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Sammanfattning                    Människor är i behov av tröst under hela livet, det är 

en del av vården ur ett holistiskt synsätt. Det är 

därför viktigt att sjuksköterskan förstår värdet av 

tröst i sitt arbete och betydelsen för patienten. Syftet 

var att belysa vad tröst är i omvårdnad. Studien 

genomfördes som en litteraturstudie där 13 

vetenskapliga artiklar utgjorde underlaget för 

resultatet. Ofta har patienter många emotionella 

känslor som oro, ångest och är i behov av tröst i 

omvårdnaden. Sjuksköterskan tröstade genom att 

lyssna, vara tyst, samtala och sitta bredvid patienten i 

lugn och ro, vilket lugnade patienten och lindrade 

lidandet. Familjen fanns som ett stöd och fungerade 

som en tröst då de kände till patientens behov. Tröst 

uppstod ofta när patienter med samma diagnos fick 

samtala med varandra. De kände att de kunde ha en 

dialog om allt, även de upplevelser som de inte 

kunde delge sina närstående. Patienterna fann även 

tröst inom sig själv och kunde då kontrollera sin egen 

ångest, oro och nervositet. Det är av stor betydelse att 

tröst gestaltas i sjuksköterskeutbildningen, forskning 

samt ute i yrkesverksamheten för en ökad förståelse 

av betydelsen av tröst som en omvårdnadsåtgärd.  
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Abstract  People are in need of comfort throughout life, it is a 

part of health care from a holistic approach. It is 

therefore important that the nurse understands the 

value of comfort in their work and the importance for 

the patient. The aim was to highlight what 

consolation is in nursing. The study was conducted 

as a literature review where 13 scientific articles 

were the basis for the results. Often patients have 

many emotional feelings such as concern, anxiety 

and are in need of consolation in nursing. The nurse 

comforted by listening, being quiet, talking and 

sitting next to the patient calmly, which reassured the 

patient and relieving suffering. The family was as a 

support and a comfort because they knew the 

patient's needs. Consolation often occurred when 

patients with the same diagnosis were conversing 

with each other. They felt that they could talk about 

everything, even the experiences that they couldn’t 

share with their family. Patients also found solace 

within themself, and they could control their own 

anxiety, worry and nervousness. It is of great 

importance that comfort emerges in nursing 

education, research and out in the field for a better 

understanding of consolation. 
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Inledning 
 

Tröst är ett mångdimensionellt begrepp som är svårt att definiera, människor och patienter 

upplever tröst på olika vis (Roxberg, 2012). Malinowski & Stamler (2002) anser att 

människan längtar efter tröst från födseln. Ett nyfött barn tröstas av sina föräldrar när de 

vaggas i famnen och barn slutar gråta när de omfamnas efter att ha skadat sig. Vuxna finner 

tröst i att vara bland vänner och familj samt genom att trösta andra eller vara för sig själva 

(Dahlqvist, Söderberg & Nordberg, 2008). Äldre tröstas genom att få sin hand hållen och blir 

lyssnade på (Malinowski & Stamler, 2002). I dagens sjukvård fokuserar omvårdnaden främst 

på att lindra och att bota patienterna. Tekniken och den medicinska kunskapen utvecklas 

vilket gör att sjukvården fokuserar på de begreppen. Det gör att tröstandet i vården förbises 

och utgör en mindre viktig del i omvårdnaden (ibid).  

 

Vårdvetenskapen utgår från fyra konsensusbegrepp person/människa, hälsa, omgivning/miljö 

och omvårdnad (Bergbom, 2012). De begreppen ingår i vårdandet och utgör kärnan i 

omvårdnad. De fyra konsensusbegreppen uppmärksammas i tröstandet som 

omvårdnadshandling (Eriksson, 2001, i Bergbom, 2012). Människan är en deltagare i vården 

och behöver därför vara delaktig för en god omvårdnad. Hälsan, välbefinnandet och 

omgivningen påverkar omvårdnadsbehovet. Tröst är ett behov som finns under hela livet och 

bör därför betraktas som en viktig del i en holistisk omvårdnad (Malinowski & Stamler, 

2002).  

 

Bakgrund 
 
Läkekonstens fader Hippokrates ansåg att det fanns tre olika sätt att hjälpa en sjuk människa 

genom att ”stundom bota, ofta lindra, alltid trösta” (citerad i Ångström-Brännström, 2010). 
Tröst är ett äldre begrepp som nämns i grekisk och romersk filosofi samt i bibeln (Roxberg, 

2005). I början av 1900-talet började begreppet tröst användas och fick en viktig roll inom 

sjukvården (Hunter Mcilveen & Morse, 1995). Fram till år 1929 hade den medicinska 

vetenskapen internationellt inte samma möjlighet att lindra en patients lidande vilket 

medförde att sjuksköterskan fick lindra lidandet genom att prata och lyssna på patienterna 

vilket gav dem tröst. De flesta patienterna vårdades i hemmet och sjuksköterskans kompetens 

var baserad på omvårdnad vilket gjorde att det fanns tid till tröst. En bra sjuksköterska 

medverkade till att patienten hade det bra hemma och tillhandahållandet av tröst var i första 

hand den centrala faktorn i sjuksköterskans roll. Efter år 1930 ändrades sjuksköterskornas 

yrkesroll från att utföra sitt yrke i hemmiljö där tröstande omvårdnadsgärder var i fokus till 

arbetsinsatser i sjukhusmiljö där det fokuserades mer på medicinska åtgärder. Den centrala 

fokusen på tröst blev ytterligare osynligt i vårdandet runt år 1960 då målet för sjuksköterskans 

yrke fick en mer medicinsk inriktning (ibid).  

 

Begreppet tröst 
 
I svenska språket kommer begreppet tröst från fornsvenskan med betydelse i förtröstan, 

hugnad och trygghet. I Mattson-Lidsle & Lindström (2001) begreppsanalys utifrån tröst har 

synonymerna hugsvalelse, lindring och lisa det starkaste sambandet med tröst och har 

betydelsen i lugnande och lättnad. Ett annat ord som har ett starkt samband med begreppet 
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tröst är förtröstansfull, som innehåller egenskaper som tillitsfull och hoppfull (ibid). Tröst kan 

vara en hjälp och välgärning i vårdandet och kan översättas till de engelska begreppen 

comfort och comforting. Tröst har skildrats som att den bara finns där och förklarats som att 

någon håller om, är nära och förstår människans lidande (Roxberg, 2005). 

 

Intentionerna i omvårdnad har sin förankring i patientperspektivet för att möta och bemöta 

människors grundläggande fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. De ska även 

tillgodoses vid hälsa och ohälsa (Ternestedt & Norberg, 2009). Enligt Kolcaba (1992, i 

Roxberg, 2012) framstår tröst som en sammansättning av de fyra begreppen i människans 

grundläggande behov. Det fysiska behovet försöker finna en tröst som ger en befrielse av 

orsaken till lidande hos människan (Kolcaba, 1991). Det psykiska och andliga behovet söker 

en tröst som ger lindring och fridfullhet som leder till välbefinnande. Det socialt skildrade 

behovet söker en tröst med förklaringen av vad som gör livet lätt eller njutbart (ibid). Tröst 

definieras i omvårdnad som att tillgodose de grundläggande behoven av lättnad, lindring och 

välbefinnande vid påfrestande situationer och lidande i omvårdnaden (Kolcaba, 1994). Morse 

(1992) beskriver tröst som ”a state of well-being that may occur during any stage of health-

illness continuum”(s.93) då förklaras tröstandet som beröring, samtal och att lyssna. Morse 

(1992) förklarar att tröst kan vara tillfällig eller långvarig åtgärd beroende av behovet vid 

lidandet.  

