på sjukhus och tvingades överlämna sig till 
sjukvårdspersonalen (12, 14). I en av artiklarna beskrev patienterna att de upplevde sig 
ensamma i sitt trauma. Ensamheten beskrevs enbart i negativa termer som smärta, osäkerhet 
och hjälplöshet (12). 
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Några av artiklarna beskrev patienternas upplevelser och minnen från olyckan som 
traumatiska och overkliga (8, 12-13). De patienter som råkat ut för en olycka upplevde rädsla 
över det som inträffat, deras skador och framtida konsekvenser. Patienterna beskrev också 
rädsla för den smärta de upplevt som outhärdlig och torterande. Några av patienterna 
upplevde dock smärtan som ett positivt tecken på att de faktiskt var vid liv (12-13). 
Utmärkande för de patienter som fått ett svårt besked om en obotlig sjukdom var att de 
upplevde hot om livet och rädsla inför döden. Beskedet kom som ett bombnedslag och 
upplevdes som totalt krossande. Det upplevdes dock värre att inget veta än att få sjukdomen 
bekräftad (10-11, 17-18). 
 
En studie som utförts på patienter då de varit vid sänkt medvetande upplevde att de totalt hade 
tappat kontrollen. De upplevde att sjukvårdspersonalen var ute efter att göra dem illa när de 
talade om dem istället för till dem. När sjukvårdspersonalen istället talade lugnande till dem 
upplevde de att de förstod vad som hände och kunde acceptera det (19). 
 
Efterförloppet 
 
Många patienter plågades av återupplevelser långt tid efter traumat (8, 12-13). I en artikel 
uttryckte patienterna speciell frustration över att de inte mindes vad som hänt och upplevde 
det därför svårt att lägga olyckan bakom sig (8). Ilska och frustration upplevdes av patienterna 
eftersom sjukdomen hade bestulit dem på saker i livet och den styrde nu deras liv (8, 14-16). 
Patienterna upplevde att de inte längre var samma personer som förut och att det var svårt att 
acceptera de livsförändringar som traumat medfört (14-15). De upplevde att det var svårt att 
finna harmoni med sig själva då de visste att livet hade varit lättare innan den traumatiska 
händelsen (14). I en artikel beskrev patienterna hälsa som det tillstånd de befunnit sig i innan 
den traumatiska händelsen och längtade därför tillbaka till livet innan (17). Genom att 
undvika situationer som kunde förstärka känslan av att vara sjuk kunde patienterna i två 
studier uppleva tillfällen av välbefinnande trots sjukdom och skada (15, 17). Ändrad 
kroppsuppfattning på grund av sjukdom eller skada påverkade självförtroendet negativt enligt 
flera studier (10, 19). De tyckte det var svårt att se på sin kropp som inte längre kändes som 
deras egen och ville helst undvika att se sig i spegeln (10). Flera patienter upplevde att de bar 
skuld till det inträffade och kände ånger över sin tidigare livsstil (9, 16). I flera studier beskrev 
patienterna hur de kände att de totalt förlorat kontrollen (14, 17-18, 20) och självständigheten 
(8, 10-11, 14- 17). Känslan av att ha förlorat sin självständighet berodde på hur mycket de 
själva fortfarande kunde klara av (17). Enligt en studie upplevde samtliga patienter praktiska 
problem i det vardagliga livet (8). De fysiska begränsningarna kunde bestå av allt från smärta, 
trötthet och svaghet till att inte kunna gå i trappor, äta viss mat eller sköta sin personliga 
hygien (11, 16). Vissa patienter upplevde att det var svårt att acceptera att andra försökte vara 
hjälpsamma och snälla eftersom de ville klara så mycket som möjligt på egen hand (8). 
Patienterna kände även förlust av självständighet då de upplevde att de inte längre var 
delaktiga i beslut som berörde deras liv (11, 15, 17). Det kunde vara att patienterna upplevde 
att de blev behandlade som objekt som sjukvårdspersonalen planerade omvårdnad kring (14, 
17, 20). De upplevde sig bli behandlade som dumma och att beslut togs utan hänsyn till 
individuella behov (14). De patienter som upplevt att de blivit nekade hjälp från 
sjukvårdspersonalen kände sig osäkra och besvikna. Däremot när patienterna fick den hjälp de 
behövde upplevdes säkerhet och trygghet (17). Patienterna i en studie uttryckte stor rädsla för 
att inte klara av att följa alla restriktioner och direktiv från sjukvården och på så sätt förvärra 
eller orsaka sig ytterligare skada (21). 
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Flera av artiklarna tog upp att hoppet spelade stor roll för tillfrisknandet efter en traumatisk 
händelse (17-18, 21-22). Patienterna upplevde att det hjälpte dem att sätta upp mål och att 
sträva mot dem. Speciellt de som led av en obotlig sjukdom upplevde att livet var en ständig 
kamp mellan hopp och förtvivlan. Ibland tog känslan av förtvivlan över och livet kändes 
knappt värt att leva. Sjukdomen upplevdes då som outhärdlig och maktlösheten var 
överväldigande (14, 17, 21-22). Att ha drabbats av en traumatisk händelse medförde att 
patienterna upplevde stor rädsla inför framtiden, bitterhet över hur livet kommit att bli och 
ständig rädsla för att återinsjukna (15, 18). Gemensamt för patienterna i tre studier var att de 
upplevde stor rädsla över att dö innan de hunnit med att göra allt de planerat (13, 16-17). 
Flera studier visade att patienterna kände sig ensamma i sin sjukdom och att den känslan var 
svår att hantera (12, 17, 21). Patienterna upplevde att det inte fanns någon som de kunde dela 
känslan med eller som kunde hjälpa dem att hantera den (17).  
 
