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Sammanfattning 
Bakgrund: Baserat på en humanistisk människosyn ska sjuksköterskan kunna möta patient 
och anhöriga på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Mötet mellan sjuksköterskan och 
patienten är centralt i omvårdnaden. I mötet är samtalet ett redskap för sjuksköterskan att 
lindra lidande. I mötet kan sjuksköterskan träda in i patientens värld och dela lidandet genom 
lidandeberättelsen. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur relationen, narrationen och 
caritas lindrar lidande, ur ett sjuksköterske- och patientperspektiv. Metod: Vi har använt 
systematisk litteraturstudie som metod. Resultat: Resultatet visade att relationen bidrar till 
minskat lidande genom att patienten får vara en unik människa i nära relation med en annan 
människa eller med gud. Det är också en form av tröst. Narrationen bidrar till lindrat lidande 
genom att en medaktör bidrar till minskad ensamhet. Caritas bidrar till minskat lidande genom 
att patienten upplever medlidande och blir sedd. Slutsats: Medmänsklighet, medlidande och 
mod är de kvaliteter som krävs av sjuksköterskan, för mötet mellan sjuksköterska och patient 
ska bidra till lindrat lidande. 
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1 Introduktion 

Vi anser att relationen mellan sjuksköterska och patient är ett viktigt område. Vårt intresse för 

området väcktes när vi befann oss i den kliniska verksamheten, där vi såg att patienter led. 

Läkemedel och teknisk övervakning används frekvent i hopp om att lindra patienternas 

lidande. Trots insatta omvårdnadsåtgärder har vi sett ett fortsatt lidande hos patienterna.  

 

2 Bakgrund 

Baserat på humanistisk människosyn ska sjuksköterskan kunna möta patient och anhöriga på 

ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt (Socialstyrelsen, 2005). Lidande kan ses utifrån två 

perspektiv. Det objektiva perspektivet grundas i samhällets syn på vad som är godtagbara 

symptom, relaterat till den diagnos som ställts. Det subjektiva perspektivet grundar sig i den 

enskilde patientens uppfattning av sina symptom (Eriksson, 2003; Råholm, 2008). Att kunna 

se lidandet utifrån flera perspektiv innebär moralisk kompetens (Norberg, 2000). När 

människor möts föds det etiska kravet. Inom mötet växlar tillit, självutlämnande och blottande 

av sitt innersta mellan människorna. Det etiska kravet innebär ansvaret att värna om varandras 

unikhet och sårbarhet (Løgstrup, 1994). 

 

2.1 Omvårdnad 

Syftet med omvårdnaden är att förebygga och bevara/återställa friskhet/hälsa, samt motverka 

ohälsa/sjukdom (Norberg, 2000). Omvårdnaden ska präglas av caritas. Caritas innebär kärlek 

och ansvar för varandra (Fredriksson, 2003). I omvårdnaden har sjuksköterskan inte rätt att 

förvänta sig något av patienten, däremot har patienten rätt att förvänta sig hjälp, hjälp av 

sjuksköterskan. Omvårdnadsrelationen uppstår mellan sjuksköterskan och patienten. Genom 

samtalet kan patient och sjuksköterska fastställa om de är eniga gällande omvårdnaden. Vid 

olika mål med omvårdnaden krävs ett etiskt resonemang och det är patientens rätt till 

autonomi som får avgöra vilka risker patienten själv är villig att ta (Norberg, 2000). Samtalet 

är centralt i omvårdnaden och är ett viktigt redskap för sjuksköterskan för att lindra lidande. 

Ett redskap för att lindra lidande är det vårdande samtalet som består av tre aspekter; relation, 

narration och caritas som tillsammans verkar för att lindra lidande i en omvårdnadskontext 

(Fredriksson, 2003). 
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2.2  Relationell aspekt 

Den relationella aspekten utgår från gemenskap och innebär att en kontakt mellan patient och 

sjuksköterska etableras. Kontakten bygger på gemenskap, lyssnande, närvaro och beröring, 

för att skapa en förbindelse, där det vårdande samtalet utvecklas och eventuellt bidrar till 

minskat lidande (Fredriksson, 2003).  

 

Gemenskapen: Gemenskapen har som utgångspunkt att patient och sjuksköterska är jämlika, 

medmänniskor. I gemenskapen görs lidandet uthärdligt och efter samtalet ska en känsla av 

gemenskap finnas kvar inom patienten och sjuksköterskan. Kontakten: I kontakten delas inte 

patientens upplevelser, utan kontakten är kopplad till problemlösande perspektiv i relationen. 

Den beröring som innefattas i kontakten är enbart uppgiftsorienterad. I kontakten hör 

sjuksköterskan vad patienten säger och sjuksköterskan är därvarande. Därvaron innebär att 

sjuksköterskan är uppmärksam och svarar på patientens behov. I därvaron är patient och 

sjuksköterska enbart närvarande i sina roller. Förbindelsen: I förbindelsen är sjuksköterskan 

närvarande i medvaro. Medvaron innebär att patienten inviterar sjuksköterskan att dela sitt 

lidande. I medvaron är sjuksköterskan och patienten inte enbart närvarande i form av sina 

roller, utan även som medmänniskor. I medvaron delar patienten och sjuksköterskan en 

förbindelse. Det är sjuksköterskans ansvar att vara lyhörd för och ta emot patientens inbjudan 

och föra relationen vidare från kontakt till förbindelse. Ett problem som kan uppstå är när 

patienten önskar en förbindelse och sjuksköterskan enbart vill ha en kontakt. Det är i 

förbindelsen som sjuksköterskan kan träda in i patientens värld och dela lidandet genom 

lidandeberättelsen (Fredriksson, 2003).  

 

Relationen är den inre ramen.  Förbindelsen upphävs om lidandet blir för outhärdligt för 

sjuksköterskan och patienten. I förbindelsen lyssnar sjuksköterskan på patienten. Lyssnade 

kräver att sjuksköterskan tystar sitt inre och reflekterar över vad patienten säger. 

Sjuksköterskan ska ge patienten utrymme att själv fundera och reflektera över vad som sägs i 

samtalet. I förbindelsen används vårdande beröring när orden inte räcker till. I förbindelsen 

blottas patientens lidande och sjuksköterskans medlidande väcks. Det är i förbindelsen som 

det vårdande samtalet äger rum och patienten lindrar sitt lidande genom sin lidandeberättelse 

(Fredriksson, 2003).  
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2.3 Narritativ aspekt 

Den narritativa aspekten är uppdelad i tre delar; lidande (genom berättelse), berättelse (helhet 

skapas) och förståelse (utgår från berättelsen). Patienten får en helhetsbild över sitt lidande 

genom lidandeberättelsen. Genom lidandeberättelsen visar sig lidandet och patienten får insikt 

i sitt lidande. Patienten börjar därmed förstå och tolka sitt lidande. Delarna i 

lidandeberättelsen slås samman till en större helhet. Genom narrationen preciseras lidandet 

(Fredriksson, 2003).   

 

2.4 Etisk aspekt - Caritas 

Den etiska aspekten blir synlig genom patientens lidande och sjuksköterskans medlidande. 

Det är medlidande som gör samtalet vårdande. Om sjuksköterskan upplever patients lidande 

för stort, kan medlidandet och därmed det vårdande samtalet utebli. Genom caritas ger 

sjuksköterskan möjligheten för patienten att återupprätta sin autonomi och självaktning. 

Patienten blir återigen författare till sitt eget liv.  Därmed kan patienten ta ansvar, skapa nya 

möjligheter och ett gott liv. Lidandet gör patienten passiv till skillnad från den som medlider. 

Den medlidandes känslor grundar sig i caritas. Den medlidande hjälper den lidande att agera. 

Sjuksköterskan ska sträva efter att hjälpa patienten från passivitet till aktivitet och därmed 

lidande till hälsa. I samtalet kan patienten återfå kontrollen, istället för att vara ”passivt 

lidande”. Ifall sjuksköterskan inte agerar efter caritas och istället utövar makt över den 

lidandes passivitet uppstår ett oetiskt förhållande (Fredriksson, 2003). 

 

2.5 Lidande 

Lidande kan yttras på olika sätt genom att människor är unika. Vissa människor uttrycker 

lidande genom tystnad och håller lidandet inombords. Det finns människor som uttrycker sitt 

lidande verbalt (Lindholm & Eriksson, 1993). Lidande kan vara av ondo och kan betraktas av 

patienten som genomgående ont och hopplöst. Ett gott lidande kännetecknas av att patienten 

ser mening i sitt lidande. Det goda lidande leder till att patienten växer som människa, med 

syfte att bli hel (Eriksson, 2003).  

 

Sjuksköterskans uppgift är alltid att lindra patientens lidande, samt om möjligt hjälpa 

patienten att finna mening i sitt lidande (Norberg, 2000). Det finns olika slags lidande 

beroende på vad lidandet är relaterat till. Sjukdomslidande är relaterat till sjukdom, 

undersökningar och behandling. Sjukdom, undersökningar och behandlingar kan innebära 
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smärta för patienten. Lidandet kan lindras genom att minska smärtan. Smärtan tar ofta hela 

människans fokus och därmed minskar förmågan att bemästra sitt lidande. Därför ska all form 

av smärta behandlas om möjligt (Eriksson, 2003).  

 

Lidande som sker i en omvårdnadsrelation kallas vårdlidande. Vårdlidande delas in i fyra 

kategorier; kränkning av värdighet, fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård. 

Kränkning av patientens värdighet uppkommer när sjuksköterskan fråntar patienten 

möjligheten att vara människa fullt ut. Nonchalans och slarv vid intim omvårdnad, är exempel 

på kränkning (Eriksson, 2003). Att bli nonchalerad i sitt lidande är en annan form av 

vårdlidande (Dahlberg, 2002). Fördömelse och straff inträffar när sjuksköterskan tar beslut 

om vad som är bäst för patienten, utan att ta hänsyn till patientens önskemål. Genom ignorans 

straffar sjuksköterskan patienten. Maktutövning är att tvinga patienten till handlingar som 

patienten inte vill. Maktutövning kan ske när sjuksköterskan inte möter patientens behov utan 

följer rutiner och scheman, istället för att ge patienten en individuell omvårdnad. Utebliven 

vård eller icke vård kan ske när sjuksköterskan inte ser eller kan bedöma patientens behov av 

omvårdnad. Utebliven vård är slarv och medveten vanvård som kränker människans 

värdighet. Icke vård kännetecknas av att omvårdnaden uteblir relaterat till sjuksköterskan 

grundhållning och avsaknad av motiv till omvårdnaden (Eriksson, 2003). En känsla av att inte 

bli sedd som en hel människa och en unik individ skapar en känsla av vårdlidande (Arman, 

Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin & Eriksson, 2004). Ensamhet i sitt lidande kan vara det 

svåraste lidandet av alla. Ensamheten kan innebära att inte bli sedd av medmänniskor. Att inte 

bli sedd kan upplevas som att vara ”levande död” (Eriksson, 2003).  

