
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Omvårdnad (61-90), 30 hp

Jag är rädd!

Patienters rädsla inom omvårdnaden

Linda-Marie Nilsson och Pia Trygg

Omvårdnad 30 hp

Halmstad 2014-06-11



 
 

SEMINARIEEXEMPLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag är rädd! 

 

Patienters rädsla inom omvårdnaden 

 

Linda-Marie Nilsson 

Pia Trygg 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omvårdnad (61-90), 30hp 

Omvårdnad – Vetenskapligt arbete, 15hp 

Vårterminen 2014 

 

Sektionen för Hälsa och samhälle 

Box 823 

301 18 Halmstad  



 
 

SEMINAR COPY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I am afraid! 

 

Patients fear in nursing care 

 

Linda-Marie Nilsson 

Pia Trygg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nursing Thesis, 15 credits (61-90) 

Spring 2014 

 

School of Social and Health Sciences 

P.O. 823 

301 18 Halmstad  



 
 

Titel   Jag är rädd! Patienters rädsla inom  

   omvårdnaden. 

 

Författare    Linda-Marie Nilsson, Pia Trygg 

 

Sektion    Sektionen för hälsa och samhälle 

  

Handledare  Elsie Johansson, Universitetsadjunkt, Fil. Mag 

omvårdnad 

 

Examinator  Eva-Lena Einberg, Universitetsadjunkt, Doktorand i 

Hälsa och Vårdvetenskap  

Tid   Vårterminen 2014 

Sidantal   16 

 

Nyckelord    Omvårdnad, patient, rädsla, uttryck 

 
Sammanfattning Alla omvårdnadssituationer kan skapa rädsla och hur 

stark rädslan uppfattas och hur den uttrycks, är 

individuellt och beror på patienternas tidigare 

upplevelser och erfarenheter genom livet. Arbetet 

genomfördes som en litteraturstudie där 13 

vetenskapliga artiklar utgjorde grunden för 

resultatet. Studiens syfte var att belysa vad rädsla 

kan vara inom omvårdnad. Patienterna kunde 

uppleva flera olika slags rädslor som exempelvis 

rädsla för sjukdomslidande och död, rädsla för 

sjukdom och behandling eller rädsla för att bli 

misstrodd eller bli beroende av andra. Stöd och 

information sågs av patienterna som viktigt för att 

minska rädsla och känna trygghet, men lika viktigt 

var små gester som att få ett glas vatten, ett vänligt 

leende eller beröring. Sjuksköterskor har en viktig 

uppgift att fånga upp patienters rädsla och med 

information kunna lindra den. För att stödja 

patienterna finns vetenskapliga modeller för att 

begränsa patienternas lidande i form av rädsla. Det 

är av vikt med vidare forskning om rädslans uttryck, 

samt att integrera kunskapen i den kliniska 

omvårdnaden och i vårdutbildningar på grund- och 

specialistnivå. 
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Abstract All nursing situations can create fear and how strong 

the fear is perceived and how it is expressed, is 

individual and depends on the patients' previous 

experiences through life. The work was conducted as 

a literature study which 13 scientific papers were the 

basis for the results. The study's purpose was to 

highlight what fear can be in nursing. Patients could 

experience several different kinds of fears such as 

fear of disease suffering and death, fear of disease 

and treatment or fear of being discredited or become 

dependent on others. Support and information seen 

by patients as important in reducing fear and sense of 

security, but equally important was small gestures 

like getting a glass of water, a friendly smile or 

touch. Nurses have an important task to capture 

patients' fears and information to relieve it. To 

support patients are scientific models to limit 

suffering of patients in the form of fear. It is 

important to further research on fear expression, and 

to integrate knowledge into clinical care and in 

nursing programs at the undergraduate and specialist 

levels. 
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Inledning  

Rädsla är ett fenomen inom sjukvården och sjukhusmiljön kan vara skrämmande (Åkesdotter 

Gustafsson, Ekman, Ponzer & Heikkilä, 2010). Minnen från tidigare vård kan framkalla 

känslor av rädsla och lidande för patienter. Att genomgå en operation kan generera många 

olika rädslor. Patienter kan neka erbjudande om operation på grund av rädsla, andra patienter 

genomgår operationen trots sin rädsla för komplikationer, med hopp om ett friskare och bättre 

liv. Enligt Carpenito (2013) är rädsla en hälsosam reaktion på fara, men kan vid långvarig 

belastning, leda till olika negativa hälsoeffekter som bland annat invalidiserad ohälsa, förlust 

av kroppsfunktioner och funktionsnedsättningar. Patienter med kroniskt smärtsyndrom och 

smärtrelaterad rädsla, kan få lägre smärttolerans (de Jong, Vlaeyen, de Gelder & Patijn, 

2011). Rädsla för smärta är en faktor som kan begränsa patienters rörelseförmåga mer än 

smärtan i sig, vilket kan leda till en längre tids funktionsnedsättning.  

Ett förändrat beteende som exempelvis attackerande eller en ökad vaksamhet hos patienter, 

kan vara tecken på rädsla (Bowman, 2001; Carpenito, 2013; Herdman, 2012a, 2012b). Att 

kunna identifiera rädsla som begrepp eller i en situation, kan stödja sjuksköterskor att 

utveckla nya omvårdnadsåtgärder (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012). Den evidensbaserade 

vården och omvårdnaden utgår inte bara från vetenskaplig kunskap, utan också från vårdarnas 

och patienternas erfarenheter (Svensk sjuksköterskeförening, 2006). Genom att använda 

gemensamma begrepp och tala samma språk kan sjuksköterskor integrera klinisk omvårdnad 

med teori och utveckla omvårdnadsforskningen (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012).  

 

Bakgrund 

Kunskapen om emotionen rädsla  

Evolutionsteorins fader Charles Darwin (1809-1882) visade stort intresse för 

emotionsforskning och medverkade till att stimulera till vidare forskning i ämnet (Bowman, 

2001). Darwins forskning på rädsla utfördes bland annat genom observationer av människors 

ansiktsuttryck. Observationerna utmynnade i en beskrivning av några få grundläggande 

mänskliga emotioner som till exempel rädsla och känslouttrycken hävdades vara 

världsomspännande och lika över alla kulturer. Senare har bland annat beteendeforskaren 

John B. Watson (1878-1958) försökt skilja på emotioner och instinktiv respons med att 

emotioner skapar en chock och ett tillfälligt kaos, medan instinkten inte gör det (Bowman, 

2001). Svenska forskaren Fredrik Åhs har studerat rädslans inverkan på minnet (Åhs, 2009). 

Han har beskrivit amygdalas viktiga roll för minnet av rädslorelaterade stimuli och hur 

hjärnans komplexa processer interagerar vid upplevelse av rädsla.  

Trots spekulationer om emotioners ursprung, intensitet, syfte med mera, vet man ännu inte 

dess antal då det inte finns någon klar definition på vad en emotion är eller inte är (Bowman, 

2001). Att rädsla är en primär emotion som kan ses hos däggdjur, är den vetenskapliga 

världen överens om och rädsla, sorg, ilska och glädje är emotioner som är av intresse inom 

hälso- och sjukvård.  
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Rädslans ursprung 

Djupt inne i hjärnan finns en struktur som heter limbiska systemet, en mycket gammal och 

primitiv struktur som involverar amygdala, hippocampus, hypothalamus, thalamus och cortex 

(Bay & Algase, 1999; Panksepp, 2012). Limbiska systemets strukturer samverkar och formar 

känslominnen och känsloreaktioner, speciellt rädsla. Amygdala har stor betydelse för 

inlärning av minnet av känsloladdade händelser. Systemet ger individen snabbt ett första 

känslointryck från alla våra sinnen, tolkar in det som ogillande eller gillande. Om det 

registreras med hög grad av ogillande, det vill säga fara, utlöses en varningssignal till hjärnan 

innan individen själv är fullt medveten om faran. Informationen som fortsätter att strömma in, 

dubbelkontrolleras i samverkan med alla strukturer, som söker relevant kunskap i minnet. 

Samtidigt samordnas informationen med hjärnbarken, kontrolleras och ger en mer förfinad 

bild av situationen. Bilden blir till medvetande och individen reagerar och handlar utefter 

denna. Luktsinnet har direktkontakt med det limbiska systemet och kan ge känslomässiga 

associationer (Henriksson & Rasmusson, 2009; Lännergren, Westerblad, Ulfendahl & 

Lundeberg, 2007). Alla reaktioner beror på ändrad aktivitet i det autonoma nervsystemet (Bay 

& Algase, 1999; Dozier, 2000). 

Vid födseln är människan utrustad med ett antal förprogrammerade känsloreaktioner som är 

viktiga för överlevnaden. En av de basala känslor, emotioner, är rädsla (Bowman, 2001; d´ 

Elia, 2004, Panksepp, 2012). Den nedärvda, primitiva reflexartade reaktionen, hjälper oss att 

undvika fara och skyddar oss från död och andra hot mot vårt välbefinnande och vår existens 

(Bay & Algase, 1999; Dozier, 2000; Panksepp, 2012). Människan har enligt Panksepp (2012) 

en genetisk beredskap att lätt lära in rädsla till situationer som utgör hot. Det hotet kan komma 

utifrån, exempelvis från eller i miljön, men även inifrån vår egen kropp. Hotet behöver inte 

vara verkligt, utan kan aktiveras i fantasin (Öhman, 1994). Alarmsystemet tar hjälp av 

individens tidigare händelser och erfarenheter genom livet, för att omedelbart avläsa den 

okända miljön eller situationen och avgöra om den är farlig eller inte (Bay & Algase, 1999; 

Dozier, 2000; Panksepp, 2012). Människan har enligt Bay och Algase (1999), Dozier (2000) 

och Panksepp (2012) en mycket välutvecklad och medveten hjärna som kommer ihåg alla 

olika rädslor och kan ”… analysera, klassificera, reda ut och neutralisera dem …” (Dozier 

2000, s. 15).  