Det upplevdes lättare att förstå sin situation genom att få information från 
sjukvårdspersonalen eller prata med andra patienter som varit med om liknande händelser 
(16). Flera patienter uttryckte ett behov av att kunna vara så självgående som möjligt. Genom 
att inte låta någon annan ta över i situationer där patienterna hade funktionella problem behöll 
de känslan av kontroll över sin egen kapacitet. Patienterna kände sig stärkta av att lösa 
problem på egen hand (11, 23). Att komma hem upplevdes som ytterligare en viktig faktor för 
tillfrisknandet. Det var ett tecken på friskhet och en bit på vägen mot självständigheten som 
de upplevt att de förlorat. Trots det var hemkomsten inte enbart en positiv upplevelse utan 
känslor som glädje och lättnad blandades med ångest och ängslan (14, 17).  
 
Vägen ur traumat 
 
Patienterna upplevde det viktigt att veta att det fanns stöd att tillgå om det skulle behövas. 
Emotionellt stöd upplevde patienterna att de fick av sina närstående och vänner. Det var en 
viktig källa till att finna motivation och kraft att härda ut i sjukdomen. Uppstod andra problem 
som inte gick att lösa med sina nära vände sig patienterna till sjukvården för att få stöd. 
Förtroendet för sjukvårdspersonalen stärktes när patienterna upplevde att de blev sedda och 
bekräftade (12, 14, 16, 20, 23). Patienterna upplevde rädsla för att inte bli sedda som personen 
bakom sjukdomen (17, 22). Sjukdomen gjorde att de kände sig annorlunda. Känslan 
förstärktes och bekräftades när vänner och bekanta slutade besöka dem som de gjort tidigare 
(17, 21). Patienterna upplevde att omgivningen var rädda för dem. Detta ledde till en stark 
längtan efter det liv de levde innan de drabbades av den traumatiska händelsen (10, 21). 
Patienter som drabbats av en sjukdom som inte syns på utsidan upplevde sig fångade, 
hjälplösa och sällan bekräftade i sin sjukdom (18, 22). Patienterna upplevde att de blev 
bemötta med oförståelse, blev granskande och blev belagda med skuld från sin omgivning. 
Några av patienter upplevde att omgivningens reaktioner på sjukdomen var lika krävande som 
sjukdomen i sig (16). De patienter som å andra sidan hade ett synligt handikapp upplevde det 
som mycket påfrestande att vid varje ny kontakt avslöja sitt beroende av andra och sina 
begränsningar. Omgivningen hade förväntningar på hur patienterna skulle hantera och 
anpassa sig till sin nya livssituation samt hur de skulle gå vidare i livet. Det upplevdes inte 
som positivt och stärkande för patienten utan gjorde att de istället kände frustration (11). 
Patienterna upplevde frustration när omgivningen daltade med dem men det uppfattades värre 
när de inte brydde sig alls (16). 
 
Patienterna upplevde ett behov av att utveckla strategier för att begränsa det emotionella 
lidandet (10-11, 16, 22-23). Patienterna kände att de kunde hjälpa sig själva att hantera 
verkligheten genom att analysera det inträffade och finna en förklaring. Genom att vända 
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negativa tankar till positiva upplevde patienterna att de lättare kunde acceptera det inträffade 
(16, 23). En annan studie visade att de patienter som upplevde det som hänt som ett faktum 
kunde inse att deras tillstånd innebar begränsningar. Detta gjorde att patienterna gav upp 
orealistisk hopp och blev mer nöjda med det de faktiskt kunde göra (11). Ett sätt som 
patienterna upplevde som viktigt för att kunna acceptera den nya livssituationen var att 
försöka uppnå harmoni med sig själv (22). Den traumatiska händelsen fick patienterna att se 
livet med andra ögon och det fick dem att växa som person (12, 16, 21). Flera studier visade 
att patienterna som accepterade sina kvarstående men kände sig starkare, modigare och inte 
längre rädda för att prova nya saker (13, 18, 21).  
 
Patienterna upplevde en tröst av att träffa och jämföra sig med andra som hade de värre än de 
själva (10-11, 16, 22-23). Det var dock inte uppskattat att andra gjorde jämförelser, speciellt 
inte sjukvårdspersonal. Patienterna upplevde då att de inte blev förstådda och inte fick det 
stöd de behövde (11). Jämförelsen hjälpte patienterna att bygga upp självkänsla och mod, 
vilket minskade hotet av det inträffade (11, 16, 23). Patienterna upplevde det viktigt att kunna 
hantera sina känslor för att kunna behålla sina sociala kontakter. Livet blev bara svårare att 
hantera om de var ensamma (11). En studie visade att patienterna upplevde att de kunde 
hanterade de negativa tankarna genom att hålla sig sysselsatta eller tänka på annat (23). 
 
Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Innan sökningarna startade inringades ämnet genom val av sökord. De första sökorden var 
accidents, critical illness, life change event, multi trauma och trauma, dessa kombinerades 
med emotions och experience. Allt eftersom sökningen fortlöpte påträffades nya sökord som 
emergency, crisis, critical incident stress och stress disorder post traumatic samt de nya 
kombinationsorden adaptation och stress. Detta gjordes för att finna ytterligare artiklar i 
databaserna. 
 
Första sökningen gjordes i Cinahl och där hittades tjugoåtta artiklar som svarade mot syftet. 
För att vara säkra på att få tillräckligt många artiklar att analysera och att täcka hela  
ämnesområdet gjordes ytterligare sökningar i databaserna PubMed, SveMed+ och Academic 
Search Elite. Eftersom sökorden som användes i Cinahl gav artiklar som svarade mot syftet 
applicerades även dessa i de andra databaserna. De översattes dock i så stor utsträckning som 
möjligt till databasernas egna MeSH- termer. MeSH- termerna representerade inte sökorden 
korrekt vilket resulterade i artiklar som inte motsvarade vårt syfte. Därför skrevs endast två 
artiklar ut från PubMed och en från SveMed+. En anledning till detta kan vara att studiens 
ämne inte behandlades i samma utsträckning i dessa databaser. 
  
För att studien skulle sammanfatta det senaste inom forskningen skulle de utvalda artiklarna 
vara publicerade mellan 2000 och 2006. Studien innehåller en kvantitativ och femton 
kvalitativa artiklar. Detta beror på att syftet var att belysa patienternas upplevelser vilket bäst 
görs med kvalitativ forskning. Kvantitativa artiklar beskriver för det mesta hur mycket och att 
patienter upplever, däremot inte på vilket sätt det upplevs. Den kvantitativa artikeln som 
inkluderades jämförde två patientgruppers upplevelser av sjukdom men beskrev också på 
vilket sätt de upplevde den. Studien fokuserar inte på likheter och olikheter mellan olika 
olyckor, skador och sjukdomar utan på de gemensamma dragen som en traumatisk upplevelse 
innebar. Alla artiklar byggde på forskning utförd i västvärlden. Det kan ses som en styrka att 
patienterna som deltagit i studierna levde under liknande förhållanden och därför kan denna 
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studie användas inom den svenska vården. Under bearbetningen av artiklarna har syftet varit i 
fokus. En ständig dialog om vad som varit relevant i artiklarna har förts mellan författarna. 
Det materialet som valts ut stämde överens med syftet och bearbetningen har gjorts för att 
beskriva studiens problemområde. En annan styrka var att bearbetningen skett genom att 
författarna växelvis har arbetat individuellt med studiens delar och gemensamt arbetat och 
redigerat helheten. Ytterligare en styrka är att alla valda artiklar klarat kraven i den 
vetenskapliga granskningen, vilket bidrog till objektivitet i urvalet och reliabilitet i 
litteraturstudien. Noggrannheten medförde att en del artiklar som svarade mot syftet föll bort 
då de inte höll måttet. Det kan ha inneburit en svaghet att resultatet bearbetats flera gånger 
eftersom viktiga delar kan ha gått förlorade under bearbetningen. I bearbetningen av artiklarna 
och i skapandet av kategorier fanns risk för övertolkning eftersom en upplevelse kan tolkas på 
olikas sätt och det kan vara svårt att urskilja en klar gräns mellan de olika kategorierna.  
 
Resultatdiskussion 
 
Validiteten visar om det som är relevant i sammanhanget är det som mäts medan reliabilitet 
visar om det mäts på ett tillförlitligt sätt (25). För att säkerställa att artiklarna i 
litteraturstudien har god validitet och reliabilitet har de kvalitativa artiklarna granskats utifrån 
vedertagna granskningsmallar (7). I de kvalitativa artiklarna har urvalet skett strategiskt. Det 
anses vara en styrka eftersom artiklarna på så sätt fått tag på de människor som har en 
fördjupad kunskap inom området som ska studeras. Samtliga kvalitativa artiklarna har tydligt 
presenterat metod med datainsamling och databearbetning beskrivet, vilket stärker artiklarnas 
reliabilitet. En utav de kvalitativa artiklarna hade endast sex respondenter trots att de från 
början hade fyrtio som gett sitt medgivande till att delta i studien. Artikelns författare 
diskuterar själva risken för bias, då de respondenter som inte velat delta i studien kan ha 
annorlunda och möjligtvis värre erfarenheter än de som deltagit. Författarna menar dock att 
ett representativt urval inte var syftet med studien, utan syftet var att få insikt i hur de 
respondenter som deltog upplevde sina erfarenheter. Eftersom artikeln på så vis motsvarade 
litteraturstudiens syfte valdes även den att tas med. Den kvantitativa artikeln som ingår i 
litteraturstudien har ett urval som är representativt för de specifika patientpopulationerna, 
vilket är viktigt när validitet och reliabilitet av kvantitativ forskning ska värderas. Även 
artikelns datainsamling och databearbetning presenteras utförligt med en beskrivning av det 
mätinstrument som använts och Cronbach alfa värdet redovisas som .895 för den totala 
skalan. Däremot saknas en bortfalls analys, viket kan ses som en svaghet. I samtliga utvalda 
artiklar finns syftet beskrivet, vilket gjorde det lätt att utläsa om det uppnåtts samt att de 
svarade mot syftet med litteraturstudien. Efter den vetenskapliga granskningen anses 
validiteten och reliabiliteten i majoriteten av de utvalda artiklarna vara hög och på så vis även 
i denna litteraturstudie.  
 
