
 
 
 

 

 

 

Hoppets mysterium 
 

Faktorer som inverkar på patientens 
upplevelse av hopp vid kronisk sjukdom 

 
Helena Bågenholm 
Pernilla Dennhed 
AnnSofie Viberg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 
Omvårdnad 61-90 hp 
Vårterminen 2008 
Sektionen för Hälsa och Samhälle 
Box 823 
301 18 Halmstad 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The mystery of hope 
 

The factors that affect the experiences of hope 
for patients with chronic diseases 

 
 
 

Helena Bågenholm 
Pernilla Dennhed 
AnnSofie Viberg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nursing programme 180 ECTS 
Nursing care 61-90 ECTS 
Springterm 2008 
School of Social and Health Sciences 
P. O Box 823 
S-301 18 Halmstad 



Titel Hoppets mysterium – Faktorer som inverkar på patientens 
 upplevelse av hopp vid kronisk sjukdom 
 
Författare Helena Bågenholm, Pernilla Dennhed, AnnSofie Viberg 
  
Sektion Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad, 
 Box 823, 301 18 Halmstad 
 
Handledare Lisbeth Davidsson, Universitetsadjunkt 
 
Examinator Margareta Rämgård, Lektor 
 
Tid Vårterminen 2008 
 
Sidantal 22 
 
Nyckelord Copingstrategier, hopp, hoppets dimensioner, kronisk sjukdom, 

lidande, socialt stöd 
  
Sammanfattning Hoppet är människans starkaste drivkraft och framtidsorienterat 

på ett positivt sätt. Upplevelsen av hopp varierar över tid, 
beroende av person, omständigheter och miljö. En människa 
som har en sjukdom av kronisk karaktär, kan känna lidande i 
olika former både fysiskt och psykiskt. Det är av största vikt att 
dessa patienter upplever hopp för att orka kämpa och våga sig in 
i en osäker framtid. Syftet med denna litteraturstudie var att 
belysa hoppets betydelse samt identifiera faktorer som inverkade 
på patientens upplevelse av hopp och val av copingstrategier vid 
kronisk sjukdom, vilket underlättade sjuksköterskans möte med 
patienten. Litteraturstudien grundades på 16 vetenskapliga 
artiklar ur ett patientperspektiv. Resultatet visade att socialt stöd 
från omgivningen, accepterande av sjukdomen, realistiska mål 
men även andlighet och inre harmoni ökade upplevelsen av 
hopp. Stigmatisering och avsaknad av diagnos var ett stort hot 
mot patientens upplevelse av hopp. Som sjuksköterska är det 
viktigt att hjälpa patienten att genomlida lidandet och lägga 
energin på leva i nuet. Sjuksköterskan bör hjälpa patienten att se 
möjligheterna och inte begränsningarna i framtiden. Blir 
patienten medveten och aktiv i sin sjukdomssituation leder det 
till ett oberoende av andra och ökar upplevelsen av hopp. Det är 
av stor vikt att sjuksköterskan har kunskap om fenomenet hopp 
för att kunna hjälpa patienten uppleva hopp och känna 
livskvalitet. 
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Abstract Hope is the human being’s strongest driving force and is future- 

oriented in a positive way. The experience of hopes changes 
over time, depending on person, circumstances and 
environment. A person that has a disease of chronic nature can 
know suffering in different forms, both physically and mentally. 
It is very important that these patients experience hope in order 
to have the energy to fight and to dare go in to an uncertain 
future. The aim of this literature study was to explain the 
importance of hope and to identify the factors that have an affect 
on the patients experience of hope and choice of coping 
strategies in chronic diseases, which helped the nurse in the 
meeting with the patient. The literature study was based on 16 
scientific articles written from a patient perspective. The result 
showed that social aids from the environment, acceptance of the 
disease, realistic objectives but also spirituality and internal 
harmony increased the experience of hope. Stigmatization and 
the absence of a diagnosis was a big threat against the patient's 
experience of hope. As a nurse, it is important to help the 
patients through the suffering and to direct their energy to live in 
the present time. The nurse should help the patient to see the 
possibilities and not the restrictions in the future. To be aware 
and active in one’s situation as diseased, leads to independence 
from other people and increases the experience of hope. It is 
very important that the nurse has knowledge about the hope 
phenomenon in order to be able to help the patient to experience 
hope and feel quality of life. 
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Inledning 
 
“Hope is a blue sky and maybe the top of a mountain early  

in the morning when sun is shining on it” (Parse, 1999, s. 68). 
 
Det mest grundläggande fenomenet i en människas existens anser Krook (2005) är att 
kunna uppleva hopp. Grunden till hoppet läggs redan vid födseln i form av basala behov 
som ömhet och trygghet. Den vardagliga tunga strävan och svåra akuta situationer 
bidrar enligt Brockopp och Saleh (2001) till stress och ett lidande hos människan. Den 
starkaste resursen mot lidandet är människans hopp. En liten strimma av hopp kan göra 
livet värt att leva även i svåra situationer. 
 
Enligt Nationalencyklopedin (2008) kan en sjukdom av kronisk karaktär betraktas som 
en sjukdom med långsam utveckling, långvariga besvär eller som obotbar. En kronisk 
sjukdom kan enligt Jahren Kristoffersen (2005) innebära en förlust och ett stort lidande 
vilket kan vara förödande för både patient och anhöriga. I regeringspropositionens Mål 
för folkhälsan 2002/03:35 (Statens folkhälsoinstitut [FHI], 2007) tydliggörs det att 
hälso- och sjukvårdens insatser för kroniskt sjuka är av hög prioritet, då en stor del av 
den svenska befolkningen lider av kronisk sjukdom. Insatserna för de kroniskt sjuka 
består framförallt i att hjälpa patienten att leva med sin sjukdom, men också att 
motverka ohälsa. 
 
Brockopp och Saleh (2001) uttrycker att det individuella hoppet varierar över tid och att 
hoppet är beroende av både inre och yttre faktorer såsom personlighet, nära relationer 
och socialt stöd. Som sjuksköterska är det betydelsefullt att ha kunskap om begreppet 
hopp, för att kunna stötta och skapa förutsättningar för ökad upplevelse av hopp hos 
patienten. 
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Bakgrund 
 
Enligt Lindholms (1995) begreppsutredning består hoppet av flera dimensioner som kan 
förändras över tid. Hoppet är ett svårfångat begrepp och kan upplevas på olika sätt och 
har olika betydelser i olika sammanhang. I denna utredning kan hopp relateras till 
förhoppning, förväntan och utsikt såsom att bli frisk eller att patienten har hopp om att 
få åka hem till sin dotters födelsedag. Förtröstan och tillit kan vara när patienten 
upplever hopp genom sin existentiella tro. Det finns en skillnad i att hoppas eller att 

uppleva hopp, där förväntan innebär att hoppas och förtröstan innebär att uppleva hopp. 
Hoppet kan enligt Jevne, Maguire och Nekolaichuk (1999) ses som en positiv 
förbindelse till upplevd hälsa, där hoppet kan främja läkeprocessen och öka 
livskvaliteten. Benzein och Saveman (1998) beskriver hoppet som ett mångtydigt 
begrepp och ett mänskligt fenomen, där glädje, entusiasm, förväntan, längtan och 
förtroende är känslor som förknippas med hopp. 
 
Kronisk sjukdom ger många gånger ett stort lidande anser Nordenfelt (2005). Lidandet 
kan bestå både i det fysiska lidandet med smärta, illamående och trötthet och i det 
känslomässiga lidandet som kan relateras till patientens känsloliv och upplevelse av 
försämrad livskvalitet. I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 
sjuksköterskeförening [SSF], 2007) står det att ”Sjuksköterskans fyra grundläggande 
ansvarsområden är: att främja hälsa, förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att 
lindra lidande” (s. 3). I vården kan det enligt Eriksson (1994) förekomma tre olika 
former av lidande. Sjukdomslidande innebär det lidande patienten upplever i samband 
med sin sjukdom eller de behandlingar som följer med sjukdomen. Livslidande innebär 
hur sjukdomen påverkar patientens hela livssituation, alltifrån att upprätthålla sitt 
sociala nätverk till att uppleva ett existentiellt hot. Okunskap och bristande förmåga till 
empati i omvårdnaden kan också orsaka ett lidande, ett så kallat vårdlidande. Detta 
lidande upplevs individuellt och kan uppstå genom att patientens värdighet kränks eller 
att patienten inte får den vård som behövs. ”Utebliven vård innebär alltid en kränkning 
av människans värdighet och är även ett sätt att utöva makt över en maktlös” (Eriksson, 
1994, s. 93).  
 
Enligt Lindholm (1995) är det viktigt att hjälpa patienten lindra sitt lidande och skapa 
förutsättningar för hopp i omvårdnaden. Det kan göras genom att skapa trygghet, lindra 
obehag, ge kunskap, närhet och på ett närvarande sätt lyssna och ha förmåga att hjälpa 
patienten att finna mening i sin livssituation. Upplevelsen av hopp är individuell och det 
är viktigt att i kommunikation få fram vad hoppet betyder för den enskilda individen 
och ödmjukt respektera detta i omvårdnaden. Eriksson (1994) menar att lidandet följs av 
förtvivlan och hopplöshet och för att lindra lidande behövs hopp, vilket innebär att alla 
omvårdnadshandlingar skall präglas av uppmuntran, stöd och empati som inger hopp. 
 
Eriksson (1995) skriver att det caritativa begreppet har sitt ursprung i ordet caring, och 
står för kravlös kärlek till sin nästa. Den caritativa vårdetiken utgörs enligt Eriksson 
(1991) av tro, hopp och kärlek. Dessa utgör en grundläggande inre styrka hos individen. 
Dessa existentiella begrepp ger människan livskraft, meningsfullhet i livet och styrka att 
möta livets alla olika skeenden. Ur ett omvårdnadsperspektiv är det viktigt att utföra 
estetiska handlingar, såsom godhet och medmänsklighet, för att kunna ge en caritativ 
omvårdnad.  
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Hoppet kan liknas vid en process menar Breivne och Jahren Kristoffersen (2005) där 
patienten med en kronisk sjukdom först befinner sig i att ha ett starkt hopp om att bli 
botad från sin sjukdom. Patienten kan även behålla detta hopp genom svåra 
behandlingar och återfall. Med tiden ändras innehållet i hoppet och patienten önskar att 
sjukdomen inte skall utvecklas för fort och ge ett allför stort lidande. Denna förändring 
gör att patienten gradvis inriktar sig på att acceptera sin sjukdom och leva i hoppet, då 
de successivt anpassar sig, finner mening och värde i sin nya livssituation. Strang 
(2007) menar att hoppet även kan finnas kvar när sjukdomen inte går att bota och i 
livets slutskede, men nu med nytt fokus. Det kan handla om att ha en smärtfri dag eller 
att orka ta en kort promenad. 
 
Lindholm (1995) beskriver att en önskan ofta är orealistisk och omöjlig att uppnå, en så 
kallad illusion. Hoppet däremot har ofta ett mer realistiskt innehåll och en inre känsla av 
möjlighet. Det är enligt Eide och Eide (2006) viktigt för patienten att ha realistiska mål 
för att kunna bevara hoppet och meningen i sin tillvaro. Om målen inte är realistiska, 
sänks motivationen och viljan till förändring. Att uppnå sina mål ger självförtroende, 
inre styrka, optimism och ett ökat hopp inför framtiden. 
 
Under spädbarnstiden grundläggs hoppet, som enligt Erikson (2000) är det första stadiet 
av åtta i hans psykosociala utvecklingsteori. Under detta stadie är barnet beroende av att 
få närhet och trygghet från sin närmsta omgivning, vilket skapar grundtillit. Då får 
barnet hopp om att världen är en fin plats att leva på. Får det inte denna tillit, blir 
misstron stark till världen och barnet kan uppleva svårigheter senare i livet. Under 
barnets uppväxt spelar även miljön och de sociala upplevelserna en viktig roll för hur 
människan skall komma att utvecklas i sin livscykel. Kalfoss (2004) menar att 
människans barndom präglar personligheten, som i sin tur ligger till grund för 
människans unika copingprofil och försvarsmekanismer. I barndomen används olika 
copingstrategier vid svåra situationer, och de strategier som är mest framgångsrika 
använder människan sig av även senare i livet. 
 
Coping är ett engelskt ord och Andersson (2002) menar att det inte finns någon bra 
översättning till svenska. Den bästa förklaringen på ordet är att bemästra eller hantera 
svåra situationer som kan sträcka sig över både kortare och längre tid. Dessa situationer 
kan enligt Rydén och Stenström (2008) vara hälsokriser, där patienten behöver 
psykologiska anpassningsstrategier för att klara av svåra känslor, lösa problem och 
hantera sin nya livssituation. Alla använder inte samma copingstrategier, utan det 
varierar från individ och situation. Tidigare forskning visar att patienter använder sig av 
flera copingstrategier i olika kombinationer.  
 
Copingstrategier delas i två huvudinriktningar såsom emotionsfokuserad och 
problemfokuserad menar Folkman och Lazarus (1984) och Lazarus och Lazarus (2006).  
Den emotionella inriktningen är mer förekommande under svår akut stress, då individen 
försöker förstå eller tolka situationen och hantera den inre spänningen. Här försöker inte 
individen att lösa problemet, utan undviker istället att bli påverkad av stressen. Exempel 
på strategier kan vara undvikande, förnekande, distansering eller selektiv 
uppmärksamhet. Dessa strategier kan vara värdefulla under en kortare tid, för att hitta 
andra tillvägagångssätt att hantera den svåra situationen. Den probleminriktade 
copingens syfte är att hantera de yttre upplevda problemen som uppstår, genom att 
förändra situationen eller den objektiva miljön de befinner sig i. Processen innebär 
emellertid även strategier som inriktar sig på människans inre. Genom att utveckla 
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kunskap och skicklighet, eller ta hjälp av andra, kan individen praktiskt bemästra den 
svåra stressituationen.  
 