När människan upptäcker farliga eller hotfulla situationer, aktiveras omedelbart det autonoma 

nervsystemets sympatiska gren och mobiliserar kroppens resurser, bland annat genom ökad 

insöndring av glukos och stresshormonerna adrenalin och kortisol (Bay & Algase, 1999; 

Dozier, 2000; Öhman 1994). Adrenalinet ger musklerna energi och ställer in kroppen på att 

möta, bekämpa eller fly bort från faran. Ett nedärvt handlingsmönster är en så kallad fright, 

fight, flight, or freeze response (Bay & Algase, 1999; Panksepp, 2012). Det kan ge en rad 

fysiologiska symtom som muskelspänning, ökad puls, ökad svettning, illamående, muntorrhet 

(Carpenito, 2013; Herdman, 2012a, 2012b). Även ökat blodtryck, snabbare och ytligare 

andning, blek hudfärg, muntorrhet, pupilldilatation, diarré, kräkning, utmattning och anorexi 

kan ses (Bay & Algase, 1999; Carpenito, 2013; Herdman, 2012a, 2012b). Öhman (1994) 

nämner också andnöd, urinträngningar och kraftlöshet. Rädsla för psykisk smärta, framkallar 

samma fysiska symtom som vid rädsla för fysisk smärta (Bay & Algase, 1999; Dozier, 2000). 

Den fysiska reaktionen är kroppens stressreaktion och ökad bildning av kortisol och andra 

stresshormoner påverkar hjärnans aktivitet och hämmar immunförsvaret (Hertting, 1999).  
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Rädslans uttryck 

Det är svårt att beskriva hur individen upplever rädsla och oftast beskrivs själva hotsituationen 

som utlöser känslan, i stället för känslan som sådan (Öhman, 1994). Upplevelsen kanske kan 

beskrivas som ”… en obehaglig men svårgripbar känsla av varsel …” (s. 14) om en 

överhängande fara. Minnesspår i hjärnan styr hur vi tolkar och reagerar på sinnesintryck, 

vilket styr individens individuella reaktionsätt (Hertting, 1999; Panksepp, 2012). Kännetecken 

för rädsla är enligt Carpenito (2013) och Herdman (2012a, 2012b) farhågor, fasa, fruktan, 

minskad självsäkerhet, nervositet, panik, rädsla, skräck, upphetsning och ökad spänning. 

Kognitiva kännetecken för rädsla kan vara svårigheter att lära och att utföra uppgifter. 

Carpenito (2013) och Herdman (2012a, 2012b) menar att förändrade beteenden som kan 

känneteckna rädsla, kan vara ett attackerande eller undvikande beteende, impulsivitet och 

ökad vaksamhet. Dozier (2000) nämner, att två vanliga uttryck för rädsla är stress och ångest. 

 

Rädslans definition 

International Nursing Diagnosis Classification, NANDA-I definierar rädsla som “Response to 

perceived threat that is consciously recognized as a danger” (Bulechek, Butcher, Dochterman 

& Wagner, 2013, s. 494; Carpenito, 2013, s. 262; Herdman, 2012a, s. 361, 2012b, s. 444; 

Johnsson et al., 2012, s. 107). Svensk översättning: ”Reaktion på upplevt hot som medvetet 

igenkänns som fara.” (Herdman, 2012b, s. 444). Johnsson et al. (2012) definierar nivån av 

rädsla som”Severity of manifested apprehension, tension, or uneasiness arising from an 

identifiable source” (s. 108). 

I Svensk etymologisk ordbok är rädsla en känsla, något att rädas för eller något som 

skrämmer (Projekt Runeberg, 1922). Det kan även vara att rysta eller skälva, att vara rädd, 

förskräckt eller räddhågad, samt en ryslighet och farhåga. Andra synonymer kan vara skräck, 

fasa, fruktan, bävan, förfäran, ångest, fobi, ängslan, feghet, klenmod, oro (Synonymer.se, u.å). 

 

Teoretisk referensram 

För att underlätta vårdprocessen behöver sjuksköterskor ett standardiserat språk med 

gemensamma begrepp som kommuniceras i omvårdnadsåtgärder, i vårdandet av patienter. 

Orden och språket kan därmed utveckla nya teoretiska begrepp inom omvårdnadsforskningen 

(Wiklund Gustin & Bergbom, 2012). Välbefinnande, integritet, prevention och säkerhet 

(VIPS) är en vetenskaplig modell till stöd för omvårdnadsdokumentationen och bygger på 

aktuell forskning. VIPS utgår ifrån omvårdnadsprocessen, anamnes, status, diagnos, mål, 

åtgärd, resultat och epikris. VIPS beskriver rädsla som en emotion av betydelse för 

omvårdnaden och är placerat under sökordet psykosocialt i omvårdnadsanamnesen (Ehnfors, 

Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2013). Ehnfors et al. (2013) och Herdman (2012a, 2012b) 

menar att sjuksköterskors förmåga att aktivt lyssna in, ha förståelse och respekt för patienters 

uppfattning, är ett redskap i mötet med patienter. Genom att ställa öppna frågor, kan 

sjuksköterskor bjuda in patienter att beskriva sina tankar, känslor, erfarenheter och 

upplevelser, för att kunna bedöma patienters emotionella dimensioner. Att se patienters rädsla 

är grunden för att kunna göra en bra omvårdnadsdiagnos enligt NANDA (Herdman, 2012a, 
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2012b). International Nursing Diagnosis Classification, NANDA-I är klassifikationer av 

omvårdnadsdiagnoser. Under domän 9 Stresshantering/Stresstolerans finns 

omvårdnadsdiagnosen Rädsla (Fear). Det är av betydelse att bekräfta omvårdnadsdiagnosens 

riktighet med patienten.”From the information you have just given me, it seems that you are 

experiencing Fear associated with surgery. Is that correct?” (Herdman, 2012a, s. 79). 

Bulechek et al. (2013) beskriver klassifikationer av omvårdnadsåtgärder enligt Nursing 

Interventions Classification, NIC. Där föreslås en rad omvårdnadsåtgärder för att lindra 

patientens rädsla: ”Anxiety Reduction, Calming Technique, Cognitive Restructuring, Coping 

Enhancement, Counseling, Crisis Intervention, Decision-Making Support, Emotional Support, 

Environmental Management, Examination Assistance, Preparatory Sensory Information, 

Presence, Security Enhancement, Support System Enhancement, Touch” (Bulechek et al. 

2013, s. 494). NIC kan integreras med klassifikationer av omvårdnadsresultat, Nursing 

Outcomes Classification, NOC. Förslag på interventioner kan vara aktivt lyssnande, stöd vid 

beslut och stressreduktion, men kan också vara att hantera fysiska symtom som illamående, 

diarré, samt följa de vitala parametrarna (Johnsson et al., 2012). 

 

Problemformulering 

Litteraturgenomgången visar att det finns begränsningar i vetenskapliga publikationer och i 

beprövad erfarenhet om hur rädsla uttrycks av patienter och hur rädslan bemöts av 

sjuksköterskor inom omvårdnaden, i nutid. En risk är att sjuksköterskor i vårdandet inom 

olika verksamhetsområden, inte ser de rädda patienterna. Det gör att sjuksköterskor inte kan 

ordinera evidensbaserade oberoende omvårdnadsåtgärder som kan minimera patienternas 

lidande och ge stöd som kan göra rädslan mer hanterbar. 

 

Syfte 

Att belysa vad rädsla kan vara inom omvårdnad. 

 

Metod 

Litteraturstudien genomfördes enligt Forsberg och Wengström (2013) och Henricson (2012). 

Det innebär att söka litteratur, kritiskt granska och sammanställa den, inom det valda 

ämnesområdet omvårdnad och begreppet rädsla. Arbetet har genomförts i nära samarbete med 

vår handledare. 

 

Datainsamling 

En inledande litteratursökning utfördes för att få en introduktion till ämnet, rädsla inom 

omvårdnad, samt en överblick över vetenskapligt publicerade artiklar inom ämnesområdet 

(Friberg, 2012). För att beskriva vad problemet är, varför det är ett problem, samt beskriva 
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vilken kunskap som ska skapas, skrevs en problemformulering. Den genererade till 

litteraturstudiens syfte och gav en tydlighet inför vidare sökning. Vetenskapliga artiklar söktes 

genom fritextsökning, med sökorden: fear, caring, nursing, patient, patient*, express*, 

experience, concept och concept of fear. Sökorden utgick ifrån problemformuleringen och 

användes enskilt och i olika kombinationer (Forsberg & Wengström, 2013). Den booleska 

operatorn AND användes och fann genom det artiklar med begreppet rädsla, samtidigt som 

patienters erfarenhet av och uttryck för rädsla i vården beskrevs. Efter orden patient och 

express lades trunkeringen * till för att få med de olika böjningsformerna. 

En ny specialiserad sökning gjordes en tid in i studien för att få en mer noggrann sökning 

utifrån databasernas ämnesord (Henricson, 2012). Den nya sökningen gjordes i databaserna 

Cinahl, PsycInfo och PubMed. Den booleska operatorn OR lades till för att få med ordet fear 

som fritextord eller ämnesord, men hade kvar AND för att begränsa sökningen till artiklar där 

alla önskade sökord (bilaga A) fanns med. Resultatet från den nya specialiserade sökningen 

inkluderade de tidigare funna artiklarna, samt ytterligare fjorton artiklar för vidare granskning 

och urval. 

 

Artikelsökning Cinahl 

I databasen Cinahl söktes vetenskapliga artiklar inom området omvårdnad (Henricson, 2012). 

Sökning gjordes med ämnesord (Cinahl Heading) och fritextord i olika kombinationer: 

MH “Fear” OR “fear” AND MH “Caring” OR “caring” AND nursing AND patient* 

MH “Fear” OR “fear” AND patient* AND express* AND experien* AND concept 

Concept of fear AND MH “Fear” OR “fear” 

De tre sökningarna gav tillsammans 252 träffar. Inte alla av dessa träffar hade abstrakt eller 

gick att få fram i fulltext och flera av artiklarna var skrivna på annat språk än engelska och 

exkluderades därför. Av 151 lästa abstrakt valdes 22 vetenskapliga artiklar ut för vidare 

granskning för att de beskrev patienters rädsla. Fem gick efter granskningen till resultatet för 

att de svarade upp mot vårt syfte. De vetenskapliga artiklarna beskriver patienters rädsla i 

samband med den postoperativa perioden efter colon- och/eller rektalcanceroperation, 

patienter med diagnostiserad cancer som fick sin rädsla bekräftad, rädsla i samband med att 

vara patient på en intensivvårdsavdelning, patienters rädsla i samband med 

benmärgstransplantation och patienters rädsla för återfall och hur det kan påverka 

återhämtningen. 