 

Comfort may be a blanket or breeze, 

Some ointment here soothe my knees, 

A listening ear to hear my woes; 

A pair of footies to warm my toes, 

A PRN medication to ease my pain; 

Someone to reassure me once again, 

A call from my doctor, or even a friend, 

A rabbi or priest as my life nears the end, 

Comfort is whatever I perceive it to be,  

A necessary thing defined ”only” by me.  

 

(Kolcaba, 1994, s.289) 

 

Det finns även tröst som inte tröstar, så kallad icke-vårdande tröst (Roxberg, 2005). Med icke-

vårdande tröst menas att vårdaren inte går på djupet av lidandet och vänder sig från 

människans lidande. Det skapar en känsla av övergivenhet och ensamhet hos den som 

behöver tröst. Roxberg (2005) beskriver den icke-vårdande trösten som snabbförband, det är 

en provisorisk och kortvarig utväg. Tröst kräver en förståelse för den andre människan, att 

vara närvarande och gå in på djupet av lidandet för att tröst ska vara vårdande. 

 

Tröstandet 

 
Den som söker vård är sårbar och lägger ansvaret för tröst hos vårdaren (Santamäki Fischer & 

Dahlqvist, 2009). För tröst krävs öppenhet hos vårdtagaren och en tillit till vårdgivaren vilket 

är en process som kan ta lång tid. Det går inte att planera och skynda på tröst utan den måste 

infinna sig naturligt. Det kan betyda att ingången till människans lidande äger rum i en 

tröstande sammankomst där patienten förstår att vårdaren har kunskap om att dennes lidande 

(Roxberg, 2005). Kunskapen om att människan förstår att hon är uppfattad i sitt lidande kan 

då upplevas som glädje och lättnad.  
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För att vara en bra vårdare och kunna trösta behövs empati och lyhördhet (Santamäki Fischer 

& Dahlqvist, 2009). De två egenskaperna skapar ett förtroende till vårdaren och vårdtagaren 

kan få sina behov tillgodosedda. Empati gör att vårdaren förstår människans situation och 

känslomässiga tillstånd för att ge tröst (Santamäki Fischer & Dahlqvist, 2009). Lyhördhet 

hjälper vårdgivaren att upptäcka när patienten är beredd att öppna för tröst, visa sårbarhet och 

känslor (Nortvedt & Grimen, 2006, i Santamäki Fischer & Dahlqvist, 2009). Empati och 

lyhördhet behövs även för att kunna läsa de icke verbala signalerna i patienternas sårbarhet 

och behovet av tröst. 

 

I mötet mellan två människor byts erfarenheter och sjuksköterskan behöver vara öppen med 

sina erfarenheter och egna känslor för att kunna styra en tröstande åtgärd (Kolcaba, 1994). 

Tröst är tillfredställande för patienten men även för sjuksköterskan som tröstar. Det är 

naturligt då personernas erfarenheter av tröst utbyts och delas, det ger en personcentrerad vård 

(Kolcaba, 1994). Tröstande åtgärder är rogivande och frambringar ett lugn, en känsla av lycka 

och lindring (Mattsson-Lidlse & Lindström, 2001). Tröst blir en upplevelse av lättnad när 

människans behov blir tillgodosett (Tutton & Seers, 2003a). De utgångspunkter som bör 

finnas för att trösta är att finna ett rum och en stämning så tröst kan hitta dit (Roxberg, 2005). 

Det tvivelaktiga med tröstandet är att det inte finns riktlinjer på hur det ska genomföras i 

vårdandets verklighet, det sker genom att vårdaren anses inneha en förmåga att förstå och 

trösta på det sätt som anses lämpligt. Tröst är ett samspel mellan personer, tillfälle och miljö 

(Benner, 1997, i Santamäki Fischer & Dahlqvist, 2009).  

 

Problemformulering 
 
Människor är i behov av tröst under hela livet och det är en viktig del av vården ur ett 

holistiskt synsätt. Tröst är ett vardagligt begrepp och är en självklarhet i familjerelationer och 

är därför svårt att se som en omvårdnadshandling. Tröst har setts som en kvinnlig handling 

och har därför ingen tydlig förankring i en yrkesroll. Vad tröst är som vårdande handlingar i 

en sjuksköterskas verksamhetsområde utifrån ett teoretiskt/beprövat perspektiv är inte tydligt 

vetenskapligt utforskat. Många forskare betonar betydelsen av att sjuksköterskan förstår 

värdet av tröst i sitt arbete samt i sjukvården som helhet. Det är därför viktigt för 

sjuksköterskan att lära sig att trösta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet samt att förstå 

betydelsen av tröst för patienterna.  

 

Syfte 
 
Syftet var att belysa vad tröst är i omvårdnad. 

 

Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturöversikt enligt Friberg (2006) med syftet att få en 

djupare förståelse genom granskning av litteratur och vetenskapliga artiklar inom det valda 

området. 
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Datainsamling 
 
Först gjordes en osystematisk litteratursökning där syftet var att skaffa en översikt över det 

valda forskningsområdet och för att avgränsa forskningsproblemet (Friberg, 2006). Sedan 

gjordes den egentliga sökningen som en systematisk litteratursökning enligt Friberg (2006). 

Sökorden formulerades för att överensstämma med problemformuleringen och syftet i 

litteraturstudien. Lämpliga databaser som valdes ut var Cinahl, PsycInfo och PubMed som 

innehåller omvårdnadsforskning av vetenskaplig kvalitet för att få hög sensitivitet i 

litteratursökningen. Sökorden valdes utifrån problemformulering och syfte vilka var tröst, 

trösta, tröstande, omvårdnad och lidande. Orden översattes till engelska och gav 

motsvarigheterna consolation (tröst), comfort (trösta), solace (tröst), console (trösta), 

comforting (tröstande), caring (omvårdnad) och suffering (lidande). I samtliga sökningar 

användes sökorden i fritext eller som titelord då det inte fanns som deskriptorer i databasernas 

terminologi, headings i Cinahl, thesaurus i PsycInfo och MeSH i PubMed. Sökorden 

formulerades olika i databaserna, de visas i tabell 1. För att förtydliga vilket samband 

sökorden skulle ha till varandra användes orden AND och OR med hjälp av boolesk söklogik 

(Friberg, 2006). Kombinationerna av sökorden som gav relevanta artiklar till resultatet i de 

olika databaserna redovisas i tabell 2, bilaga A. Artiklar som återkom i de olika sökningarna 

redovisas inom parantes.  

 

För att få hög sensitivitet och hög specificitet på sökningarna valdes inklusions- och 

exklusionskriterier (Willman, Stoltz & Beahtsevani, 2011). Studiens inklusionskriterier var 

artiklar skrivna på engelska samt peer reviewed artiklar. Exklusionskriterier var artiklar 

gjorda om djur. Årtalet på artiklarna valdes att inte avgränsas då det fanns en begränsning på 

forskning om ämnet. 

 

Till urval 1 valdes tjugo kvalitativa artiklar då titel och abstract överrensstämde med studiens 

syfte och sedan lästes artiklarna igenom enskilt. Efter genomläsning av artiklarna diskuterades 

de gemensamt och tre artiklar exkluderades då de inte var relevanta till studiens syfte. 