När patienterna upplevde en traumatisk händelse blev de plötsligt medvetna om hur sårbara 
de var och hur skört livet kunde vara (8-11). Patienterna i den akuta krisen ställdes inför en 
helt ny situation med nya förutsättningar. Direkt efter traumat var det svårt att ta in och förstå 
vad som hänt och patienterna upplevde att situationen präglades av känslor som rädsla, 
sårbarhet och ensamhet (15). När patienterna upplever att de mister kontrollen är de i behov 
av att någon annan griper in och tar över ansvaret. Detta görs bäst genom ett varmt 
omhändertagande för att patienten ska känna sig trygg. Patientens rädsla och oro kan lindras 
genom kroppskontakt och närhet (4).  
 
När chocken lagt sig och patienterna börjar ta in det som skett blir händelsen mer påtaglig och 
smärtsam (4). Resultatet visade att patienterna upplevde ilska och frustration över den nya 
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livssituationen (8, 14-16). De tvingades omarbeta bilden av sig själva och finna nya vägar i 
livet (17). Får patienten inte tala om och älta sin upplevelse för att göra sig medveten om sina 
känslor stannar bearbetningsprocessen av och blir sjuklig (4-5). Patienterna upplevde att det 
var svårt att beskriva sina känslor och höll dem istället inom sig (8-11). Ofta skapas fantasier 
och vanföreställningar av traumat som är mer skrämmande än vad verkligheten egentligen är. 
Sjuksköterskan ska arbeta för att stärka patientens möjligheter till att hantera den traumatiska 
händelsen (24). Det handlar inte om att ge tillbaka det som gått förlorat eller förenkla den 
smärtsamma verkligheten utan att låta patienten uttrycka sina känslor och upplevelser. För att 
patienterna ska våga tala om den traumatiska händelsen fodras ett öppet klimat, en trygg miljö 
och ett aktivt lyssnande där sjuksköterska vågar lyfta fram känsliga frågor och möta patienten 
på dennes nivå (4). 
 
När patienterna upplevde att de inte längre hade kontroll över sin situation och sig själva 
kände de sig sårbara, rädda och ensamma. Känslan förstärktes när sjukvårdspersonalen tog 
över kontrollen (8, 12-14). Förlust av kontroll leder till att känslan av självständigheten 
minskar och de upplever sig kränkta och förnedrade (2). Patienterna upplevde även att fysiska 
begränsningar och negativt påverkad kroppsuppfattning gjorde att självständigheten och 
självförtroendet minskade (10-11, 16, 19). De upplevde att det var svårt att ta emot hjälp och 
ville klara sig själva som de gjorde innan traumat (8). För att återfå upplevelsen av 
självständighet behövde patienterna ges ansvar i den utsträckningen som de klarade av. De 
behövde även frihet att bestämma och kunskap om sin livssituation för att uppleva kontroll 
(24). Genom att sjuksköterskan stödjer patienten att själv påverka sin situation kan 
behandlingstiden bli kortare och patienternas lidande minskar. Om patienten inte tillåts utföra 
sådant som denne är kapabel till hindrar sjuksköterskan istället patienten att så snart som 
möjligt återfå sin självständighet (24).  
 
Patienterna menade att det var viktigt att analysera det inträffade för att försöka förstå och på 
så sätt skapa en mening. Genom detta kunde patienterna acceptera och hantera händelsen (16, 
23). När traumat bearbetas är det viktigt att fokusera på framtiden och lägga traumat bakom 
sig (4). Patienterna upplevde även att hoppet var en viktig del i strävan mot nyorientering 
efter en traumatisk händelse (17-18, 21-22). Hoppet fungerar som en inre grundläggande 
övertygelse som människan normalt inte är medveten om. Efter en traumatisk händelses är 
behovet av hopp mer påtagligt. Hoppet bör vara framtidsinriktat och knutet till patientens mål 
(24). Resultatet visade att hoppet hjälpte patienterna att sätta upp nya mål att sträva mot (14, 
17, 21-22). Det fungerade som en drivkraft för att tillfriskna. När patienterna istället upplevde 
förtvivlan och maktlöshet hindrade det läkningsprocessen (14, 17, 21-22). Därför är det 
viktigt att sjuksköterskan fungerar som ett vikarierande hopp som hjälper patienten att se 
traumat i ett långsiktigare sammanhang (4). Genom att öka patientens tilltro till sina egna 
resurser upplever patienten att denne själv och livet fortfarande har ett värde (24).  
 