 

Artikelsökning PsycInfo 

I databasen PsycInfo söktes vetenskapliga artiklar inom området beteendevetenskap och 

psykologi (Henricson, 2012). Sökning gjordes med ämnesord (Thesaurus) och fritextord: 

SU.EXACT “Fear” OR fear AND caring AND nursing AND patient* 

SU.EXACT “Fear” OR fear AND patient* AND express* AND experien* AND concept 

Här användes begränsningsfunktionen Peer reviewed för att få vetenskapligt granskade 

artiklar (Henricson, 2012). De två sökningarna gav tillsammans 98 träffar. Inte alla träffar 

hade abstrakt eller gick att få fram i fulltext och flera av artiklarna var skrivna på annat språk 
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än engelska och exkluderades därför. Av 89 lästa abstrakt valdes 23 vetenskapliga artiklar ut 

för vidare granskning för att de beskrev patienters rädsla. Tre gick efter granskningen till 

resultatet för att de svarade upp mot vårt syfte. De vetenskapliga artiklarna beskriver, 

patienters rädsla i samband med den postoperativa perioden efter colon- och/eller 

rektalcanceroperation, rädsla i samband med att vara patient på en intensivvårdsavdelning och 

patienters rädsla för återfall och hur det kan påverka återhämtningen. Samtliga tre 

vetenskapliga artiklar från PsycInfo som finns med i resultatet, är dubbletter och fanns även i 

databasen Cinahl. 

 

Artikelsökning PubMed 

I databasen PubMed söktes vetenskapliga artiklar inom området medicin och omvårdnad 

(Henricson, 2012). Sökning gjordes med ämnesord, Medical Subject Headings, MeSH och 

fritextord: 

Fear AND caring AND nursing AND patient AND express* 

Fear AND patient* AND express* AND experien* 

De två sökningarna gav tillsammans 293 träffar. Inte alla träffar hade abstrakt eller gick att få 

fram i fulltext och flera av artiklarna var skrivna på annat språk än engelska och exkluderades 

därför. Av 175 lästa abstrakt valdes 54 vetenskapliga artiklar ut för vidare granskning för att 

de beskrev patienters rädsla. Tio gick efter granskningen till resultatet för att de svarade upp 

mot vårt syfte. Artiklarna beskriver, patienters rädsla i samband med den postoperativa 

perioden efter colon- och/eller rektalcanceroperation (vilken är en dubblett och fanns med i 

båda sökningarna i PubMed), patienters rädsla preoperativt, patienters rädsla i relation till 

fysisk aktivitet, rädsla i samband med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och egenvård 

av KOL, rädsla vid prostata cancer, relationerna mellan patienters upplevda rädsla och 

obemötta behov, patienters rädsla och upplevelser av att bli misstrodd i samband med 

ryggsmärta, konsekvenser och rädsla efter ett fall och patienters rädsla i samband med 

hemodialys.  

Den vetenskapliga resultatartikeln som beskrev patienters rädsla i samband med den 

postoperativa perioden efter colon- och/eller rektalcanceroperation, fanns både i Cinahl, 

Pubmed och PsycInfo. 

 

Artikelsökning The Cochrane Library och Libris 

I databasen The Cochrane Library samanställer forskare systematiska vetenskapliga översikter 

med det senaste kunskapsläget om olika behandlingar och deras effekter (Henricson, 2012). I 

databasen utfördes sökningen med sökorden fear, caring, nursing, patient, patient*, express*, 

experience, concept och concept of fear, var för sig och i kombinationer, för att se om det 

fanns någon aktuell forskning kring rädsla. Sökningen gav inget relevant material. I databasen 

Libris gjordes sökning efter avhandlingar kring rädsla. Sökningen gjordes med sökordet 

rädsla och materialtyp, avhandlingar. Första urvalet genererade en avhandling som beskrev 

förlossningsrädsla och en avhandling kring barn och rädsla, som exkluderades vid andra 

urvalet. 
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Från databaserna Cinahl, PsycInfo, Pubmed och Libris blev det totalt 99 vetenskapliga artiklar 

och 2 avhandlingar till urval 1. Samtliga vetenskapliga artiklar och avhandlingar lästes och 

resultatet i dem granskades utifrån litteraturstudiens problemformulering och syfte. Under 

läsprocessen började exkluderingen av artiklar, publicerade före 1999, med deltagare under 18 

år, med deltagare som upplevde rädsla i samband med förlossning och i rollen som förälder, 

med patienter som har en diagnostiserad psykisk sjukdom och patienter med en 

demenssjukdom. Även rädsla hos sjukvårdspersonal och studenter exkluderades. Från 

samtliga databaser inkluderades engelskspråkiga, vetenskapliga artiklar som svarade på 

litteraturstudiens syfte. 

 

Databearbetning 

Från databaserna Cinahl, PsycInfo och Pubmed blev det totalt 13 vetenskapliga artiklar till 

urval 2 efter att dubbletterna räknats bort. Elva artiklar har en kvalitativ ansats, en artikel har 

en kvalitativ del och en kvantitativ del och en artikel är en kvantitativ tvärsnittsstudie. De 

vetenskapliga artiklarna är redovisade i en artikelöversikt (bilaga C1-E2). Resultatet i valda 

artiklar har granskats var för sig och tillsammans vid flera tillfällen. Målet var att identifiera 

innehållet i artiklarnas resultat, som svarar upp till vår problemformulering och vårt syfte. 

Som stöd vid granskningen har ”Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med 

kvalitativ metod” (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 175) och ”Exempel på protokoll för 

kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod, RCT & CCT” (s. 173) använts. 

Artiklarnas vetenskaplighet har bedömts utifrån Olsson & Sörensen (2011). De beskriver ett 

poängsystem med 3 grader, grad I är 100 % - 80 %, grad II är 80 % - 70 % och grad III är 70 

% - 60 % av maxpoängen. Utifrån de vetenskapliga artiklarnas innehåll har olika idéer om 

tema diskuterats gemensamt, under arbetets gång. 

 

Resultat 

Resultatet är baserat på 13 vetenskapliga artiklar, publicerade mellan 2000 och 2014. 

Litteraturgranskningen har utmynnat i 6 teman. 

 

Rädsla för lidande och död 

Några studier visar på deltagarnas rädsla för lidande (Cohen & Ley, 2000; Osse, Vernooij-

Dassen, Grol & Schadé, 2005; Stajduhar, Thorne, McGuinness & Kim-Sing, 2010; Wortz et 

al., 2012). En kvinna uttryckte, att inte veta hur lång tid efter behandling hon kunde förvänta 

sig lidande i form av smärta, skapade rädsla (Cohen & Ley, 2000). I Osse et al. (2005) deltar 

94 patienter med diagnostiserad cancer. Rädsla för fysiskt lidande uttrycktes som ett problem 

för 75 % av patienterna och 24 % hade önskat att vården hade uppmärksammat deras rädsla 

för fysiskt lidande mer. Yngre patienter uppgav rädsla för fysiskt lidande, i högre grad än de 

äldre. Hälften av patienterna uttryckte rädsla för sjukdomslidande och att andnöd associerades 

med panik och rädsla (Wortz et al., 2012). 
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Flera studier visar på att deltagarna hade rädsla för att dö (Cohen & Ley, 2000; Herlin & 

Wann-Hansson, 2010; Kong, Lee, Macenzie & Lee, 2001; Mavridou, Dimitriou, Manataki, 

Arnaoutoglou & Papadopoulos, 2013; Osse et al., 2005; Powel & Clark, 2005; Wortz et al., 

2012). Över hälften av patienterna tyckte att rädsla för att dö var ett problem och flera av dem, 

önskade att vården hade uppmärksammat deras rädsla för att dö (Osse et al., 2005). 

Cancer förknippas med död (Cohen & Ley, 2000; Powel & Clark, 2005). Några av deltagarna 

var så rädda för cancer, att de hade problem att ta till sig och förstå behandlingsinformationen 

(Powel & Clark, 2005). En deltagare berättade att hans rädsla för att dö, gjorde att han valde 

kirurgi utan att förstå konsekvenserna. Alla deltagare i Cohen och Ley (2000), oavsett ålder, 

kön, etnicitet och tid sedan benmärgstransplantationen, uttryckte rädsla för att dö i samband 

med eller av behandlingen. En patient i Wortz et al. (2012) uttryckte ”… jag är inte rädd för 

att dö…, men när jag får andnöd blir jag rädd… ” (s. 7). 

 

Rädsla för sjukdom och behandling 

Rädsla för att skada sin ömtåliga kropp var ett genomgående tema i Stenberg, Fjellman-

Wiklund och Ahlgren (2014). De flesta patienterna förstod vikten av fysisk aktivitet, men 

utförde den inte längre, då deras rädsla var större än kunskapen. Patienterna beskrev rädsla för 

att ökad belastning skulle förvärra skadan och ge mer smärta. Enligt Stenberg et al. (2014) var 

det förvånande att patienterna som fick besked om att skadan berodde på deras tunga arbete, 

upplevde mindre rädsla för fysiskt arbete. Studien visar vidare att patienterna med tidigare 

erfarenhet av smärta i samband med fysisk aktivitet, var mindre rädda för att vara aktiva. 

Att stå under en livsviktig behandling, som medför behov av att regelbundet komma till 

sjukhuset och få vård och omvårdnad som hon/han måste ta emot, kan ge olika rädslor (Herlin 

& Wann-Hansson, 2010 ). En vanlig rädsla, var rädslan för dialysnålen; att det skulle vara 

smärtsamt, att fisteln skulle perforeras och att sjuksköterskan skulle behöva sticka ny 

fistelgång. Deltagare var även rädda och nervösa för att något skulle gå fel då ny personal 

hanterade dialysmaskinen och nålarna. Även i Mavridou et al. (2013) framkommer rädsla för 

nålar och dränage hos mer än hälften av patienterna. En annan vanlig rädsla hos 

dialyspatienter var att få influensa, magsjuka eller att bli smittad av andra sjukdomar och ändå 

tvingas att komma för behandling (Herlin & Wann-Hansson, 2010). Det förekom även rädsla 

för att se äldre och andra mycket sjuka patienter, som led av komplikationer från samma 

sjukdom som deltagaren själv. 