Resterande sjutton artiklar granskades sedan gemensamt enligt Carlsson & Eimans (2003) 

bedömningsmall för kvalitativa artiklar. Efter granskning exkluderas ytterligare fyra artiklar 

då de graderades till grad III. Elva artiklar graderades till grad I och vars resultat ansågs vara 

relevant till studiens syfte och valdes till urval 2. Två artiklar graderades till grad II men 

inkluderas till urval 2 då de ansågs vara relevanta till studiens syfte. 

 

Tabell 1. Sökordsöversikt           

 

Sökord 

 

Cinahl 

 

PsycInfo 

Tröst 

 

”Consolation” (Fritext) ”Consolation” (Title) 

Trösta 

 

”Comfort” (Title) ”Comfort” (Title) 

Tröstande 

 

”Comforting” (Title)  

Lidande 

 

”Suffering” (Fritext) ”Suffering” (Title) 

Omvårdnad 

 

Caring [MH]  
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Artikelsökning Cinahl 

 
Sökorden kontrollerades först i Cinahl headings om det fanns som ämnesord och den 

deskriptor som var tillänglig var caring, vilket söktes som major heading [MH]. Även 

suffering fanns som deskriptor, men sökningen gav inget relevant resultat och valdes därför 

att sökas som fritext. Övriga sökord användes som fritext respektive [Title] då de inte fanns 

som ämnesord i Cinahl headings, vilka var consolation, comfort, comforting, console, consol* 

och solace. Första sökningen gjordes i Cinahl på sökordet consolation som fritext vilket gav 

28 träffar. Övriga sökord som användes i databasen kombinerades enligt boolesks söklogik 

(Friberg, 2006). Sökordet consol trunkerades med asterisk * för att inkludera olika 

böjningsformer av ordet. Då console, solace och consol* i kombination med övriga sökord 

inte gav några relevanta träffar eller nya artiklar, redovisas dessa inte i sökhistoriken. 

Kombinationen av sökorden consolation och suffering med boolesk söklogik AND gav med 

inklusionskriterierna som avgränsningar inga nya träffar och redovisas därför inte i 

sökhistoriken. En kombinerad sökning av comforting samt consolation i titeln användes 

boolesk söklogik OR, sökningen kompletterades även med AND och sökordet caring som 

[MH]. Sökningen gav 17 träffar, av dessa valdes två artiklar ut som var relevanta till syftet till 

urval 1.  

 

Artikelsökning PubMed 
 
I flertalet sökningar i PubMed användes samma sökord som i Cinahl. Sökorden fanns inte 

som Mesh-termer och söktes då som [Title/Abstract] eller fritext. Precis som i Cinahl 

användes boolesk söklogik OR i sökningen med comforting och consolation, i övrigt 

användes boolesk söklogik AND. Sökordet consolation söktes som [Title/Abstract] och gav 

tjugofem träffar med begränsningarna English language och human. Av de artiklarna valdes 

en till urval 1, men graderades till grad III och valdes därför bort. Sökningarna i PubMed gav 

för övrigt inga nya träffar eller relevanta artiklar och redovisas därför inte i sökhistoriken. 

 

Artikelsökning PsycInfo 

 
Databasen Psycinfo valdes att användas då den innehåller artiklar med inriktning på psykologi 

samt närliggande ämnen, som omvårdnad. Sökorden fanns inte i PsycInfos termonologi 

thesaurus och söktes därför som [Title] eller fritext. Precis som i föregående databaser gjordes 

första sökning på sökordet consolation som [Title] med avgränsningarna peer reviewed, 

english och human. Denna sökning gav tjugoen träffar och efter två lästa abstract valdes en 

artikel till urval 1, efter granskning valdes den vidare till urval 2 då den var relevant till 

studiens syfte. Även i denna databas användes boolesk söklogik AND i sökningen med 

suffering och comfort. Flertalet sökningar i PsycInfo är genomförda på samma sätt som i 

Cinahl och PubMed med samma sökkombinationer och enbart sökningar som resulterat i 

artiklar till urvalet redovisas i sökhistoriken.  
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Manuell sökning 

 
En kompletterande sökning genomfördes som manuell sökning baserad på Cinahls förslag på 

liknande artiklar till en resultatartikel samt referens i resultatartikel. Friberg (2006) tar upp 

manuell sökning som alternativ på grund av att det finns vetenskapliga artiklar som är svåra 

att hitta i systematisk litteratursökning. Den manuella sökningen gav tre relevanta artiklar till 

urval 2.  

 

Databearbetning 
 
Resultatartiklarna granskades gemensamt efter Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall 

för kvalitativa studier. Artiklarna i urval 2 sammanställdes sedan i en artikelöversikt för att 

skapa en överblick på artiklarnas innehåll som redovisas i tabell 3, bilaga B1-B7. Artiklarna 

lästes igenom ett flertal gånger enskilt för analys och sammanfattades, sedan diskuterades 

likheter och skillnader i resultatet enligt Friberg (2006) gemensamt. Efter diskussion 

gestaltades tre huvudteman som var kommunikation, närhetens tröst samt egen tröst. Varje 

huvudtema tilldelades en färg, artiklarna genomlästes ytterligare en gång enskilt och resultatet 

i artiklarna färgkodades gemensamt efter varje huvudtema.  

 

Resultat 
 

Kommunikation 
 

Flertalet av de granskade studierna visar att information, samtal och dialog var en viktig del 

av tröstandet för patienterna i vården (Bottorff, Gogag & Engelberg-Lotzkar, 1995; Hawley, 

2000; Tutton & Seers, 2003b; Johansson, Roxberg & Fridlund, 2008; Yousefi, Abedi, 

Yarmohammadian & Elliott, 2009; Ångström-Brännström, Norberg, Strandberg, Söderberg & 

Dahlqvist, 2010). Ofta hade patienter många emotionella känslor som oro, rädsla, ångest och 

nervositet på grund av misstänkt diagnos eller fastställd diagnos (Hawley, 2000).  

 

Dialogen var en viktig del i patienternas tröst (Norberg, Bergsten & Lundman, 2001). 

Tröstrika dialoger baseras på delaktighet och kan ske i det tysta då sjuksköterskan lyssnar på 

patienten. Genom att samtala under omvårdnaden behöll sjuksköterskan kontakt med 

patienten och kunde läsa av dennes behov av tröst samt att patienten kände sig delaktig i 

omvårdnaden (Hawley, 2000). Sjuksköterskorna tröstade genom att visa empati, de gjorde sig 

tillgänglig för patienten genom att lyssna, vara tyst, samtala och sitta bredvid patienten i lugn 

och ro (Bottorff et al., 1995; Johansson et al., 2008; Langegard & Ahlberg, 2009; Yousefi et 

al., 2009; Ångström-Brännström et al., 2010). Även sjuksköterskans lugnande samtalston till 

patienten gav tröst (Bottorff et al., 1995). Patienterna uppgav att då sjuksköterskan samtalade 

och lyssnade på deras egen historia skapades en tillit (Langegard & Ahlberg, 2009). Vilket 

gjorde att när patienten blev förstådd, öppnades en väg till tröst.  