 

Livslidande står i förhållande till allt som har med livet att göra. Livslidande kan innebära att 

förutsättningar i livet förändras. Förändringar kan orsaka inskränkningar i det dagliga livet 

(Dahlberg, 2002; Eriksson, 2003). Livslidande kan medföra ett hot mot den egna existensen, 

att leva eller dö. Den djupaste formen av livslidande är avsaknande av kärlek (Eriksson, 

2003).  

 

I patientens möte med sjuksköterskan kan lidandets drama utspela sig. Lidandets drama är 

uppdelat i tre delar; bekräfta lidandet, lidandet i sig och försoningen. Bekräftelsen; innebär att 

sjuksköterskan är närvarande och ser den lidande människan, samt ger tröst. Att icke bekräfta 

patientens lidande är att bortförklara lidandet. Lidandet i sig; i det här skedet av lidandet vill 

patienten ofta vara ensam. Det är dock viktigt att vara tillgänglig för patienten. Att få befinna 
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sig i lidandet, är att vara i lidandets djupaste grund. I lidandet ges möjlighet att lida ut. 

Försoningen: innebär att patienten accepterar lidandet och lär sig leva med lidandet. Lidandet 

blir en del av patienten. Patienten hittar en mening med sitt lidande och en ny helhet föds. Om 

patienten inte genomlider de här stadierna, accentueras lidandet och kan liknas med ett 

döende. Döendet börjar med en själslig och andlig död. Slutligen kan lidande innebära en 

kroppslig död (Eriksson, 2003). 

 

3 Problematisering 

I en svensk forskningsstudie har patienter beskrivit en känsla av total maktlöshet när de står 

utanför sin egen vård (Dahlberg, 2002). Maktlöshet innebär ett lidande för patienten 

(Eriksson, 2003). Enligt International Council of Nurses (ICN) (2004) ska sjuksköterskan 

försäkra sig om att omvårdnad utförs på ett sätt som lindrar lidande. Vårt intresse för området 

väcktes när vi befann oss i den kliniska verksamheten, där vi såg att patienter led. Flera 

studier har gjorts som visar att patienter lider (Dahlberg, 2002; Arman, et al., 2004; Lindholm 

& Eriksson, 1993; Finfgeld-Connett, 2007). Eftersom vi har sett och forskning visar att 

patienter lider anser vi att vår litteraturstudie är viktig. Vi vill beskriva vad som kan lindra 

lidande i en omvårdnadskontext, utifrån de tre aspekterna i det vårdande samtalet.  

 

4 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur relationen, narrationen och caritas lindrar lidande, i en 

omvårdnadskontext. 

 

4.1 Frågeställningar 

1. Hur beskrivs relationen för att lindra lidande? 

2. Hur beskrivs narrationen för att lindra lidande? 

3. Hur beskrivs caritas för att lindra lidande? 

 

5 Metod 

5.1  Systematisk litteraturstudie som metod 

Studien görs inom ett valt problemområde, genom systematiska sökningar av aktuella 

empiriska artiklar. Syftet med en systematisk litteraturstudie är att få fram en syntes av 

materialet, samt att lägga grunden för beslut inom den kliniska verksamheten. Litteraturen 

utgör källan till informationen och den redovisande data bygger på vetenskapliga rapporter 
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eller tidskriftsartiklar. Stegen som görs i en systematisk litteraturstudie är; 1) 

problemformulering, 2) formulering av frågor som är möjliga att svara på, 3) formulering av 

en plan för studien, 4) sökord och sökstrategi, 5) identifiera litteratur i form av vetenskapliga 

artiklar, 6) kritiskt granska, värdera och kvalitetsbedöma litteratur och vetenskapliga artiklar 

som skall ingå i studien, 7) analys av resultat, 8) sammanställning av resultat och slutligen dra 

slutsatser (Forsberg & Wengström, 2003). 

 

5.2 Inklusionskriterier 

– Artiklarna ska vara skrivna på svenska eller engelska.  

– Publicerade mellan åren 1998-2008. 

– Både sjuksköterskeperspektiv och patientperspektiv.  

– Informanterna ska var över 18 år.  

– Kvalitativa artiklar.  

 

 Exklusionskriterier 

– Palliativ vård. 

 

5.3 Genomförande 

I den här litteraturstudien har vi använt två omvårdnadsteorier Fredrikssons teori om det 

vårdande samtalet (2003) och delar av Eriksson teori om lidande (2003). Vi har använt 

Kirkevolds (2000) granskning av omvårdnadsteorier (bilaga 1 och 2). Frågeställningarna 

grundas ur de två omvårdnadsteorierna. Systematiska sökningar gjordes i databaserna 

PubMed, CINHAL och PsycINFO. Databaserna publicerar omvårdnadsforskning (Backman, 

1998). Sökningen påbörjades i databasen PubMed. Vi använde sökorden i fem 

sökkombinationer. Vi använde den booleska operatören AND vid varje sökning. AND 

används för att kombinera flera av sökorden och avgränsa sökningen (Backman, 1998). Vi 

använde följande sökord; Life suffering, suffering, relation, narration, caritas, nurse och 

patient. Vi trunkerade två av sökorden; caritas och narration. Trunkering används med hjälp 

av asterisktecknet (*) för att få flera variationer på sökorden (Backman, 1998). Vid varje 

sökkombination lästes alla titlar. De titlar som upplevdes vara relevanta utifrån 

litteraturstudies syfte lästes abstract igenom. Relevanta abstract lästes i fulltext. Elva artiklar 

valdes från databasen PubMed. Vi genomförde sedan sökningar i databaserna CINHAL och 

PsycInfo, där det inte framkom några nya artiklar. Vi utförde exakt samma 

sökningsförfarande i alla tre databaserna. Förenklad sökmatris visas nedan över dubbletter i 
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databasen CINHAL (Tabell 1) och databasen PsycINFO (Tabell 2). Databassökningen från 

PubMed redovisas i bilaga 1. 

 

Tabell 1. Sökning databas CINHAL. 

 
Databas 

 
CINHAL 

 
Sökkombination 

 
Antal 
träffar 

 
Lästa 
Titlar 

 
Lästa 
abstract 

 
Lästa 
artiklar 

 
Kvalitets-
granskade 
artiklar 

 
Artiklar som 
Inkluderas i studien  

  
Suffering AND nurse 
AND patient AND 
carit* 

 

 
2 

 
2 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

  
Life suffering AND 
narrat*  

 
2 

 
2 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

  
Suffering AND nurse 
AND patient AND 
narration 

 
0 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  
Suffering AND nurse 
AND patient AND 
relation 

 
30 

 
30 

 
5 

 
5 

 
4 

 
4+ 

  
Suffering AND  
narration 

 
8 

 
8 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1+ 

+ = dubbletter 

 

Tabell 2. Sökning databas PsycINFO. 

 
Databas 
PsycINFO 

 
Sökkombination 

 
Antal 
träffar 

 
Lästa titlar 

 
Lästa 
abstract 

 
Lästa 
artiklar 

 
Kvalitets-
granskade 
artiklar 

 
Artiklar som 
inkluderas i 
studien  

  
Suffering AND nurse 
AND patient AND 
carit* 

 

 
13 

 
13 

 
3 

 
2 

 
2 

 
2+ 

  
Life suffering AND 
narrat*  

 
12 

 
12 

 
4 
 
 

 
3* 

 
3* 

 
3+ 

  
Suffering AND nurse 
AND patient AND 
narration 

 
12 

 
12 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

  
Suffering AND nurse 
AND patient AND 
relation 

 
199 

 
199 

 
14 

 
1 

 
1 

 
1+ 

  
Suffering AND 
narration 

 
100 

 
100 

 
12 

 
2 

 
2 

 
2+ 

+ = dubbletter 

 

5.4 Kvalitetsgranskning av artiklar och slutligt urval 

Efter en första genomläsning av artiklarna genomfördes en systematisk kvalitetsgranskning 

med hjälp av Willman och Stoltz (2002) granskningsprotokoll för kvalitativa artiklar. 

Granskningsprotokollet modifierades så att punkterna i protokollet omformulerades till ja 



 - 11 - 

eller nej - frågor. Det modifierade granskningsprotokollet finns som bilaga (bilaga 4). Vi har 

valt att enbart inkludera artiklar som kan svara ja på samtliga frågor i det modifierade 

granskningsprotokollet. Elva artiklar kvalitetsgranskades varav nio artiklar inkluderades i 

litteraturstudien. En artikel exkluderades på grund av den inte svarade mot litteraturstudiens 

syfte. Den andra artikeln exkluderades på grund av, vid början av kvalitetsgranskning 

upptäcktes att artikeln var äldre än tio år. Således avbröts kvalitetsgranskning av artikeln. En 

artikelmatris etablerades, där syftena i valda artiklar behölls på originalspråk (engelska) 

(bilaga 5).  

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

Vi har valt att inkludera artiklar med ett tydligt etiskt resonemang. Eftersom artiklarna berör 

människors upplevelser, menar vi att ett etiskt resonemang visar på en respekt för 

informanternas okränkbara människovärde och autonomi. Henriksen & Vetlesen (2001) 

menar att människans okränkbara värde innebär att individen ska bli behandlad värdighet och 

respekt. Det okränkbara värdet hotas när individer blir tvingade att delta i något som 

motstider deras vilja och samvete. Vi har gjort etiska överväganden när studiernas valdes att 

få inkluderas i vår litteraturstudie. Vi har medvetet eftersträvat att inte förvanska, undanhålla 

eller överdriva studierna resultat.   

 

5.6 Analys  

I analys av valda artiklars resultat har vi använt två analyssätt. Vi har med hjälp av våra tre 

frågeställningar; Hur beskrivs relationen för att lindra lidande? Hur beskrivs narrationen för 

att lindra lidande? Hur beskrivs caritas för att lindra lidande?  

 

Sedan har vi använt Fribergs mall (2006, sid.109) för kvalitativa dataanalyser. Analysen 

baseras på helheten av de valda artiklars resultat. Helheten bryts ned i delar för att skapa en ny 

helhet. Delar uppkommer när valda artiklars resultat bryts ned, med avsikten att finna nya 

kategorier, som har betydelse för studiens syfte. De kategorier som uppkommit ur delarna är 

grunden för studiens resultat. Analysmallen består av fem steg; 1) genomläsning av de valda 

studier, med fokus på resultat, 2) identifiering av nyckelfynd i resultaten, 3) sammanställning 

av varje studies resultat, 4) studiernas resultat relateras till varandra, 5) formulering av en 

beskrivning som har sin grund i de nya kategorierna (Friberg, 2006). Vi har använt de tre 

frågeställningar som kategorier och sedan fyllt kategorierna med nyckelfynd från artiklarna. 