Män beskrev rädsla genom hela cancerprocessen, rädsla vid diagnos och efter att 

behandlingen var slutförd (Powel & Clark, 2005). Deltagare med metastaser beskrev rädsla 

när sjukdomen återkom. Mer än hälften av patienterna med diagnostiserad cancer uttryckte att 

rädsla för behandling, var ett problem och flera önskade att vården hade uppmärksammat 

deras rädsla för det (Osse et al., 2005). Att inte veta tumörens malignitet och eventuell vidare 

behandling, ledde till känsla av rädsla (Jonsson, Stenberg & Frisman, 2011). Att ta en sak i 

taget var då en strategi för att hantera sin situation. Deltagarna lät hoppet övervinna rädslan 

och genomgick behandling, trots rädsla för att dö under densamma (Cohen & Ley, 2000). En 

deltagare uttrycket det: ”last best chance of survival” (s. 475). 

Att vänta på transplantation väckte rädsla inför den kommande operationen och den 

efterföljande medicineringen (Herlin & Wann-Hansson, 2010). Det fanns rädsla för 

komplikationer i samband med anestesi (Mavridou et al., 2013). Patienterna uppgav rädsla för 
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att anestesiologen inte skulle vara uppmärksam på dem under operationen och inte skulle ha 

tillräcklig kompetens. Det förekom rädsla för att utelämna personliga detaljer under 

anestesipåverkan, för att vakna upp under operationen, för att bli förlamad, samt för att inte 

kunna tänka klara tankar på grund av anestesi. Även rädsla för komplikationer som 

illamående och kräkningar efter operationen, uttrycktes av patienterna (Mavridou et al., 

2013). Det skulle kännas genant att bli sjuk och kräkas inför alla under behandling, sa en 

kvinna och uppgav detta som en rädsla (Cohen & Ley, 2000). Andra postoperativa 

komplikationsrädslor var trötthet och rädsla för olämplig postoperativ vård, samt att hamna på 

intensivvårdsavdelningen (IVA), men störst (84 %), var rädslan för smärta (Mavridou et al., 

2013). Signifikant skillnad på rädsla mellan kvinnor och män ses i Mavridou et al. (2013). Av 

femton redovisade rädslor, visade de sju vanligaste rädslorna på, att kvinnor uttryckte mer 

rädsla än män och att fler kvinnor hade talat med någon om sin rädsla. 

Rädsla för det okända skapades då patienterna inte var tillräckligt förberedda, inte hade fått 

tillräcklig eller adekvat information inför behandling och därmed inte visste vad hon/han hade 

att vänta sig eller skulle gå igenom (Cohen & Ley, 2000). Information om varför hon/han var 

sjuk och vad som orsakat sjukdomen, minskade rädsla (Hofhuis, Spronk, van Steel, Schrijves, 

Rommes & Bakker, 2008). Trots känslan av att inte vara förberedd, uttryckte deltagare att för 

mycket information kunde skapa lika mycket rädsla (Cohen & Ley, 2000). Efter att ha fått en 

omfattande skriftlig information om alla möjliga biverkningar i anslutning till behandlingen, 

uttryckte deltagare att de blev rädda och livrädda. Erfarenhetsmässigt säger deltagarna, att 

oavsett hur mycket kunskap de fått, kunde de inte ha blivit helt förberedda inför 

behandlingen. Att inte få fullständig information och förberedelse ger rädsla, men deltagarna 

hade en tyst acceptans att alla patienter och behandlingstillfällen är unika och på så sätt är det 

omöjligt att få fullgod information. I Osse et al. (2005) önskade flera av patienterna att vården 

hade uppmärksammat rädsla för behandling mer. 

Att ge sig själv injektioner var en rädsla, men att få instruktioner av sjuksköterskan gjorde den 

mer kontrollerbar (Jonsson et al., 2011).  

En fjärdedel av deltagarna som uppgav sömnproblem under vårdtiden på IVA, relaterade det 

till rädsla (Hofhuis et al., 2008). Om sjuksköterskorna inte tog patienternas drömmar och 

hallucinationer på allvar kunde det ge patienterna rädsla, ilska och andra negativa känslor. 

Flera i studien uppgav att de hade psykologiska problem efter utskrivningen på grund av 

rädsla och de flesta av dem, hade uppskattat professionell hjälp av husläkare eller psykolog 

för det. 

 

Rädsla för återinsjuknande 

Mycket visar på att deltagarna hade rädsla för att sjukdomen skulle återkomma (Cohen & 

Ley, 2000; Powel & Clark, 2005; Taylor, Richardson & Cowley, 2011). Cohen och Ley 

(2000) beskrev deltagarnas rädsla för återinsjuknande och faktumet att de själva inte kunde 

påverka situationen. Även Wortz et al. (2012) visar på att deltagarna var rädda för 

sjukdomsprogress, vilket innefattade bekymmer för framtiden och osäkerhet om hur de själva 

kan förhindra den processen. Patienterna vet att cancer finns då de själva har haft sjukdomen 

och vet att det kan hända igen (Cohen & Ley, 2000). De lever alltid under ”… that element of 

fear…” (s. 478). Patienter som efter cancersjukdom utförde så kallad monitorering, vilket är 

en självundersökning för att känna eventuella förändringar i kroppen, kunde ha ett 

vaktande/skyddande förhållningssätt (Taylor et al., 2011). De patienterna associerades bland 
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annat med mer rädsla för återfall, oro och osäkerhet över sin hälsa och framtiden och var mer 

misstänksamma över förändringar i sin kropp. Monitorering minskade inte rädslan, snarare 

ökade den. 

Osse et al. (2005) visar på att de flesta patienterna uttryckte, att rädsla för metastaser var ett 

problem och en fjärdedel av dem önskade att vården hade uppmärksammat deras rädsla för 

det. Yngre patienter uppgav rädsla för metastaser, i högre grad än de äldre. Deltagare som 

hade tilltro till sitt kirurgteams kunskaper och postoperativa rekommendationer, hade lättare 

för att lyckas med att minska sin rädsla för återfall (Taylor et al., 2011). 

 

Rädsla för att känna sig övergiven 

Känslor av osäkerhet och sårbarhet fanns i samband med utskrivning från sjukhuset (Cohen & 

Ley, 2000; Jonsson et al., 2011). Deltagarna beskrev att de ville hem, men att det gav en 

kluven känsla att lämna sjukhusets trygga miljö (Cohen & Ley, 2000). Att inte ha närheten till 

sjukvårdspersonalen gav rädsla och känsla av övergivenhet (Cohen & Ley, 2000; Jonsson et 

al., 2011). 

Psykiskt lidande uttrycktes av några informanter, genom rädsla att bli immobiliserad (Kong et 

al., 2001). Det uttrycktes speciellt av dem som redan hade minskad rörlighet och begränsat 

socialt stöd. ”… jag är rädd att ingen kommer att ta hand om mig.” (s. 239) sa en kvinna. Ett 

annat exempel på rädsla för att bli övergiven ges i Powel och Clark (2005), där en man med 

erektionsproblem efter prostatacanceroperation sa: ” My biggest fear was that my wife was 

going to leave me because I wasn´t a man.” (s. 831). 

Vårdarens uppmuntran, kan ses som en viktig strategi för att lugna patienternas rädsla för att 

bli övergivna av cancervården (Stajduhar et al., 2010). “The doctor said something to me that 

I will never forget, word for word at that first visit after the diagnosis … He said, ‘ I can´t 

lengthen your life and I won´t shorten it but I promise to be with you every step of the way 

and make it as comfortable as possible for you. And that is all it took from him to calm some 

of the fears I had.” (s. 2043). Patienterna ansåg att stöd var den viktigaste aspekten inom 

omvårdnad för att bland annat lindra rädsla (Hofhuis et al., 2008). Det var inte bara teknologi 

och sjuksköterskornas kunskaper som var viktiga under vårdtillfället, utan även humana sidor 

som bland annat medkänsla, uppmuntran, uppmärksamhet, att lindra rädsla och skapa 

trygghet. Patienterna uppgav, att det hjälpte dem att få sin rädsla bekräftad av vårdpersonalen, 

men det var viktigt att det överensstämde med deras känslomässiga status (Stajduhar et al., 

2010). Vid samtalet beskrevs humor många gånger som befriande, men blev till ett problem 

om vårdaren höll kvar vid den humoristiska tonen, trots att patienten inte gav respons på den.  

 

Rädsla för att förlora sin trovärdighet 

” … rädsla att betecknas som hypokondriker, psykfall eller simulant, kan leda till frustration, 

ilska och en känsla av att vara värdelös: …” (Glenton, 2003, s. 2249). Informanter med 

ryggsmärta, men utan några objektiva tecken på smärta och lidande, uttryckte rädsla för att bli 

missförstådda av läkare och andra i sin omgivning. De dolde därför sina problem på grund av 

rädsla för att berätta om dem och då riskera att få en psykologisk diagnos som skulle kunna 

leda till en förminskning av deras fysiska smärta. Hälso- och sjukvårdens brist på effektiva 
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behandlingsalternativ för patienter som lider av ryggsmärta, gör att patienterna under perioder 

är utan behandling. Det kan ge patienterna rädsla för att det ska ses som ett tecken på att 

hon/han inte har gjort försök att gå tillbaka till jobbet. Glenton (2003) menar vidare, att 

synliga fysiska bevis på orsaken till ryggsmärtan, kan kännas som en lättnad och ge 

trovärdighet. En rädsla som beskrevs oftare av kvinnor, var rädslan för att vara en börda för 

sina medarbetare, vilket gjorde att hon/han fortsatte att arbeta trots smärta (Stenberg et al., 

2013). Också rädsla för att förlora sitt arbete, gjorde att hon/han undvek att sjukskriva sig, 

men här framkom inga könsskillnader. 