Enligt Norekvål och Moons (2006) utvecklar en patient med medfödd kronisk sjukdom 
copingstrategier redan i tidig ålder. Patienten utvecklar och förfinar dessa strategier 
under hela sin livstid. Detta kan ge en god livskvalitet där patienten upplever sig ha ett 
gott liv och en känsla av sammanhang. Detta kan jämföras med Antonovskys (2005) tre 
grundläggande delar i hans förklaring om känsla av sammanhang (KASAM) som är 
begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Begripligheten ligger i att individen 
förstår sin situation, har kunskap och trygghetskänsla som skapar kontroll i livet och 
bidrar till en känsla av sammanhang. Meningsfullhet upplevs när individen känner en 
mening med sin tillvaro och är en medverkande kraft till att individen kan känna 
motivation och ork att fortsätta kämpa. Hanterbarhet innebär att individen upplever sig 
kunna påverka situationen hon eller han befinner sig i. Samtidigt är upplevelsen viktig 
genom att det finns andra resurser, såsom närstående eller läkare som kan ge ett 
förtroligt och hoppfullt stöd. 
 
Andlighet kan härledas till latinets spiritus, ande, skriver Strang och Strang (2005). ”Det 
handlade om människans djupaste relationer till andra, sig själv och Gud eller andra 
högre makter” (s. 98). Andlighet eller en tro på något kan inge hopp (Brockopp & 
Saleh, 2001). Deras andliga tro får människan att se meningen med livet och sitt 
lidande, vilket stärker deras hopp och de upplever att de kommer närmare Gud i sin 
svåra livssituation. Duggleby och Wright (2004) anser däremot att hoppet är en gåva 
från Gud, att Gud skall leda patienten genom lidandet och hjälpa patienten se meningen 
med livet. Andligheten hos en människa kan i enlighet med Brülde (2007) även 
inbegripa en känsla av inre harmoni, Guds kärlek och en upplevelse av jordens vackra 
skapelse. 
 
Det svenska språket har endast ordet sjukdom för att beskriva all slags sjukdom 
förtydligar Brülde och Tengland (2003). Engelska språket har däremot flera ord som 
beskriver begreppet sjukdom såsom illness, disease och sickness. Dessa begrepp har 
olika innebörd där illness ses som en subjektiv upplevelse av sjukdomen, som ofta har 
att göra med lidande och nedsatt hälsotillstånd. Disease ses som en objektiv medicinsk 
diagnos och sickness är det ord som beskriver begreppet sjukdom, utifrån samhällets 
formella synsätt. Föreliggande uppsats är inriktad på den subjektiva upplevelsen hos 
patienten med en sjukdom av kronisk karaktär. 
 

Syfte 
 
Syftet med föreliggande litteraturstudie var att belysa hoppets betydelse samt identifiera 
faktorer som inverkade på patientens upplevelse av hopp och val av copingstrategier vid 
kronisk sjukdom, vilket underlättade sjuksköterskans möte med patienten. 
 

Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie, där vetenskapliga artiklar ur ett 
patientperspektiv användes.  
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Datainsamling 
 
Litteraturstudiens artiklar söktes i databaserna Cinahl, PsycINFO och PubMed. 
Ämnesorden som användes var chronic disease, chronic illness, coping, experience, 

experiences, hope och qualitative research. Sökningarna gjordes först med ämnesorden 
utifrån syftet och omvandlades till Cinahls Headings, PsycINFOs thesaurus och 
PubMeds Medical Subject Headings (MeSH-termer). Endast PsycINFOs thesaurus tillät 
ämnesorden hope och coping. Då dessa sökningar gav för få träffar, valde författarna att 
komplettera den sökningen med fritextsökningar i samtliga databaser, vilket resulterade 
i ett större antal träffar. Den egentliga sökningen genomfördes under dagarna 080310-
080311 (tabell 1). I samtliga sökningar har dubbletter från andra databaser påträffats 
och är redovisade i sökhistorikens kolumn för lästa abstract (artikelsammanfattningar) 
med en stjärna i parentes (tabell 1). Samtliga sökningar utfördes med limits (så kallade 
begränsningar, tabell 1) och inklusionskriterier (kriterier för att ingå i sökningen, tabell 
2).  
 
Tabell 1 Sökhistorik 
Databas/ 
Datum 

Sökord Limits Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Urval 
1 

Urval 
2 

Cinahl 
Fritext 
080310 
 

Hope 
AND 
Chronic disease 

Publication year from: 
2000-2008 
Research Article 
English 

23 12 2 2 

Cinahl 
Fritext 
080310 
 

Hope 
AND 
Chronic illness 

Publication year from: 
2000-2008 
Research Article 
English 

13 9 (2)* 2 2 

Cinahl 
Fritext 
080310 
 

Hope 
AND 
Experiences 

Publication year from: 
2000-2008 
Research Article 
English 

20 10 (2)* 6 6 

PsycINFO 
MeSH 
080311 
 

“Hope” 
AND 
“Coping behaviour” 

Date range: 2000-2008 
Peer-Reviewed 
English 

35 13 (1)* 3 0 

PsycINFO 
Fritext 
080310 
 
 

Chronic illness 
AND 
Experience 
AND 
Hope 
AND 
Qualitative research 

Date range: 2000-2008 
Peer-Reviewed 
English 

111 26 (2)* 3 2 

PubMed 
Fritext 
080311 
 

Hope 
AND 
Chronic illness 
AND 
Coping 

Entrez date from: 
2000-2008 
English 

42 18 (5)* 2 2 

Manuella 
 

   2 2 2 

Summa   244 90 20 16 
 
* Siffran som redovisas inom parentes upplyser om hur många av artiklarna som påträffats i tidigare undersökningar. 
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I databasen PubMed fanns inte inklusionskriteriet Research Article eller Peer-Reviewed. 
En manuell granskning fastställde istället artiklarnas vetenskapliga evidens (tabell 2). 
 
Tabell 2 Inklusionskriterier 
 Cinahl PsycINFO PubMed 
Publikationsår Publication year from: 

2000-2008 
Date range: 
2000-2008 

Publicerade: 
2000-2008 

Språk 
 

English English English 

Research Article/ 
Peer-Reviewed 

Research Article Peer-Reviewed  

 
Samtliga läste och granskade gemensamt 90 abstract. Vid ett fåtal tillfällen var det 
emellertid oklarheter vid läsning av abstract, vilket motiverade ytterligare granskning 
genom att vissa delar av artiklarna lästes. Då artiklarnas abstract stämde överens med 
litteraturstudiens syfte, valdes 11 artiklar ut i consensus. Ytterligare sju artiklar 
beställdes genom Halmstad Högskolas bibliotek. Detta resulterade i 18 artiklar som 
utgjorde urval ett. Ytterligare två artiklar valdes i samarbete ut manuellt. De manuella 
artiklarna söktes via related articles och genom att söka på specifik författare. Totalt 
omfattade det första urvalet 20 artiklar. Artiklarna från urval ett delades upp mellan 
samtliga och därefter inleddes den första granskningen utifrån Carlsson och Eimans 
(2003) bedömningsmallar för studier med kvalitativ metod (bilaga 1) och kvantitativ 
metod (bilaga 2).  Med hjälp av dessa bedömningsmallar poängsattes varje artikels 
struktur och förekomst av abstract, introduktion, syfte, metod, resultat, diskussion och 
slutsats. Artiklarnas vetenskapliga kvalitet graderades från I-III, där I representerade 
hög vetenskaplig grad (80 %), II representerade måttlig vetenskaplig grad (70 %) och III 
representerade låg vetenskaplig grad (60 %). Efter den första granskningen skiftades 
artiklar och därefter genomgick varje artikel ytterligare en granskning enligt Carlsson 
och Eimans (2003) bedömningsmallar för studier med kvalitativ metod (bilaga 1) och 
kvantitativ metod (bilaga 2). Av första urvalets 20 artiklar återstod efter två 
granskningar 16 artiklar, vilka därefter utgjorde andra urvalet. De artiklar som valdes till 
urval två bedömdes vara av grad I eller II och sammanställdes i en artikelöversikt 
(bilaga 3). Skälet till att fyra artiklar valdes bort från urval ett var antingen att 
artiklarnas vetenskapliga kvalitet var för svag eller att artiklarnas syfte inte motsvarade 
litteraturstudiens syfte. 
 
Databearbetning 
 
De 16 artiklarna i urval två tilldelades varsitt arbetsnummer för att underlätta och 
strukturera upp analysen. Artiklarnas resultat översattes och sammanfattades. 
Karaktärsord som var specifika i artiklarna sammanställdes, bearbetades och sorterades 
i fyra olika färgkodade områden. De mest frekvent återkommande orden resulterade i 
fyra olika underrubriker i resultatet: 

• Hoppets olika dimensioner 
• Inre och yttre faktorer som inverkade på upplevelsen av hopp 
• Möjligheter och förutsättningar som inverkade på upplevelsen av hopp 
• Betydelsen av socialt stöd för upplevelsen av hopp 
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Resultat 
 
Hoppets olika dimensioner 
 
Hoppets dimensioner bestod enligt Benzein, Norberg och Saveman (2001) av att 
patienten först hoppades på något, till exempel att bli frisk, ny forskning, nya 
behandlingar eller nya mediciner. Efter en tid övergick processen till att patienten 
istället levde i hoppet, vilket innebar att patienten accepterade sin sjukdom och hade 
försonat sig med livet och döden. Hoppet var inte ett statiskt fenomen utan varierade 
över tid beroende på person, omständigheter och miljö. Smith och Sparkes (2005) har 
identifierat tre olika typer av hopp. I det akuta skedet upplevde patienten kaos, 
förtvivlan och hopplöshet. Detta resulterade i att patienten resignerade och tyckte att 
livet var meningslöst och utan syfte. I den fortsatta aktiva processen upplevde patienten 
ett konkret hopp. Här lade patienten sitt hopp till att bli frisk igen, hitta botemedel, ny 
forskning och rehabilitering. Detta hopp var det som gjorde att patienten orkade kämpa. 
Det konkreta hoppet övergick sedan till ett transcendent hopp (se sig själv i ett större 
sammanhang), där patienten inte önskade några konkreta resultat, utan förlikade sig 
med sin livssituation och kände sig betydelsefull och kunde uppleva meningsfullhet 
med livet. Patienten hade kommit över det förflutna och såg sin tillvaro med andra 
ögon. Nutiden och framtidens möjligheter var då mer betydelsefulla. 
 
Under ett års tid utförde Lohne och Severinsson (2004a) fyra studier gällande hoppets 
dimensioner efter en nyförvärvad sjukdom. Dessa fyra studier utgjorde tillsammans en 
större studie och alla utfördes med samma patientgrupp som bestod av 10 informanter 
med nyförvärvad ryggmärgskada. Forskningen fokuserade på patienternas individuella 
upplevelse av hopp över tid, vilken startade två veckor efter patientens ankomst till 
rehabiliteringscentret och sträckte sig över ett års tid. Framtidsperspektivet för en 
människa med en nyförvärvad kronisk sjukdom startade med hoppets uppvaknande. Om 
hoppet skulle lyckas vakna till liv, berodde på individens emotionella och mentala 
inställning till att leva med sin nya sjukdom och den nya livssituationen. Den insikt som 
patienten fick av situationens allvar, kunde många gånger utlösa en lidandeprocess, och 
detta lidande bestod av både hopp och förtvivlan men också en osäkerhet. De framtida 
positiva förväntningarna symboliserades av hoppet och de negativa framtidsaspekterna 
representerades av förtvivlan.  
 
Efter en traumatisk incident, som resulterade i en kronisk sjukdom, kunde hoppets 
existens påverkas och kuvas av förtvivlan (Lohne & Severinsson, 2004a). En patient 
med denna nyförvärvade sjukdom, kunde då hantera sin nya livssituation genom att ta 
en dag i taget och använda detta som en copingstrategi. Patienten utsattes för stora 
påfrestningar och livet tappade sin mening. En känsla av uppgivenhet kunde infinna sig, 
då hoppet överskuggades av osäkerhet och lusten till livet kunde försvinna. Det som 
främjade hoppet i detta skede, var de oförutsedda positiva förändringarna i patientens 
återhämtningsprocess och som innebar en förändring till det bättre. En förbättring av 
kroppsliga funktioner kunde innebära en vändpunkt, vilket resulterade i en omvärdering 
av känslor och patienten bestämde sig för att göra det bästa av sin livssituation. 
Återhämtningsprocessens vändpunkt var då lidandet och förtvivlan förändrades och 
övergick till hopp. Mitt emellan hoppet och förtvivlan fanns en osäkerhet som hörde 
ihop med patientens osäkra framtid. 
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Lohne och Severinsson (2004b) betonade fortsättningsvis att upplevelsen av ett konkret 
hopp i det akuta skedet var starkt sammankopplat med fysisk framgång såsom att bli 
frisk igen eller må så bra som möjligt. Patienten förlitade sitt hopp till nya botemedel, 
ny forskning, ny teknik eller nya behandlingsmetoder. Weil (2000) uttryckte att 
tillgången till mediciner och behandlingar spelade en betydande roll och kunde bidra till 
att hoppet ökade. Att ha kontroll över sin sjukdom och att vara delaktig i sin vård var 
ofta källor som påverkade hoppfullheten. Då patienten enligt Lohne och Severinsson 
(2004b) beskrev sin upplevelse av hopp användes orden önskan, förväntan, drömmar, 
fantasier, optimism och tro. Ett annat ofta förekommande ord var mål, som var ett mer 
konkret och praktiskt hopp som syftade till framtiden (Benzein et al., 2001; Lohne & 
Severinsson, 2004b; Turner de Sales, 2005; Weil, 2000). Hoppet var starkt beroende av 
patientens viljestyrka. Fanns inte viljan hos patienten, kunde detta bli ett stort hinder för 
hoppets framåtskridande process. Enligt Lohne och Severinsson (2006) var det viktigt 
att patienten hade både tro, hopp och vilja för att kunna hantera livet med en kronisk 
sjukdom. Men det var viljan och motivationen som skapade styrkan i tron och hoppet. 
Den starka viljan gjorde att hoppet fick näring och så länge hjärtat slog fanns det hopp.  
 