Parallellt med stöd av Fribergs mall (2006, sid.109) används lidande som ett raster. Vi har 



 - 12 - 

med hjälp av frågeställningarna analyserat resultatdelen i valda artiklar. Nedan följer en 

översikt över hur analysen har genomförts. 

 

Tabell 3. Analysförfarande 

Det vårdande 

samtalet 

Frågeställningar Resultat 

nyckelfynd 

Övergripande 

tolkning 

Relation Hur beskrivs 
relationen för att 
lindra lidande? 

Genom att vara en unik 

människa i en relation 

Genom att ha en relation 

med gud 

Genom att vara i nära 

relation 

Genom tröst 

 

Narration Hur beskrivs 
narrationen för 
att lindra 
lidande? 

Genom att ha en medaktör 

Genom att lindra 

ensamheten 

 

Caritas 

LI
D

A
N

D
E

 

(r
as

te
r) 

Hur beskriv 
caritas för att 
lindra lidande? 

Genom medlidande 

   Genom att bli sedd 

 

Sjuksköterskans 

utgångspunkt är 

medmänsklighet 

och medlidande. 

Sjuksköterskans 

mod är avgörande 

om patientens 

lidande lindras. 

 

Nyckelfynd; Genom att vara unik människa i en relation, Genom att ha en relation med gud, 

Genom att vara i nära relation, Genom tröst, Genom att ha en medaktör, Genom att lindra 

ensamhet, Genom medlidande och Genom att bli sedd. Nyckelfynden är redovisade som 

rubriker i resultatet under kategorierna; relation, narration och caritas. 

 

6 Resultat 

 

6.2  Hur beskrivs relationen för att lindra lidande? 

 

Genom att vara en unik människa i en relation 

Sjuksköterskor påtalade vikten av att se patienters unika behov av omvårdnad en s.k. 

individuell vård och våga gå bortom rutiner (Arman & Rehnsfeldt, 2007). Sjuksköterskor 

upplevde att det var av vikt att visa patienter sin egen sårbarhet som människa. Genom att 

visa sårbarhet bekräftade sjuksköterskor patienters känslor, och visade medmänsklighet 

(Öhman & Söderberg, 2004). Gemenskapen i relationen skapade känslan av att relationen inte 

enbart bestod av en sjuksköterska och en patient, utan av två medmänniskor (Arman & 
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Rehnsfeldt, 2007). Sjuksköterskor beskrev vikten av att kunna visa sårbarhet för patienter, 

därmed medmänsklighet. Medmänsklighet öppnade dörren till lidande patienter. Patienter 

upplevde därmed sjuksköterskor som mer än sin roll (Roxberg, Eriksson, Rehnsfeldt & 

Fridlund, 2008). Vissa patienter kände sig som objekt och önskade en medmänsklig relation 

med sjuksköterskan (Sjöling, Ågren, Olofsson, Hellzén & Asplund, 2005). Patienter uttryckte 

en önskan över att ha medmänskliga relationer med sjuksköterskor (Fagerström et al., 1998).   

 

 Genom att ha en relation med en gud  

Vissa kroniskt sjuka patienter upplevde tilltro till gud efter konstaterad diagnos. Patienter fann 

förtröstan och gemenskap med gud. Samtal med gud gav patienter möjlighet att sätta ord på 

känslor och därmed lindra lidandet (Mount, Boston & Cohen, 2007). Patienter som uttryckte 

ensamhet, sökte en medmänniska, men fann gud. Patienter menade att relationen med gud 

ingav hopp. Patienter fann ny mening med livet genom gemenskapen med gud (Fredriksson & 

Lindström, 2002). Relationen med en gud, gav patienter möjlighet att se mening i lidandet 

och därmed lindra lidandet (Arman & Rehnsfeldt, 2007).  

 

Genom att vara i en nära relation 

Sjuksköterskor upplevde att en nära relation med patienter, stimulerade patienter att vilja 

släppa in sjuksköterskor. I den nära relationen menade sjuksköterskor att patienters lidande 

kunde lindras. Det uthärdliga lidandet gjorde det möjligt för patienter att kunna dela med sig 

av sina innersta känslor. Sjuksköterskor uttryckte att det var relationen som var betydelsefull 

för att få tillgång till lidandeberättelsen. Sjuksköterskor upplevde lyssnade och beröring som 

ett sätt att fördjupa omvårdnadsrelationen, och därmed få tillträde till patienters innersta 

känslor (Öhman & Söderberg, 2004). Sjuksköterskor menade att fysisk närvaro, 

medmänsklighet och respekt för patienter, lindrar patienters lidande (Arman & Rehnsfeldt, 

2007).  

 

När patienter och sjuksköterskor var nära, väcktes patienters önskan av att berätta om sitt 

lidande (Rehnsfeldt & Eriksson, 2004). Sjuksköterskor menade att det var viktigt att inte vara 

ockuperad av egna tankar och problem, för att kunna vara närvarande i mötet med patienter 

(Roxberg et al., 2008). Sjuksköterskor upplevde att vissa patienter behövde mer tid för att 

öppna sig. Flera besök hos patienter, resulterade i att sjuksköterskor kände tillit växa fram. 

Tilliten gjorde att sjuksköterskor blev inbjudna att dela patienters upplevelser och 

lidandeberättelser. Sjuksköterskor kände tillit växa fram i relationen med patienter under 
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vårdtidens gång (Öhman & Söderberg, 2004). Patienter önskade en kontinuerlig kontakt med 

sjuksköterskor. Kontinuerlig kontakt upplevdes som förtroendeingivande (Sjöling et al., 2005) 

 

Genom tröst 

Tröst förmedlades genom sjuksköterskors närvaro. Tröst var inget som sjuksköterskor ansåg 

vara en egenskap som kunde framtvingas, utan fanns naturligt i mötet med den lidande. 

Patienter upplevde att deras outhärdliga lidande kunde lindras genom tröst och åter bli 

uthärdligt. En del sjuksköterskor ansåg att tidsbristen var en bidragande faktor till att de inte 

hade tid att trösta patienter (Roxberg et al., 2008). Patienter ansåg att sjuksköterskor lindrade 

deras lidande med tröst (Fagerström et al., 1998). Tröst var en väg för patienter att påbörja 

narration och därmed kunde sjuksköterskor få en större förståelse för patientens behov och 

lidande (Roxberg et al., 2008). 

 

6.3 Hur beskrivs narrationen för att lindra lidandet? 

 

Genom att ha en medaktör 

Sjuksköterskor beskrev att patienter uttryckte glädje och tacksamhet över att kommunicera 

med sjuksköterskan (Öhman & Söderberg, 2004). Patienter upplevde att sjuksköterskor som 

vågade dela lidande var sjuksköterskor som såg patienters oro och ångest. De 

sjuksköterskorna vågade möta patienters känslor i en dialog (Fagerström, et al., 1998). 

Sjuksköterskor upplevde att deras mod gjorde att de vågade vara patientens medaktörer i 

deras lidande. Därmed gjordes lidandet uthärdligt för patienter (Öhman & Söderberg, 2004). 

Patienter upplevde sorg uttryckte behov av en medaktör.  

 

Patienter ville att sjuksköterskor skulle ställa obekväma frågor. Obekväma frågor gav upphov 

till att patienter vågade känna efter hur de verkligen kände. Därmed kunde patienter sätta ord 

på känslor. Patienter önskade en samtalspartner i deras närhet som hade modet att dela deras 

oro och känslor genom att ställa obekväma frågor. Patienter upplevde att när deras lidande 

kommit till en vändpunkt, öppnades vägen för att blotta lidandet. Patienter beskrev att det var 

vid vändpunkten som de var öppna för att dela sitt lidande med en medmänniska. Patienter 

önskade att tala om upplevelser och tankar gällande sitt lidande med sjuksköterskor 

(Rehnsfeldt & Eriksson, 2004). Att berätta sin livshistoria gav patienter möjlighet att blotta 

lidandet. Genom lidandet och livshistorian fördjupades omvårdnadsrelationen (Rehnsfeldt & 

Eriksson, 2004). Patienter uttryckte önskan av att samtala med sjuksköterskor om annat än 
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sjukdomen. Patienter upplevde att sjuksköterskor som vågade tala om svåra ämnen, ingav 

känslor av hopp, tröst och förtroende. På så vis lindrade sjuksköterskor patienters känslor av 

ångest och oro (Fagerström et al., 1998).  

 

Genom att lindra ensamheten  

Patienter som levde i ensamhet upplevdes av sjuksköterskor ha behov av narration. I 

kommunikation med patienter som levde i ensamhet upplevde sjuksköterskor att lidandet 

lindrades, genom att sjuksköterskor var närvarande och lyssnade på patienten. Möten där 

sjuksköterskor inte lyssnat på patienter upplevdes misslyckande att lindra patienters 

ensamhet. Dessutom misslyckades sjuksköterskor etablera förbindelse med patienter genom 

att inte lyssna. Sjuksköterskor upplevde att patienters lidandeberättelser var det som lindrade 

patienters ensamhet. Patienter uttryckte verbalt tacksamhet över att ha någon att samtala med 

(Öhman & Söderberg, 2004). Vissa långtids inlagda patienter på sjukhus upplevde 

sjukhusvistelsen som ensam och obehaglig. Patienter kände stor förundran över hur lite 

omsorg vårdpersonalen visade. Patienter upplevde likgiltighet i omvårdnaden (Arman & 

Rehnsfeldt, 2007).  