 

Rädsla för att bli beroende av andra 

Bland personer med erfarenhet av att ha fallit, framkom att hälften av deltagarna uttryckte 

känslor av rädsla (Kong et al., 2001). Dessa känslor innefattade rädsla för att falla igen, att 

skada sig och att inte kunna ta sig upp själv efter ett fall. Vidare uttrycktes rädsla för att bli 

immobiliserad, få försämrad hälsa, att inte kunna ta hand om sig själv, bli hospitaliserad och 

att inte aktivt kunna delta i sina vanliga sociala aktiviteter. Största rädslan var att efter ett fall 

förlora sitt oberoende, som i sin tur kunde leda till förlorad personlig frihet. Det fanns även 

rädsla för att bli en börda för andra. En patient med KOL uttryckte: ”I [fear] getting down 

where I can´t live by myself.” (Wortz et al., 2012, s. 6). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Att göra en litteraturstudie för första gången, att göra den inom ramen för en kurs med en fast 

tidsram och med förförståelse för ämnet, är aspekter som enligt Henricsson (2012) kan 

begränsa studien. Arbetet utgick från vår erfarenhet av patienter med rädsla, i den kliniska 

omvårdnaden. I litteraturen finns en definitionsskillnad mellan rädsla och oro, samt rädsla och 

ångest (Bay & Algase, 1999; Bowman, 2001; Carpenito, 2013; Panksepp, 2012). Att inleda 

med patienternas uttryck för rädsla, med begreppet rädsla för och avsluta den med begreppen 

oro och ångest för, var vanligt förekommande i flera artiklar. Det gav oss till en början tron på 

att det stod beskrivet om rädsla och dess uttryck, men när artiklarna analyserades djupare, 

framkom successivt att lite var beskrivet. Vår förförståelse gjorde att materialet lätt tolkades 

in att handla mer om rädsla än vad det gjorde. Det är en styrka för arbetet att många artiklar 

lästs i sin helhet för att kunna tas med eller förkastas på grund av att titel och abstrakt bara har 

nämnt ordet rädsla. Om bara abstrakten hade lästs, hade relevanta vetenskapliga artiklar 

missats. Ordet rädsla förekommer ofta i litteraturen, men rädslans uttryck framkommer sällan. 

Artiklarna redovisade exempelvis att patienterna upplevde rädsla för anestesi och operation, 

men det framkom inte tydligt hur patienterna uttryckte denna upplevelse av rädsla. 

Genomgående saknar vi redovisning av hur patienter uttrycker sin rädsla och vi upplever 

därför att det har varit svårt att få ett mer sammanhängande resultat med en tydlig röd tråd. 

I de första sökningarna användes sökorden fear, caring och nursing, men kombinationen av 

sökorden gav ett allt för stort material. Då kombinerades fear, caring och nursing med 

sökorden patient, express, experience och concept i olika kombinationer. I samtliga databaser 
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användes sökorden i lika kombinationer. Sökorden utgick ifrån problemformuleringen och 

känns därför relevant till litteraturstudiens frågeställningar (Henricson, 2012). Det har varit 

svårt att finna vetenskapliga artiklar som beskriver valda sökord, då begreppet rädsla många 

gånger syftar till bland annat oro och ångest vilket gör materialet svårare att tolka. Att 

använda booleska operatorn NOT för att utesluta worry och anxiety, tror vi hade begränsat 

sökningen på grund av att begreppen rädsla, oro och ångest ofta syftar till och på varandra. 

Ord som fearful, afraid och scared har kommit fram under arbetets gång och det kan ha varit 

en begränsning att de inte använts som sökord. En ny specialiserad sökning utifrån Henricson 

(2012), gjordes en tid in i arbetet med hjälp av bibliotekarie Elisabet Frigell, 

Högskolebiblioteket Halmstad. Att ta hjälp av en bibliotekarie som känner till de olika 

databasernas struktur och indexsätt, ger ett effektivt sökarbete och förstärker trovärdigheten 

(Forsberg & Wengström, 2013). Anledningen till ny sökning var att endast fritextsökning och 

trunkering * på vissa sökord tidigare hade använts. 

Efter första urvalet fanns totalt 99 vetenskapliga artiklar och två avhandlingar. Under arbetets 

gång har vi försökt tänka utifrån begreppet rädsla och hur rädslan uttrycks av patienter inom 

omvårdnaden och undvikit fokus på olika sjukdomstillstånd eller behandlingar. Efterhand 

blev exkluderingskriterierna vetenskapliga artiklar med deltagare under 18 år, med deltagare 

som upplevde rädsla i samband med förlossning och i rollen som förälder, med patienter som 

har en diagnostiserad psykisk sjukdom och patienter med demenssjukdom, där rädslan kan 

vara kopplat till fenomenet och sjukdomen i sig och då vara mindre generaliserbar.  

Vid sammanställningen av databearbetningen och sökhistoriken, sågs en skillnad i sökningen 

fear and caring and nursing and patient i PubMed. I de övriga databaserna hade trunkering * 

på patient använts. En ny sökning i databasen PubMed med trunkering på patient genererade 

inga nya artiklar. Resultatet bygger på vetenskapliga artiklar från år 2000 och framåt. I 

Carpenito (2013), område fear finns fem referenser, varav tre är mellan 1990-1999 och två är 

från 2000 och 2003. De vetenskapliga artiklarna från 2010-2014 i resultatet, har referenser 

från 1951 och framåt. Att inte finna nyare forskning om rädsla och rädslans uttryck inom 

omvårdnaden innebär en kunskapslucka, vilket gör att det finns ett behov av mer forskning i 

ämnet.  

De vetenskapliga artiklarna, har var för sig och tillsammans samvetsgrant och noggrant 

granskats och det ger enligt Henricsson (2012) en styrka till litteraturstudien. Kvalitativ ansats 

inom omvårdnadsforskningen beskriver, förstår, förklarar samt tolkar ett fenomen (Forsberg 

& Wengström, 2013). Det passar väl med ämnet rädsla inom omvårdnad. Granskning av de 

kvalitativa artiklarna ska utgå från artiklarnas trovärdighet, pålitlighet, att resultatet går att 

bekräfta och är generellt överförbart (Henricson, 2012). För att göra det på ett systematiskt 

sätt har de vetenskapliga artiklarna granskats utifrån ”Exempel på protokoll för 

kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod” Willman et al. (2011, s. 175) och för att 

bedöma vetenskaplig kvalité har de vetenskapliga artiklarna granskats utifrån Olsson och 

Sörensen (2011) grad I-III. Vi finner att 11 vetenskapliga artiklar av 13 har kvalitativ metod. 

Av de 11 är 10 av grad I/hög vetenskaplig kvalité enligt granskningsmallarna och 1 av 11 är 

av grad II/medel vetenskaplig kvalité enligt granskningsmallarna. Dock finns det svagheter i 

de vetenskapliga artiklarna. Vid en systematisk litteraturstudie ska etik finnas med vid 

granskning av vetenskapliga artiklar (Forsberg & Wengström, 2013). Två av artiklarna saknar 

det. Cohen och Ley (2000) beskriver att deltagarna var tillfrågade om att delta i studien. 

Deltagarna hade informerats om att de var anonyma, men inget beskrevs om studien hade 

etiskt godkännande. I Powel och Clark (2005) beskriver författarna att brev hade skickats hem 

till möjliga deltagare, som sedan själva fick ringa tillbaka och bekräfta deltagandet i studien. 

Det finns inget beskrivet om vilken information deltagarna fick angående anonymitet och 
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möjlighet att lämna pågående studie eller om studien hade etiskt godkännande eller inte. 

Glenton (2003), Herlin och Wann-Hansson (2010), Jonsson et al. (2011), Kong et al. (2001), 

Stajduhar et al. (2010), Stenberg et al. (2014) och Taylor et al. (2011), har beskrivit 

urvalsförfarandet och datainsamlingen, men inte bortfallet. Det kan vara ett så kallat planerat 

bortfall före datainsamlingen, men om det är så, bör det ändå redovisas även om det sällan 

påverkar resultatet (Henricson, 2012). I Jonsson et al. (2011) beskriver författarna själva att 

resultatet inte är generaliserbart på grund av en för homogen grupp deltagare, med hänsyn till 

sociala och kulturella faktorer. Även tiden när intervjuerna genomfördes kan ha påverkat 

resultatet. Det är bra att sådana faktorer tydligt redovisas. 

En kvantitativ ansats inom omvårdnadsforskningen kan söka bevis på hur en rutin, 

behandlingsmetod eller omvårdnadsåtgärd kan hjälpa patienter (Forsberg & Wengström, 

2013). Granskningen av kvantitativa artiklar ska bygga på validitet och reliabilitet (Henricson, 

2012). För att göra det på ett systematiskt sätt har de vetenskapliga artiklarna granskats utifrån 

”Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod, RCT & 

CCT” Willman et al. (2011, s. 175) och för att bedöma vetenskaplig kvalité har de 

vetenskapliga artiklarna granskats utifrån Olsson och Sörensen (2011) grad I-III. En 

vetenskaplig artikel av 13, är en kvantitativ tvärsnittsstudie som har enligt 

granskningsmallarna, grad I/hög vetenskaplig kvalité. Enstaka tvärsnittsstudier bedöms dock, 

ha lågt bevisvärde (Forsberg & Wengström, 2013). Mätinstrumentet är ett frågeformulär som 

används i verksamheten sedan tidigare. Beskrivningen gör att vi kan bedöma 

mätinstrumentets validitet som god. Enkätinstrument, som det handlar om i det här fallet, är 

svårare att få god reliabilitet på, jämfört med till exempel en pulsmätare enligt Henricson 

(2012). Instrumentets reliabilitet diskuteras inte i den vetenskapliga artikeln. 

En vetenskaplig artikel av 13 har en kvalitativ och en kvantitativ del, där den vetenskapliga 

kvalitén är medel enligt granskningsmallarna. Studiens kvantitativa del har 50 % bortfall, men 

resultatet bedömdes ändå som relevant till vårt syfte, då det belyser patienters rädsla i ett 

omvårdnadssammanhang. 