I denna akuta period pendlade patienten enligt Lohne och Severinsson (2004b) mellan 
olika starka inre emotionella motsättningar. När patienten hade en bra dag upplevdes 
mod, tålamod, oberoende, gemenskap, stolthet, lycka och en inre styrka.  De mindre bra 
dagarna präglades av känslor som hjälplöshet, osäkerhet, ensamhet, rastlöshet, 
förtvivlan, sårbarhet och skam. För att patienten skulle våga se framåt krävdes det mod, 
då det var en osäker framtid de gav sig in i. Patienten upplevde rädsla för att hoppas, då 
de var rädda för nederlag. Detta resulterade i en känsla av oro och ängslan och patienten 
kände stress och frustration i sin situation. Patientens hopp försvann aldrig, men 
varierade mellan att vara starkt eller svagt. Det fanns också ett outtalat hopp som 
utgjordes av det tysta hoppet. Detta hopp kunde bestå av önskningar som patienten inte 
uttryckte med ord utan behöll för sig själv.  
 
Patienten befann sig enligt Lohne och Severinsson (2005) i en ond cirkel som beskrev 
sambandet mellan hopp och lidande under den första tiden. I det akuta skedet befann sig 
patienten i ett lidande som var svårt att ta sig ur. Efter en tid av lidande fanns det 
möjlighet för patienten att välja två olika vägar ut ur lidandet och den onda cirkeln. En 
av vägarna ut ur lidandet kunde vara förtvivlan och död. Livet upplevdes som en kamp 
och framtiden skrämde patienten mer än döden, då död och suicid kunde kännas som en 
befrielse ut ur lidandet. Den andra vägen ut ur lidandet kunde vara att välja livet, hoppet 
och framtiden. Här riktade patienten in sig på möjligheter som bidrog till hälsa, istället 
för problem och svårigheter som resulterade i ohälsa. Om patienten blev kvar i den onda 
cirkeln och i lidandet upplevdes det som ensamhet, bitterhet, sorg, otålighet och ett 
beroende av andra. Lohne och Severinsson (2005) fann vidare i sin studie att patienten 
längtade tillbaka till sitt tidigare friska liv, med upplevelser av glädje, skratt, frihet, 
oberoende och en nära relation till andra människor som gav en känsla av en 
tillhörighet. Ur denna längtan föddes hoppet om ett bra liv igen. Hoppet och längtan 
hade sin källa i lindandet. Patienten hoppades på återhämtning och en lycklig tillvaro. 
 
Rehabiliteringen var en viktig del vid en akut kronisk sjukdom förklarade Lohne och 
Severinsson (2004b). Patienten fick då möjlighet att återfå sin autonomi och bli så 
oberoende av andra som möjligt.  
Rehabiliteringen pendlade mellan hopp och förtvivlan, upp- och nedgångar, bra och 
mindre bra dagar ansåg Lohne och Severinsson (2004a). De mindra bra dagarna 
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präglades av att rehabiliteringen avstannade, vilket ökade osäkerheten hos patienten. 
Däremot utmärktes de bra dagarna av nya positiva framsteg i rehabiliteringsprocessen 
som ökade hoppet och framtidstron. Lohne och Severinsson (2006) fann även i sin 
studie att det var vanligt med omväxlande känslor i rehabiliteringsprocessen, som 
innebar ett lidande och ett kämpande med både framsteg och besvikelser. Men det 
kunde även medföra att patienten genomgick en personlig förändring och utveckling. 
Patientens viljekraft och tro på att träna upp sina kroppsliga funktioner och återanpassa 
sig till livet, gav ytterligare energi och kraft till hoppet, vilket gjorde att patienten 
orkade kämpa i början av sin sjukdomstid. Efter en tid stannade rehabiliterings-
processen av och patienten fick försona sig med de kroppsliga förlusterna. Med tiden 
förändrades målsättningen och hoppet riktades mindre mot att bli återställd och mer på 
att vinna ett ökat välbefinnande. Patienten hittade nya värden i livet och jämförde inte 
längre sitt nuvarande liv med hur det var innan sjukdomen. Livet var här och nu, och 
patienten gjorde det bästa av sin livssituation. Patienten fick en ny syn på livet och ett 
mer reflekterande förhållningssätt i att hantera livets utmaningar. Förlusten av sitt 
tidigare flexibla liv kunde ses som att hamna i en återvändsgränd. Genom att hoppas 
och kämpa återanpassade individen sig till ett nytt och förändrat liv, och kunde på så 
sätt hitta sig själv igen. 
 
Inre och yttre faktorer som inverkade på upplevelsen av hopp 
 
Hoppet var ett mångskiftande och komplext begrepp som enligt Kylmä, Lähdevirta och 
Vehviläinen-Julkunen (2001) varvades med förtvivlan och hopplöshet. Det komplexa 
bestod dels i att känna att livet hade en mening i nuet och i framtiden, men också att 
tappa kontrollen, sjunka in i en inskränkt tillvaro och att ge upp när framtidstron svek. 
En patient med kronisk sjukdom kunde uppleva förluster av dyrbara värden i samband 
med sjukdomen. Förlusterna orsakade avsaknad av glädje, sänkt självrespekt, minskad 
självtillit och trygghet i patientens liv. I motsats till detta kunde andra patienter växa och 
bli starkare som individer, få förmåga att se livet ur ett annat perspektiv och värdera 
livet på ett nytt sätt. När patienten befann sig i förtvivlan fanns det trots allt en 
handlingskraft som genererade i bra eller mindre bra handlingar. Hopplösheten däremot 
sågs vara djupare än förtvivlan och karakteriserades av passivitet och brist på 
framtidstro. Ur ett omvårdnadsperspektiv var det viktigt att kunna upptäcka patientens 
förtvivlan och hopplöshet. Den handlingskraft som fanns hos patienten kunde då ledas i 
rätt riktning, vilket medförde att patienten istället kunde uppleva hoppfullhet. 
 
Patienter med en kronisk sjukdom i slutstadiet uttryckte Benzein et al. (2001) hade en 
stark förhoppning om att det skulle ske ett mirakel, eller att nya mediciner och 
behandlingar skulle kunna bota dem. Många patienter med kronisk sjukdom hoppades 
kunna leva ett så normalt liv som möjligt och kunde känna glädje för de små sakerna i 
livet. Patienter med kroniska sjukdomar uppgav att tillgången till bekräftande relationer 
utgjorde en viktig del i deras liv. Detta kunde innebära en god relation med sig själv 
men också till sin familj och nära vänner. Relationerna med omvårdnadspersonal och 
andra patienter med liknande sjukdomar kunde spela en avgörande roll för upplevelsen 
av tillhörighet. En patient med en allvarlig kronisk sjukdom förberedde sig på döden, 
både praktiskt och mentalt.  
 
Patienten kunde blicka tillbaka och summera sitt liv som ett livspussel där alla bitar 
passade ihop. Tillsammans med närstående eller vänner kunde de prata om gamla 
minnen och titta på fotografier. Sammantaget innebar detta en acceptans av att inte bli 
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botad. Patienten kände sig tillfreds med sig själv och kunde förlika sig med livet och 
döden. 
 
I studien av Happell och Miller (2006) användes en fotokamera som hjälpmedel för att 
tydliggöra upplevelsen av hopp hos patienter med psykisk sjukdom. Patienterna fick 
fotografera det som var betydelsefullt för dem och som ingav hopp. Kameran var ett bra 
hjälpmedel för dessa patienter, då det var svårt att uttrycka i ord vad som gav hopp. 
Patienter med en psykisk sjukdom hade svårt att uppleva hopp på grund av samhällets 
negativa syn på sjukdomen. Även Turner de Sales (2005) utgick ifrån fotografier i sin 
studie. Här beskrevs unga patienters hopp och om deras förmåga att ge sig in i en osäker 
framtid. Hoppet relaterades även till drömmar, passioner och en önskan om att få ett 
betydelsefullt och stimulerande arbete. Patienterna upplevde även hopp när de kunde se 
livet ur ett annat perspektiv, och de upptäckte att det fanns valmöjligheter som kunde 
förändra deras svåra livssituation. 
 
Corbett, Foster och Ong (2007) ansåg att patienter hade svårt att acceptera sin 
livssituation om de inte fick en diagnos på sin kroniska sjukdom. En fastställd diagnos 
kunde leda till att en adekvat behandling kunde ges. Patienten kunde uppleva hopp och 
därmed förlika sig med sin sjukdom. Studien visade att patienternas psykiska aspekter 
vid kronisk sjukdom var mer påfrestande än de fysiska.  
 
Möjligheter och förutsättningar som inverkade på upplevelsen av hopp    
 
Olika mönster kunde härledas för hur inre harmoni kunde uppnås hos patienten med 
kronisk sjukdom visade Böje et al. (2005). Delvis handlade det om att försona sig med 
sin sjukdom och att kunna leva med sin nya livssituation, men det handlade också om 
patientens upplevelse av hopp, andlighet och livsmod. Hoppet kunde göra det lättare att 
uthärda förluster och lidande, och hoppet kunde uttryckas på olika sätt och bidra till inre 
harmoni. För att uppnå inre harmoni vid kronisk sjukdom, fordrades det att patienten 
lärde sig leva med sin förändrade livssituation. Hoppet kunde även utgöra en förnekelse 
av verkligheten, då patienten trängde undan tankar på eventuella sena komplikationer, 
och på kort sikt kunde detta bidra till att patienten kunde nå inre harmoni. Men 
förnekelsen kunde även resultera i att patienten vägrade förlika sig med verkligheten 
och sitt kroniska tillstånd. Detta hindrade patienten i sin process att finna inre harmoni. 
Hoppet var framtidsorienterande och en energikälla till livsmodet. Fick livsmodet 
möjlighet att växa kunde patienten besegra förlustkänslan, som relaterades till den 
kroniska sjukdomen, och därmed uppnåddes en inre harmoni. 
 
En tro och en förtröstan på Gud (Kim, Kim, Schwartz-Barcott & Zucker, 2006) kunde 
ge styrka, trygghet och hopp i en patients livssituation med kronisk sjukdom. Det 
framkom även i en av studierna från USA att patienten upplevde hopp när livet lades i 
Guds händer. Inre andlighet var även enligt Weil (2000) en källa till hopp. Patienten 
kunde uppleva hopp genom samspelet mellan naturen och den inre andligheten. Våren 
kunde liknas vid en pånyttfödelse med sol, fåglar och spirande grönska vilket gav 
hoppet ny näring. Benzein et al. (2001) fann att även en svårt sjuk patient, som inte var 
starkt religiös, funderade över existentiella frågor såsom meningen med livet och livet 
efter döden. 
Det krävdes mycket energi av patienten ansåg Persson och Rydén (2006) för att 
fokusera på positiva saker i livet och vända de negativa sidorna av sjukdomen till hopp.  
För att skapa hopp använde sig patienten av olika copingstrategier beroende på problem 
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och situation. Hoppet var beroende av patientens sjukdomsutveckling och de 
komplikationer som uppstod i samband med sjukdomen. Weil (2000) framhöll att det 
fanns flera faktorer i vardagen som antingen minskade eller ökade hoppfullheten. 
Hoppet kunde hotas genom hälsoproblem, brist på välbefinnande eller upplevelse av en 
förlorad autonomi, vilket i sin tur också kunde leda till att patientens hoppfullhet 
minskade. Aktiviteter såsom promenad, motion, umgås med vänner kunde däremot ge 
hoppet näring. 
 
Studien av Böje et al. (2005) visade att vissa patienter hade lättare för att leva med sin 
sjukdom, medan andra patienter hade svårare för detta. Att leva med en kronisk 
sjukdom innebar en del begränsningar. En patient med sjukdom av kronisk karaktär 
visade inte alltid några synliga tecken på sjukdom. Konsekvenserna av att ha en kronisk 
sjukdom som inte var synlig för andra, kunde dels leda till oacceptans av sjukdomen, 
men också till svårigheter med att be andra om hjälp i sin omgivning. För en patient 
med en nyupptäckt kronisk sjukdom, kunde det vara av stor vikt att göra 
livsstilsförändringar och våga be om hjälp. I och med det kunde patienten hitta sig själv 
igen och lära sig leva med sin nya livssituation. 
 
Humor, mod och hopp var enligt Cudney, Sullivan och Weinert (2003) framgångsrika 
copingstrategier för psykisk ohälsa vid kronisk sjukdom. Att ständigt leva med fysiska 
symtom som smärta och trötthet innebar en stor emotionell påfrestning för patienten 
med kronisk sjukdom och hade en negativ inverkan på hoppet. Denna emotionella 
påfrestning resulterade ibland i depression eller upplevd stress. Patienten upplevde ofta 
känslor såsom frustration över till exempel att vara beroende av andra eller att inte ha 
fått någon säker diagnos. Andra upplevelser kunde vara rädsla för att sjukdomen skulle 
förvärras, skuld för att inte räcka till för familjen eller ilska över sin sjukdom. 
 