 

6.4 Hur beskrivs caritas för att lindra lidande? 

 

Genom medlidande  

Medlidande väcktes inom sjuksköterskor när de fått ta del av patienters lidandeberättelser 

(Öhman & Söderberg, 2004). Genom sjuksköterskors medlidande väcktes behovet att göra väl 

för patienter. Sjuksköterskors medlidande lindrade patienters lidande. Sjuksköterskor menade 

att caritas inte kan utövas under tvång, utan finns inom sjuksköterskor. Caritas väcks när 

mötet med den lidande patienten uppenbaras. Patienter uttryckte att medlidande, var att bli 

tröstad och bli sedd. Medlidandet medförde att patienter kände sig som en person, inte enbart 

en patient (Arman & Rehnsfeldt, 2007). En del sjuksköterskor ansåg att professionalitet var 

förenat med att visa sig stark. Dessutom ansåg de att visa medlidande inte var förenat med 

professionalitet. Att visa sig stark och inte visa medlidande var bidragande orsak till att de 

hade svårt för att trösta patienter (Roxberg et al., 2008). Patienter efterlyste sjuksköterskor 

som vågade visa empati. Patienter upplevde vardagliga pratstunder med sjuksköterskor inte 

var tillräckliga för att lindra patienters lidande (Fagerström et at., 1998).  
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 Genom att bli sedd 

Patienter upplevde att deras lidande inte uppmärksammats. Patienter önskade att någon hade 

hört och sett deras lidande (Fredriksson & Lindström, 2002). Patienter ansåg att de lidit 

mindre om de hade blivit sedda i sitt lidande (Sjöling et al., 2005). Den ideala omvårdnaden 

ska präglas av att bevara och respektera patienters värdighet, menade sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor ansåg att helhetssynen innebär att se hela patienten och inte enbart patienters 

diagnos. Sjuksköterskor som bröt patienters ensamhet, genom att sitta vid sängkanten och 

dela ensamheten, när andra sjuksköterskor valde att ”inte se” ensamheten, lindrade patienters 

lidande. Patienter upplevde att sjuksköterskor lindrade lidandet genom att de blivit sedda 

(Arman & Rehnsfeldt, 2007). Patienter beskrev att ett leende från sjuksköterskan, en kort 

pratstund, eller att bli hållen i handen, gjorde att patienter kände sig sedda (Fagerström et al., 

1998). Trots sjukdom och nedsatthet ville patienter bli betraktade som hela (Mount et al., 

2007). 

 

7 Metoddiskussion 

Syftet med en systematisk litteraturstudie är att få fram en syntes av befintlig forskning, samt 

att lägga grunden för beslut inom den kliniska verksamheten (Forsberg & Wengström, 2003). 

Genom systematisk litteraturstudie har vi kartlagt ett forskningsområde som berör hur 

relationen, narrationen och caritas beskrivs för att lindra lidande i en omvårdnadskontext. 

Resultatet kan användas i klinisk verksamhet, för att öka förståelsen för hur relationen, 

narration och caritas kan minska lidande i en omvårdnadskontext.  

 

Den här systematiska litteraturstudiens resultat är en tolkning av de nio valda artiklarnas 

resultat. Vi har fungerat som tolkningsinstrument genom hela den tolkande processen, från 

insamlade artiklar till presenterat resultat. Teoretisk referensram har tillämpats för att öppet 

visa vår förförståelse. Tydligheten i våra utgångspunkter och vår förförståelse stärker 

litteraturstudiens trovärdighet. Den teoretiska referensramen användes för begreppsdefinition 

i bakgrunden. Vi är medvetna att vår subjektiva tolkning och förförståelse har påverkat 

resultatet. Starrin och Svensson (1994) skriver att inom kvalitativ forskning är en god 

redogörelse för författarens förförståelse ett kvalitetskrav. Vi hade ett gemensamt antagande 

innan påbörjande av studien; att patienter är lidande. Antagandet har vi burit med oss genom 

litteraturstudiens gång och antagandet har präglat resultatet. Det vårdande samtalet 

(Fredriksson, 2003) och teorin om lidandet (Eriksson, 2003) granskades med hjälp av 
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Kirkevolds (2000) granskningsinstrument för omvårdnadsteorier (bilaga 1 och 2). 

Granskningen anser vi är en styrka i litteraturstudien.  Granskningen innebär en 

kvalitetssäkring.  

 

En artikel inkluderades med informanter med lägsta ålder på 15 år, dock var medelåldern i 

artikeln var 63 år. Vi läste artikeln grundligt och beslutade att den skulle kvalitetsgranskas. 

Efter kvalitetsgranskningen beslutades att artikeln skulle inkluderas, eftersom den ansågs vara 

relevant för litteraturstudien och svarade mot litteraturstudiens syfte. Vi valde att exkludera 

artiklar som behandlar palliation, antagandet gjordes att palliation var ett för specifikt område. 

Vi är medvetna om att det kan innebära att vi missat relevanta artiklar.  

 

Två av artiklarna innehöll sjuksköterskeperspektiv (Roxberg, et al., 2007; Öhman & 

Söderberg, 2004) en artikel hade både sjuksköterske-, och patientperspektiv (Arman & 

Rehnsfeldt, 2007) och sex artiklar hade patientperspektiv (Fagerström, et al., 1998; 

Fredriksson & Lindström, 2002; Mount, et al., 2007; Rehnsfeldt & Eriksson, 2004; Råholm & 

Lindholm, 1999; Sjöling, et al., 2005). Sjuksköterskors perspektiv på hur relation, narration 

och caritas kan lindra lidande och hur patienter upplever relationen, narrationen och caritas 

för att lindra lidande är av lika värde för litteraturstudien. Vi anser att båda perspektiven 

behövs för att svara mot litteraturstudiens syfte. Vi har valt att använda kvalitativa artiklar. 

Kvalitativa artiklar uttrycker upplevelser hos informanter. Forskaren som använder kvalitativ 

metod försöker fördjupa kunskapen om upplevelser hos individer/grupper (Hartman, 2004).  

 

Vi har inte sökt på ett sökord åt gången, vi har enbart sökt i kombinationer. Avsikten har inte 

varit att undersöka sökorden enskilt. Vi använde sökorden; relation, narration, caritas för 

sökordens koppling till det vårdande samtalet. Sökorden; Life suffering och suffering är 

raster. Rastret har kombinerats med relation, narration och caritas. Sökorden; nurse och 

patient användes för att få fram omvårdnadskontexten. I sökningar, där nurse och patient ej 

används, har vi läst artiklarna noga, för att se om omvårdnadskontext föreligger. Den 

booleska operatören AND användes för att kombinera sökorden. Backman (1998) skriver att 

den booleska operatören AND används för att begränsa sökningen.  

 

Trunkering används för att få flera variationer på sökord (Backman, 1998). För att få fler 

träffar i databaserna trunkerades caritas och narration. Tesaurus har inte använts i 

databassökningen, vilket kan vara en svaghet. Anledningen till att tesaurus inte användes var 
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för att vi ville enbart söka på begreppen; relation, narration och caritas. Tesaurus är en slags 

katalog, där söktermer samlats ihop av experter inom diverse forskningsområde. Tesaurus är 

ett sätt att hitta användbara och godkända söktermer i databaserna (Backman, 1998). Vi är 

medvetna om att andra sökord kanske hade gett upphov till fler artiklar, dock var avsikten att 

söka efter de specifika begreppen.   

 

Anledningen till de förenklade sökmatriserna i CINHAL och PsycINFO är att alla inkluderade 

artiklar hittades i PubMed och inga relevanta nya artiklar hittades i CINHAL eller PsycINFO. 

Enbart dubbletter återfanns, i databaserna. En mer utförlig sökmatris över sökningsförfarande 

i PubMed finns som bilaga (bilaga 3).  Systematik användes konsekvent i sökning av artiklar 

och exakt samma sökningsprocedur tillämpades i vardera databas som redovisas i respektive 

databassökning (Tabell 1, Tabell 2 och Bilaga 3). Vi använde systematisk sökning, det har 

inneburit att samma sökord och sökkombinationer har använts i samtliga databaser.  

 

Vi har upptäckt att databaserna CINAHL och PsycINFO inte använder narration som sökord, 

utan rätt tesaurus i de databaserna hade varit att söka på sökordet; narrative. Därför har vi fått 

få träffar i de databaserna. Det innebär för litteraturstudien att vi troligen har missat relevanta 

artiklar. Det sänker trovärdigheten i litteraturstudien. I PubMed används narration som 

sökord, varvid vi inte har missat relevanta artiklar i PubMed. En styrka i litteraturstudie var 

att vi fann dubbletter av valda artiklar i databaserna CINHAL och PsycINFO. Dubbletterna 

tolkades som att befintlig forskning var funnen inom området vi undersökte. 

 

Vi har granskat artiklarna med hjälp av det modifierade granskningsprotokollet (bilaga 4) 

oberoende av varandra. Att granska artiklarna var för sig, anser vi, ökar trovärdigheten. 

Modifieringen av granskningsprotokollet gjordes för att inkluderade artiklar skulle hålla en 

hög kvalitet. Vi beslutade att betyget hög kvalitet uppnåddes när artikeln kunde besvara 

samtliga frågor. Punkterna i granskningsprotokollet (Willman & Stoltz, 2002) gjordes till 

frågor, samt ströks två punkter som ansågs orelevanta vid granskning. Att ställa frågor till 

varje artikel, anser vi, är ett enkelt sätt undersöka om varje artikel kan svara på ställda frågor. 

Granskningsprotokollet ökar trovärdigheten genom grundlig granskning av inkluderade 

artiklar. Artiklar som svarade ja på samtliga frågor i granskningsprotokollet inkluderades i 

litteraturstudien. Elva artiklar togs ut för kvalitetsgranskning. En exkluderades efter 

granskning, på grund av att den inte svarade mot föreliggande litteraturstudies syfte. Den 

andra artikeln exkluderades under kvalitetsgranskningen, då det upptäcktes att den var äldre 
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än tio år. I artikelmatrisen skrevs artiklarnas syften på artiklarnas originalspråk (engelska). 

Anledningen var att inte riskera feltolkning av studiernas syften genom översättning.  

 

Funna artiklar är från; Sverige, Kanada och Finland. De här länderna, anser vi, har liknande 

förhållanden som Sverige. Resultatet från litteraturstudien är därför överförbart till svensk 

sjukvård. 

 

Vi anser att vår analys är en styrka. Analysen är strukturerad relaterat till tydlig 

begreppsdefinition i bakgrunden. Vi har tydliga frågeställningar och har även varit tydliga i 

definition av rastret. Triangulering utfördes med en extern forskare som granskat valda 

artiklars resultat med hjälp av frågeställningarna. Genom extern granskning stärks 

litteraturstudiens trovärdighet. Triangulering syftar till att undersöka om samstämmighet 

existerar. Om samstämmighet finns kännetecknar det trovärdighet (Starrin & Svensson, 

1994). Den externa granskaren och vi var samstämmiga. Vi är medvetna om att andra 

frågeställningar och annan förförståelse hade givit annat resultat.   