Resultatartiklarna kommer från olika världsdelar, Europa, Nordamerika och Asien och det kan 

inverka på studiens överförbarhet (Henricson, 2012). Rädsla som en grundläggande känsla 

finns hos alla människor (Bowman, 2001). Hur människor visar och uttrycker rädsla kan vara 

mer relaterat till kulturella faktorer och påverka överförbarheten. Att 11 av 13 vetenskapliga 

artiklar är kvalitativa känns relevant till vår litteraturstudie. Kvalitativ metod beskriver 

personers erfarenhet av ett fenomen; rädsla och i en kontext; inom omvårdnad (Henricson, 

2012). Informationen samlas in genom intervjuer och observationer vilket är ett bra sätt att 

fånga personers erfarenheter och upplevelser kring rädsla. I vår granskning har vi gjort en 

noggrann, systematisk bedömning av våra vetenskapliga artiklar och tagit med deras styrkor 

och svagheter och det ger en trovärdighet till vår litteraturstudie. 

 

Resultatdiskussion 

Att inte vara tillräckligt förberedd, inte ha fått tillräcklig eller adekvat information inför 

behandling och att därmed inte veta vad hon/han har att vänta eller ska gå igenom, skapar 

rädsla för det okända (Cohen & Ley, 2000). Rädslan för att skada sin ömtåliga kropp, 

beskrevs vara större än kunskapen att fysisk aktivitet var viktig för dem (Stenberg et al., 2014) 

Det beskrevs som en bra hjälp att få relevant information om sin sjukdom och behandling 

(Johnsson et al., 2011). Deltagare som hade tilltro till sitt kirurgteams kunskaper och 
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postoperativa rekommendationer, hade lättare för att lyckas med att minska sin rädsla för 

återfall (Taylor et al., 2011). Det visar på att sjuksköterskor och övrig vårdpersonal har en 

viktig uppgift att fånga upp patienters rädsla och att med information kunna lindra den. 

Omvårdnadsåtgärden, counseling – rådgivning är en relevant åtgärd för att begränsa rädsla 

(Bulechek et al., 2013). I samband med magnetröntgenundersökning, framkommer också 

vikten av god information före och under undersökningen (Carlsson & Carlsson, 2013). Här 

uttrycks också att muntlig information var viktigare än den skriftliga. Patienter med rygg och 

nackskador som fått tydlig information om fysisk aktivitet, kände en säkerhet i att träna 

(Stenberg et al., 2014). Andra uppgav en rädsla för att skada sin kropp, vilket kan visa på att 

patienter som inte får tydlig information kan bygga upp en rädsla och gör saker som till och 

med kan skada mer. Sedan fanns patienten som beskrev att rädslan för att dö, gjorde att han 

valde kirurgi utan att förstå konsekvenserna (Powel & Clark, 2005). Det är också av stor vikt 

att sjuksköterskorna ser den patientgruppen och ger dem den information och tid de behöver. 

Rädsla kan generera nya rädslor (Åkesdotter Gustafsson et al., 2010). Har patienten inte 

förstått konsekvenserna av en operation, kan rädsla för att anestesin ska gå fel och rädsla för 

komplikationer som smärta, illamående och kräkningar postoperativt, leda till lidande för 

patienterna (Mavridou et al., 2013). Att inte förstå eventuell biverkan av sin behandling kan 

leda till rädsla att bli övergiven: ” My biggest fear was that my wife was going to leave me 

because I wasn´t a man.” (Powel & Clark, 2005, s. 831). 

Andra omvårdnadsåtgärder som har framkommit är, att få ett glas vatten, en varm filt och 

snabb hjälp när deltagaren behövde det, upplevdes positivt (Johnsson et al., 2011 ). Att hålla 

patientens hand och ge bekräftande ord är omvårdnadsåtgärder som är implementerade i det 

dagliga arbetet. I NIC finns presence – närvaro som en omvårdnadsåtgärd, som kan reducera 

rädsla (Bulechek et al., 2013). Det var inte tiden i minuter utan hur vårdaren använde tiden, 

ögonkontakt, aktivt lyssnande, att sitta ner och inte visa stress i sitt språk eller kroppsspråk 

som fick deltagarna att känna att vårdarna hade all tid i världen för dem (Stajduhar et al., 

2010). Förslag på en omvårdnadsåtgärd kan vara, emotional support – känslomässigt stöd 

(Bulechek et al., 2013). “ … ‘He´s here for me’. I´ts not like ’sorry, you have cancer, that’s 

it.’ It [touching hand] made such a difference …” (s. 2042), ett annat förslag till 

omvårdnadsåtgärd som kan lindra rädsla är touch – beröring. 

I den stressade vardagen då patienter, läkare, utvecklingsarbeten och telefoner konkurerar om 

sjuksköterskans uppmärksamhet, är det lätt att tänka att hon/han inte har tid med de föreslagna 

omvårdnadsåtgärderna. Med stöd av litteraturstudiens resultat tror vi tvärt om, att vi vinner tid 

och kommer att ha patienter som upplever mindre lidande i form av rädsla. Att använda sig av 

leenden och humor i omvårdnaden kan lindra rädsla.” I had terrible fears of dying close to the 

operation and when I came into the operating theatre the space was narrow and two nurses in 

caps and masks, showing only their eyes, bumped into each other. They started to laugh and 

sing a tune, looking at me with smile in their eyes and said hello. Then I realized this was not 

a place for dying and my fear vanished” (Åkesdotter Gustafsson et al., 2010, s. 667). 

Sjuksköterskan ska i sin profession använda omvårdnadsåtgärder som genom forskning är 

framtagna och inte bara ha tilltro till mediciner för att lindra. Enligt International Council of 

Nurses (ICN:s) etiska kod för sjuksköterskor har sjuksköterskan ett personligt ansvar för att 

upprätthålla sin yrkeskompetens genom utbildning; sjuksköterskan ska utveckla och 

upprätthålla omvårdnadens värdegrund (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

Flera studier visar på att patienter upplever rädsla för både lidande (Cohen & Ley, 2000; Osse 

et al., 2005; Stajduhar et al., 2010; Wortz et al., 2012) och död (Cohen & Ley, 2000; Herlin & 

Wann-Hansson, 2010; Kong et al., 2001; Mavridou et al., 2013; Osse et al., 2005; Powel & 

Clark, 2005; Wortz et al., 2012). Bowman (2001) menar att hot mot individens existens, som 
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exempelvis akut sjukdom, triggar en kedja av psykologiska reaktioner, vilket ger en 

emotionell reaktion. Rädsla för det okända är en nedärvd primitiv grundkänsla, viktiga för vår 

överlevnad och största hotet mot vår existens är just hotet för lidande och död. Därför borde 

denna reaktion vara väntad och ses som helt normal då den hjälper individen att anpassa sig 

till den nya situationen/sjukdomen. Oro, depression och sorg kan vara uttryck för en 

emotionell reaktion som exempelvis rädsla (Bowman, 2001). Carpenito (2013) och Herdman 

(2012a, 2012b) menar att förändrade beteenden som kan känneteckna rädsla, kan vara ett 

attackerande eller undvikande beteende. Påverkan av det autonoma nervsystemets ger 

fysiologiska symtom som bland annat ökad puls och blek hudfärg (Carpenito, 2013; 

Herdman, 2012a, 2012b). Det gör att symtom på rädsla kan vara den skrikande mannen på 

vårdrum 5, men också den tysta, inåtvända kvinnan på vårdrum 2, men det kan också bero på 

andra orsaker. Patienten med puls på 120 slag/minut kan vara rädd, men också vara på väg in i 

en hypovolemisk chock. Sjuksköterskor måste se och förstå skillnaderna för att patienten ska 

få en så adekvat behandling som möjligt. 

En annan rädsla som är viktig att belysa, är rädsla för att bli misstrodd. Att ha ryggsmärta utan 

objektiva tecken leder till rädsla för att bli missförstådd av läkare och av sin omgivning 

(Glenton, 2003). Att tillåta patienten att berätta om sina tankar och känslor, är ett sätt att 

bekräfta patientens rädsla. Utifrån samtalet görs en omvårdnadsdokumentation, till exempel 

enligt VIPS (Ehnfors et al., 2013), vilket gör att fler i vårdkedjan kan ta del av viktig 

information som patienten har lämnat. Ett annat användbart redskap är interventionen NIC, att 

aktivt lyssna (Johnsson et al., 2012). Det ger patienten möjlighet att beskriva sitt lidande och 

för sjuksköterskan, möjlighet att kunna ge råd och stöd vid beslutssituationer, för att minska 

patientens rädsla. Vi har inte funnit det problemet bland andra patientgrupper i 

litteraturstudien, men vet av erfarenhet att det finns patienter som känner att de blir 

misstrodda inom vården. Att bli misstrodd kan leda till rädsla och att patienten undviker att 

söka sjukvård, vilket kan leda till tragiska konsekvenser. 

 

Konklusion och implikation 

Fördjupning har genomförts med den här uppsatsen på människans grundläggande känsla, 

rädsla och hur patienter kan uttrycka sin rädsla i omvårdanden inom olika 

verksamhetsområden. Efter bearbetning och diskussion av resultatartiklarna framkom sex 

olika teman: Rädsla för lidande och död, rädsla för sjukdom och behandling, rädsla för 

återinsjuknande, rädsla för att bli övergiven, rädsla för att förlora sin trovärdighet och rädsla 

för att bli beroende av andra. Många patienter uttryckte rädsla för lidande och död, vilket kan 

ses som naturligt då en sjukdom, möjlig sjukdom eller skada, kan ses som ett hot mot 

individens existens. Att genomgå en behandling eller en operation kan skapa rädsla för vidare 

prognos, eventuella biverkningar och komplikationer. Rädslan kan också göra att patienter 

genomför en operation utan att ha fått adekvat information eller förstått informationen och 

därmed inte vet vad hon/han går tillmötes. Forskningsbaserade instrument att använda inom 

vårdvetenskapen kan vara NANDAS omvårdnadsdiagnos, VIPS-modellen, NIC’s 

omvårdnadsåtgärder och NOC’s klassifikationer av omvårdnadsresultat. Utifrån dem kan man 

samla in information och ordinera oberoende omvårdnadsåtgärder som kan lindra patienters 

rädsla och minska risken för nya minnen av rädsla. 