Patienter som bearbetar ett trauma och går stärkta ur det kan använda erfarenheten till att 
hantera framtida händelser. För att kunna gå vidare efter en traumatisk händelse är det 
nödvändigt att patienten har försonat sig med sitt livsöde (4). Resultatet visade att det fanns 
olika sätt som underlättade accepterandet. Ett sätt var att fokusera på det positiva istället för 
det negativa som händelsen medförde (16, 23). Ett annat sätt var att jämföra sig med andra 
patienter (10-11, 16, 22-23). Bekräfta sig själv och att få bekräftelse från andra gör att 
patienten känner sig värdefull (2). Det stärkte även självbilden och bevarade egenvärdet (11, 
16, 23). Resultatet visade att patienterna upplevde att när de kunde acceptera händelsen kunde 
de också göra sig av med orealistiska hopp. Det gjorde att patienterna kunde fokusera på de 
förmågor de fortfarande hade istället för på de förlorade (11). En viktig del i att hantera den 
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nya situationen är att få stöd. Efter att patienten drabbats av en traumatisk händelse ökar 
behovet av nära och kära (2). Det är viktigt att lidandet minskar men allra viktigast är att 
slippa bli lämnad ensam (26). Resultatet visade att patienterna upplevde sig ensamma i sitt 
trauma (12, 17, 21). Vilket överrensstämmer med att känslan av övergivenhet ofta är påtaglig 
efter en traumatisk händelse (4-5). Patienterna upplevde att de begränsningar som den 
traumatiska händelsen medförde och hur omgivningen såg på dem kunde vara värre än 
traumat självt (16). De upplevde att omgivningen var rädda för dem vilket bekräftades genom 
att vänner slutade besöka dem (10, 17, 21). Patienterna upplevde att det emotionella stödet de 
fick av sina närstående var viktigt för att härda ut i sjukdomen (12, 14, 16, 20, 23). Patienterna 
som upplevde sig bli sedda och fick stöd upplevde även att ensamheten och lidandet minskade 
(12, 14, 16-17, 20, 23). Som tidigare nämnts är det sociala nätverket helt avgörande för om 
patienten ska klara av att hantera den traumatiska händelsen (2). Ett stort nätverk behöver inte 
nödvändigtvis vara ett väl fungerande. Faktorer som gör att ett nätverk fungerar stödjande är 
tillit och respekt, tid och närvaro samt förståelse (2, 24). När det sociala nätverket inte räckte 
till vände sig patienterna till sjukvården (12, 14, 16, 20, 23). För sjuksköterskan är stöd ett av 
kärnbegreppen inom omvårdnad och är särskilt viktigt i situationer när patienter genomgår 
kriser. Sjuksköterskan har som uppgift att noggrant identifiera och dokumentera patientens 
sociala nätverk för att kunna sätta in rätt resurser. Oftast finns det resurser i patientens 
omgivning som kan tillvaratas. Patienten behöver råd, vägledning och information. Patienter 
är i större eller mindre behov av professionellt stöd men det är viktigt att det finns att tillgå för 
alla. Sjuksköterskan ska fungera som den sammanknytande länken till närstående, kuratorer, 
präster eller psykologer (26).  
 
Genom ökad kunskap om krisförloppet och dess inverkan på patienten kan sjuksköterskan 
förebygga att denne i ett senare skede utvecklar psykosomatiska besvär. Många patienter som 
söker vård lider av psykosomatiska symtom som orsakats av en traumatisk händelse som inte 
bearbetats på ett adekvat sätt (4). Om sjuksköterskan kan uppehålla krishanteringen genom 
hela vårdkedjan skulle många patientens lidande minska lika så kostnaderna för vården. 
 
Konklusion 
 
Resultatet visar att en traumatisk händelse i ett oväntat och plötsligt slag rubbar det patienten 
hittills tagit för givet och byggt sin livsvärld kring. Detta är starten på ett krisförlopp där 
patienten försöker hitta ett nytt sätt att värdera sig själv och hantera verkligheten. Patienterna 
upplevde att den traumatiska händelsen berövade dem på deras självständighet. De hade inte 
längre kontroll över sin situation och kunde på så sätt inte ta ansvar för sig själva. När 
patienterna tvingades lämna över sig själva till sjukvårdspersonalen upplevde de sig sårbara. 
De hade inte tillräcklig kunskap om situationen för att kunna förutse vad den skulle innebära 
för dem i framtiden. I försök att orientera sig på nytt upplevde patienterna svårigheter att 
släppa taget om det tidigare liv de levt, eftersom livet efter den traumatiska händelsen 
upplevdes vara kraftigt begränsat. För att kunna vända blicken mot framtiden igen upplevde 
patienterna att det var mycket viktigt att känna hopp. Det kunde hjälpa dem att våga sätta upp 
nya mål att sträva mot. Att få stöd av andra var en viktig källa till motivation att härda ut efter 
traumat. Patienterna upplevde att det var viktigt att behålla sina sociala kontakter, eftersom 
livet bara blev svårare att hantera om de var ensamma. Ett sätt att värdera sig själv på nytt var 
att jämföra sig med andra som hade det värre. Behovet av att analysera och på så sätt finna 
mening med den traumatiska händelsen var ett sätt att hantera verkligheten. Förmågan att 
vända negativa tankar till positiva hjälpte patienterna att acceptera det som skett. Det var först 
då de kunde ge upp orealistiska hopp och fokuserade på det de fortfarande klarade av. De 
kunde på så sätt se på livet med andra ögon och växa som person. Sammanfattningsvis är 
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kontroll, sårbarhet, hopp, stöd, motivation och mening viktiga fenomen att ha kunskap om 
och att förstå vid omvårdnad av patienter som upplevt en traumatisk händelse.  
 