Betydelsen av socialt stöd för upplevelsen av hopp  
 
Människan är en social individ ansåg Turner de Sales (2005) och betonade behovet av 
samspel och närheten till andra. För att kunna leva i harmoni med andra människor var 
det viktigt att uppleva ömsesidig kärlek och kunna stötta varandra i både glädje och 
sorg. Weil (2000) beskrev olika primära källor som stöttade hoppets egentliga existens 
hos en människa med kronisk sjukdom. En källa kunde vara nära relationer med vänner 
och familj. Socialt stöd med besök, telefonsamtal och gemensamma måltider kunde 
bidra till att patienten med kronisk sjukdom upplevde ett ökat hopp.  
 
Att möta andra patienter, som befann sig i samma situation, kunde enligt Böje et al. 
(2005) underlätta att leva med sjukdomen och patienten kunde vänja sig vid sin nya 
livssituation. Vidare ansåg Persson och Rydén (2006) att ett starkt socialt nätverk med 
familj, vänner och närstående kunde vara en bidragande källa till att patienten upplevde 
hopp. Även Benzein et al. (2001) kom fram i sin studie att möta andra patienter, 
vårdpersonal och husdjur kunde vara viktiga och bidragande faktorer för upplevelsen av 
hopp. Persson och Rydén (2006) betonade betydelsen av att en patient inte skulle vara 
rädd för att be om hjälp och våga sig ut i samhället. Detta kunde motverka ensamhet och 
isolering. Smith och Sparkes (2005) ansåg att den sociala identiteten kunde förloras då 
den kroniska sjukdomen berövade patienten förmågan att arbeta, upprätthålla 
fritidsintressen eller andra sociala aktiviteter. Detta kunde medföra en förlorad identitet 
och en tillhörighet till en viss grupp. 
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Internet kunde vara ett bra stöd menade Boehmke, Brown, Dickerson och Ogle (2006)  
för patienter med kronisk sjukdom. Genom att använda internet som informationskälla 
kunde patienterna ta del av den senaste forskningen gällande nya bromsmediciner, nya 
behandlingar, alternativa behandlingar med vitaminer, mineraler och hormoner. Detta 
ökade deras hoppfullhet, då det visade sig att det faktiskt fanns något som kunde göras 
för deras sjukdom. Informationen på internet uppdaterades i större utsträckning och var 
mer dagsaktuell än vanlig litteratur, där böckerna innehöll inaktuell information och inte 
ingav något hopp. Tillgången till informationen på internet dygnet runt bidrog till att 
patienterna när som helst på dygnet kunde få svar på biverkningar och symtom men 
också hur de skulle handskas med symtomen och sin rädsla. Informationen gjorde att 
patienterna var mer pålästa och kunde förbereda sig inför kommande läkarbesök. Detta 
resulterade i att patienterna kände sig delaktiga i sin vård, de förberedde sig med 
meningsfulla frågor i hemmet och därmed kunde läkaren ge patienterna lämpliga svar 
som ökade patienternas upplevelse av hopp. En del patienter var dock oroliga för att ta 
del av den enorma mängd information som återgavs på internet. Hoppfullheten kunde 
minska när de läste om sjukdomsförloppet och vad som kunde ske. Samtidigt fanns det 
hos patienten en vilja som motiverade till mental förberedelse av sjukdomens prognos. I 
en studie som Cudney et al. (2003) gjorde på kvinnor från landsbygden, påvisade att 
patienten fick bra hjälp från ett stödprogram på nätet. Dessa kvinnor hade en mer utsatt 
situation, beroende på de långa avstånden till grannar och sjukhus.  
 
Patienter med en kronisk sjukdom hade en större risk för stigmatisering och utanförskap 
menade Kylmä et al. (2001). Patienten kunde därför känna svårigheter att ta ett beslut 
om att berätta om sjukdomen eller inte. Ibland resulterade detta i att individen berättade 
för familj och vänner men inte för kollegor. För att individen skulle kunna hantera 
sjukdomen och våga berätta om den innebar det att hon eller han, om möjligt, först 
borde ta itu med sina känslor, tankar, tidigare erfarenheter, sin existens och andlighet 
som relaterades till sjukdomen. Det fanns olika faktorer såsom rädsla, osäkerhet och 
allmänhetens negativa attityder som påverkade hoppet negativt och som kunde leda till 
förtvivlan. I motsats till detta kunde samhällets positiva och förändrade attityder 
gentemot sjukdomen ses som resurser som stimulerade hoppet. 
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Syftet med litteraturstudien var att belysa hoppets betydelse samt identifiera faktorer 
som inverkade på patientens upplevelse av hopp och val av copingstrategier vid kronisk 
sjukdom, vilket underlättade sjuksköterskans möte med patienten. Från början var syftet 
med litteraturstudien att belysa kroniskt sjuka patienters upplevelse av hopp, men de 
tillgängliga artiklarna i detta ämne visade sig vara begränsat. Detta gjorde att syftet 
modifierades och sökningarna utökades med sökordet coping. Först användes 
publikationsåren 2003-2008. Då detta gav för få träffar, utökades sökningarna med 
ytterligare tre år. I början av sökningarna ingick endast åldrarna 19-64 år i studien. Efter 
ett gemensamt resonemang beslutades det att denna begränsning skulle tas bort. I 
resonemanget kom det fram att det skulle vara intressant och betydelsefullt om alla 
åldrar ingick i studien, för att kunna se hoppets betydelse i olika åldersgrupper. 
 
Artiklarna söktes i databaserna Cinahl, PsycINFO och PubMed. Samtliga sökningar 
utökades med fritextord då Cinahls Headings, PsycINFOs thesaurus och PubMeds 
Medical Subject Headings (MeSH-termer) gav för få träffar med psykosociala 
upplevelser. Databaserna Academic Search och Science Direct användes också för att 
utforska artiklar med upplevelser av hopp. Då dessa databaser inte gav artiklar som 
passade litteraturstudiens syfte, uteslöts de ur sökhistoriken. Sökningen i Cinahl 
utökades med sökordet chronic disease på grund av att sökordet chronic illness gav för 
få träffar. Sökningarna resulterade i att 18 artiklar hittades som stämde överens med 
studiens syfte. Ytterligare två artiklar valdes ut manuellt och totalt gav sökningarna 20 
artiklar. Efter två av varandra oberoende granskningar, återstod i urval två 16 artiklar. 
 
Tidsbristen har gjort att fördjupningen i övrig litteratur i ämnet har begränsats, vilket 
kan ha haft betydelse för studiens slutresultat. En svaghet i studien kan vara bristen på 
global spridning av artiklarna, då de är begränsade till västerländsk kultur. Detta kan ha 
påverkat resultatet, då upplevelsen av hopp inte har kunnat studeras över olika 
världsdelar. Vid databearbetningen var det svårigheter med att sortera artiklarna i olika 
områden, på grund av att begreppet hopp var svårfångat och komplext, och de olika 
områdena gick in i varandra.  
 
Datainsamlingen resulterade bland annat i fyra olika artiklar, skrivna av samma 
författare, som alla ingick i en större studie och som beskrev upplevelsen av hopp över 
tid vid en kronisk sjukdom. Detta kunde ses som en svaghet, då dessa fyra artiklar har 
tagit stort utrymme i föreliggande litteraturstudie och möjligtvis kan andra artiklar ha 
fått mindre utrymme. Styrkan att ha med dessa fyra artiklar i föreliggande litteratur-
studie, var dock att artiklarna belyste begreppet hopp väl och det var av stor vikt för 
sjuksköterskan att veta hur patientens upplevelse av hopp varierade över tid. 
 
I studiens 16 valda artiklar var det 13 som var fem år eller yngre. De övriga tre togs med 
i studien, då hoppet var ett tidlöst begrepp och som inte förändrades över tid. I samtliga 
databaser har dubbletter påträffats, vilket kunde ses som en styrka för studiens syfte. 
Den största styrkan i studien var att hela arbetet skrevs tillsammans. Under arbetets 
gång har frågor och innehåll diskuterats, vad som har varit av störst vikt och vad som 
har varit mest betydelsefullt att ta med i litteraturstudien. 
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Resultatdiskussion 
 
Av litteraturstudiens 16 artiklar var 14 artiklar utförda med kvalitativ metod och två var 
utförda med både kvalitativ och kvantitativ metod. Kvalitativa studier med intervjuer 
gav en bra bild på hur patienten upplevde sitt hopp och passade litteraturstudiens 
inriktning. Artikelgranskningen med Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall 
(bilaga 1 och 2) visade att 11 artiklar var av grad I och 5 artiklar var av grad II. 
Informanterna i artiklarna var kvinnor och män, 18-81 år, bosatta i städer eller på 
landsbygd. Av 16 artiklar var det 9 artiklar som belyste etiska aspekter.  
 
Litteraturstudien inriktade sig på kronisk sjukdom och i artiklarna förekom sjukdomar 
såsom cancer, psykisk sjukdom, ryggmärgskada, njursvikt och HIV/AIDS. Upplevelsen 
av hopp var inte relaterat till genus eller typ av sjukdom, utan var mer beroende av 
person, omständigheter och miljö. Informanternas syn på andlighet skiljde sig i 
artiklarna beroende på vilket land studien utfördes i. I USA förknippades andlighet med 
gudstro och religiositet, medan det i Nordiska länder sammankopplades mer med 
existentiella frågor, som inte enbart riktade in sig på religion och en tro på Gud. 
 
Det är för patienten av stor vikt att vårdpersonal har en positiv attityd och ett hängivet 
engagemang betonar Benzein et al. (2001) och Cudney et al. (2003). Det är även 
betydelsefullt att inte ifrågasätta patientens sjukdomsupplevelse för att öka upplevelsen 
av hopp vid kronisk sjukdom. Sjuksköterskans bekräftande förhållningssätt kan minska 
patientens lidande. Med anledning av detta är det för sjuksköterskan en stor utmaning 
att kunna fånga varje patients upplevelse av hopp och se vad som är kärnan för just den 
patienten. För en patient kan det vara att sitta och läsa en tidning tillsammans eller 
samtala om barnbarnen. För någon annan kan det vara att prata om en pågående 
behandling. Det är viktigt att sjuksköterskan även tillåter patienten att använda sig av 
sina estetiska talanger, såsom att måla, skriva, läsa eller lyssna på musik, för att finna 
mening och glädje med tillvaron. Som sjuksköterska är det betydelsefullt att även ta 
hand om patientens närstående som ofta är patientens största stöd. Det är angeläget att 
sjuksköterskan tar hänsyn till närståendes oro och frågor genom att lyssna och samtala 
med dem. De närstående skall ses som en resurs och känna sig delaktiga i vården.  
 
För att patienten lättare skall kunna uppleva hopp, är det enligt Kompetensbeskrivning 
för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) viktigt att sjuksköterskan har ett 
etiskt förhållningssätt gentemot patienten. Handlingarna skall vila på en evidensbaserad 
grund för att patienten skall erhålla en adekvat och professionell vård. Kalfoss (2004) 
menar att sjuksköterskans yrkesprofession innebär en skicklighet att ge patienten hopp 
på olika sätt, utan att för den skull mista sin egen glöd. Henriksen och Vetlesen (2001) 
skriver även att våra attityder formas av de värderingar och den människosyn vi har. 
Yrkesetiken menar att sjuksköterskan måste vara medveten om vad som kan vara 
orsaken till att patienten inte upplever hopp, och bemöta patienten på ett värdigt sätt. 
Sjuksköterskan bör rannsaka sig själv för att förstå vad som ger hopp för att lättare 
kunna tolka vad andra upplever hopp av. Lögstrup (1994) skriver att en människa som 
visar tillit utlämnar sig själv och lägger en del av sitt liv i den andres händer. Denna tillit 
kan missbrukas genom att den tillitsfulle inte får något gensvar på sitt självutlämnande, 
vilket kan ge upphov till en emotionell påfrestning. Alla människor reagerar olika på 
detta missbruk som beror på situation och mental beskaffenhet. När en människa visar 
denna tillit, är det av stor vikt att ta emot och vårda den för att inte kränka den 
tillitsfulle.  
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Enligt Eriksson (1994) är det av stor vikt för patienten att vårdpersonalen har ett gott 
bemötande för att undvika att patienten skall uppleva ett vårdlidande. Om patienten 
bemöts på ett oprofessionellt sätt, kan värdigheten kränkas. Även utebliven vård innebär 
att den redan maktlösa patienten känner sig ännu mer maktlös och lidandet ökar.  
Lindholm (1995) beskriver att hoppet är individuellt. Det är viktigt att i kommunikation 
få fram vad hoppet betyder för den enskilda individen och ödmjukt respektera detta i 
mötet med patienten. För att hjälpa patienten att finna mening i sin livssituation och 
därmed kunna uppleva hopp är det viktigt att lyssna och ha förmåga att sätta sig in i 
patientens situation. Ur ett omvårdnadsperspektiv är det enligt Eriksson (1991) viktigt 
att uföra estetiska handlingar såsom godhet och medmänsklighet för att kunna ge en 
caritativ omvårdnad, vilket innebär en omvårdnadssyn med tro, hopp och kärlek.  
 
I resultatet framkommer det att socialt stöd är en viktig källa för upplevelsen av hopp 
(Turner de Sales, 2005; Weil, 2000). Ett starkt socialt nätverk och nära relationer med 
familj, vänner, vårdpersonal och andra patienter i likande situation kan enligt Persson 
och Rydén (2006) ge en trygghet, en känsla av samhörighet och en upplevelse av hopp. 
Deras bekräftande relationer kan bestå av ett besök eller ett telefonsamtal, vilket kan 
gynna upplevelsen av hopp hos patienten med kronisk sjukdom och utmynnar i en 
tillförsikt inför framtiden. Utifrån resultatet diskuteras sjuksköterskans betydelsefulla 
ansvar med hänsyn till patientens sociala behov. Det är av stor vikt att sjuksköterskan 
fångar upp den patient som har svårt att själv ta kontakt med andra människor och som 
kanske har ett litet socialt nätverk. Sjuksköterskan kan stötta patienten genom att ge det 
lilla extra såsom att ta en promenad med patienten eller sitta ned och samtala en stund. 
Detta kan ge patienten guldkant på tillvaron och öka upplevelsen av hopp. Även om 
patienten har ett stort socialt nätverk, är det av stor vikt att sjuksköterskan ger 
uppmuntran, stöd och personligt engagemang i varje omvårdnadssituation, för att 
patienten lättare skall kunna uppleva hopp. Sjuksköterskan har även ett ansvar att 
upplysa patienten om befintliga stödgrupper och patientföreningar. Dessa kan bidra till 
att patienten känner gemenskap och stöd vilket kan bidra till ökat hopp.  
 