 

8 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur relationen, narrationen och caritas beskrivs 

för att lindra lidande. Begreppen har visat sig vara beroende av varandra. De tre begreppen 

påverkar varandra och flätas samman till en helhet. Ur resultatets nyckelfynd; Genom att vara 

unik människa i en relation, Genom att ha en relation med gud, Genom att vara i nära relation, 

Genom tröst, Genom att ha en medaktör, Genom att lindra ensamheten, Genom medlidande, 

Genom att bli sedd, har tre centrala fynd uppkommit. De tre centrala fynden är; 

Medmänsklighet, Medlidande och Mod. Sjuksköterskans utgångspunkt är medmänsklighet 

och medlidande. Sjuksköterskans mod är avgörande för att lindra patientens lidande. En 

modell över modets betydelse för att lindra patienters lidande skapades i form av ett 

flödesschema (figur 1). Modellen är baserad på de tre centrala fynden och presenteras i slutet 

av resultatdiskussionen.  

 

Medmänsklighet 

Det framgick tydligt att patienter hade behov av en sjuksköterska som inte enbart var 

sjuksköterska, utan en medmänniska. En medmänniska som vågade visa sin sårbarhet och 

vågade vara nära.  I de fall där sjuksköterskan vågade visa sårbarhet blev sjuksköterskan mer 
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än sin roll, och patienter upplevde sig bekräftade i sina känslor (Fagerström et al., 1998; 

Roxberg et al., 2008; Sjölin et al., 2005; Öhman & Söderberg, 2004). Sjuksköterskor med 

vetskap om att ingen är perfekt, gjorde det möjligt att se patienten som en unik människa, med 

unika behov (Berg, Skott & Danielson, 2007; Lindholm & Eriksson, 1993).  Sjuksköterskan 

bekräftar patienten genom att visa förståelse för patientens tankar och känslor (Jahren 

Kristoffersen, 1998). Ett hot mot en medmänsklig relation var sjuksköterskans objektifiering 

av patienter. Objektifieringen bidrog till en känsla hos patienten att inte vara hel som 

människa. Det bidrog även till en känsla av att enbart vara en diagnos. Att bli behandlad som 

ett objekt var förenat med lidande, beskrev patienter. Ett lidande som patienterna menade 

kunde ha lindrats genom en medmänsklig relation med sjuksköterskan (Fagerström et al., 

1998). De patienter som upplevde sig icke sedda av sjuksköterskan gav upphov till känslor av 

maktlöshet och utanförskap i omvårdnaden (Dahlberg, 2002).  

 

Fynden visade att patienter och sjuksköterskor såg tröst som en viktig faktor för att lindra 

lidandet. Tröst var en väg till ett nära möte och en öppning till patienters lidandeberättelser 

(Roxberg et al., 2008). Våra resultat visade att sjuksköterskor ansåg tröst som något naturligt i 

mötet med den lidande (Fagerström et al., 1998: Roxberg, et al., 2008). Patienter menade att 

trösten gjorde lidandet hanterbart (Fagerström et al., 1998). Sjuksköterskor som hade svårt att 

ge tröst var sjuksköterskor som ansåg medlidandet som en svaghet (Roxberg et al., 2008). 

Eriksson (2003) menar att tröst är något alla kan ge, den verkliga trösten ger upphov till 

lindrat lidande.  

 

Ett viktigt fynd var att alla patienter inte hade behov av professionell hjälp (t ex kurator). 

Patienten betonade att en medmänniska var tillräckligt. I resultatet framgick att patienter har 

behov av att tala med sjuksköterskan om sina psykiska och fysiska lidanden (Fagerström et 

al., 1998). Patienter med behov av samtal, blev genast erbjudna professionell hjälp. Patienten 

önskade en medmänniska att samtala med (Arman, et al., 2004). Ett problem som Fredriksson 

(2003) betonar är när patienten söker en förbindelse, men enbart får kontakt med 

sjuksköterskan. Även Dahlberg (2002) betonar att bli nekad rätten att få tala med 

sjuksköterskan, om sitt lidande, upplevdes som kränkande av patienter (Dahlberg, 2002). 

Eriksson (2003) skriver att bibehållandet av patienters värdighet är en del av omvårdnaden. 

Sjuksköterskan hjälper patienter att bibehålla sin värdighet genom att tillgodose patienters 

unika behov.  
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Vårt resultat indikerade att sjuksköterskan ska kunna se tysta signaler hos patienten. Det är en 

viktig del i omvårdnaden. Att se patientens ensamhet kan vara en tyst signal (Arman & 

Rehnsfeldt, 2007). Vi har bland annat funnit i resultatet att patienter som var inlagda på 

sjukhus under lång tid upplevde sjukhusvistelsen som obehaglig, ensam och otrygg. 

Patienterna upplevde stor förundran över hur lite vårdpersonal visade omsorg (Arman & 

Rehnsfeldt, 2007). Patienter uttryckte önskan att sjuksköterskan skulle lära sig se tysta 

signaler patienter kan visa. Patienter ska inte behöva kräva uppmärksamhet från 

sjuksköterskan (Fredriksson & Eriksson, 2001). Sjuksköterskans förmåga att kunna läsa av 

patienters tysta signaler är ett sätt att bekräfta patienten. Patienter ska inte behöva kräva hjälp. 

Att kräva hjälp är att kränka patientens värdighet. Att få sin värdighet bekräftad som patient är 

ett måste (Eriksson, 2003). Resultaten indikerade på att det var sjuksköterskans vilja att se 

patientens lidande som var avgörande för att lindra (Rehnsfeldt & Eriksson, 2004). Att finna 

mening i sitt lidande är det goda lidandet. Det goda lidandet gör människan hel (Eriksson, 

2003). 

 

Att känna gemenskap med någon var en central del i medmänskligheten. Patienter menade att 

narrationen tillsammans med sjuksköterskan gav möjlighet att sätta ord på känslor och 

därmed uppleva mening i lidandet (Fredriksson & Eriksson, 2001). Omvårdnadsrelationen 

inrymmer en mellanmänsklig närvaro som ger känslan av en djup gemenskap (Sundin, 2004). 

Gemenskap baseras på kärlek (Fredriksson, 2003). Gemenskapen människan har med sin 

tillvaro, är det som lindrar ensamheten. Att vara utestängd från all gemenskap kan innebära ett 

stort lidande. Ofrivillig ensamhet är ett lidande (Eriksson, 2003).  

 

I förbindelsen är sjuksköterskan närvarande och närvaron väcker patienters behov att få 

berätta sin lidandeberättelse (Arman & Rehnsfeldt, 2007; Rehnsfeldt & Eriksson, 2004). 

Sjuksköterskan ska vara både fysiskt och psykiskt närvarande, med fokus på patienten 

(Finfgeld-Connett, 2007). Fredriksson (2003) menar att tillgänglighet är en symbolisk gåva, 

där sjuksköterskan är medvarande med patienten i en förbindelse. Tillgänglighet visade sig i 

vårt resultat vara en lindrande faktor, av lidandet (Lindholm & Eriksson, 1993). Gemenskap 

och närvaro leder till att patienter bjuder in sjuksköterskan. Tillträde ges till patienters 

narration. Därmed får patienter en medaktör i lidandet (Fredriksson & Eriksson, 2001).  

 

Att vara medaktör innebär att lindra patienters lidande (Eriksson, 2003). Det är av betydelse 

för patienter att ha en medaktör. Medaktören gör patienters lidande uthärdligt. Sjuksköterskan 
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som medaktör kan skapa ett rum för patienter, där möjlighet ges att dela sina innersta känslor 

(Öhman & Söderberg, 2004). Meningen med narrationen är att patienten genom sin 

lidandeberättelse får nytt perspektiv på sitt lidande (Råholm, 2008). Patienter beskrev att 

oförståeligt lidande gjordes förståligt, genom att sätta ord på känslor som de upplevt 

(Fredriksson & Eriksson, 2001; Rehnsfeldt & Eriksson, 2004). För att få tillgång till 

patientens lidandeberättelse krävs en nära relation mellan sjuksköterskan och patienten. Vissa 

patienter som levde i ensamhet hade stort behov av narration. Ensamma patienter som fann en 

medaktör uttryckte med ord sin tacksamhet. Fredriksson (2003) menar att sjuksköterskan ska 

erbjuda sin gemenskap flera gånger.  

 

Medlidandet 

Det framkom i vårt resultat att sjuksköterskor är medvetna om att patientens lidande och 

lidandeberättelse väcker medlidande. Vidare framkom att sjuksköterskans medlidande väcker 

en vilja hos sjuksköterskan att göra det bästa för patienten (Arman & Rehnsfeldt, 2007; 

Öhman & Söderberg, 2004). Ett hot mot medlidandet är vissa sjuksköterskors syn på 

professionalitet. Resultatet visade att det fanns sjuksköterskor som ansåg att medlidande inte 

var förenat med professionalitet. Sjuksköterskor ansåg medlidande som ett förhållningssätt 

som påvisade svaghet, inte styrka i yrkesrollen (Roxberg et al., 2008).  

 

Holm (1987) anser dock att det professionella förhållningssättet kännetecknas av vårdarens 

ständiga eftersträvan att göra det bästa för patienten, både på kort och lång sikt. De framkom i 

resultatet att patienterna upplevde sjuksköterskans medlidande, som en lindrande faktor 

(Lindholm & Eriksson, 1993). Den caritativa aspekten blir synlig i mötet med patienten, när 

sjuksköterskan blir medlidande (Fredriksson, 2003). Medlidande är källan till ett sant 

vårdande. Medlidandet kräver mod hos sjuksköterskan att våga offra något av sig själv, s.k. 

moraliskt mod (Eriksson, 2003). 

 

Modets centrala betydelse för att lindra lidande 

Att gå emot rutiner, att våga dela lidandet, våga ställa obekväma frågor och att våga se tysta 

signaler, är något som efterfrågas av patienten. Att vara modig som sjuksköterska var centralt. 

Patienter menade att det skulle lindra lidandet att få tala om svåra ämnen (Rehnsfeld & 

Eriksson, 2004). Patienter betonade att ytliga samtalsämnen inte alltid var tillräckligt för att 

lindra deras lidande (Fagerström et al., 1998). 
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Resultatet indikerade på att patienter vill att sjuksköterskan ska våga ställa obekväma frågor, 

där patienten får sätta ord på sitt lidande (Rehnsfeldt & Eriksson, 2004). Resultatet indikerar 

på att sjuksköterskor som vågar gå in i ett möte och konfrontera patienters lidande, har visat 

sig vara essentiellt för att göra ohanterbart lidande till hanterbart (Rehnsfeldt & Eriksson, 

2004).  

 

Sjuksköterskans mod bottnade i att våga vara delaktig i patientens lidande och visa sitt stöd 

även vid olika känsloyttringar. Sjuksköterskor menade att det var viktigt att hitta källan till 

patientens lidande, för att lindra (Lindholm & Eriksson, 1993). Sjuksköterskor som vågade 

beröra svåra ämnen, upplevdes som tröstande, hoppfulla och förtroendeingivande av patienter 

(Fagerström, et al, 1998). 