 

Enligt Norberg et al. (2001) borde även den som förmedlade tröst kommunicera underförstått, 

inte lägga någon egen värdering i situationen men ändå förstå patientens situation. Patienterna 

önskade en sjuksköterska som kunde se förbi sjukdomen, för det skapade en djupare relation 
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(Fagerström, Eriksson & Bergbom Engberg, 1997; Yousefi et al., 2009). De ville bli 

bekräftade och uppfattade som egna individer efter deras behov. Sjuksköterskorna kunde 

uppleva att alla patienter inte behövde erbjudas tröst vid alla situationer, alla hade inte behov 

av tröst (Johansson et al., 2008). Istället var det viktigt att vara lyhörd och läsa situationen 

genom medvetenhet och ställa öppna frågor, då kunde behovet identifieras. Ibland kunde 

sjuksköterskorna vara i ett sinnestillstånd som gjorde att de inte kunde vara lyhörda och känna 

när patienterna var i behov av tröst (Johansson et al., 2008). När de var upptagna med sina 

egna tankar blev det svårt att fokusera på patienten och därmed förhindrades tröstandet 

(Roxberg, Eriksson, Rehnsfeldt & Fridlund, 2006; Johansson et al., 2008). 

 

När patienterna erhöll information om sin sjukdom och behandling kände de tröst och deras 

ångest lugnades (Bottorff, et al., 1995; Tutton & Seers, 2003b; Ångström-Brännström et al., 

2010). Informationen gav patienterna möjlighet att förutse obehag och de kände delaktighet 

samt fick tid att anpassa sig till situationen. Närstående kände även tröst när de tilldelades 

information om situationen. De fungerade som en informationskälla för sjuksköterskorna då 

de hade kunskap om patientens behov och behövde vara informerade om omvårdnaden 

(Yousefi et al., 2009). Det var viktigt att samla information om och från patienterna för att de 

skulle få en identitet samt skapa en djupare relation. Relationen gjorde att sjuksköterskan 

visste hur patienten kommunicerade och kunde då öppna till ett tröstande samtal (Tutton & 

Seers, 2003b). Alla patienter öppnade inte upp sig och avslöjade inte sina tankar och känslor 

utan förblev reserverade. Sjuksköterskan var då oförmögen att ge tröst och fick vänta tills 

patienten var öppen för tröst (Johansson et al., 2008; Norberg et al., 2001). Närstående var ett 

känslomässigt stöd för patienten vid svåra besked och situationer. Patienten och familjen 

kände trygghet när de kunde vara med i diskussionen angående sjukdomen och fick en 

struktur i de okända (Ångström-Brännström et al., 2010). Strukturen medförde att ingen ny 

nervositet eller ångest skapades vilket var tröstande (Hawley, 2000). Det var viktigt att 

sjuksköterskan fokuserade på patienten och såg till att patienten och närstående uppfattat och 

förstått informationen för att den skulle vara tröstande (Bottorff et al., 1995; Tutton & Seers, 

2003b). För att finna tröst behövde patienten ha accepterat sin sjukdom och förstått vad den 

innebar (Langegard & Ahlberg, 2009).  

 

Närhetens tröst 
 
Patienterna i samtliga studier fann tröst genom att de kände tillhörighet och närhet till 

familjen, vänner, sjuksköterskor eller medpatienter (Bottorff et al., 1995; Roxberg et al., 

2006; Öhlén & Holm, 2006; Santamäki Fischer, Nygren, Lundman & Norberg, 2008; 

Langegard & Ahlberg, 2009; Ångström-Brännström et al., 2010). Sjuksköterskorna var en 

viktig källa till tröst (Ångström-Brännström et al., 2010). Patienten hade ofta ett förtroende 

för sjuksköterskornas kunskap, kompetens och deras känsla för omhändertagande, vilket 

skapade välbefinnande och gav tröst (Fagerström et al., 1997; Yousefi et al., 2009). 

Sjuksköterskan behöver anpassa sig efter patientens behov och ta sig tid till att trösta (Bottorff 

et al., 1995). Som en tröstande omvårdnadsåtgärd använde sig sjuksköterskorna ofta av fysisk 

tröst, för att visa att de brydde sig om och var engagerade i patientens behov (Bottorff et al., 

1995; Fagerström et al., 1997; Tutton & Seers, 2003b; Johansson et al., 2008). En fysisk tröst 

kunde vara en beröring, att ge läkemedel eller hjälpa patienten med den personliga 

omvårdnaden. Ofta förknippades tröst med beröring som att få sin hand hållen, en smekning 

på armen eller blir erbjuden något att dricka (Hawley, 2000). En fysisk tröst lugnade patienten 

i stressade situationer, lindrade smärta och distraherade vid påfrestande moment i vården 

(Bottorff et al., 1995; Hawley, 2000). Genom fysisk och psykisk närhet visade sjuksköterskan 
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att patienten var en egen individ med personliga behov av tröst (Bottorff et al., 1995). Fysisk 

tröst hörde ihop med emotionell och andlig tröst, de integrerade och påverkade varandra 

(Tutton & Seers, 2003b). Patienterna i Tutton & Seers (2003b) studie upplevde en psykisk 

och andlig tröst när de blev fysiskt berörda av sjuksköterskorna. Sjuksköterskor som hade 

brist på mod, medkänsla och otillräcklig kunskap om existentiella/andliga frågor hade svårt 

att upptäcka och förstå patientens behov av tröst (Fagerström et al., 1997). Medvetenheten om 

tröst utgår från sjuksköterskornas egna erfarenheter och var en spontan reaktion på lidande 

hos en annan människa, det medför därför en risk att undvika tröst (Roxberg et al., 2006). 

Patienterna i Tutton & Seers (2003b) studie upplevde att en del omvårdnadshandlingar inte 

var tröstande. När sjuksköterskan inte var engagerad, saknade sympati och hade hårt 

tillvägagångssätt blev behovet av tröst inte tillfredsställt. 

 

En annan tröstande åtgärd som sjuksköterskorna använde sig av var humor som ironi, slang 

eller skämtade under omvårdnaden (Bottorff et al., 1995). Humor fick många patienter att 

slappna av i påfrestande och stressade situationer. Roliga ord relaterade till sjukdom eller 

behandling fick patienterna att uppleva att de kunde vara sig själva. Sjuksköterskan var sig 

själv, skrattade, log och var ärlig i sitt förhållningssätt till patienten. Ofta uppstod tröst med 

humor vid fysisk omvårdnad. En förutsättning för att humor skulle vara en tröst var att 

sjuksköterskan och patienten hade tillit genom att känna varandra (ibid). Det är svårt för 

sjuksköterskorna att trösta patienter som de inte hade någon relation till, en ytlig tröst 

skapades då det inte fanns någon tillit mellan dem (Tutton & Seers, 2003b; Roxberg et al., 

2006). En god relation och personkemi mellan patient och sjuksköterska var viktig för att 

kunna förmedla tröst och nå djupet av lidandet (Fagerström et al., 1997; Tutton & Seers, 

2003b; Roxberg et al., 2006; Johansson et al., 2008; Ångström-Brännström et al., 2010). 

 

Familjen och närstående hade en stor betydelse i tröst för patienterna (Öhlén & Holm, 2006; 

Santamäki Fischer et al., 2008; Langegard & Ahlberg, 2009; Yousefi et al., 2009; Ångström-

Brännström et al., 2010;). Genom att sjuksköterskan också involverade och uppmärksammade 

närståendes behov blev det ett erkännande för dem (Hawley, 2000; Öhlén & Holm, 2006). 