Betydelsen av sociala relationer kan förklaras med Eriksons (2000) psykosociala 
utvecklingsteori, där vikten av att få närhet och trygghet från sin närmsta omgivning 
skapar en tillit till andra och ett hopp om att världen är en fin plats att leva på 
tillsammans med andra. Resultatet visar att socialt stöd är en viktig del för en patient 
med kronisk sjukdom för att kunna uppleva hopp. Verkligheten visar tyvärr att alla 
relationer inte är av positiv karaktär. Sjuksköterskan kan på grund av detta behöva 
begränsa antalet besök för att skydda patienten från de eventuellt destruktiva 
relationerna. Detta för att patienten ska få vila och kraft att orka med sin behandling och 
rehabilitering, som ofta är en bidragande faktor till att uppleva hopp. Lislerud Smebye 
(2005) poängterar att alla sociala relationer inte nödvändigtvis är av stödjande natur. 
Det finns många relationer som kan vara påfrestande och uttröttande för patienten, 
vilket gör att hoppet sänks.  
 
Stödprogram på internet kan för patienten vara ett bra socialt stöd, visar studierna 
Boehmke et al. (2006) och Cudney et al. (2003). Genom ett öppet forum på nätet kan 
patienterna delge varandra olika stöd, råd och sjukdomsupplevelser som ökar hoppet 
och ger en bättre livskvalitet. Även information om olika sjukdomar finns att tillgå.  
Sjuksköterskan bör få mer kunskap och bli mer insatt i socialt stöd on-line, vilket 
troligtvis kommer bli mer vanligt i framtiden, för att kunna ge patienter hopp med hjälp 
av stöd på nätet. Det finns mycket information på nätet som inte alltid är vetenskapligt 
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belagd. Detta gör att patienten har svårt att avgöra vad som är betydelsefullt för sin 
sjukdom. Information på internet framställs ibland med negativ statistik över 
sjukdomsförlopp och sjukdomens dödlighet. Detta kan sänka hoppet och det är viktigt 
att sjuksköterskan är villig att diskutera det som patienten har fått information om på 
nätet.  
 
Studierna av Boehmke et al. (2006) och Cudney et al. (2003) visar ändå på ett positivt 
resultat av stödprogram på nätet för landsbygdskvinnor. Patienten upplever då en 
delaktighet i sin vård och en gemenskap med andra patienter som är i samma situation, 
vilket kan öka upplevelsen av hopp. Även Hanson och Magnusson (2004) betonar att 
Informations- och Kommunikationsteknologi (IKT), med bildtelefonkontakt och vård 
på distans, i framtiden kommer att kunna komplettera den sedvanliga hälso- och 
sjukvården för patient och närstående. Detta kan vara särskilt betydelsefullt för de som 
bor på landsbygden och av olika anledningar har svårt att nå ett sjukhus eller besökas av 
vårdpersonal. Detta kan leda till att patient och närstående känner sig mer delaktiga i sin 
vård och att ha daglig kontakt med en vårdprofession kan öka hoppet. På liknande sätt 
redogör Socialdepartementet (2002) för att datorbaserad informationsteknologi (IT) i 
framtiden kommer att kunna komplettera traditionell hälso- och sjukvård med 
telemedicin/televård. Utifrån detta skulle patientens känsla av delaktighet kunna öka 
och ha en positiv inverkan på patientens hoppfullhet vad beträffar den kroniska 
sjukdomen. 
 
Lohne och Severinsson (2004a, 2004b) studerar hoppets dimensioner i sina fyra studier 
som sträcker sig över ett års tid. För att kunna uppleva hopp i ett akut skede vid kronisk 
sjukdom, fordras det viljekraft och ett starkt mod av patienten för att våga kämpa mot 
en osäker framtid. Trots den svåra livssituationen och den osäkra framtiden upplever 
patienten ändå hopp. Hoppet stärks av rehabiliteringsframgångar och kroppslig 
återhämtning. Förtvivlan och hopplöshet relateras istället till stagnation av 
rehabiliteringsprocessen. Hoppet pendlar mellan upp- och nedgångar och varierar 
mellan att vara starkt eller svagt. Ibland är hoppet outtalat eller tyst och innebär 
önskningar som patienten behåller för sig själv. I det akuta skedet kan det anses vara 
viktigt att sjuksköterskan uppmuntrar och stöttar patienten i sin behandling och 
rehabilitering vilket bidrar till ett ökat hopp. Det är även viktigt med information till 
patienten angående framsteg i behandling och rehabilitering, då detta främjar 
upplevelsen av hopp. Får patienten kunskap om sin sjukdom kan detta leda till att 
patienten får en mer positiv inställning till sin situation och blir mindre beroende av 
andra.  
 
Den fjärde studien av Lohne och Severinsons (2006) belyser rehabiliteringsprocessens 
avstannande. Patientens förhållningssätt gentemot sin nya livssituation och sättet att 
hantera sin kroniska sjukdom gör att patienten på nytt kan känna livsmod och uppleva 
hopp. Det är av stor vikt att sjuksköterskan motiverar patienten att fortsätta kämpa, trots 
att framstegen inte är så stora och återhämtningsprocessen avstannar, eftersom det kan 
handla om att bevara de funktioner patienten har tränat upp. Sjuksköterskan kan då 
hjälpa patienten att se möjligheterna istället för begränsningarna, och därmed kan 
patienten lättare känna hopp inför framtiden. Det är viktigt att sjuksköterskan fokuserar 
på patientens förutsättningar och resurser anser Jahren Kristoffersen (2005) istället för 
patientens begränsningar. Patienten kan då finna sin identitet och självkänsla i den nya 
livssituationen. 
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Smith och Sparkes (2005) identifierar hoppets förändring över tid och dess olika 
dimensioner. I början av sin sjukdom upplever patienten kaos och hopplöshet då livet 
känns meningslöst och utan syfte. Därefter övergår kaos och hopplöshet till ett mer 
konkret hopp som innebär en tilltro till att bli återställd igen, en tro på ny medicin, nya 
behandlingar och rehabilitering. En kronisk sjukdom kan börja i ett kaos och detta kan 
jämföras med en akut krisreaktion. Som sjuksköterska är det betydelsefullt att ha 
kunskap om krisreaktionens mönster hos patienten och kunna ge rätt stöd och 
professionell hjälp. Sjuksköterskans empatiska förhållningssätt innebär att kunna lyssna 
aktivt, kunna vidröra patienten såsom exempelvis hålla handen, skapa en lugn och trygg 
miljö runt patienten. Sjuksköterskan kan ta hjälp av präst, kurator och psykolog när 
situationen kräver det för att patienten skall få bästa tänkbara vård.  
 
Att drabbas av en kronisk sjukdom eller andra kroppsliga förluster kan enligt Cullberg 
(1980) liknas vid en psykisk kris. Den förlorade kontrollen kan leda till bitterhet, ångest 
och utanförskap hos patienten. Krisutvecklingen följer olika faser och innefattar chock-, 
reaktions-, bearbetnings- och nyorienteringsfasen. Sjuksköterskan skall lyssna på 
patienten, men inte överta patientens smärta, utan vara ett stöd för patienten och kunna 
visa empati utan att sympatisera. Friedrichsen (2005) skriver att ett stödjande 
förhållningssätt med ett fysiskt närvarande, ur ett omvårdnadsperspektiv, många gånger 
kan vara det viktigaste för att patienten skall kunna uppleva hopp. 
 
Pendlingen mellan hopp och lidande i det akuta skedet vid en kronisk sjukdom kan 
liknas vid en ond cirkel enligt Lohne och Severinsson (2005). Det finns för patienten två 
olika vägar att ta sig ur lidandets onda cirkel. Den ena vägen kan vara förtvivlan och 
död, då framtiden upplevs mer skrämmande än döden. Suicid kan då kännas som en 
befrielse. Den andra vägen är att välja livet, hoppet och framtiden. En patient som har 
svårt för att ta sig ur lidandet och blir kvar i den onda cirkeln, kämpar med känslor som 
ensamhet, bitterhet, sorg och otålighet. Ur lidandet kan hoppet och längtan växa då 
patienten har en stark önskan om att livet skall bli som det var innan sjukdomen. 
Resultatet visar att det är betydelsefullt att sjuksköterskan har ett holistiskt synsätt och 
ser helheten i patientens livssituation. För att patienten skall kunna uppleva hopp skall 
sjuksköterskan observera och åtgärda fysiska symtom såsom smärta, lufthunger och 
illamående, men också de psykiska påfrestningarna såsom oro, ångest och depression. 
Idag finns det ett stort antal människor som lever med kronisk sjukdom eller långvarig 
ohälsa. Hoppet kan ha en stor betydelse för kroniskt sjuka patienter och därmed ge en 
lindrande effekt på lidandet och göra lidandet mer uthärdligt. 
 
Enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:17) om omvårdnad inom hälso- och 
sjukvården står det skrivet att sjuksköterskan skall ha ett helhetsperspektiv som omfattar 
både patient och närstående. Sjuksköterskan skall tillvarata patientens egna resurser och 
insatserna skall ta hänsyn till patientens hela situation och inte bara till sjukdoms-
tillståndet. Att vara positiv är enligt Brockopp och Saleh (2001) och Duggleby och 
Wright (2004) en bidragande egenskap för upplevelsen av hopp, som gör att patienten 
lättare kan ta sig ur lidandet och därmed bemästra svåra situationer och våga blicka mot 
framtiden. Lidandet kan pendla mellan hopp, förtvivlan och hopplöshet. I hopplösheten 
har patienten tappat livsgnistan och känner ingen viljekraft att ta sig ur lidandet. 
Patienten ser inget hopp i den osäkra framtiden och kan tappa lusten att leva.  
Med anledning av resultatet krävs det aktiva insatser och samordning av sjuksköterskan 
för att förhindra suicidala tankar och handlingar. Förtvivlan är en känsla som föregår 
hopplösheten. Här har patienten fortfarande en viss energi, vilja och hopp inför 
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framtiden. För sjuksköterskan är det viktigt att fånga upp patienten i förtvivlan, innan 
hopplösheten tar över, för att hjälpa patienten att leva i nuet och se möjligheterna i 
framtiden.  
 
Lindholm (1995) betonar vikten av att hjälpa patienten att lindra lidandet och skapa 
förutsättningar för hopp i omvårdnaden. Patientens lidande kan leda till förbittring och 
vrede (Halldórsdóttir, 1999) eller till att patienten tar sig ur lidandet med en personlig 
utveckling och lärdom. För att ta sig ur lidandet krävs det att patienten lär sig att tala om 
lidandet med någon annan, bryta tystnaden, tillskriva lidandet en mening och hitta en 
väg ut ur lidandet. 
 
För att patienten inte skall misströsta och tappa modet menar Lohne och Severinsson 
(2004b), Turner de Sales (2005) och Weil (2000) att det är viktigt med kortsiktiga och 
realistiska mål. Hoppet är en drivkraft som hjälper patienten att sätta upp mål i 
framtiden. Här är sjuksköterskans roll viktig för att hjälpa patienten orka se en framtid 
bortom den nuvarande akuta svåra situationen. Patienten skall kunna rikta sin energi 
mot framtiden, trots sin kroniska sjukdom och dess motgångar. Som sjuksköterska är 
det viktigt att tillsammans med patienten utforma små realistiska mål. Om målen är 
orealistiska kan det bidra till att patientens motivation sänks och hoppet minskar.  
 
Eide och Eide (2006) beskriver att realistiska mål kan göra att patientens självförtroende 
ökar när vårdpersonalen visar vilja och engagemang. Omvänt kan orealistiska mål leda 
till att patientens motivation sänks och det kan vara svårt att uppleva hopp. Brockopp 
och Saleh (2001) relaterar personlig tillväxt till ökat hopp. Patienten upplever personlig 
tillväxt genom att uppnå sina uppsatta mål. Utvecklingen har att göra med att patienten 
övervinner svåra tillbakagångar, skaffar nya erfarenheter och gör nya upptäckter i livet 
som stärker självkänslan. I en studie av Duggleby och Wright (2004) framkommer det 
att om kortsiktiga mål uppnås, inger det en känsla av kontroll av situationen. Uppnås 
inte målen kan kontrollen tappas och hoppet sänks. Cutcliff och Herth (2002) ger 
förslag på att hoppet bör vara ett mål i varje individuell omvårdnadsplan, där 
sjuksköterskan lättare skall kunna se resultatet som omvårdnadshandlingarna skall 
sträva mot. Det bör även finnas en strategi på omvårdnadshandlingar och insatser som 
är inriktade på att höja och bevara patientens upplevelse av hopp. Det är viktigt att 
sjuksköterskan och patienten gemensamt sätter upp mål, gör en uppföljning av mål och 
strategier efter en bestämd tid. 
 