Implikationer 
 
Ständig kritisk granskning av sitt förhållningssätt mot patienterna måste vara ett centralt 
intresse för varje vårdinrättning. Det finns idag utförlig forskning på området hur patienter 
upplever en traumatisk händelse. Forskningen visar att patienterna ibland upplever att de inte 
får det stöd de behöver efter en traumatisk händelse. Den forskning som finns måste 
vårdpersonalen ta till sig och tillämpa praktiskt. När detta lyckas kan god krishantering och 
omvårdnad ges och på så sätt bättre möta patienternas behov. Genom att vända sig till 
närliggande områden, exempelvis psykiatrin och försvaret, som har en väl utvecklad 
krishantering kan sjukvården få tips och råd. Samarbetet mellan vårdinstanserna bör förbättras 
för att hjälpa patienterna i krishanteringen genom hela vårdkedjan. För att förebygga att 
patienten inte ska utveckla psykosomatiska besvär som senare kommer att behöva behandlas 
krävs god krishantering. På så sätt minskas patienternas lidande och belastningen på vården. 
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Ref nr 
Pub år 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats 

8 
2000 
Sverige 

Amilon A. 
Gustafsson M. 
Persson LO. 
 

A qualitative 
study of stress 
factors in the 
early stage of 
acute traumatic 
hand injury 

Syftet var att identifiera de 
stressfaktorer som patienter 
upplever i det tidiga skedet 
efter en akut traumatisk hand 
skada. 

Kvalitativ metod 
Grundad teori 
Interjuver  
n=20 
19 män, 1 kvinna 

Studien identifierade stressfaktorer 
som patienterna upplevde direkt efter 
traumat för att på så sätt kunna ge rätt 
stöd till hand skadade patienter. 
Studien visade att det är nödvändigt 
att ta reda på vilka saker som upplevs 
stressande för patienterna. Samt att 
handskada ger en psykologisk 
påverkan och det kan komma att 
påverka patienterna i det fortsatta 
livet.  

9 
2002 
Skottland 

Clark AM. It´s like an 
explosion in your 
life...´lay 
perspectives on 
stress and 
myocardial 
infarction 

Syftet var att undersöka 
hjärt- patienters syn på stress 
och dess funktion i 
förhållande till deras 
hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 
Filosofisk metod 
(kritisk realism) 
Semistrukturerade 
interjuver 
n=14 
8 män, 6 kvinnor 

Både likheter och skillnader finns 
mellan patienters och professionellas 
uppfattningar om hjärtsjukdomar. 
Patienter anser att de behöver stressa 
mindre för att inte öka risken att 
drabbas av en ny hjärtinfarkt. 
Litteraturen använder termerna 
ångest och PTSD för att beskriva 
stress medan patienterna talar mer 
om rädsla, sårbarhet och en känsla av 
att vara uttråkad och isolerad. 



 

10 
2004 
Sverige  

Gard G. 
Jarnlo GB. 
Sjödahl C. 

Coping after 
trans- femoral 
amputation due to 
trauma or tumour- 
a 
phenomenologica
l approach 

Syftet var att beskriva hur 
relativt unga 
transfemoralamputerade 
upplevde sin amputation och 
hur deras coping strategier 
såg ut i den akuta fasen och 
över tid. 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 
metod  
Semistrukturerade 
intervjuer 
n= 11  
6 män, 5 kvinnor 

De interjuvade  
patienterna har inte nått försoning 
med händelsen trots att lång tid 
passerat sen amputationen. Stor 
vinning kan ses av professionellt stöd 
till dessa patienter. Det hjälper dem 
att förbereda sig på konsekvenserna 
som traumat för med sig och de kan 
lättare anpassa sig till den nya 
situationen.  

11 
2000 
Canada 

Dewar AL.  
Lee EA.  

Bearing illness 
and injury 

Syftet var att utifrån de 
drabbades synvinkel beskriva 
hur de hanterar sin kroniska 
sjukdom och skada. 