Det var viktigt att hela tiden informera och uppdatera om patientens tillstånd och omsorg. För 

de som inte hade närstående vid sin sida var kontakt via telefonsamtal av stor betydelse för 

både närstående och patient. Det gjorde att sjuksköterskan tog över ansvaret och tog hand om 

familjen, vilket var en lättnad för patienten och blev på så sätt en indirekt tröst (Hawley, 

2000). Familjen var viktig för patienten men kunde samtidigt vara krävande, då patienten 

själv var tvungen att trösta. Patienterna tyckte det var påfrestande att trösta någon annans 

ångest samtidigt som sin egen (Langegard & Ahlberg, 2009). När patienten var ett barn är 

hela familjen involverade i vården (Ångström-Brännström et al., 2010). Tröst var därför lika 

viktigt för båda parter. De kände trygghet och tröst när de kunde vara med i vården och var 

även de som visste vad som tröstade barnet och vilka coopingstrategier de hade. Föräldrarna 

kände att de hade ett meningsfullt uppdrag att utföra. Sjuksköterskan skapade en relation till 

hela familjen vilket kändes tröstande för föräldrarna. De kände lättnad när barnet fick tröst 

från sjuksköterskan, att någon annan fanns där vid påfrestande situationer. Barnen fann ofta 

en favorit bland sjuksköterskorna, vilket tröstade föräldrarna då de såg vilken relation som 

skapades med en viss sjuksköterska och tilliten som uppstod dem emellan.  En professionell 

och personlig roll utvecklades mellan sjuksköterskan och familjen (ibid).  

 

Tröst uppstod ofta när patienter med samma diagnos samtalade med varandra (Langegard & 

Ahlberg, 2009; Öhlén & Holm, 2006). De kunde prata om sin sjukdom, förstod varandras 

lidande och fick en avslappnad relation. Patienterna kände att de kunde prata om allt, även de 

upplevelser som de inte kunde delge sina närstående. De bekräftade varandras upplevelser 
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och känslor genom att de lyssnade på varandras situationer. Det skapade en gemenskap och 

tillhörighet till varandra (ibid). Föräldrar kände samhörighet till andra föräldrar på 

avdelningen där deras respektive barn var inlagda (Ångström-Brännström et al., 2010). När 

barnen somnat för natten kunde de diskutera med varandra och med sjuksköterskorna om 

deras upplevelser av situationen, vilket blev en stor trygghet och tröst.  

 

Egen tröst 
 
Det fordrades en stor prestation att finna tröst inom sig själv (Williams & Irurita, 2005; 

Santamäki Fischer et al., 2008). Patienterna i Langegard & Ahlberg (2009) tar upp att det var 

tröstande att själva kunna kontrollera ångest, stress och oro. Det ansågs vara en styrka att 

klara av att göra det själv, vissa ville vara ensamma med sina tankar och sin kropp vilket gav 

dem tröst. Det var bra när sjuksköterskan motiverade, uppmärksammade och hjälpte 

patienterna att hitta sin självkontroll för att kunna trösta sig själva och finna välbefinnande 

(Bottorff et al., 1995). Patienternas självkänsla, självförtroende, motivation och beslutsamhet 

bidrog till hur de hanterade olika situationer och fann tröst själv (Williams & Irurita, 2005). 

Det påverkade patienternas inre styrka, själ och livskraft. När de insåg att de kunde bidra till 

sitt eget tillfrisknande genom självtröst, kände patienterna sig mer känslomässigt bekväma 

och det hjälpte dem i deras fysiska återhämtning. Emotionell egen tröst associerades med 

personliga känslor hos patienten och kunde definieras som positiva och trevliga känslor, ett 

tillstånd av avslappning som påverkade den fysiska kroppen (Tutton & Seers, 2003b; 

Williams & Irurita, 2005). När patienterna kände sig känslomässigt lugna blev det en 

förbättring i deras fysiska tillstånd. Williams & Iruritas (2005) studie visade på att emotionell 

tröst minskade det fysiska obehaget.  

 

Det ansågs vara självtröst för äldre patienter när de fick trösta andra, dels vara glad för någon 

annans skull och att hjälpa andra (Santamäki Fischer et al., 2008). Att trösta sig själva var 

även att tänka positivt och se det negativa ur en annan aspekt. Tankarna kunde vara minnen 

från förr och personer som funnits vid ens sida under livet. Patienterna fann även tröst genom 

saker som fotografier, böcker och att titta på film. Arbete och att kunna använda sin kropp var 

en viktig källa till tröst, att kunna själv gav hopp om framtiden (Tutton & Seers, 2003b). Flera 

studier visade att närheten och tron på Gud var en viktig del av självtrösten (Santamäki 

Fischer et al., 2008; Langegard & Ahlberg, 2009; Yousefi et al., 2009). Tröst genom Gud fick 

patienterna genom att ha en ärlig relation till sig själva, andra och till Gud. Glädjen att komma 

till himmelen, möta nära och kära igen ansågs vara tröst. Att läsa i bibeln och att be till Gud 

var grunden till tröst för äldre äldre (Santamäki Fischer et al., 2008). Närheten till den heliga 

dimensionen innebar att bli rörd av glädje, som förenar oss med livet och världen  

(Norberg et al., 2001). Djupt troende patienter ser andligheten som ett grundläggande 

mänskligt behov och de fann själva tröst genom Gud (Yousefi et al., 2009).  

 

Hemmet upplevdes ofta som en miljö där patienten kände sig trygg, en fristad och hade en 

stor betydelse för självtrösten (Roxberg et al., 2006; Ångström-Brännström et al., 2010). Där 

fanns inga krav som utanför hemmet. Här kände patienten en inre styrka och kunde vara sig 

själv. En upplevelse av det välkända, att vara i sin egen vardag var en tröst. Patienter som var 

inneliggande på en vårdavdelning ville ofta skapa en behaglig miljö, det skapade en trygghet 

och ett lugn trots den påfrestande situationen (Tutton & Seers, 2003b; Yousefi et al., 2009; 

Ångström-Brännström et al., 2010). Enligt Yousefi et al. (2009) studie upplevde patienterna 

att en behaglig och lugn miljö lindrade deras lidande. Det gjorde att de lättare hanterade sin 

situation. 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 
Utifrån problemformulering och syfte valdes databaserna Cinahl, Psycinfo och PubMed då de 

innehåller forskning inom omvårdnad och täcker en stor del av sökområdet samt att hitta 

evidensbaserad kunskap. Sökningarna i PubMed gav endast dubbletter av tidigare funna 

artiklar eller inga nya relevanta artiklar till resultatet. Artiklarna som valdes var alla skrivna 

på engelska vilket kan anses vara en styrka då flertalet vetenskapliga tidskrifter endast 

publicerar artiklar på engelska samt att det vetenskapliga språket i världen är engelska. Vid 

sökningarna avgränsades inte tidsperioden på artiklarna då forskning om ämnet var begränsat. 

De artiklarna som var äldre än femton år inkluderas då deras resultat var relevant till studiens 

syfte och till senare forskning. Flera artiklar handlade om tröst och djur, de exkluderades då 

de inte överrensstämde med studiens syfte. En annan styrka i studiens valda resultatartiklar 

var att de var gjorda i flertalet länder, såsom Sverige, Canada, Iran, England, Finland och 

Australien vilket ger en bredare syn på tröst då de är beskrivet från olika kulturer. Majoriteten 

av resultatartiklarna var från Sverige vilket också kan anses vara en styrka då studien ska ses 

ur svenska förhållanden. Flertalet av artiklarna kom från länder med liknande 

levnadsförhållanden och kan då överföras till svensk sjukvård. Studien har ett öppet syfte för 

att fånga flera delar av tröst som begrepp, som tröst inom familj, över generationer, från olika 

kulturer samt mellan sjuksköterska och patient.  