 

Mod att gå emot rutiner för att ge individuell omvårdnad minskar lidande, visade vårt resultat. 

Rutiner och scheman kan således motverka en individuell omvårdnad (Arman & Rehnsfeldt, 

2007). Arman et al. (2004) och Dahlberg (2002) betonar att rutiner är en inhuman form av 

omvårdnad, som ökar lidande hos patienten. 

 

Nedan följer en helhetstolkning av vårt resultat, i form av en modell. Modellen är 

situationsbunden och innebär att ett nytt möte inte krävs, mellan sjuksköterskan och patienten. 

Inom mötet, uppstår hela tiden en ny situation. Hela tiden utvärderas situationen av 

sjuksköterskan och patienten. Utgångspunkten är sjuksköterskans medmänsklighet och 

medlidande och patientens önskan om ett delat lidande. Avgörande är om sjuksköterskan 

vågar vara i lidandet tillsammans med patienten och om patienten bjuder in sjuksköterskan. 

Ena stunden finns modet hos sjuksköterskan, för att i nästa stund svika. 
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Figur 1: Modell över modets betydelse för att lindra lidande. 

 

9 Slutsats 

Vi anser att relation, narration och caritas inte går att separera, utan aspekterna är beroende av 

varandra för att lindra lidande. Medmänsklighet, medlidande och mod är de kvaliteter som 

krävs av sjuksköterskan för mötet ska bidra till lindrat lidande. Caritas aspekten är det 

fundamentala i omvårdnadsrelationen. Patienter upplevde att sjuksköterskans medlidande 

lindrade deras lidande. Medmänskligheten är att mötas som människor och det krävs mod för 

att våga gå utanför roller och rutiner. Modet gör att sjuksköterskan vågar se patientens behov 

av förbindelse. För att förbindelsen ska kunna etableras krävs att omvårdnadsrelationen 

präglas av medmänsklighet. Sjuksköterskans mod och trygghet ingjuter mod i patienten. 

Patienter blir medvetna om sjuksköterskans mod genom att sjuksköterskan vågar ställa 

obekväma frågor. Sjuksköterskor som vågade tala om det obekväma upplevdes av patienter 

som förtroendeingivande, tröstande och hoppfulla. Sjuksköterskan skapar i förbindelsen ett 

rum med patienten. I rummet delas lidandet mellan patienten och sjuksköterskan. Det är 

sjuksköterskans mod som gör att rummet skapas och upprätthålls. Att sätta ord på sina känslor 

genom narration, ger mening i lidandet. 
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10 Kliniska implikationer  

Mer forskning behövs inom området omvårdnad och patienters lidande. Vår studie visar att 

patienter lider i samband med omvårdnad. Mer forskning krävs för att se hur sjuksköterskan 

ser på hennes roll i patientens lidande i omvårdnadskontexten. Vi menar att mer forskning 

kring sjuksköterskans mod behövs. Var är det som gör att sjuksköterskan inte visar mod? Vad 

är det som gör att vissa sjuksköterskor visar mod? Är det okunskap? Ovilja? 

 

11 Omnämnanden 

Vi vill tacka handledaren Margaretha Hagberg för berikande diskussioner och stöd i vår väg i 

uppsatsskrivandet. Vi vill även ett tack till Christen Erlingsson, för konstruktiv kritik som 

berikat och utvecklat vår litteraturstudie. Även ett tack till varandra för gott samarbete och 

utvecklande samtal under studiens gång. 
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Bilaga 1. Granskning av omvårdnadsteori 
 
Instrument för analys och utvärdering av omvårdnadsteorier 
 
Analyserad publikation: Fredriksson, L. (2003). Det vårdande samtalet. Åbo: Åbo akademis 
förlag.  
 
Analys  
1. Vilka är teorins viktigaste element (idéer, teser, påståenden)?  
Idé är att skapa en teori för det vårdande samtalet. Genom att använda sig av tre aspekter; 
relationella-, narrativa-, och caritas aspekten, undersökt hur de här aspekterna tillsammans 
kan utgöra en teori för det vårdande samtalet. Syftet med det vårdande samtalet är att lindra 
lidande hos patienten.  
2. Hur förhåller sig elementen sig till varandra?  
Med relation menas medvaro, lyssnade och beröring. Därigenom skapar sjuksköterskan en 
miljö som kännetecknas av närvaro som sin tur eventuellt mottas av patienten. Patienten kan 
bjuda in sjuksköterskan i sin livsvärld för att dela sitt (patientens) lidande. 
 
Teorins beskrivning av omvårdnad 
3. Hur definierar teorin omvårdnadens domän? 
A. Hur definieras begreppet patient (vilka personer är i behov av omvårdnad)?  
Patienten antas vara en lidande människan. 
B. Vilka (problem) områden faller under sjuksköterskan ansvar? 
Sjuksköterskan ska vara närvarande och ge patienten ett utrymme för narration, 
sjuksköterskan ska inneha sin grund i caritas för att återupprätta patientens självständighet.  
C. Vilka faktorer i patientens omgivning är relevanta i omvårdnadssammanhang? 
Patienten ges möjlighet och utrymme att genom samtal se mening och lida ut i sitt (patienten) 
lidande. 
D. Vad är omvårdnadens överordnade mål? 
Lindra lidande och hjälpa patienten till ett oberoende, från vården. 
E. Vilka är omvårdnadens metoder (hur förhåller sig enligt teorin sjuksköterskan till de olika 
fenomenen)? 
Genom den etiska aspekten, caritas, eftersträvar sjuksköterskan att göra patienten oberoende.  
F. Vari består omvårdnadens kontext (på vilket sätt är fenomenen relevanta i 
omvårdnadssammanhang)?             
I alla sammanhang kopplat till omvårdnaden är fenomenen i Fredrikssons teori väsentliga för 
att skapa ett vårdande samtal och därmed lindra patientens lidande. 
4. Vilken är teorins huvudtes?   
Genom ett vårdande samtal ges patienten möjlighet att se mening i sitt lidande och att få 
lidandet lindrat, med hjälp av en sjuksköterska som närvarande. 
 
Teorins beskrivning av verkligheten (”världsbild”) 
5. Hur uppfattar författare verkligheten (vilka är teorin bakomliggande antaganden och 
värderingar)? 
Lidandet i sig själv är utan mening och obegripligt, men genom narration kan lidandet ges en 
mening och därmed ges en mening. 
6. Vilken är teorins bakgrund (vilka frågor/problem behandlar den; inom vilken sociokulturell 
kontext är den utvecklad)? 
Teorin är utvecklad inom den psykiatriska vårdkontexten.  
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Teorin teoretiska hållbarhet 
7. Är framställning och definitioner klara och begripliga? 
Ja. 
8. Är teorin logiskt uppbyggd? 
Teorin är enkel att följa genom delarna följer ett logiskt mönster och ger tydlig helhet.  
 
Teorins praktiska hållbarhet 
9. Speglar teorin verkligheten så som läsaren uppfattar den? 
Det vårdande samtalet avspeglar en realistisk verklighet. 
10. Är teorin tillämpbar i praktisk omvårdnad? 
Teorin är tillämpbar i alla vårdrelationer. 
11. Har teorin adekvat räckvidd? 
Teorin kan tillämpas i såväl vardagslivet som i alla vårdrelaterade möten. Det vårdande 
samtalet ger ett perspektiv hos sjuksköterskan att värna om sin medmänniska i alla slags 
kontexter. 
12. Vilken typ av omvårdnad beskrivs och är den etiskt försvarbar? 
Teorin lägger fokus på samtalet mellan sjuksköterska och patienten. Genom att verkligen vara 
närvarande och skapa en förbindelse med patienten kan patienten ges möjlighet att lindra sitt 
lidande och tillge det en mening. Samtalet ska genomsyras av caritas. 
13. Söker teorin differentiera omvårdnad i relation till andra discipliner, eller förklara 
förhållandet mellan dessa? 
Fokus har varit omvårdnadens syfte att lindra lidande och eftersträva autonomi hos patienten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analysinstrumentet är taget från Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier- analys och 
utvärdering. Lund: Studentlitteratur. (Sid. 254-258). 



 - 33 - 

Bilaga 2. Granskning av omvårdnadsteori 
 
Instrument för analys och utvärdering av omvårdnadsteorier 
 
Analyserad publikation: Eriksson, K. (2003) Den lidande människan. Stockholm: Liber AB.       
 
Analys  
1. Vilka är teorins viktigaste element (idéer, teser, påståenden)?  
Allt har sin grund i kärlek, caritas. Människans lidande. Lidandets förlopp. Ett flyttat fokus 
från sjukdom till lidande. Professionens bemötande av lidande människor. Olika slags 
lidande. Utvecklar begreppet lidande, samt beskriver människans ständiga kamp i ett lidande. 
Eriksson anser även att lidande och hälsa utgör det fundamentala i kampen mot lidande. Till 
sin hjälp har Eriksson utvecklat en modell, positionsmodellen. 
2. Hur förhåller sig elementen sig till varandra?  
Lidande människan → Bekräftas  →Lider ut  →Försonas  →Ny helhet skapas (hälsa). 
Erikssons teori om Lidandets faser. Hälsa är lika med uthärdligt lidande.  
  
Teorins beskrivning av omvårdnad 
3. Hur definierar teorin omvårdnadens domän? 
A. Hur definieras begreppet patient (vilka personer är i behov av omvårdnad)?  
Patienten definieras som den lidande människan. Alla som söker vård.  
B. Vilka (problem) områden faller under sjuksköterskan ansvar? 
Allt som är relaterat till och under omvårdnadssituationen. Ge en god vård i form av; 
smärtlindring, bekräftelse och eliminering av vårdlidande. Genom att inte kränka patienten, 
t.ex. paternalism, att inte ”se” patienten samt utebliven vård.  
C. Vilka faktorer i patientens omgivning är relevanta i omvårdnadssammanhang? 
Genom information, mötas med värdighet, med en inställning hos vårdpersonal om alla 
unikhet, känna sig välkommen, möjlighet att lida, känna hel och ren, minska ängslan och oro.  
D. Vad är omvårdnadens överordnade mål? 
Se ovan. Att lindra lidande. Att aldrig orsaka vårdlidande. 
E. Vilka är omvårdnadens metoder (hur förhåller sig enligt teorin sjuksköterskan till de olika 
fenomenen)? 
Omvårdnaden måste ha sin utgångspunkt i caritas. All omvårdnad är inte god, har 
sjuksköterska inte sin utgångspunkt i caritas och ansvar för den andre, resulterar det i 
vårdlidande. 
F. Vari består omvårdnadens kontext (på vilket sätt är fenomenen relevanta i 
omvårdnadssammanhang)?             
Att förstå hur lidandet påverkar människan. Hur sjuksköterskan på bästa sätt ska kunna      
hjälpa och stödja patienten i sitt lidande för att han/hon ska kunna uppnå hälsa.  
4. Vilken är teorins huvudtes?   
Alla människor lider. Med kunskap om lidandet kan vi lindra det.  
 