Kvalitativ metod 
Grundad teori 
Open- ended 
intervjuer 
n= 28 
Kön inte 
beskrivet 

Resultatet illustrerar den 
multidimensionella naturen av det 
problem som de med kronisk 
sjukdom eller skada måste hantera. 
Det finns kritiska tillfällen i 
hanteringen, dessa utgörs av ”att få 
reda på sitt tillstånd”, ”att möta 
verkligheten” och ”att hantera 
verkligheten”. 

12 
2004 
Canada 

Fothergill- 
Bourbonnais F. 
O´Brien J. 
 

The experience of 
Trauma 
Resuscitation in 
the emergency 
Department: 
Themes from 
seven patients 

Syftet var att belysa 
patienters upplevelser av 
återupplivning efter en 
olycka samt om det fanns 
några känslor av sårbarhet. 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 
metod 
Semistrukturerade 
intervjuer  
n=7 
4 män, 3 kvinnor 

Sjuksköterskans åtgärder är viktiga 
för att patienten ska uppleva trygghet 
i samband med återupplivningen på 
akuten. Många patienter upplever 
sårbarhet då de inte längre har 
kontroll över situationen och var 
tvungna att överlämna sig till 
sjukvårdspersonalen. 



 

13 
2004 
Australien 

Adamson H.  
Boyle 
Crawford M.  
Elliott DM. 
Kerr S.  
Murgo M.  

Memories of 
intensive care and 
experience of 
survivors of a 
critical illness: an 
interview study 

Syftet var att undersöka 
deltagarnas minnen av 
intensiv- och sjukhusvårds 
vistelsen sex månader efter 
utskrivning samt utforska 
vilken inverkan erfarenheter 
av kritisk sjukdom har på 
tillfrisknandet. 

Kvalitativ metod 
Semistrukturerade 
interjuver 
n= 6 
4 män, 2 kvinnor 

Resultatet visar att överleva en kritisk 
sjukdom har djupgående inverkan på 
individer och deras vårdande 
närstående. Tre kategorier 
identifierades, dessa var minnen, 
reaktioner och välbefinnande/obehag. 
Reflektion och utforskande av 
erfarenheter från kritisk sjukdom ger 
möjlighet att underlätta 
tillfrisknandet. 

14 
2005 
Sverige 

Andersson SO. 
Carlberg B. 
Olofsson A. 
 

If only I manage 
to get home I´ll 
get better – 
Interviews with 
stroke patients 
after emergency 
stay in hospital on 
their experiences 
and needs 
 

Syftet var att ta reda på 
stroke patienters upplevelser 
av insjuknande, bli 
inneliggande på sjukhus, att 
bli utskriven och hur det är 
att komma hem igen. 

Kvalitativ metod 
Intervjuer 
n=9 
4 män, 5 kvinnor 

Patienternas berättelser delades in i 
tre kategorier. ”Ansvarig/inblandad”, 
”Ett objekt att planera omvårdnaden 
kring” och ”Kampen mot ett 
tillfrisknade och att få tillbaka sin 
autonomi”. Dessa tre kategorier 
speglar krisen som patienterna 
upplever efter att ha drabbats av en 
stroke, processen efteråt och kampen 
för att åter ta kontrollen över sig 
själva och sitt liv.  

15 
2002 
Storbritannien 

Jarvis A. Recovering from 
subarachnoid 
haemorrhage: 
patient´s 
perspective 

Syftet var att belysa 
tillfrisknandet efter en 
subarachnoidal blödning. 

Kvalitativ metod 
Semistrukturerade 
interjuver  
n=8 
2 män, 6 kvinnor 

Resultatet visar att det finns 
psykologiska svårigheter som 
försvårar tillfrisknandet för patienter 
som råkat ut för en subarachnoidal 
blödning. Studien fann liknande 
behov hos de olika drabbade. 



 

16 
2005 
Canada 

Lee AM.  
Poole G. 

An application of 
the transactional 
model to the 
analysis of 
chronic illness 
narratives 

Syfte var att beskriva 
upplevelsen av kronisk 
sjukdom och relationen till 
att finna mening. 

Kvalitativ metod  
Narrativa 
interjuver 
n= 15 
6 män, 9 kvinnor 

Deltagarna fann känslan av mening i 
upplevelsen av kronisk sjukdom 
genom att finna fördelar med 
upplevelsen. 

17 
2003 
Sverige 

Lundman B. 
Söderberg S. 
Öhman M. 

Hovering 
between suffering 
and enduring: The 
meaning of living 
with serious 
chronic illness 

Syftet var att belysa 
upplevelsen av att leva med 
en allvarlig kronisk sjukdom. 

Kvalitativ 
Fenomenologisk- 
hermeneutisk 
metod 
Narrativa 
interjuver  
n=10  
5 kvinnor, 5 män 

Studiens visar att patienter med en 
kronisk sjukdom pendlar mellan att 
vilja fly eller hamna i ett känslolöst 
uthärdande och lidande men det är 
också en process att finna sitt nya 
jag. 
 

18 
2004  
Sverige 

Persson L. 
Rahm  
Hallberg I. 