 

Syftet var att belysa vad tröst är i omvårdnaden och urvalet resulterade endast i kvalitativa 

artiklar. Kvalitativa studier ger enligt Friberg (2006) och Willman et al. (2011) en ökad 

förståelse för upplevelser, kliniska erfarenheter och patienternas individuella behov. Inga 

kvantitativa artiklar har exkluderats då de inte har påträffats i något av de lästa abstracten som 

var relevanta för studien. Åtskilliga sökningar gav dubbletter av tidigare valda artiklar, det 

intygar att sökorden varit relevanta och täckt in sökområdet, fler sökkombinationer kunde 

eventuellt resulterat i ytterligare relevanta träffar. Abstracten som lästes valdes då artikelns 

titel svarade mot studiens syfte och problemformulering. Det kan finnas en risk att artiklar 

som var relevanta kan ha blivit förbisedda. I en del av artiklarna var inte tröst studiens syfte 

utan ett ämne som framkommit i resultatet.  

 

Artiklarna analyserades och tolkades enskilt för att sedan sammanföra analysen och 

tolkningen i en gemensam granskning. Sedan sammanfattades och diskuterades 

resultatartiklarna ett flertal gånger. Det kan ses som en styrka att artiklarna lästes enskilt först 

då de fanns olika aspekter på artiklarna och sedan granskades de gemensamt vilket gav en 

ömsesidig syn på den vetenskapliga kvaliteten i artiklarna. Studiens resultat är en 

sammanställning av tretton kvalitativa artiklars resultat. Artiklarna granskades med hjälp av 

Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa studier. Elva av resultatartiklarna 

graderades till grad I. De två övriga artiklarna graderades till grad II. Alla artiklarna ansågs 

vara tillräcklig hög vetenskaplig kvalitet och deras resultat var relevanta till studiens syfte. 

Endast en artikel redovisade bortfall, vilket kan anses som en svaghet men det bör inte 

påverka resultatet då de flesta kvalitativa artiklar inte redovisar bortfall. En styrka med 

resultatartiklarna var att alla var etiskt granskade. Efter att artiklarnas vetenskapliga kvalitet 

granskats sammanställdes artiklarnas resultat för att komma fram till rubriker till resultatet. 
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Det var svårt att komma fram till lämpliga rubriker som gav en god överblick över varje tema. 

Artiklarna lästes igenom och diskuterades gemensamt och kom till slut fram till tre 

huvudteman. 

 

Resultatdiskussion 

 
Behovet av tröst är grundläggande för alla individer men i olika dimensioner (Malinowski & 

Stamler, 2002). Människor som söker vård och vårdas inom sjukvården är sårbara och är i 

behov av tröst då de ofta har många påfrestande känslor såsom oro, ångest och rädsla 

(Hawley, 2000). För att förstå patientens situation, personliga upplevelser och behov måste 

sjuksköterskan lyssna konstruktivt och lyhört så patienten känner sig förstådd och inte förhörd 

(Sahlsten, 2007). Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005) ska patientens omvårdnadsbehov tillgodoses, både de fysiska, 

psykiska, sociala, kulturella och andliga. Sjuksköterskan ska möta och uppmärksamma 

patienternas upplevelser i sin sjukdom och lindra deras lidande genom lämpliga 

omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskan skapar på så sätt en relation till patienten och öppnar 

upp för tröst. I Johansson et al. (2008) tar sjuksköterskorna upp att alla patienter inte behöver 

erbjudas tröst utan istället vara lyhörda för situationen. Kanske tolkar sjuksköterskan 

patientens behov av tröst efter sina egna erfarenheter. Enligt Klette (2007) har det visat sig att 

erfarenheter från barndomen utgör en grund för social, emotionell trygghet och social 

kompetens senare i livet. Hur människan blivit tröstad i sin barndom avgör hur tröst gestaltar 

sig i mötet med annan lidande människa (Klette, 2007). Vilket kan göra att sjuksköterskan 

väljer en tröstande åtgärd efter egna erfarenheter. Vad som är tröst för sjuksköterskan kanske 

inte upplevs som tröst för patienten. Sjuksköterskan kan även förbise behov av tröst om det 

inte finns en samstämmighet idet inre av människan om vad som är tröst mellan två 

människor. Morse (1992) anser att tröst ska skapas utifrån patientens erfarenheter mer än 

sjuksköterskans erfarenheter om tröstande åtgärder. 

 
Det finns tröst som inte går på djupet av lidandet, så kallad icke-vårdande tröst (Roxberg, 

2005). Det finns olika anledningar som kan göra att sjuksköterskan undviker lidandet och 

tröstande åtgärder. Sjuksköterskornas tidsbrist kan vara en orsak till att de undviker tröst. Det 

tar mycket tid att gå på djupet av lidandet. Ibland tog sjuksköterskorna sig tid till att samtala 

med patienten, men gick inte på djupet av lidandet och sköt då fram den tröstande 

omvårdnadsåtgärden till ett senare tillfälle (Roxberg et al., 2006; Johansson et al., 2008). Det 

gjorde att patientens behov avvisades och det blev en icke vårdande tröst. Roxberg (2012) 

anser att ”tröstlösa ord är lösa på tröst” (s.440) och att låtsas trösta med tomma ord känns 

tröstlöst för den som blir tröstad. Tröstande omvårdnadsåtgärder är inte tröstande om 

patienten inte känner sig tröstad (Tutton & Seers, 2003a). Sjuksköterskor som hade brist på 

mod, medkänsla och otillräcklig kunskap om existentiella/andliga frågor hade svårt att 

upptäcka och förstå patientens behov av tröst (Fagerström et al., 1997). Det finns många olika 

anledningar men sjuksköterskans tidsbrist och okunskap om tröstande omvårdnadsåtgärder 

kan göra att lidandet undviks, används på fel sätt och vara en ansenlig orsak till att tröst 

förbises. Det kan också göra att sjuksköterskan använder sig av fel tröstande metoder som att 

trösta vuxna patienterna som barn. Sjuksköterskan behöver tänka på vilken samtalston som 

används och hur tröstande ord formuleras. När patienten blir tröstad som ett barn förödmjukas 

deras värdighet och de förminskas som person (Roxberg, 2005). Det gör även att patienten 

inte känner sig behandlad som en vuxen och integriteten blir kränkt.  
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Tröst är individuellt och kan upplevas på många olika sätt (Roxberg, 2012). Flertalet studier i 

resultatet tar upp att information och samtal är en viktig del av tröst, då det lugnade och 

lindrade patientens lidande vid påfrestande situationer (Bottorff et al., 1995; Hawley, 2000; 

Tutton & Seers, 2003b; Johansson et al., 2008; Yousefi et al., 2009; Ångström-Brännström et 

al., 2010). Informationen gjorde att patienten kände kontroll över sin situation och kände sig 

delaktig i omvårdnaden, vilket var en tröst (Bottorff et al., 1995; Ångström-Brännström et al., 

2010). Sjuksköterskan behöver skapa en säker miljö och en emotionell kontakt för att 

patienten ska kunna öppna sig och visa känslor (Sahlsten, 2007). Patienterna behöver få ett 

bra bemötande från sjuksköterskorna som visar empati, öppenhet, ärlighet och äkthet för att 

de ska känna sig delaktiga i omvårdnaden och bli uppfattade som egna individer. Tröst 

skapades när patienten och sjuksköterskan hade en relation till varandra (Johansson et al., 

2008; Roxberg et al., 2006; Fagerström et al., 1997; Tutton & Seers, 2003b; Ångström-

Brännström et al., 2010). Delaktigheten är en viktig del av tröst. Sjuksköterskan leder den 

tröstande åtgärden men patienten måste aktivt kunna ta emot den för att den ska lindra 

lidandet. Tröst är ett samspel mellan två människor och båda måste vara aktiva och redo för 

tröst. En god relation mellan sjuksköterskan och patienten är av stor betydelse för tröst i 

omvårdnaden. 