Patienten kan enligt Kylme et al. (2001) och Lohne och Severinsson (2006) känna att de 
förluster och de eventuella funktionshinder som den kroniska sjukdomen orsakar, 
innebär ett stort lidande. Patienterna känner sig inte lika flexibla som tiden före sin 
sjukdom och ibland kan de känna att de har hamnat i en återvändsgränd och har svårt att 
uppleva hopp. I en studie av Cudney et al. (2003) framkommer det att patientens 
beroende av andra leder till frustration. Persson och Rydén (2006) och Smith och 
Sparkes (2005) anser att en kronisk sjukdom kan leda till ensamhet och isolering vilket 
resulterar i en förlorad social identitet och ett beroende av andra. Som sjuksköterska är 
det av stor vikt att hjälpa patienten att se möjligheterna och inte bara problemen med 
sjukdomen. Det är betydelsefullt att patienten känner sig så oberoende som möjligt av 
omgivningen. Sjuksköterskan skall inte ta över patientens autonomi (självbestämmande-
rätt) utan stötta patienten i att utföra vardagliga rutiner och sysslor själv och ge redskap 
för empowerment (hjälp till självhjälp).  
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Enligt Henriksen och Vetlesen (2001) betraktas människans oberoende som en frihet i 
livet. Ett beroende innebär att människan är bunden till andras omsorg och som för den 
enskilda människan kan utgöra ett hinder för friheten, vilket kan inverka på patientens 
autonomi. I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 
2005) står det att sjuksköterskan skall ha förmåga att ta reda på patientens egna resurser. 
Patienten kan då själv ansvara för och ha förmåga att klara av sin sjukdomssituation.  
 
Hoppet är starkt beroende av ett accepterande av sin sjukdom (Lohne och Severinsons, 
2004a; Weil, 2000) och beror på patientens emotionella och mentala inställning till sin 
nya livssituation. Benzein et al. (2001) och Smith och Sparkes (2005) menar att hoppet 
övergår till ett transcendent hopp, där patienten ser sig själv i ett större sammanhang. 
Patienten accepterar sin livssituation, kan komma över det förflutna, leva i nuet och se 
möjligheterna med livet. Böje et al. (2005) menar att patienter som möter andra, som 
befinner sig i samma situation, kan underlätta processen mot acceptans i en positiv 
riktning. Som sjuksköterska är det viktigt att ha en positiv attityd, stötta patienten att se 
möjligheterna och skapa förutsättningar för att patienten skall kunna acceptera sin 
sjukdom och uppleva hopp. Som sjuksköterska är det betydelsefullt att stötta patienten i 
att kunna lägga sin energi på annat än sin sjukdom, söka efter botemedel och att vänta 
på att bli frisk. Patienten kan då missa att leva i nuet och att ta vara på det värdefulla i 
livet.  
 
Det är enligt Strang och Strang (2005) viktigt att patienten får prata om sin sjukdom och 
att sjuksköterskan tar sig tid till att lyssna på patienten och dennes närstående. Detta för 
att patienten skall kunna bearbeta och acceptera sin sjukdom. En patient som inte 
accepterar sin sjukdom lägger all energi på att kämpa emot sjukdomen och sin 
livssituation (Strang, 2007). En patient som accepterar sin sjukdom och har realistiska 
förväntningar, kan lägga sin energi på ett mer ändamålsenligt sätt i sitt liv. Patienten 
känner sig då mer nöjd med livet, kan lättare uppleva hopp, känna ett lugn och en inre 
harmoni. 
 
Konsekvenserna av att ha en kronisk sjukdom, som inte är synlig för andra, kan enligt 
Böje et al. (2005) dels leda till oacceptans hos patienten, men också till svårigheter med 
att be andra om hjälp. Cudney et al. (2003) och Corbett et al. (2007) anser att en patient 
som inte har fått någon diagnos på sin kroniska sjukdom, har svårare att acceptera sin 
livssituation och svårare att uppleva hopp. Happell och Miller (2006) och Kylmä et al. 
(2001) menar att en patient med en kronisk sjukdom, som inte är accepterad i samhället, 
har svårare för att uppleva hopp. Patienten riskerar stigmatisering (social stämpling) och 
utanförskap, som kan leda till att patienten har svårt för att ta ett beslut om att berätta 
om sin sjukdom eller inte. Med anledning av resultatet visar det sig att en patient, som 
inte har några synliga tecken på sjukdom eller har fått någon fastställd diagnos, ibland 
kan uppleva att de inte bli betrodda av samhället såsom grannar, försäkringskassa eller 
vårdinrättningar. Patienten känner sig kränkt, ifrågasatt, hjälplös och stigmatiserad, 
vilket kan leda till ett utanförskap med en känsla av ensamhet och hopplöshet. Som 
sjuksköterska är det viktigt att lyssna, visa intresse och ha en förstående attityd mot 
patienten. Sjuksköterskan skall behandla alla patienter lika oavsett situation och 
sjukdom. Patienter med sjukdomar såsom psykisk sjukdom, HIV/AIDS eller alkohol- 
och drogrelaterade sjukdomar har ofta svårt att uppleva hopp på grund av att dessa 
sjukdomar anses vara mindre fina i samhället och avviker från samhällets normer.  
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Brülde och Tengland (2003) beskriver att en patient utan medicinsk diagnos eller som 
bara har diffusa besvär känner ett utanförskap och tas inte på allvar. En patient som har 
svårt att uppleva ett erkännande och ett sammanhang i sin tillvaro kan känna sig kränkt 
och inte betrodd. Patienten har då svårare att acceptera sin sjukdom och därmed uppleva 
hopp. Antonovskys (2005) begrepp om KASAM betonar att detta är viktigt i ett 
omvårdnadssammanhang. En patient som upplever stigma har svårt att uppleva en 
känsla av sammanhang. En patient som inte får någon diagnos känner utanförskap och 
har svårt att känna begriplighet i sin situation. Får inte patienten information om sin 
sjukdom, upplevs otrygghet och brist på kontroll. Utan begripligheten är det svårt för 
patienten att uppleva hanterbarhet, vilket innebär att patienten har svårt att påverka sin 
situation. Det viktigaste för att patienten skall känna en känsla av sammanhang är 
meningsfullheten i tillvaron. Upplever inte patienten sin situation som begriplig och 
hanterbar, har patienten svårt att se sitt liv som meningsfullt och kan därmed tappa 
hoppet och motivationen. I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) står det i 
2§ att alla människor har lika värde, rätt till samma trygga och säkra vård. 
 
En tro och en förtröstan på Gud (Kim et al., 2006) kan ge styrka, trygghet och hopp i 
patientens livssituation med kronisk sjukdom. Inre andlighet är även enligt Weil (2000) 
en källa till hopp, där patienten upplever hopp genom samspelet mellan naturen och den 
inre andligheten. Benzein et al. (2001) menar att även en svårt sjuk patient, som inte är 
religiös, funderar över existentiella frågor, såsom meningen med livet och livet efter 
döden, vilket ger patienten hopp och en inre frid. För att uppnå inre harmoni vid kronisk 
sjukdom, menar Böje et al. (2005) att det fordras att patienten lär sig leva med sin 
förändrade livssituation. Sjuksköterskan måste våga ge sig in i den andliga diskussionen 
med både patienter, närstående och kollegor vad gäller meningen med livet, lidande och 
död. Sjuksköterskan bör visa aktning och förståelse för rädslan, ovissheten och 
ensamheten hos patienten. Det kan ibland vara svårt som sjuksköterska att veta hur 
andligheten skall kunna konfronteras, då andligheten kan vara olika för olika 
människor. Som sjuksköterska är det svårt att veta hur situationen skall hanteras för 
rädslan att säga fel saker och göra mer skada än nytta. Rädsla och okunskap gör många 
gånger att sjuksköterskan tycker att situationen är svår, känner osäkerhet och drar sig 
ifrån patienten istället för att stanna kvar och lyssna. Det är inte alltid patienten 
förväntar sig svar och lösningar, utan bara att någon stannar kvar, lyssnar och visar 
omtänksamhet. Detta kan öka upplevelsen av hopp hos svårt sjuka patienter och att de 
upplever en inre harmoni. Det är viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar det 
mångkulturella samhället och de patienter som är uppvuxna med en annan religion.  
 
Kalfoss (2004) påvisar vikten av att sjuksköterskan får stöttning av kollegor och 
möjlighet att bearbeta sina känslor och upplevelser vid arbete med svårt sjuka patienter. 
Brockopp och Saleh (2001) skriver att många patienter upplever andlighet och att utöva 
andlighet är ett uttryck för att uppleva hopp. Den andliga tron ger lidandet en mening 
och patienten får möjlighet att se utanför situationen vilket ökar hoppfullheten.  
I Ehnfors, Ehrenberg och Thorell-Ekstrands (2000) modell för sjuksköterskans 
dokumentation av patientomvårdnaden, står det under rubriken omvårdnadsstatus om 
andliga och kulturella områden. Sjuksköterskan skall närma sig patienten varsamt och 
välja lämpligt tillfälle för att prata med patienten om existentiella frågor. Sjuksköterskan 
skall även dokumentera vad patienten upplever hopp av. Det är viktigt för 
sjuksköterskor att få mer kunskap om andlighet och vad som är viktigt att tänka på i 
omvårdnaden av palliativa patienter. Andlighet behöver inte bara vara religionsgrundat, 
utan kan även vara frihet eller meningsfullhet. Den andliga dimensionen kan också 
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bestå av estetiska delar såsom natur, musik, dikter, bild och form. Strang (2007) betonar 
att det som är viktigt i livet inte alltid behöver vara det som kostar mest pengar. Det kan 
vara upplevelsen av gemenskap, hoppfullhet och harmoni i livet. ”Hoppet om att leva 
ett tag till finns där, hoppet är vårt starkaste försvar mot döden” (Strang, 2007, s. 91).  
 

Konklusion 
 
Fenomenet hopp är ett komplext begrepp som ofta är svårt att beskriva och sätta ord på. 
Därför används ofta metaforer såsom hoppet kan liknas vid våren som en pånyttfödelse 

med sol, fåglar och spirande grönska och ordspråk som så länge det finns liv finns det 

hopp som förklarar fenomenet hopp. Hoppet är ett dynamiskt fenomen och varierar över 
tid beroende på person, omständigheter och miljö. Att drabbas av en sjukdom av 
kronisk karaktär innebär ett stort lidande och en stor förändring i livet för patienten. Det 
sociala stödet av familj, vänner och vårdpersonal har en betydande roll.  När patienten 
utsätts för en svår situation som kronisk sjukdom, kan hoppet och kortsiktiga realistiska 
mål ge patienten styrka att klara av sin situation. Patienten kan få kraft att orka se fram 
emot en osäker framtid och möjlighet att acceptera sin sjukdom. Lidandet som blir till 
följd av en kronisk sjukdom kan vara av fysisk och psykosocial karaktär. Den fysiska 
påverkan av sjukdomen inriktar sig på medicinsk behandling och rehabilitering.  
 
Föreliggande litteraturstudie inriktas på den psykosociala delen av lidandet, vilken 
betydelse det har för upplevelsen av hoppet, vad som påverkar hoppet samt vilka 
faktorer och copingstrategier som inverkar på hoppet. Kropp, själ och ande bör av 
sjuksköterskan ses som en helhet, vilket innebär att ha ett holistiskt synsätt. I 
resultatsammanställningen identifieras olika områden såsom hoppets olika dimensioner, 
inre och yttre faktorer som inverkar på upplevelsen av hopp, möjligheter och 
förutsättningar för att uppleva hopp samt betydelsen av socialt stöd för upplevelsen av 
hopp. Avsikten med föreliggande litteraturstudie är att ge sjuksköterskan kunskap om 
fenomenet hopp, vilket är av stor vikt i den professionella yrkesrollen, för att hjälpa 
patienten att kunna uppleva hopp och känna livskvalitet.  
 
 
 
 

”Hopp är inte övertygelsen om att någonting kommer att gå bra, 

utan vissheten om att någonting har en mening oberoende av hur det går” 

(Václav Havel). 
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Implikation 
 
Upplevelsen av hopp är betydelsefullt för alla människor och är viktigt att beakta även 
ur ett omvårdnadsperspektiv. Idag finns det olika mätinstrument för att uppskatta 
upplevelsen av hopp hos olika individer, men inget som passar svensk kultur. Det vore 
bra om forskningen i Sverige vidareutvecklade den svenska versionen och anpassar den 
till svenska förhållanden bland annat utifrån andlighet, religiositet och hoppets 
dimension. Hänsyn skall tas både till vilken situation patienten befinner sig i, men också 
till var patienten befinner sig i sitt accepterande av sjukdomen. Detta kan då vara ett 
stöd för patienten att lättare uttrycka sin upplevelse av hopp. 
 
Det vore önskvärt med vidare forskning i att utveckla en manual som kan vara till hjälp 
för sjuksköterskan att sätta upp mål och skriva omvårdnadsplaner. Manualen kan 
innehålla olika strategier på omvårdnadshandlingar som inriktar sig på att höja och 
bevara patientens upplevelse av hopp. 
 
I framtiden kan det antas bli mer vanligt med olika databaserade stödprogram via 
internet för patienter med sjukdom av kronisk karaktär. Detta kan komma innebära att 
sjuksköterskan behöver utbildas inom detta område och det behöver investeras både tid 
och pengar i detta. Det är viktigt att följa upp och utvärdera stödprogrammens för- och 
nackdelar samt dess resultat efter en tid. Sjuksköterskeutbildningen bör ta upp mer om 
begreppet hopp och existentiella frågor, för att sjuksköterskestudenterna skall känna sig 
trygga och bekväma i sin kommande yrkesprofession. Mer kunskap leder till att 
sjuksköterskan vågar ge sig in i den andliga diskussionen med patient och närstående 
och om vad patienten upplever hopp av.



 

Referenser 
 
* – Artikel som ingår i resultatet. 
 
Andersson, S. I. (2002). Hälsopsykologi – En introduktion. (s. 59-61, 85). Lund: 
 Sanitas. 
 
Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. (2:a uppl.). (s.42-46). Stockholm: Natur 
 och Kultur. 
 
Benzein, E., & Saveman, B-I. (1998). One step towards the understanding of hope: A 

concept analysis. International Journal of Nursing Studies, 35, 322-329. Hämtad 
08-03-14 från databasen Cinahl. 

 
*Benzein, E., Norberg, A., & Saveman, B-I. (2001). The meaning of the lived 

experience of hope in patients with cancer in palliative home care. Palliative 

Medicin, 15, 117-126. Hämtad 08-03-14 från databasen Cinahl. 
 
* Boehmke, M., Brown, J. K., Dickerson, S. S., & Ogle, C. (2006). Seeking and 

managing hope: Patients´ experiences using the internet for cancer care. Oncology 

Nursing Forum, 33, 8-17. Hämtad 08-03-10 från databasen Cinahl. 
 
Breivne, G. & Jahren Kristoffersen, N. (2005). Lidande, hopp och livsmod. I N. Jahren 

Kristoffersen, F. Nortvedt & E-A. Skaug, (red.), Grundläggande omvårdnad del 3 
(s. 157-205). Stockholm: Liber AB. 

 
Brockopp, D. Y., & Saleh, U. S. (2001). Hope among patients with cancer hospitalized 
 for bone marrow transplantation. Cancer nursing, 24, 308-314. 
 
Brülde, B. (2007). Lycka & lidande – Begrepp, metod och förklaring. (s. 225). Lund: 

Studentlitteratur.  
 
Brülde, B. & Tengland, P-A. (2003). Hälsa och sjukdom – en begreppslig utredning. (s. 
 52-54). Lund: Studentlitteratur. 
 
*Böje, T. et al. (2005). Achieving harmony with oneself: Life with a chronic illness. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences, 19, 204-212. Hämtad 08-03-10 från 
databasen Cinahl. 

 
Carlsson, S. & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad. Studiematerial för 

undervisning inom projektet “Evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete mellan 

Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”, rapport nr. 2. Malmö: Malmö 
Högskola, Hälsa och Samhälle. Hämtad 2008-04-17 från: 
http://dspace.mah.se/bitstream/2043/660/1/rapport_hs_05b.pdf 

 
* Corbett, M., Foster, N. E., & Ong, B. N. (2007). Living with low back pain – Stories 

of hope and despair. Social Science & Medicine, 65, 1584-1594. Hämtad 08-04-02 
från databasen PsycINFO. 

 
 



 

* Cudney, S., Sullivan, T., & Weinert, C. (2003). Management of chronic illness: 
 Voices of rural women. Journal of Advanced Nursing, 44, 566-574. Hämtad 08-03 
 10 från databasen Cinahl. 
 
Cullberg, J. (1980). Kris och utveckling. (5:e uppl.). (s. 119, 143, 168). Stockholm: 
 Natur och Kultur. 
 
Cutcliff, J. R., & Herth, K. A. (2002). The concept of hope in nursing 6: 
 Research/education/policy/practice. British Journal of Nursing, 11, 1404-1411.  
 
Duggleby, W., & Wright, K. (2004). Elderly palliative care cancer patients´ 

descriptions of hope-fostering strategies. International Journal of Palliative 

Nursing, 10, 352-359.  
 
Ehnfors, M., Ehrenberg, A., & Thorell-Ekstrand, I. (2000). VIPS-boken – Om en 

forskningsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. (s. 
150-151). Stockholm: Vårdförbundet. 

 
Eide, H. & Eide, T. (2006). Kommmunikation i praktiken – relationer, samspel och etik 

 inom socialt arbete, vård och omsorg. (s. 57-58). Malmö: Liber AB.   
 
Erikson, E. H. (2000). Den fullbordade livscykeln. (3:e uppl.). (s.53-58). Stockholm: 
 Natur och Kultur. 
 
Eriksson, K. (1995). Vårdprocessen. (4:e uppl.). (s. 9). Stockholm: Almqvist och 
 Wiksell. 
 
Eriksson, K. (1991). Pro Caritate – En lägesbestämning av caritativ vård, rapport nr. 2. 
 (2:a uppl.). (s.78-79).  Åbo: Åbo akademi. 
 
Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. (s. 76-77, 82-83, 86-87, 93). Stockholm: 
 Liber utbildning. 
 
Friedrichsen, M. (2005). Sjuksköterskan i den palliativa vården – en roll av anpassning 

och balans. I B., Beck-Friis & P., Strang, (red.), Palliativ medicin. (3:e uppl.). (s. 
377-382). Stockholm: Liber AB. 

 
Folkman, S. & Lazarus, R. S. (1984). Stress, appraisal and coping. (s. 150-153). New 
 York: Springer Publishing Company, Inc. 
 
Halldórsdóttir, S. (1999). Suffering – reflection – caring. International Journal for 

 Human Caring, 3(2), 15-20. 
 
Hanson, E., & Magnusson, L. (2004). IT som stöd för närstående. I G. Östlinder, (red.), 

Närståendes behov – Omvårdnad som akademiskt ämne III (s. 19-29). Stockholm: 
Bilda Förlag. 

 
*Happell, B., & Miller, G. (2006). Talking about hope: The use of participant 
 photography. Mental Health Nursing, 27, 1051-1065. 
 



 

Henriksen, J-O., & Vetlesen, A. J. (2001). Etik i arbete med människor. (2:a uppl.). (s. 
 29, 133, 137). Lund: Studentlitteratur. 
 
Jahren Kristoffersen. (2005). Hälsa och sjukdom. I N. Jahren Kristoffersen, F. Nortvedt 

& E-A. Skaug, (red.), Grundläggande omvårdnad del 1 (s. 28-77). Stockholm: 
Liber AB.  

 
Jevne, R. F., Maguire, T. O., & Nekolaichuk, C. L. (1999). Structuring the meaning of 
 hope in health and illness. Social Science & Medicine, 48, 591-605.  
 
Kalfoss, M. H. (2004). Mötet med lidande och döende patienter – sjuksköterskans  

möte med sig själv. I H. Almås, (red.), Klinisk omvårdnad del 1, (s. 48-64). 
Stockholm: Liber AB. 

 
*Kim, D. S., Kim, H. S., Schwartz-Barcott, D., & Zucker, D. (2006). The nature of hope 

in hospitalized chronically ill patients. International Journal of Nursing Studies, 43, 

547-556. Hämtad 08-03-10 från databasen Cinahl. 
 
Krook, C. (2005). Existentiell smärta – ett andligt perspektiv. I B., Beck-Friis & P., 
 Strang, (red.), Palliativ medicin. (3:e uppl.). (s. 36-39). Stockholm: Liber AB. 
 
*Kylmä, J., Lähdevirta, J., & Vehviläinen-Julkunen, K. (2001). Hope, despair and 

hopelessness in living with HIV/AIDS: A grounded theory. Journal of Advanced 

Nursing, 33, 764-775. Hämtad 08-03-10 från databasen Cinahl. 
 
Lazarus, B. N. & Lazarus, R. S. (2006). Coping with aging. (s. 57). Oxford: Oxford 
 University Press, Inc. 
 
Lindholm, C. (1995). Vårdens ankare – en begreppsutredning av ”hopp” ur ett 

vårdande perspektiv. (s. 32-33, 73-74). Åbo: Åbo akademi.  
 

Lislerud Smebye, K. (2005). Kontakt med andra. I N. Jahren Kristoffersen, F. Nortvedt 
& E-A. Skaug, (red.), Grundläggande omvårdnad del 3 (s. 80-117). Stockholm: 
Liber AB.  

 
*Lohne, V., & Severinsson, E. (2004a). Hope and despair: The awakening of hope 

following acute spinal cord injury – An interpretative study. International Journal 

of Nursing Studies, 41, 881-890. Hämtad 08-03-10 från databasen Cinahl. 
 
*Lohne, V., & Severinsson, E. (2004b). Hope during the first month after acute spinal 

cord injury. Journal of Advanced Nursing, 47, 279-286. Hämtad 08-03-10 från 
databasen Cinahl. 

 
*Lohne, V., & Severinsson, E. (2005). Patients´ experiences of hope and suffering 

during the first year following acute spinal cord injury. Journal of Clinical Nursing, 

14, 285-293. Hämtad 08-03-10 från databasen Cinahl. 
 
*Lohne, V., & Severinsson, E. (2006). The power of hope: Patients´ experiences of 
 hope a year after acute spinal cord injury. Journal of Clinical Nursing, 15, 315-323. 
 Hämtad 08-03-10 från databasen Cinahl. 



 

Lögstrup, K. E. (1994). Det etiska kravet. (s. 41-51). Göteborg: Daidalos AB. 
 
Nationalencyklopedin. (2008). Kronisk sjukdom. Hämtad 2008-04-07 från: 

http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_searc
h=false&t_word=kronisk+sjukdom&btn_search=S%F6kk 

 
Nordenfelt, L. (2005). Om kronisk sjukdom och livskvalitet. I B. Richt & G. Tegern, 

(red.), Sjukdomsvärldar – Om människors erfarenheter av kroppslig ohälsa. (s. 
305-322). Lund: Studentlitteratur. 

 
Norekvål, T. M., & Moons, P. (2006). Is sense of coherence a pathway for improving 

the quality of life of patients who grow up with chronic diseases? A hypothesis. 
European Journal of Cardiovascular Nursing, 5(1), 16-20. 

 
Parse, R. R. (1999). Hope – An international human becoming perspective. (s. 68). 
 Toronto: Jones and Bartlett Publishers, Inc. and National League for Nursing. 
 
*Persson, L-O., & Rydén, A. (2006). Themes of effective coping in physical disability: 

An interview study of 26 persons who have learnt to live with their disability. 
Scandinavian Journal of Caring Sciences, 20, 355-363. Hämtad 08-03-11 från 
databasen PubMed. 

 
Rydén, O. & Stenström, U. (2008). Hälsopsykologi – Psykologiska aspekter på hälsa 

 och sjukdom. (3:e uppl.). (s.93-94). Stockholm: Bonnier Utbildning AB. 
 
SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. Hämtad 2008-04-11 från: 
 www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&b=1982:763 
 
*Smith, B., & Sparkes, A. C. (2005). Men, sport, spinal cord injury, and narratives of 
 hope. Social Science & Medicine, 61, 1095-1105. Hämtad 08-04-02 från databasen 
 PsycINFO. 
 
Socialdepartementet. (2002). Vård ITiden – strategier och åtgärder för att bredda 

användningen av telemedicin och distansöverbryggande vård.  

Hämtad 2008-04-06 från: 
http://www.social.regeringen.se/sb/d/108/a/887 
     

SOSFS 1993:17. Socialstyrelsens allmänna råd – Omvårdnad inom hälso- 

och sjukvården. Hämtad 2008-04-10 från: 
http://www.sos.se/sosfs/1993_17/1993_17.htm 

 
Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

(Allmänna råd från socialstyrelsen 2005-105-1). Hämtad 2008-04-09 från: 
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/33C8D178-0CDC-420A-B8B4-
2AAF01FCDFD9/3113/20051052.pdf  

 
Statens folkhälsoinstitut [FHI]. (2007). Mål för folkhälsan. (R2002/03:35). Stockholm: 

Statens folkhälsoinstitut. Hämtad 2008-03-31 från: 
http://www.social.regeringen.se/content/1/c4/12/59/ce6a4da9.pdf 

 



 

Strang, P. (2007). Livsglädjen och det djupa allvaret – Om existentiell kris och 

 välbefinnande. (s. 91, 132-138, 154-155). Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Strang, P., & Strang, S. (2005). Existentiella och andliga dimensioner inom vården. I B. 

Beck-Friis & P. Strang, (red.), Palliativ medicin. (3:e uppl.). (s. 96-101). 
Stockholm: Liber AB. 

 
Svensk sjuksköterskeförening [SSF]. (2007). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. 
 Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Hämtad 2008-04-17 från: 
 http://www.swenurse.se/library/documents/ICNs%20etiska%20kod%202007.pdf 
 
* Turner de S. (2005). Hope seen through the eyes of 10 Australian young people. 
 Journal of Advanced Nursing, 52, 508-517. Hämtad 08-03-10 från databasen 
 Cinahl. 
 