Teorins beskrivning av verkligheten (”världsbild”) 
5. Hur uppfattar författare verkligheten (vilka är teorin bakomliggande antaganden och 
värderingar)? 
Eriksson nämner universum, som möjligheternas land. Livet har valt oss med både lidandet 
och lusten. Universum är ögonblicket då man föds tills dess att man dör. I den här boken gör 
Eriksson ett försök att fånga en liten del av det här universumet.  
6. Vilken är teorins bakgrund (vilka frågor/problem behandlar den; inom vilken sociokulturell 
kontext är den utvecklad)? 
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Eriksson började med en tanke att lidandet saknade mening, men har under sin teori 
utveckling funnit att även lidandet har mening (lidandets idé). Med undantag för vårdlidandet.  
 
Teorin teoretiska hållbarhet 
7. Är framställning och definitioner klara och begripliga? 
Vi tycker att de begrepp som tas upp sätts i sitt sammanhang och förklaras på så vis.                                                        
Dock tycker vi att hennes ”språk” är filosofiskt och det kräver mycket av läsaren, i både 
positiv och negativ bemärkelse. Negativt, kräver förkunskap och att läsaren kan läsa en 
implicit text. Positivt att ”språket” är målande och vackert språk, vilket ger utrymme för tanke 
och reflektion.  
8. Är teorin logiskt uppbyggd? 
Vi tycker att boken (teorin) följer ett logiskt mönster. Eriksson behandlar begreppet lidande, i 
olika former. Begreppet utreds och sätts i olika sammanhang, sjukdoms-, livs-, och 
vårdlidande. Eriksson behandlar olika frågeställningar om deras uppkomst. 
 
Teorins praktiska hållbarhet 
9. Speglar teorin verkligheten så som läsaren uppfattar den? 
Vems verklighet? Vilken verklighet? Vi anser att det är en omöjlig fråga att svara på eftersom 
vi är två individer som delar olika verkligheter.    
10. Är teorin tillämpbar i praktisk omvårdnad? 
Eriksson tankar och idéer rådande det mänskliga lidandet är sjuksköterskan till gagn för 
handhavande och i mötet med människan.  
11. Har teorin adekvat räckvidd? 
Teorin kan enligt oss tillämpas i både proffessionella möten likväl som i vardagliga möten 
mellan människor. Den är etisk och förespråkar kärlek och barmhärtighet. Teorin kan 
integreras i vårt tankesätt, när vi möter människor i olika kontext.  
12. Vilken typ av omvårdnad beskrivs och är den etiskt försvarbar? 
Teorin har ett fokus på människan och hur vi kan undvika att skada människan. I 
omvårdnaden ska kärleken möta lidande och ett medlidande skapas. Vi anser att den är etiskt 
försvarbar i allra högsta grad.  
13. Söker teorin differentiera omvårdnad i relation till andra discipliner, eller förklara 
förhållandet mellan dessa? 
Vår tolkning är att Eriksson inte behandlar andra discipliner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analysinstrumentet är taget från Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier- analys och 
utvärdering. Lund: Studentlitteratur. (Sid. 254-258). 
 



Bilaga 3: Databassökning 
Sökord; Life suffering, suffering, nurse, patient, relation, narration, caritas, carit* och narrat*. 
 

 
Databas 

 
Sökkombination 

 
Antal 
träffar 

 
Lästa 
Titlar 

 
Lästa 
abstract 

 
Lästa 
artiklar 

 
Kvalitetsgranskade 
artiklar 

 
Artiklar som inkluderas i studien  

 
PubMed 

 
Suffering AND 
nurse AND patient 
AND carit* 
 

 
8 
 

 
8 

 
6 

 
2 

 
2 

     
2 - The”little extra” that alleviates suffering. 
-  Being in the world of the suffering patient: a 
challenge to nursing   ethics. 

  
Life suffering 
AND narrat*  

 
216 

 
216 

 
47 

    
3 

 
2 

1 - Healing connections: On moving from 
suffering to a sense of Well- Being. 
.    

  
Suffering AND 
nurse AND patient 
AND narration 

 
 
46 

 
 
46 

 
 
23 

 
 
2 

 
 
1 

 
1 - Caring conversations – psychiatric patient´s 
narratives about suffering. 

  
 
 
 
Suffering AND 
nurse AND patient 
AND relation 

 
 
 
 
116 

 
 
 
 
116 

 
 
 
 
36 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
4 

 
4- The meaning of consolation as experienced 
by nurses in a homecare setting   
  - The progression of suffering implies 
alleviated suffering. 
  - The patient´s perceived caring needs as a 
message of suffering. 
- District nursing- sharing an understanding by 
being present. Experiences of encounters….. 
 

  
 
Suffering AND 
Narration 
 

 
 
234 
 

   
 
234 

 
 
57 

 
 
2 

 
 
2 

 
1 – Waiting for surgery: living life on hold –  
continuous struggle against a faceless 
system.    



Bilaga 4. Modifierat granskningsprotokoll av kvalitativa artiklar 
 
Beskrivning av studien 
Tydlig avgränsning/Problemformulering? 
 
Patientkarakteristiska 
– Antal 
– Ålder 
– Man/kvinna 
 
Är kontexten presenterad? 
 
Etiskt resonemang? 
 
Urval 
– Relevant 
– Strategiskt 
 
Metod för 
– urvalsförfarande tydligt beskrivet? 
– datainsamling tydligt beskriven? 
– analys tydligt beskriven? 
 
Giltighet 
– Är resultatet logiskt, begripligt? 
 
Kommunicerbarhet 
– Redovisas resultatet klart och tydligt? 
– Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? 
 
Genereras teori? 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Källa: Willman & Stoltz 2002). 



Bilaga 5: Artikelmatris 
 

Författare, 
(år), titel, 
tidskrift, land 

Syfte Metod, urval, 
datainsamling 

Resultatets huvudfynd Fynd av vårdande samtal och lidande Kvalitetsbedömning 

Arman, M., & 
Rhensfeldt, A. 
(2007). The 
“little extra” 
that alleviates 
suffering. 
Nursing ethics. 
Sverige. 

The aim was to find 
empirical clinical 
indications of good 
ethical care and to 
investigate the 
substance of ideal 
nursing care in praxis. 

 

Kvalitativ studie. 
Hermeneutisk 
analysmetod. Urval; Sex 
sjuksköterskor 
intervjuades av båda 
författarna. Fyra 
sjuksköterskestudenter 
under sjätte termin 
intervjuades av en av 
författarna. Två före 
detta patienter 
intervjuades. 

Sjuksköterskornas tema; se hela 
patienten, ”se det friska”, samt en 
individualiserad omvårdnad. Våga 
gå utanför rutiner. 
Sjuksköterskestudenternas tema; 
ideal vård är inte bara att ge adekvat 
vård utan att ge det lilla extra. 
Patienternas tema; 
Få vara en person inte enbart 
diagnos. 

- Gemenskapen i relationen skapar en känsla 
av att relationen består av två medmänniskor 
inte en sjuksköterska och en patient. 
Vara närvarande; se patienten som en 
medmänniska. 
Lyssna till det icke verbala språket, behoven. 
Caritas ska genomsyrar hela omvårdnaden, 
den kan inte utövas under tvång utan finns 
inom sjuksköterskan och den väcks när mötet 
med den lidande uppenbaras. 
Fara när etiken och praxis inte går hand i 
hand, eftersom vi är människor bland 
människor. 

 

Hög. 

Författare, 
(år), titel, 
tidskrift, land 

Syfte Metod, urval, 
datainsamling 

Resultatets huvudfynd Fynd av vårdande samtal och lidande Kvalitetsbedömning 

Fagerström, L., 
Eriksson, K., & 
Bergbom-
Engberg, I. 
(1998). The 
patient´s 
perceived 
caring needs as 
a message. 
Journal of 
Advanced 
Nursing. 
Finland. 

The aim of the study 
was to arrive at a 
deeper understanding 
of the patient's 
experience of caring 
needs, that is, of 
problems, needs and 
desires, by 
investigating and 
explaining how these 
will be expressed and 
shaped in the caring 
relation and to 
illuminate it´s 
implications for caring. 

 

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade 
intervjuer. Öppna 
temafrågor användes. 
Urvalet bestod av 75 
patienter från medicin- 
och kirurg avdelning i 
åldern 15-98 år. Fem 
valde att ej deltaga. 

3 ”typer” av sjuksköterskor 
uppmärksammades av patienterna. 
A) ”Den kompetenta och snälla”. 
Av de som handhavdes av den 
sjukskötersketypen var 32 patienter 
nöjda med omvårdnaden. 
B) ”Den kompetenta och 
kommunikativa” Av de patienter 
som handhavdes av den 
sjuskötersketypen var 31 patienter 
nöja med omvårdnaden. 
C) ”Den kompetenta och modiga”. 
Av de patienter som handhavdes av 
den sjukskötersketypen var fyra 
nöjda med omvårdnaden. 

Patienterna hade önskat att mer tid för samtal 
som patienterna anser hade givit patienterna 
säkerhet, ro och harmoni. 
Bristande kommunikation ingav patienterna 
en känsla av oro och osäkerhet, vilket gav 
upphov till ett vårdlidande. 
Sedda som människor inte bara som sina 
symptom. 
Patienterna önskade en djupare relation med 
sjuksköterskan. 
Tröst hade lindrat patienterna lidande. 

 

Hög. 
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Författare, (år), titel, 
tidskrift, land 

Syfte Metod, urval, 
datainsamling 

Resultatets huvudfynd Fynd av vårdande samtal och 
lidande 

Kvalitetsbedömning 

Fredriksson, L., & 
Lindström, U. Å. (2002) 
Caring conversations – 
psychiatric patient´s 
narratives about suffering. 
Journal of Advanced 
Nursing. Sverige.  

The aim was to increase 
and deepen the 
understanding of how 
psychiatric patients in 
conversations with nurses 
narrate their experience 
of suffering. 

 

Kvalitativ purposive 
studie. Hermeunetisk 
analys av data. 
Tre enskilda ljudinspelade 
vårdande samtal, 
sjuksköterskan 
uppmanade patienten att 
genom berättelse beskriva 
upplevelser av lidande. 
Urvalet var åtta patienter 
och tre sjuksköterskor.  