 

Sjuksköterskorna använde sig ofta av fysisk tröst, vilket visade att de är engagerade i 

patienternas behov (Bottorff et al., 1995; Fagerström et al., 1997; Tutton & Seers, 2003b; 

Johansson et al., 2008). Morse (1992) anser att samtal, lyhördhet och beröring är de tre 

viktigaste handlingarna inom tröst. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ska sjuksköterskan visa respekt för patientens integritet 

och värdighet. Sjuksköterskan måste tänka på patientens integritet och vänta på patientens 

tillåtelse till beröring. Det är patienten som styr den tröstande fysiska handlingen efter sina 

behov. Patienterna upplevde fysisk tröst ur olika aspekter som att få smärtlindring eller bli 

hållen i handen. För att trösta med beröring behöver sjuksköterskan och patienten ha en nära 

relation och tillit till varandra (Morse, 1992). Förutsättningen för att patienten ska anförtro sig 

till sjuksköterskan i en vårdrelation är tilliten (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). Den 

hjälper till att balansera relationen och baseras på gemenskap i mötet med den unika 

patienten. En god tillit gör att patienten vågar visa sig sårbar för sjuksköterskan och tillåter sig 

att bli tröstad.  

 

De flesta informanter i studierna var både kvinnor och män, det är därför svårt att se om det 

finns skillnader mellan kvinnlig och manlig tröst (Bottorff et al., 1995; Johansson et al, 2008; 

Roxberg et al., 2006; Williams & Irurita, 2005). Tröst har tidigare setts som en naturlig 

kvinnlig handling (Malinowski & Stamler, 2002). Vilket kanske beror på att en vanlig syn på 

tröst kan vara en mamma som tröstar sitt barn. Det kan anses att det finns en skillnad 

beroende på om den som tröstar är en man eller kvinna men det finns ingen skillnad i 

studierna som tyder på det. Det finns heller inget som talar för att manliga och kvinnliga 

patienter upplever tröst på olika vis, vad som tröstar beror kanske inte på könet utan på den 

egna individen.  

 

Det finns en skillnad mellan teori och beprövad erfarenhet (Johansson et al., 2008). Tröst är 

inte en teoretiskt förankrad modell och det finns inga specifika riktlinjer för hur 

sjuksköterskan bör trösta. Kanske är det så att tröst sker helt plötsligt, att det inte kan läras in 

utan det är tillfälligheten och den naturliga förmågan som gör det (Lögstrup, 1992, i Roxberg, 

2012). Det blir i de små vardagliga händelserna förtroendet växer fram och ett rum skapas för 

tröst. Tröst är en viktig del för en holistisk omvårdnad då den påverkar människans 

grundläggande behov psykiskt, fysiskt, socialt och andligt (Kolcaba, 1991). Enligt Kolcaba 
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(1994) är tröst holistisk i sin natur. Alla har någon gång blivit tröstad men beroende på 

situationen och behovet så vill människan tröstas på olika vis. Tröst kan vara allt från att 

samtala, be till Gud, bli lyssnad på, få sin hand hållen eller att få trösta någon annan. Det kan 

därför vara svårt för sjuksköterskan att veta hur patienten vill bli tröstad och vad som är tröst 

just för den individen. Kunskap om tröst kan göra att tröstande omvårdnadsåtgärder sker 

naturlig av att vårdaren fångas av situationen, egna erfarenheter, patientens behov och det blir 

en inställning till livet.  

 

Konklusion 
 

Flertalet patienter uttryckte att de fann tröst genom samtal och dialog, då det lugnade och 

lindrade lidandet. Sjuksköterskan tröstade patienterna genom att göra sig tillgänglig, lyssna, 

vara tyst, samtala och sitta bredvid patienten i lugn och ro. En tillit skapades vilket gjorde att 

patienten kände sig förstådd och en väg till tröst öppnades. Patienten hade ofta ett förtroende 

för sjuksköterskornas kunskap, kompetens och deras känsla för omhändertagande. De ville ha 

en sjuksköterska som såg förbi sjukdomen, för att skapa en djupare relation. Familjen och 

närstående hade en stor betydelse i patientens tröst. Genom att sjuksköterskan involverade 

och uppmärksammade närståendes behov blev de en tröst för dem men även för patienten. 

Familjen var viktig för patienten men kunde samtidigt vara krävande, då patienten själv var 

tvungen att trösta. Genom närhet visade sjuksköterskan att patienten var en egen individ med 

personliga behov av tröst. En fysisk tröst lugnade patienten i stressade situationer, lindrade 

och distraherade vid påfrestande moment i vården. Flertalet patienter tog även upp att de fann 

tröst inom sig själv, det gjorde att de kunde kontrollera sin egen ångest, stress och oro. 

Sjuksköterskorna hjälpte patienterna att finna självtröst genom att motivera, uppmärksamma 

och hjälpa dem till självkontroll. När de insåg att det kunde bidra till sitt eget tillfrisknande, 

kände sig patienterna mer känslomässigt bekväma vilket hjälpte dem i deras fysiska 

återhämtning. För äldre patienter ansågs självtröst vara när de fick trösta och hjälpa andra, 

tänka positivt och se saker ur en annan vinkel. Flera studier visade att närheten till Gud var en 

viktig del av tröst. Närheten till den heliga dimensionen innebar att bli rörd av glädje, som 

förenar oss med livet och världen. 

 

Implikation  

Tröst är en viktig del i en holistisk omvårdnad, då den lindrar patientens lidande och 

tillgodoser de grundläggande mänskliga behoven. Sjuksköterskan ska möta och 

uppmärksamma patienternas upplevelser i sin sjukdom och lindra deras lidande genom 

tröstande omvårdnadsåtgärder. Okunskapen om tröst kan göra att tröstandets handling 

undviks och patientens behov av tröst förbises. Med ökad kunskap om tröst kan 

sjuksköterskorna få en djupare förståelse för deras roll i tröstandet och betydelsen av tröst för 

patienterna. Det är betydelsefullt att kunskaper om tröst och tröstande belyses i lärandemålen i 

olika kursplaner under sjuksköterskeutbildningen samt att det sker utbildning på olika nivåer 

inom olika vårdutbildningar, för att försöka förstå vad tröst är som lindrar lidande för 

patienter som personer i det goda vårdandet. Det behövs ytterligare forskning samt beprövad 

erfarenhet för en ökad förståelse av tröst i sjuksköterskans yrkesverksamhet, sjuksköterskorna 

behöver därför djupare kunskap om vad tröst är och hur de ska använda sig av tröstande 

omvårdnadsåtgärder.   
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Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2008 

Sverige 

Cinahl 

 

 

 

Roxberg, Å 

Eriksson, K 

Rehnsfeldt, A 

Fridlund, B 

The meaning of 

consolation as 

experienced by 

nurses in a home-

care setting 

Syftet med studien 

var att belysa 

sjuksköterskor 

erfarenheter av tröst 

och hur tröst är 

relaterat till lidande 

och vård. 

En explorativ kvalitativ intervju studie. 

 

Tolv sjuksköterskor intervjuades.  

Inklusionskriterier var minst tre års 

arbetserfarenhet, kompetent i sin 

profession, intresserade av att dela och 

reflektera över erfarenheter av tröst, 

svensk talande.  

 

Bortfall redovisas ej. 