I artiklarna som beskriver patienternas rädsla, saknades nästan alltid patienternas uttryck av 

rädsla. Rädslans uttryck är ett viktigt område för vidare forskning. Att integrera kunskapen i 
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klinisk omvårdnad och i kursplaner för vårdutbildningar på grund- och specialistnivå, kan ge 

sjuksköterskor större förståelse för patienter med rädsla inom omvårdnaden. Forskning och 

mer kunskap om rädsla kan medföra samhällsekonomiska besparingar. Att hjälpa och stödja 

patienter med exempelvis smärtrelaterad rädsla, att våga och vilja utföra fysisk aktivitet, kan 

leda till ökade hälsoeffekter. Det kan minska behovet av hälso- och sjukvårdsinsatser och i 

längden även minska sjukfrånvaro. Att stödja patienter som på grund av rädsla uteblir från 

planerade undersökningar, behandlingar eller operationer, leder till besparingar av personligt 

lidande och minskade kostnader för hälso- och sjukvården. 

Det är viktigt att sjuksköterskan tar patienters rädsla på allvar, bemöter dem respektfullt, och 

gör dem trygga i vårdmiljön, allt för att minska lidande i form av rädsla. Att stanna upp en 

kort stund, ge en minut extra och visa att du lyssnar kan göra det möjligt för någon att säga, 

’Jag är rädd’.
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Tabell Sökordsöversikt    Bilaga A 

Sökord PubMed 

MeSH-term 

Cinahl 

Subjekt head- 

Ing list 

PsycInfo 

Thesaurus 

Rädsla 

 

Fear (både 

MeSH och 

fritext) 

Fear (både MH 

och fritext) 

Fear 

Vård 

 

Caring (fritext) Caring  Caring (fritext) 

Omvårdnad 

 

Nursing (både 

MeSH och 

fritext) 

Nursing (fritext) Nursing (fritext) 

Patient 

 

Patient* (fritext) Patient* (fritext) Patient* (fritext) 

Uttrycka 

 

Express* 

(fritext) 

Express* 

(fritext) 

Express* 

(fritext) 

Erfara 

Erfarenhet 

Experien* 

(fritext) 

Experien* 

(fritext) 

Experien* 

(fritext) 

Begrepp 

 

Concept (fritext) Concept (fritext) Concept (fritext) 

 



 

 
 

Tabell Sökhistorik    Bilaga B 

Datum 

 

 

Databas Sökord/Limits/Boolska 

operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Urval 

1 

Urval 

2 

 

140214 

 

Libris Rädsla 

Utökad sökning 

Materialtyp/materialtyper: 

Avhandlingar 

45 10 2 0 

140217 Psyc 

Info 

(SU.EXACT(”Fear”) OR 

fear) AND caring AND 

nursing AND patient* 

Limits Peer reviewed 

83 78 20 2 

140217 PubMed Fear AND caring AND 

nursing AND patient 

AND express* 

37 36 14 2 

140328 Cinahl ((MH “Fear”) OR “fear”) 

AND ( (MH”Caring”) OR 

“caring”) AND nursing 

AND patient* 

194 106 13 4 

140329 Cinahl (MH ”Fear”) OR “fear” 

AND patient* AND 

express* AND experien* 

AND concept 

11 11 3 1 

140329 Cinahl (concept of fear) AND 

(MH ”Fear”) OR “fear” 

47 34 6 0 

140329 Psyc 

Info 

(SU.EXACT(”Fear”) OR 

fear) AND patient* AND 

express* AND experien* 

AND concept 

Limits Peer reviewed 

15 11 3 1 

140330 PubMed Fear AND patient* AND 

express* AND experien* 

256 139 40 8 

 

 



 

 
 

Artikelöversikt med kvalitativ metod       Bilaga C 1 

Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2000 

USA 

Cinahl 

Cohen, M. Z., & 

Ley, C. D. 

Bone Marrow 

Transplantation: 

The Battle for 

Hope in the Face 

of Fear. 

Beskriva 

patienters 

upplevelser av 

att få en autolog 

benmärgs-

transplantation 

(BMT). 

Metod: Hermeneutisk och 

fenomenologisk studie. 

Inkludering: Patienter som 

genomgått och överlevt en 

BMT. 

Exkludering: Ej beskriven. 

Urval:  

Tjugo patienter, 15 kvinnor 

och 5 män. Medelålder var 

46 år. 

Bortfall: Redovisat. 

Etik: Ej klart redovisat. 

Studien 

illustrerar att 

rädslan som 

patienter som 

genomgår 

BMT, har 

balanserats 

med hopp om 

överlevnad. 

Grad I 

2003 

Norge 

PubMed 

Glenton, C. Chronic back- 

pain sufferers 

striving for the 

sick role. 

Att analysera 

rädsla och 

upplevelser 

över att inte bli 

trodd hos 

personer som 

lider av 

ryggsmärta. 

Metod: Kvalitativ studie. 

Inkludering: Patienter med 

akut och kronisk 

ryggsmärta, närstående till 

patienter med kronisk och 

akut ryggsmärta. 

Exkludering: Ej beskriven. 

Urval: Nitton deltagare, 

jämt fördelat på kvinnor och 

män, mellan 24-65 år. 

Bortfall: Ej redovisat 

Etik: Finns redovisat. 

Läkares 

oförmåga att 

erbjuda 

patienter med 

kronisk 

ryggsmärta, en 

klar diagnos, 

förklaring 

och/eller 

behandling 

och bot, tycks 

öka beroendet 

av läkaren. 

Grad II 

 



 

 
 

Artikelöversikt med kvalitativ metod       Bilaga C 2 

Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2010 

Sverige 

PubMed 

Herlin, C., & 

Wann-Hansson, 

C. 

The experience of 

being 30-45 years 

of age and 

depending on 

haemodialysis 

treatment: a 

phenomenologica

l study. 

Att beskriva hur 

patienter med 

hemodialys 

(HD) i åldern 

30-45 år, 

upplever sitt 

beroende av 

behandling. 

Metod: Kvalitativ, 

fenomenologisk. 

Inkludering: Patienter som 

haft HD behandling i minst 

6 månader. Alla skulle 

kunna prata och förstå 

svenska. 

Exkludering: Ej redovisat. 

Urval: Nio deltagare, 4 

kvinnor och 5 män, mellan 

30-45 år. 

Bortfall: Ej redovisat. 

Etik: Finns redovisat. 

Att vara 

beroende av 

HD upplevs 

som en total 

brist på frihet, 

men trots allt 

har 

patienterna 

flera strategier 

för att 

kontrollera 

och hantera 

situationen. 

Att vara 

involverad i 

beslut om sin 

behandling 

och ha 

kompetent 

sjukvårds-

personal är en 

viktig faktor. 

Grad I 

 

 

 

 

 



 

 
 

Artikelöversikt med kvalitativ metod       Bilaga C 3 
 

Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2011 

Sweden 

Cinahl 

PsycInfo 

PubMed 

Jonsson, C. A., 

Stenberg, A., & 

Frisman, G. H. 

The lived 

experience of the 

early 

postoperative 

period after 

colorectal cancer 

surgery. 

Var att 

beskriva hur 

patienter 

upplever den 

tidiga 

postoperativa 

perioden efter 

colo-  

rectalcancer 

operation.  

Metod: Fenomenologisk. 

Inkludering: Patienter som 

opererats för misstänkt eller 

verifierad colorektalcancer. 

Födda i Sverige.  

Exkludering: Vårdats på 

IVA >24h, nedsatt mental 

förmåga och förvirring. 

Urval: Tretton deltagare, 

mellan 52-87 år.  

Bortfall: Ej redovisat. 

Etik: Finns redovisat. 

Patienterna 

upplevde brist på 

kontroll och 

rädsla för 

komplikationer. 

Sjuksköterskan 

måste vara 

lyhörd och 

uppmuntra 

patienten att tala 

om sina 

svårigheter. En 

sjuksköterska 

som kan ge per- 

och postoperativ 

information och 

stöd, kanske kan 

minska 

patientens 

osäkerhet och 

rädsla. 

Grad I 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Artikelöversikt med kvalitativ metod       Bilaga C 4 
 

Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2002 

Kina 

PubMed 

 

Kong, K. S-w., 

Lee, F-k., 

Mackenzie, A. 

E., & Lee, D. T. 

F. 

Psychosocial 

consequences of 

falling: the 

perspective of 

older Hong Kong 

Chinese who had 

experienced 

recent falls. 

Att utforska 

psykosociala 

konsekvenser av 

att falla för en 

grupp äldre 

kineser som 

nyligen fallit. 

Metod: Kvalitativ. 

Inkludering: Att ha 

upplevt ett fall inom de 

närmsta 48 timmarna. 

Kines och över 65 år. 

Kunna konversera verbalt 

på kantones. 

Exkludering: Ej 

redovisat. 

Urval: Tjugo deltagare, 

mellan 68-90 år. 

Medelålder var 82 år.  

Bortfall: Ej redovisat. 

Etik: Finns redovisat. 

Har gett inblick i 

psykosociala 

konsekvenser av att 

falla. De insikterna 

är omvårdnads-

åtgärder för att 

förebygga fall, 

underlätta socialt 

stöd och interaktion 

med anhöriga. Ge 

empatiskt stöd för 

dem som fallit. 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Artikelöversikt med kvalitativ metod       Bilaga C 5 
 

Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2013 

Grekland 

Pubmed 

Mavridou, P., 

Dimitriou, V., 

Manataki, A., 

Arnaoutoglou, 

E., & 

Papadopoulos, 

G. 

Patient´s anxiety 

and fear of 

anasthesia: effect 

of gender, age, 

education, and 

previous 

experience of 

anesthesia. A 

survey of 400 

patients. 

Var att få insikt i 

den preoperativa 

rädslan och 

studera om den 

påverkas utifrån 

kön, ålder, 

utbildning och 

tidigare 

erfarenheter av 

anestesi. 

Metod: Kvalitativ. 

Inkludering: 

Exkludering: 
Kommunikations- 

problem, patienter med 

psykiatrisk sjukdom. De 

som inte själva kunde 

svara på formuläret. 

Deltagare <18 år. m.fl.  

Urval: Fyrahundratrettio 

deltagare, 224 kvinnor och 

176 män. 

Deltagare mellan 18-45 år, 

212 stycken. Deltagare 

från 46 år och äldre, 188 

stycken. 

Bortfall: 30 deltagare. 

Etik: Finns redovisat. 