Fasader användes för att 
visa sitt lidande. Största 
orsaken till att patienterna 
använde sina fasader var 
deras känsla av skam. Att 
inte bli sedda i deras 
lidande och i värsta fall 
bli i ignorerade i sitt 
lidande. 
Vändpunkten när lidandet 
blev för svårt. 

Lidandet yttrar sig i olika 
fasader och påverkar hela 
individen och dess existens. Det 
framgår att det är viktigt att bli 
sedd i sitt lidande och att inte bli 
ignorerad vilket i sin tur skulle 
vara än värre än att ha någon att 
”starta” sitt lidande med, att ta 
itu med. Caritas; att vilja göra 
gott för den andra och vara 
medvarande, = relationens 
betydelse. 

Hög. 

Författare, (år), titel, 
tidskrift, land 

Syfte Metod, urval, 
datainsamling 

Resultatets huvudfynd Fynd av vårdande samtal och 
lidande 

Kvalitetsbedömning 

Mount, B. M., Boston, P. H., 
& Cohen, R. S. (2007). 
Healing connections: On 
moving from suffering to a 
sense of Well- Being. Journal 
of Pain and Symptom 
management. Kanada.  

The aim was to achieve 
an in-depth description of 
the existential and 
spiritual experience of 
patients with life 
threatening illness. 

 

Kvalitativ studie. Metod; 
Fenomenologisk. 
Purposivt urval. Urvalet 
bestod av 21 deltagare 
från början, åtta stycken 
avbröt sitt deltagande 
relaterat till ohanterbart 
lidande och (en del av 
informanter avled). 
Tretton patienter återstod, 
varav tre män och tio 
kvinnor. Åldern 39-63 år. 
Tre semistrukturerade 
intervjuer genomfördes. 

 

Förmågan att skapa 
förbindelser inom 
patienten ger en känsla av 
helhet och välmående 
trots sjukdom. Påvisade 
en positiv respektive en 
negativ hantering av 
sjukdomssituationen. 
Efter acceptans av 
sjukdomen gav patienten 
en känsla av ny kraft att 
hantera situationen. Efter 
att frågan varför besvarats 

Relationer hade stor betydelse 
för att lindra lidandet. Hitta en 
djupare mening med sitt lidande 
och inte försätta sig i en 
offersituation. Acceptans av 
lidandet. Livslidande hanterades 
av vissa patienter genom att hitta 
nya meningsfulla aktiviteter i 
vardagen.  
De patienter som hade haft en 
bräcklig barndom hade svårare 
att lämna varför-frågan och 
kände sig ofta som offer. 

Hög. 
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Författare, (år), titel, 
tidskrift, land 

Syfte Metod, urval, 
datainsamling 

Resultatets huvudfynd Fynd av vårdande samtal och 
lidande 

Kvalitetsbedömning 

Rehnsfeldt, A., & 
Eriksson, K. (2004). The 
progression of suffering 
implies alleviated 
suffering. Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences. Sverige. 

The aim  was to 
investigate the 
progression of 
suffering in relation 
to the encounter 
between the 
suffering person and 
the caregiver from 
the perspective of 
understanding of life. 

 

Kvalitativ studie. Metod; 
Hermeneutisk tolkning.  
Urvalet var från tre olika 
delar. Del 1, sex 
informanter, 25 brev. Del 
2, sju kvalitativa 
intervjuer. Del 3, fem 
kvinnor, 15 kvalitativa 
intervjuer.   

 

Charader gjorde det möjligt för patienter 
som hade ett outhärdligt lidande att möta 
andra. 
Vändpunkten i lidandet är när kampen 
av lidandet börjar, och en öppenhet 
gentemot sitt lidande. Här väcks behovet 
av att dela sitt lidande, hitta en 
medaktör. När patienten blir medveten 
om sitt lidande börjar bearbetningen. 
Tillsammans med sjuksköterskan kan 
lidandet ges en mening och lindra 
lidandet. 

 

Relationen; ett behov av en 
medmänniska i sitt mörkaste 
lidande.  
Gemenskap för att dela 
lidandekampen tillsammans 
med en medaktören. Medaktör: 
När patienten nått en vändpunkt 
finns behovet av att hitta någon 
att dela sitt lindade med. 
Patienten ges möjlighet att spela 
sitt lidandets drama. Viljan hos 
sjuksköterskan att se lidandet 
hos patienten och ett ”äkta” 
möte och en konfrontation av 
patientens lidandet har visat sig 
vara essentiellt för att göra 
ohanterbart lidande till 
hanterbart.  

 

Hög. 

Författare, (år), titel, 
tidskrift, land 

Syfte Metod, urval, 
datainsamling 

Resultatets huvudfynd Fynd av vårdande samtal och 
lidande 

Kvalitetsbedömning 

Roxberg, Å., Eriksson, 
K., Rehnsfeldt, A. & 
Fridlund, B. (2008). The 
meaning of consolation 
as experienced by nurses 
in a homecare setting. 
Journal of Clinical 
Nursing. Sverige. 

The aim was to 
illuminate nurses’ 
experiences of 
consolation and how 
these experiences 
relate to suffering 
and care. 

 

Kvalitativ studie. 
Fenomenologisk metod, 
med utforskande 
kvalitativ intervju med 12 
deltagare, varav sex 
stycken var 
sjuksköterskor och sex 
stycken var 
undersköterskor. 

Tröst 
Närvarande tröst innebär flexibilitet, 
bibehållande och öppenhet. 
Frånvarande tröst som innebär lidande 
och en omöjlighet för att ge tröst. 
Två olika slags sätt att ge tröst vårdande 
tröst: möta patienten för den unika 
individ och patientens unika lidande. 
Icke-vårdande tröst: innebär frånvarande 
av tröst. 
Trösten var en väg till den lidande 
patienten, men även en väg till ett nära 
möte. Trösten ansågs av sjuksköterskan 
som en öppning till lidandet. 

 
 

Relationens betydelse för att 
kunna lindra lidandet.  
Vara i mötet med patienten. 
Var närvarande för patienten så 
skapas en tröst som är 
närvarande och kan hjälpa 
patienten i sitt lidande. 

Hög. 
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Författare, (år), titel, 
tidskrift, land 

Syfte Metod, urval, 
datainsamling 

Resultatets huvudfynd Fynd av vårdande samtal och 
lidande 

Kvalitetsbedömning 

Råholm, M-B., & 
Lindholm, L. ( 1999) 
Being in the world of the 
suffering patient: a 
challenge to nursing 
ethics. Nursing Ethics. 
Finland. 

The aim was to try to 
discover, describe and 
understand how patients 
experience their life 
situation three years after 
undergoing surgery. 

 

Kvalitativ purposive 
studie. Metod; 
fenomenologisk. Ur Fyra 
kvinnor och fyra män i 
åldern 55-77 år deltog. 
Fria tema för att låta 
informanterna tala fritt. 
Intervjuerna varade i ca 
45-60 min. 

Nya värderingar, känsla 
av inre frid. 
Viljan att leva. 
Osäkerhet inför livets 
framtid.  

Kommunikationsproblem; 
okunskap eller otillräcklig 
information som leder till onödig 
rädsla i livet och orsakar ett 
livslidande (hur länge kan man leva 
efter en sån här operation?).   

 

Hög. 

Författare, (år), titel, 
tidskrift, land 

Syfte Metod, urval, 
datainsamling 

Resultatets huvudfynd Fynd av vårdande samtal och 
lidande 

Kvalitetsbedömning 

Sjöling, M., Ågren, Y., 
Olofsson, N., Hellzén, 
O., & Asplund, K. 
(2005). Waiting for 
surgery: living life on 
hold –continuous 
struggle against a 
faceless system 
International Journal of 
Nursing Studies. Sverige. 

The aim was to explore 
people’s lived experience 
of being on the waiting 
list for arthroplastic 
surgery of the knee or hip 
and its impact on daily 
life. 

 

Kvalitativa studie. 
Metod; fenomenologisk 
tolkning. Urval; 18 
patienter som deltog i 
studien. Varav 9 var 
kvinnor och 9 var män, 
ålder mellan 51-82 år. 
Urvalet har hämtats ur en 
väntelista. Intervjuerna 
utfördes på sjukhuset och 
varade i ca 45-120 min.   

Sex stycken teman 
framkom ur intervjuerna.  
- Väntan att få till tillbaka 
ett normalt liv. 
- Inskränkning i det 
dagliga livet relaterat till 
smärtan. 
- Livet i paus, kampen 
mot ett ansiktslöst 
system. 
- Livet som meningslöst, 
ovärdigt relaterat till 
smärtan som 
”handikappar” vardagen. 
- Leva livet till fullo trots 
smärtan, inskränkningen 
och trots att inte veta när 
operationen skall ske. 
- Leva i en stödjande 
omgivning. 

Inte bli sedd av ”system”, 
objektifiering. Exempel;  
”det är en hel bunt patienter före 
dig!” 
Patienten bättre hanterar sin 
situation ifall patienten blir sedd 
som människa.  
Inte bli informerad gällande 
kommande operationer.  
Livslidande relaterat till att 
förutsättningarna i livet förändras 
och vardagen handikappas av 
smärta och inskränkningar. 

 

Hög. 
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Författare, (år), titel, 
tidskrift, land 

Syfte Metod, urval, 
datainsamling 

Resultatets huvudfynd Fynd av vårdande samtal och 
lidande 

Kvalitetsbedömning 

Öhman, M., & Söderberg, S. 
(2004). District nursing- 
sharing an understanding by 
being present. Experiences of 
encounters with people with 
serious chronic illness and 
their close relatives in their 
homes. Journal of Clinical 
Nursing. Sverige. 

The aim was to elucidate 
the meaning of district 
nurses experiences 
of encounters with people 
with serious chronic 
illness and their close 
relatives in their homes.  

 

Kvalitativ studie. Metod; 
fenomenologisk och 
hermeneutisk. Tio 
distriksjuksköterskor i 
åldern 50-62 år som har 
arbetat mer än 2 år inom 
yrket.  Intervjun bestod av 
två öppna frågor, som 
varade i 60-90 minuter. 

Tre teman; att vara i  
Nära relation  
Dela en förståelse  
Bygga ett nät av 
beskyddelse.  

Relationens betydelse för att för 
att få tillgång till lidande 
berättelsen.  
Våga vara medaktör i svåra 
stunder, för att lindra lidande.  
Lyssnade och beröring var ett 
sätt att fördjupa 
omvårdnadsrelationen.  
Närvaro, att verkligen vara där. 

Hög. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       



 - 6 - 

 

 

 
 
 
 

       

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