Tröst är ett komplext fenomen, 

både närvarande och frånvarande 

tröst samt en vårdande och icke-

vårdande tröst. En vårdande tröst 

innebär att möta den andre som 

egen person och att vara 

närvarande på ett sätt som ger den 

andre utrymme att vara sig själv. 

Detta kräver accepterande av den 

lidande och dennes sätt att lida, 

som är unikt. 

Grad I 

2008 

Sverige 

PsycInfo 

 

 

 

Santamäki 

Fischer, R 

Nygren, B 

Lundman, B 

Norberg, A 

Living amidst 

consolation in 

the precense of 

God perceptions 

of consolation 

among the oldest 

old: the Umeå 

85+ study 

Syftet med studien 

var att beskriva hur 

äldre äldre uppfattar 

tröst. 

Kvalitativ studie med en tematisk 

metod som baseras på narrativa 

intervjuer. 

 

Fyrtionio personer deltog i studien. 

Inklusionskriterier var att deltagarna 

skulle vara över 85 år, ha förmåga och 

orken att delta i narrativa intervjuer. 

 

Bortfall redovisas ej. 

Studien visade att tron på Gud hade 

en stor betydelse i äldre äldres 

tröst, vilket hade utvecklades med 

åldern. Det var därför av stor 

betydelse att äldre äldre fick utöva 

sin tro och söka tröst. Det var även 

viktigt att de kände sig trygga för 

att kunna finna tröst genom de 

kategorierna som utformades i 

studien: Tröst genom Gud, 

självtröst, tröst från andra och tröst 

från saker. 

 

Grad I 



 
 

 

Bilaga B5 
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2003 

England 

Manuell 

sökning 

Cinahl 

 

 

 

 

 

Tutton, E 

Seers, K 

 

Comfort on a 

ward for older 

people 

Syftet med studien 

var att undersöka vad 

tröst betyder för äldre 

patienter på sjukhuset 

samt för vårdgivarna. 

En kvalitativ studie med en etnografisk 

ansats. 

 

19 äldre patienter och 27 vårdgivare 

intervjuades samt att arbetet 

observerades på avdelningen. 

Patienterna var både män och kvinnor 

med olika diagnoser. 

Inklusionskriterier: patienter som hade 

erfarenhet av tröst, kunde 

kommunicera verbalt, vårdgivare som 

använde sig av tröstande handlingar.  

 

Bortfall redovisas ej. 

Studien kom fram till att tröst 

hittades vid lindring av obehag. 

Personalen reagerade ofta på 

problemen, istället för att skapa en 

miljö så att trösten kunde hitta dit. 

Tröst var en central del i 

omvårdnaden och omvårdnaden är 

central för att ta hand om äldre 

patienter på sjukhuset, därför är det 

viktigt att personalen kan ge tröst. 

Grad I 

 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

Bilaga B6 
 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    
2005 

Australien 

Manuell 

sökning 

Cinahl 

 

Williams, A.M  

Irurita, V.F 

Emotional 

comfort: The 

patient´s 

perspective of a 

therapeutic 

context 

Syftet var att beskriva 

betydelsen av 

emotionell tröst och 

ge en inblick i den 

terapeutiska effekten 

av denna form av 

patientvård. 

En kvalitativ studie med en grounded 

theory metod som ansats. Studien 

bygger på formella och informella 

intervjuer samt observationer. 

 

40 patienter och 32 sjuksköterskor 

deltog i studien. Patienterna var 

inneliggande eller nyligen blivit 

utskrivna från sjukhuset. 

Inklusionskriterier: över 18 år, tala och 

förstå engelska. 

 

Bortfall redovisas ej. 

Patienterna beskrev sina 

upplevelser av emotionell tröst och 

obehag. Ett centralt inslag i den 

emotionella trösten var patienternas 

uppfattning av självkontroll. 

Studien ger en ökad förståelse av 

begreppet tröst hos patienter som 

vistas på sjukhus. Den belyser hur 

patienten inser sin sjukdom bättre 

när de förstår att det finns en 

koppling mellan kropp och själ. 

Grad II 

2009 

Iran 

Cinahl 

 

 

Yousefi, H 

Abedi, H.A 

Yarmohammadi-

an, M.H 

Elliott, D 

Comfort as a 

basic need in 

hospitalized 

patients in Iran: a 

hermeneutic 

phenomenology 

study 

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

patienternas 

erfarenheter av tröst 

under deras tid på en 

medicinsk-kirurgisk 

vårdavdelning på ett 

sjukhus i Iran. 

En kvalitativ studie med en 

fenomenologisk-hermeneutisk ansats. 

 

22 deltog i studien, sexton patienter 

och sex sjuksköterskor. 

Inklusionskriterier: erfarenhet av tröst, 

vårdats på någon av de valda 

avdelningarna, möjlighet att 

konversera och vilja delta i studien. 

 

Bortfall redovisas ej. 

Studien kom fram till fyra teman av 

tröst: att ha en vän på sjukhuset, 

lindra lidande i en lugn miljö, 

sökande av Gud och vara nära 

familjen. Det var av stor betydelse 

att överväga tröst under 

omvårdnaden och låta patienten 

följa sina religiösa principer. 

Grad I 

 
 
 



 
 

Bilaga B7 
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2010 

Sverige 

Psycinfo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ångström-

Brännström, C 

Norberg, A 

Strandberg, G 

Söderberg, A 

Dahlqvist, V 

 

Parents’ 

experiences of 

what comforts 

them when their 

child is suffering 

from cancer. 

 

Syftet med studien 

var att beskriva vad 

föräldrar anser är 

tröstande för dem när 

deras barn lider av 

cancer. 

 

Kvalitativ studie som byggde på 

narrativa intervjuer. 

 

Tio familjer tillfrågades där nio 

familjer valde att delta i studien. I 

familjerna var de åtta mammor och en 

pappa som intervjuades. Fem av 

barnen hade leukemi och fyra barn 

hade tumörer. Inklusionskriterierna var 

att barnen hade en pågående 

behandling i botande syfte. 

 

Ett bortfall redovisas. 

Det viktigaste för föräldrarna var 

att känna sig hemma trots lidande, 

vilket gav dem hopp. Gemenskapen 

med barnet och andra hjälpte 

föräldrarna att bygga ett så normalt 

liv som möjligt, trots alla 

motgångar. Föräldrarna fick tröst 

genom att sjuksköterskan visade 

empati, tog sig tid och att det fanns 

kontinuitet i vården. Föräldrarna 

ville att sjuksköterskan skulle veta 

vilken viktig roll de hade som 

tröstare. 

Grad I 

2006 

Sverige 

Cinahl 

 

 

Öhlén, J 

Holm, A-K 

Transforming 

desolation into 

consolation: 

being a mother 

with lift-

threatening 

breast cancer 

Syftet med studien 

var att beskriva 

livserfarenheter hos 

kvinnor med barn 

som lider av bröst 

cancer. 

En kvalitativ studie med en 

fenomenologisk-hermeneutisk ansats. 

 

Nio kvinnor intervjuades under sex 

månader. Inklusionskriterier minst ett 

barn i åldern 1-15år, hade en pågående 

eller slutfört cancerbehandling.  

 

Bortfall redovisas ej. 

Studien redovisar hur unga kvinnor 

med bröstcancer omvandlade 

tröstlöshet till tröst. De beskriver 

hur de fann tröst genom deras 

psykiskt och fysiska behov, från 

andra och sig själva, nuet och 

framtiden samt att få en balans i 

livet. 

Grad II 

 