Alla patienter, flest 

kvinnor, uttrycker 

rädsla inför 

anestesi. Denna 

rädsla leder till 

preoperativ oro. 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Artikelöversikt med kvalitativ metod       Bilaga C 6 

 

Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2005 

USA 

PubMed 

Powel, L. L., & 

Clark, J. A. 

The value of the 

marginalia as an 

adjunct to 

structured 

questionnaires: 

Experiences of 

men after prostate 

cancer surgery. 

Att undersöka 

patienters oro, 

upplevelser som 

inte studiens 

frågeformulär 

tog upp. 

Metod: Kvalitativ.  

Inkludering: Män som 

behandlats med total 

prostataectomi för 12-18 

månader sedan.  

Exkludering: Ej 

redovisat. 

Urval: Fyrtioåtta 

deltagare, mellan 49-72 år. 

Medelålder var 57 år. 

Bortfall: 23 deltagare.  

Etik: Finns ej klart 

redovisat. 

4 teman framkom, 

varav ett var rädsla 

för cancer. 

Vidare forskning 

måste fokusera på 

att systematiskt 

fånga patienternas 

upplevelser. 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Artikelöversikt med kvalitativ metod       Bilaga C 7 

Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2010  

Canada 

Cinahl 

Stajduhar, K. I., 

Thorne, S. E., 

McGuinness, L.,  

& Kim-Sing, C. 

Patient 

perceptions of 

helpful 

communication in 

the context of 

advanced cancer. 

Vad identifierar 

patienter med 

avancerad 

cancer som 

hjälpfullt i 

kommunika-

tionen med 

hälso- och 

sjukvårds- 

personal? 

Metod: Kvalitativ. 

Inkludering: Deltagare 

med avancerad cancer. 

Exkludering: Ej 

redovisat. 

Urval: Trettiofyra 

deltagare, 26 kvinnor och 

8 män, mellan 34-79 år. 

Bortfall: Ej beskrivet. 

Etik: Finns redovisat. 

Att 

kommunikation är 

en viktig faktor 

som åtgärd inom 

avancerad 

cancervård. 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Artikelöversikt med kvalitativ metod       Bilaga C 8 

Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2014 

Sverige 

PubMed 

Stenberg, G., 

Fjellman-Wiklund, 

A., & Ahlgren, C. 

I am afraid to 

make the damage 

worse - fear of 

engaging in 

physical activity 

among patients 

with neck or back 

pain- a gender 

perspective. 

Att undersöka 

”pain beliefs” i 

relation till 

fysisk aktivitet 

bland patienter 

med nack- och 

ryggsmärta. 

Metod: Kvalitativ. 

Inkludering: Patienter 

med nack- och 

ryggsmärta, mellan 18-65 

år. 

Exkludering: Inte varit 

sjukskriven pga. nack- 

ryggsmärta under det 

senaste året. 

Urval: Tolv deltagare, 7 

kvinnor och 5 män, 

mellan 29-65 år. 

Bortfall: Ej redovisat. 

Etik: Finns redovisat. 

Patienterna var 

rädda för att skada 

sin sköra kropp. 

Kön hade påverkan 

på hur givna 

aktivitetsråd 

uppfattades. 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Artikelöversikt med kvalitativ metod       Bilaga C 9 

Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2011 

England 

Cinahl 

PsycInfo 

Taylor, C., 

Richardson, A., & 

Cowley, S. 

Surviving cancer 

treatment: An 

investigation of 

the experience of 

fear about, and 

monitoring for, 

recurrence in 

patients following 

treatment for 

colorectal cancer. 

Förklara hur 

rädsla för 

återfall kan 

påverka 

individens 

återhämtning 

från botande 

colorectal-

cancer 

operation. 

Metod: Kvalitativ. 

Inkludering: Deltagare 

med diagnostiserad 

coloncancer, som 

genomgått kirurgisk 

behandling med botande 

intension. 

Exkludering: 
Patienter med strålning 

eller kemoterapi i 

anslutning till 

operationen, permanent 

stomi, samt patienter med 

icke behandlingsbar 

cancer. 

Urval: Sexton deltagare.  

Bortfall: Ej redovisat. 

Etik: Finns redovisat. 

Grundläggande, 

stödjande 

verksamhet som 

möjliggjorde 

övergången till ett 

liv efter cancer, var 

att öppet diskutera 

möjligheten för att 

cancern kan 

återkomma, 

bedöma individens 

rädsla och erbjuda 

förslag på möjliga 

coping- 

strategier. 

Grad I 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Artikelöversikt med kvalitativ metod       Bilaga C 10 

Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2012 

USA 

PubMed 

Wortz, K., Cade, 

A., Menard, J. R., 

Lurie, S., Lykens, 

K., Bae, S…… 

Coultas, D. 

A qualitative 

study of patients 

goals and 

expectations for 

selvmanagment of 

COPD. 

Att beskriva 

kvalitativa 

behov för att 

vägleda 

utveckling av 

kognitiva 

beteende- 

interventioner 

för stöd vid 

egenvård för 

patienter med 

KOL. 

Metod: Kvalitativ. 

Inkludering: Patienter 

med diagnostiserad KOL, 

rekryterade genom två 

metoder, ett 

patientregister och 

läkarremiss. Ålder >45 

år. 

Exkludering: Varit 

deltagare i 

rehabiliteringsprogram 

för lungsjuka inom 

loppet av 12 månader, 

sjukhemsboende, 

okontrollerad 

hypertension, angina och 

hjärtproblem. Demens 

och okontrollerad 

psykisk sjukdom, 

förväntad livstid <12 

mån, SpO2 i vila <90% 

mfl. 

Urval: Femtiofyra 

patienter, 46,8 % kvinnor 

och 53,2 % män. 

Bortfall: 7 deltagare. 

Etik: Finns redovisat. 

Att 

uppmärksamma 

studiens tre teman, 

ett av dem är 

rädsla, kan 

förbättra patientens 

effektivitet och 

motivation att 

engagera sig mer i 

sin egenvård. 

Grad I 



 

 
 

Artikelöversikt med kvantitativ metod      Bilaga D  

Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2005 

Nederländerna 

PubMed 

Osse, B. H. P., 

Vernooij-Dassen, 

M. J. F. J., 

Schadé, E., & 

Grol, R. P. T. M.,  

The problems 

experienced by 

patients with 

cancer and their 

needs for 

palliative care. 

Att lära sig 

mer om 

relationer 

mellan 

patienternas 

upplevda 

problem som 

orsakar sämre 

livskvalitet och 

omötta behov 

av 

professionell 

palliativ vård. 

Metod: Kvantitativ, 

tvärsnittsstudie. 

Inkludering: Vuxna, 

inte boende på 

institution, cancer 

sjukdom med metastaser, 

har möjlighet att fylla i 

formulär på tyska och 

patienter som är villiga 

att prata om PNPC med 

sin GP. 

Exkludering: 
Patienter som fysisk och 

mentalt är för sjuka att 

fylla i och diskutera 

intervjumaterialet. 

Urval: Nittiofyra 

patienter, 70 % kvinnor 

och 30 % män, mellan 

30-87 år. Medelålder var 

58 år. 

Bortfall: Ej redovisat. 

Etik: Finns redovisat. 

Problem är inte 

synonymt med 

omötta behov. Inte 

bara problem utan 

också behov av 

vård, ska bedömas. 

Grad I 

 

 



 

 
 

Artikelöversikt med kvalitativ & kvantitativ metod     Bilaga E 1 

Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008 

Nederländerna 

Cinahl 

PsycInfo 

Hofhuis, J. G. M., 

Spronk, P. E.,  

van Stel, H. F., 

Schrijvers, A. J. 

P., Rommes, J. H., 

& Bakker, J. 

Experiences of 

critically ill 

patients in the 

ICU. 

Studie 1av 2. 

Utvärdera 

patienternas 

uppfattning om 

omvårdnaden 

på IVA. 

Studie 1 av 2. 

Metod: Kvalitativ med 

semistrukturerad 

fokusintervju. 

Inkludering: Patienter 

som varit ventilerade 

minst en dag, samt var 

patient på IVA för första 

gången. 

Exkludering: Patienter 

med förvirring under 

ventilation och cerebrala 

neurologiska sjukdomar, 

samt patienter som ej har 

minnen från IVA-

vistelsen. 

Urval: Elva patienter, 4 

kvinnor och 7 män, 

mellan 54-73 år. 

Bortfall: Ej redovisat. 

Etik: Finns redovisat. 

Att ta hand om 

patienten är en 

viktig del av 

omvårdnaden. Inte 

bara sjuk-

sköterskans 

kunskap, tekniska 

kunnande och 

medicinteknisk 

apparatur är viktig, 

utan även sjuk-

sköterskans 

hållning. Att lindra 

rädsla och oro, ge 

hjälp till 

tillfrisknande och 

återhämtning är 

minst lika 

värdefullt. 

Grad I 

 

 

 

 



 

 
 

Artikelöversikt med kvalitativ & kvantitativ metod     Bilaga E 2 

Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008 

Nederländerna 

Cinahl 

PsycInfo 

Hofhuis, J. G. M., 

Spronk, P. E.,  

van Stel, H. F., 

Schrijvers, A. J. 

P., Rommes, J. H., 

& Bakker, J. 

Experiences of 

critically ill 

patients in the 

ICU 

Studie 2 av 2.  

Att utforska 

patienternas 

uppfattning 

och 

upplevelser av 

sin vårdtid på 

IVA. 

Studie 2 av 2. 

Metod: Kvantitativ. 

Inkludering: 
Alla patienter som 

vårdats minst 48 h på 

IVA (inte bara de som 

blivit ventilerade). 

Exkludering: Ej 

redovisat. 

Urval: Hundra patienter. 

Medelålder var 69,1 år. 

Bortfall: 50 %. 

Etik: Finns redovisat. 

Att ta hand om 

patienten är en 

viktig del av 

omvårdnaden. Inte 

bara sjuk-

sköterskans 

kunskap, tekniska 

kunnande och 

medicinteknisk 

apparatur är viktig, 

utan även sjuk-

sköterskans 

hållning. Att lindra 

rädsla och oro, ge 

hjälp till 

tillfrisknande och 

återhämtning är 

minst lika 

värdefullt. 

Grad II 
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