Lived experience 
of survivors of 
leukemia or 
malignant 
lymphoma 

Syftet var att visa den 
upplevda erfarenheten 
patienterna hade av att bli 
sjuka, att vara under 
behandling och livet efter 
händelsen. 

Kvalitativ metod  
Narrativa 
interjuver 
n= 18  
10 kvinnor, 8 män 

Tre teman visade sig. Patienterna 
upplever antingen en tro på livet, 
kämpar för det och blir starkare eller 
upplever att livet går vidare, de 
anpassar sig och hittar en ny balans i 
tillvaron. Det tredje tema är 
upplevelsen av att livet är över, 
bortom kontroll och att de har 
förlorat sin tro på livet. 

19 
2000 
Pennsylvania 
USA 
 

Hupcey JE.  
Zimmerman 
HE.  

The need to 
know: experience 
of critically ill 
patients 

Syftet var att belysa 
upplevelsen av att veta  och 
inte veta för kritiskt sjuka 
patienter. 

Kvalitativ metod 
Grundad teori 
Ostrukturerade 
interjuver 
n= 14 
8 män, 6 kvinnor 

Upplevelsen av att veta är viktig för 
patienterna i studien. Studien och 
tidigare forskning visar att det finns 
ett behov av försäkrande/lugnande, 
reorientering och information samt 
att all sjukvårdspersonal bör ge detta 
stödet. 



 

20 
2005 
Indianapolis 
USA  

Fife BL. The role of 
constructed 
meaning in 
adaptation to the 
onset of 
lifethreatening 

Syftet var att undersöka 
vikten av mening som 
individen konstruerar och 
dess påverkan den har på 
reaktioner av den livshotande 
sjukdomen genom att 
jämföra cancer och 
HIV/AIDS patienter. 
  

Kvantitativ metod 
Frågeformulär 
Constructed 
Meaning Scale 
(Fife (1995) och 
Fife (2000)), 
Likert- typ skala 
med fyra 
svarsalternativ, 
Social Impact 
Scale ( Fife & 
Wright 2000), en 
specifikt 
utformad 
symtomskala med 
31 symtom, 
Mastery Scale 
(Pearlin & 
Schooler 1978), 
The Affects 
Balance Scale 
(Derogatis 1975)  
Cronbach alfa 
n= 206 
154 män, 52 
kvinnor 
 

Skapandet av mening i en kris är en 
viktig dimension i 
anpassningsprocessen. Möjligheten 
att skapa mening påverkas inte av 
vilken sjukdom patienten drabbas av, 
det är centralt hos alla individer.  
 
 



 

21 
2003 
Queensland 
USA 

Martin- Mc 
Donald K. 

Dialysis- 
dependency: The 
reformulated or 
remnant person 

Syftet var att åskådliggöra 
hur personer som fortsätter 
att lida när de blir beroende 
av en livsuppehållande 
behandling, så som dialys, 
uppfattar sin identitet.  

Kvalitativ metod 
Narrativa 
interjuver 
n= 10 
5 kvinnor, 5 män 
 

Studien visar att vara beroende av 
dialys ger en medvetenhet om ett 
förlorat förflutet, ett oundvikligt nu 
och en oförutsägbar framtid. 
Patienterna kastas mellan hopp och 
förtvivlan. Sjuksköterskan behöver 
förstå patienternas lidande och 
underlätta skapandet av en positiv 
vision. 

22 
2005 
Danmark 

Böje T. 
Delmar C. 
Dylmer D. 
Forup L. 
Jacobsen C. 
Möller M. 
et.al. 

Achieving 
harmony with 
oneself: life with 
a chronic illness 

Syftet var att fokusera och 
visa på hur det är att leva 
med en kronisk sjukdom. 
Hur patienterna uppnår 
harmoni med sig själva igen 
och går vidare i livet efter att 
ha accepterat sin kroniska 
sjukdom. 

Kvalitativ 
Fenomenologisk- 
hermeneutisk 
metod 
Interjuver 
n=18 
Kön inte 
beskrivet 

Det är viktigt för sjuksköterskan att 
vara uppmärksam på patientens 
existentiella dimension. Att uppnå 
harmoni med sig själv är både en 
inlärningsprocess samt ett sätt att 
förstå sin sjukdom och lidande. 
Några patienter kom att acceptera 
medan andra hade svårare för det. 

23 
2002 
Sverige 

Amilon A. 
Gustafsson M.  
Persson LO.  
 

A qualitative 
study of coping in 
the early stage of 
acute traumatic 
hand injury 

Syftet var att inom ramen av 
Lazarus och Folkmans 
modell om stress och coping 
undersöka patienters 
upplevelser i den tidiga fasen 
av akut traumatisk 
handskada. 

Kvalitativ metod 
Grundad teori 
Interjuver 
n= 20 
19 män, 1 kvinna 

Studien visade att det är viktigt för 
sjuksköterskor att identifiera 
patientens egna copingstrategier för 
att kunna ge adekvat psykosocialt 
stöd. Samt att i vissa fall använde de 
strategier för att göra situationen 
mindre hotande, medan andra 
accepterade den hotande situationen 
som den var och försökte göra det 
bästa av den.  
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