*Weil, C. M. (2000). Exploring hope in patients with end stage renal disease and 
 chronic hemodialysis. Nephrology Nursing Journal, 27, 219-224. Hämtad 08-04-11 
 från databasen PubMed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 1 Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 
 
Poängsättning   0  1  2  3 
 
Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p)  Saknas             1/3  2/3  Samtliga 

 
Introduktion   Saknas  Knapphändig  Medel  Välskriven 

 
Syfte    Ej angivet  Otydligt  Medel  Tydligt 

 
Metod 
  Metodval adekvat till frågan  Ej angiven  Ej relevant  Relevant 
  Metodbeskrivning 
  (repeterbarhet möjlig)   Ej angiven  Knapphändig  Medel  Utförlig 
  Triangulering   Saknas  Finns 
  Urval (antal, beskrivning, 
  representativitet)   Ej acceptabel  Låg  Medel  God 
  Patienter med hopp och coping Ej undersökt Liten andel  Hälften  Samtliga 
  Bortfall    Ej angivet  > 20 %  5-20 %  < 5 % 
  Bortfall med betydelse för   Analys saknas/ 
  resultatet    Ja  Nej 
  Kvalitet på analysmetod   Saknas  Låg  Medel  Hög 
  Etiska aspekter  Ej angivna  Angivna 

 
Resultat 
 
  Frågeställning besvarad   Nej  Ja 
  Resultatbeskrivning 
  (redovisning, kodning etc.)   Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig 
  Tolkning av resultatet 
  (citat, kod, teori etc.)   Ej acceptabel  Låg  Medel  God 
 
Diskussion 
 
  Problemanknytning   Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig 
  Diskussion av 
  egenkritik och felkällor   Saknas  Låg  God 
  Anknytning till tidigare forskning  Saknas  Låg  Medel  God 
 
Slutsatser 
 
Överensstämmelse med resultat 
(resultatets huvudpunkter belyses)  Slutsats saknas  Låg  Medel  God 
Ogrundade slutsatser  Finns  Saknas 
 
Total poäng (max 48 p)     
 
Grad I:    80%  
Grad II:   70%  
Grad III:  60% 
Titel: 
Författare: 



 

Bilaga 2 Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 
 
Poängsättning   0  1  2  3 
 
Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p)  Saknas             1/3  2/3  Samtliga 

 
Introduktion   Saknas  Knapphändig  Medel  Välskriven 

 
Syfte    Ej angivet  Otydligt  Medel  Tydligt 

 
Metod 
  Metodval adekvat till frågan  Ej angiven  Ej relevant  Relevant 
  Metodbeskrivning 
  (repeterbarhet möjlig)   Ej angiven  Knapphändig  Medel  Utförlig 
  Triangulering   Saknas  Finns 
  Urval (antal, beskrivning, 
  representativitet)   Ej acceptabel  Låg  Medel  God 
  Patienter med hopp och coping Ej undersökt Liten andel  Hälften  Samtliga 
  Bortfall    Ej angivet  > 20 %  5-20 %  < 5 % 
  Bortfall med betydelse för   Analys saknas/ 
  resultatet    Ja  Nej 
  Etiska aspekter  Ej angivna  Angivna 

 
Resultat 
 
  Frågeställning besvarad   Nej  Ja 
  Resultatbeskrivning 
  (redovisning, tabeller etc.)   Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig 
  Statistisk analys 
  (beräkningar, metoder, signifikans) Saknas Mindre bra Bra 
  Confounders   Ej kontrollerat Kontrollerat 
  Tolkning av resultatet  Ej acceptabel  Låg  Medel  God 
   
Diskussion 
 
  Problemanknytning   Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig 
  Diskussion av 
  egenkritik och felkällor   Saknas  Låg  God 
  Anknytning till tidigare forskning  Saknas  Låg  Medel  God 
 
Slutsatser 
 
Överensstämmelse med resultat 
(resultatets huvudpunkter belyses)  Slutsats saknas  Låg  Medel  God 
Ogrundade slutsatser  Finns  Saknas 

 
Total poäng (max 47 p)     
 
Grad I:    80%  
Grad II:   70%  
Grad III:  60% 
Titel: 
Författare: 



 

Bilaga 3 Artikelöversikt 
Publicering 
År 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Veten- 
skaplig 
kvalitet 

2001 
Sverige 
 

Benzein, E. 
Norberg, A. 
Saveman, B-I. 

The meaning of the 
lived experience of 
hope in patients 
with cancer in 
palliative home 
care. 
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Boehmke, M. 
Brown, J. K. 
Dickerson, S. S. 
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hermeneutisk 
ansats 
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behandlingar och biverkningar och på sätt bli 
mer delaktig i sin behandling och känna till 
vilka valmöjligheter som finns. Det sociala 
stödet via datakontakter med andra 
medmänniskor med liknande erfarenheter ger 
hopp. Sjuksköterskan bör uppmuntra patienten 
att berätta om vad hon eller han har läst på 
internet och föra en öppen diskussion. 
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Danmark 

Böje, T. 
Delmar, C. 
Dylmer, D. 
Forup, L. 
Jakobsen, C. 
Möller, M. 
Pedersen, B. D. 
Sönder, H. 
 

Achieving harmony 
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with a chronic 
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Att beskriva patienternas 
attityder till hälsa och 
sjukdom i kombination med 
kronisk sjukdom och 
betydelsen av deras coping 
strategier i det dagliga livet. 

Kvalitativ metod: 
Fenomenologisk-
hermeneutisk 
ansats 
 
n=18 
18-75 år 

Att uppnå inre harmoni med sig själv innebär 
att förlika sig med sin situation, erkänna 
lidandet och sjukdomen som leder till 
acceptans. En del patienter når acceptans 
medan andra inte gör det. Den inre harmonin 
är beroende av hoppet som i sin tur är en källa 
till självförverkligande och andligt mod. Men 
där det finns hopp finns det tvivel, som kan 
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Ong, B. N. 
 

Living with low 
back pain – Stories 
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Att tillämpa begreppen hopp 
och förtvivlan i relation till 
upplevelsen av att ha 
ryggsmärta och beskriva hur 
olika människor handskas med 
sin ryggsmärta. 

Kvalitativ metod 
 
n=37 
Kvinnor 22 
Män 15 
19-59 år 

Patienter med kronisk ländryggsmärta 
berättare att de förutom att leva med den 
fysiska påfrestningen även får stå ut med de 
psykosociala konsekvenserna och de ständiga 
komplicerade utmaningarna som sjukdomen 
orsakar. Hälso- och sjukvårdspersonalen borde 
överväga patienternas växlande känslor av 
hopp och förtvivlan för att underlätta mer 
patientcentrerade strategier för behandling. 
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Cudney, S. 
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copingstrategier hos 
landsbygds- 
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Kvantitativ- och 
kvalitativ metod 
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37-61 år 

Genom ett Internetbaserat stödprogram blir 
landsbygdskvinnor med kroniska sjukdomar 
mer delaktiga i sin vård och kan delge sina 
fysiska och emotionella upplevelser till 
sjuksköterskorna via datorn. Sjuksköterskorna 
blir mer lyhörda för kvinnornas behov och får 
därmed en ökad möjlighet att planera åtgärder 
som kan öka kvinnornas livskvalitet. 
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Happell, B. 
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fotografier som 
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Kvalitativ metod: 
Fenomenologisk 
ansats 
 
n=8 
22-51 år 

Patienter med psykisk sjukdom har länge haft 
en negativ stämpel på sig och patienterna 
upplever inget hopp. 
Sjuksköterskornas kunskap om fenomenet 
hopp kan öka chanserna att en patient kan 
erbjudas adekvat och individuell vård som 
leder till att patienten kan uppleva hopp. 
Fotografier var ett bra hjälpmedel för 
patienterna att uttrycka sitt upplevda hopp.  
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Kim, D. S. 
Kim, H. S. 
Schwartz- 
Barcott, D. 
Zucker, D. 

The nature of hope 
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chronically ill 
patients. 

Upptäcka mönster av hopp 
hos kroniskt sjuka patienter 
som är beroende av sjukvård 
och identifiera huvuddragen 
och olika mönster av upplevt 
hopp. 

Kvantitativ- och 
kvalitativ metod 
 
Fas 1: 
Patienter 12 
Sjk 16 
 
Fas 2: 
Patienter 20 

Fem mönster av subjektiva upplevelser av 
hopp har framkommit. Kroniskt sjuka 
patienter upplever hopp på olika sätt genom 
att fokusera på olika dimensioner av mening. 
Istället för att värdera patientens hopp i 
kvantitet föreslås det att patientens upplevelse 
av hopp relateras till dessa olika mönster och 
dimensioner av mening. 
 
 
 
 

Grad I 
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Finland 
 

Kylmä, J. 
Lähdevirta, J. 
Vehviläinen- 
Julkunen, K. 

Hope, despair and 
hopelessness in 
living with 
HIV/AIDS: 
A grounded theory 
study. 

Att beskriva hoppets kraft hos 
vuxna som lever med 
HIV/AIDS. 

Kvalitativ metod: 
Grounded theory 
 
n=10 
Kvinnor 5 
Män 5 
33-55 år 

Hopp, förtvivlan och hopplöshet har granskats 
i relation till varandra. Definitionerna som 
framkom kan användas av kliniker för att 
identifiera dessa fenomen hos individer med 
HIV/AIDS. Detta kan hjälpa dem att röra sig 
mot hoppet och finna mening med livet. 
 
 
 
 

Grad I 

2004 
Norge 
 

Lohne, V. 
Severinsson, E. 

Hope and despair: 
The awakening of 
hope following 
acute spinal cord 
injury – An 
interpretative study. 

Att utforska patienternas 
upplevelser av hopp under de 
första månaderna efter en akut 
ryggmärgsskada. 

Kvalitativ metod: 
Fenomenologisk- 
hermeneutisk 
ansats 
 
n=10 
Kvinnor 4 
Män 6 
22-76 år 

Före hoppet finns det en osäkerhetskänsla, 
eftersom hoppet alltid strävar mot framtiden. 
Trots att patienterna upplevde osäkerhet och 
förtvivlan, kunde de uppleva hopp. Varje 
fysisk förbättring var en vändpunkt som 
stimulerade hoppets process vilket gjorde att 
de fortsatte att hoppas. Hoppets uppvaknande, 
som ofta är tyst, grundar sig i tiden som följer 
närmast efter olyckan. 
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Lohne, V. 
Severinsson, E. 

Hope during the 
first months after 
acute spinal cord 
injury. 

Upptäcka patientens 
upplevelse av hopp i det akuta 
skedet efter en 
ryggmärgskada. 

Kvalitativ metod: 
Fenomenologisk-
hermeneutisk 
ansats 
 
n=10 
Kvinnor 4 
Män 6 
22-76 år 

Patienten hoppades på återhämtning och varje 
framsteg stimulerade hoppet. Processen av 
hopp är framtidsorienterat. Sjuksköterskan bör 
använda sin skicklighet att utveckla hopp hos 
skadade patienter och få dem att se bortom 
situationen och lägga energi på rätt saker. 
 
 
 
 
 
 

Grad I 

2005 
Norge 

Lohne, V. 
Severinsson, E. 

Patients´ 
experiences of hope 
and suffering 
during the first year 
following acute 
spinal cord injury. 

Identifiera patienternas 
upplevelser av hopp och 
lidande under deras första år 
efter ryggmärgskada. 

Kvalitativ metod: 
Fenomenologisk-
hermeneutisk 
ansats 
                  
n=10 
Kvinnor 4 
Män 6 
22-76 år 
 
 
 

Upplevelser av lidande skapar hopp och 
längtan. Meningen med hoppet är att finna en 
möjlig väg ut ur sjukdomens onda cirkel och 
att hoppas ger en känsla av tröst. 
 
 
 
 
 
 

Grad I 

2006 
Norge 

Lohne, V. 
Severinsson, E. 

The power of hope: 
Patients 
experiences of hope 
a year after acute 
spinal cord injury. 

Att undersöka patienternas 
upplevelser av den mening de 
tillskriver hoppet ett år efter 
en akut ryggmärgsskada. 
 
 
 
 

Kvalitativ metod: 
Fenomenologisk-
hermeneutisk 
ansats 
 
n=10 
Kvinnor 4 
Män 6 
22-76 år 

Studien visar att upplevelsen av hopp var 
viktigt för alla deltagare, förutsatt att kraft och 
styrka tillförs till processen att kämpa, 
eftersom hoppet är nödvändigt för fortsatta 
framsteg och personlig utveckling. 
 
 
 
 

Grad I 



 

Publicering 
År 
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Urval 
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2006 
Sverige 
 

Persson, L-O. 
Rydén, A. 

Themes of effective 
coping in physical 
disability: An 
interview study of 
26 persons who 
have learnt to live 
with their disability. 

Upptäcka och identifiera 
subjektiva erfarenheter av vad 
som utgör god coping i 
specifika situationer. 

Kvalitativ metod: 
Grounded theory 
 
n=26 
Kvinnor 11 
Män 15  
29-65 år 

Personer med psykisk ohälsa/ kronisk 
sjukdom använder sig av olika strategier och 
från situation till situation. Denna studie har 
ett mer holistiskt synsätt på detta ämne än vad 
tidigare forskning har. 
 
 

Grad I 

2005 
Storbritannien 
 

Smith, B. 
Sparks, A. C. 

Men, sport, spinal 
cord injury, and 
narratives of hope. 
 

Utforska meningen av hopp 
hos män med ryggmärgskada 
som före skadan varit aktiva i 
sport. 

Kvalitativ metod 
 
n=14 
Män 14 
26-51 år 

Hoppet spelar stor roll och måste tas på allvar. 
Många av dessa patienter lever i ett kaos och 
hoppet är konkret. Det innebär att hoppet är 
relaterat till något specifikt eller materiellt 
resultat och patienterna vill ha önskvärda 
resultat. 
 
 

Grad II 

2005 
Australien 

Turner de S. Hope seen through 
the eyes of 10 
Australian young 
people. 

Att redovisa resultatet från en 
fenomenologisk studie gjord 
på 10 unga människor och 
deras upplevelse av hopp.  

Kvalitativ metod 
 
n=10 
18-25 år 

Alla människor har en egen ”skattkista” med 
minnen. Beroende på omständigheter och 
möjligheter i livet fylls ”kistan” på med hopp 
eller töms på hopp. Hoppet är en mycket 
viktig del i vården. Som sjuksköterska är det 
viktigt att förstå det och även tänka på hoppet 
för egen del innan de kan erbjuda hoppfulla 
strategier till patienterna. 
 
 

Grad II 

2000 
USA 

Weil, C. M. Exploring hope in 
patients with end 
stage renal disease 
on chronic 
hemodialysis. 

Att utforska definitionerna och 
källorna av hopp hos patienter 
med kronisk hemodialys. 

Kvalitativ metod 
 
n=14 
Kvinnor 5 
Män 9 
43-81 år 

Processen med att bevara hoppet är centralt 
för att kunna hantera förändringar i 
sjukdomsprocessen och ökar motivationen att 
visualisera mål i framtiden. Som personal är 
det viktigt att stötta patientens mål och hjälpa 
denna att få ett ökat hopp. Detta leder till att 
dialysresultatet förbättras. 
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