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SAMMANFATTNING 

I denna kvalitativa litteraturstudie har syftet varit att belysa och försöka förstå lidande ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv. Lidande finns där liv och människor finns och är i sin djupaste 

mening ett ”döende”. Lidandet låter sig sällan definieras, det är svårt att beskriva med ord. 

Den som lider har ett behov av förståelse och stöd ifrån sin omgivning. Att lida kan innebära 

att känna sig främmande inför sig själv eller främmande i sin kropp. Det kan även innebära ett 

främlingskap i kontakten med andra därför att lidandet kan vara svårt att kommunicera eller 

att förstå för en utomstående. Lidande kan i början upplevas som ett hot mot existensen eller 

integriteten. Om den lidande människan uthärdar och genomlever lidandet, kan det innehålla 

möjligheter till en ny syn på livet och en ny tillvaro. Resultatet visar att lidande kan uppstå av 

olika skäl, och ibland är det till följd av sjukdom eller skada. Sjukdom och ohälsa kan 

innebära ett lidande som begränsar individens tillgång till sitt liv, och det kan utgöra ett hot 

mot patientens integritet och autonomi. Vårdandet i sig kan även innebära ett onödigt 

vårdlidande för patienten, orsakat av omedvetna kränkningar från personal när de inte har 

förmågan att möta eller förstå patientens situation. Vårdvetenskapen tar sin utgångspunkt i det 

etiska patientperspektivet, vilket innebär att patientens lidande måste beaktas i vårdandet. Att 

försöka förstå det lidandet, så som det erfars av individen, är en stor utmaning för sjukskö-

terskan. Förutsättningar för detta kan skapas i vårdrelationer som bygger på respekt för 

individen och tillåter en delaktighet för patienten såväl som för närstående. Att lindra någons 

lidande och medverka till ett ökat välbefinnande trots lidande, kan ske genom att våga se, 

lyssna, finnas nära eller försöka förstå den som lider. Vilket i sin tur tycks handla om att våga 

vara öppen och mottaglig för den lidande människan. 
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INLEDNING 
Lidande finns där liv och människor finns. Som ett icke greppbart hot mot människans 

existens, är det kanske en av de mest ensamma och personliga upplevelser en människa kan 

ha. Det är ett tillstånd som påverkar inte bara den lidande människan, utan även hela hennes 

omgivning. I dess djupaste mening är lidandet ett ”döende” (Eriksson, 2001). 

BAKGRUND 
Det etiska patientperspektivet 

Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B-O. & Fagerberg, I (2003) beskriver hur 

vårdvetenskapen utgår från det etiska patientperspektivet, som kan beskrivas och förstås 

utifrån begreppen: livsvärld, lidande/välbefinnande, subjektiv kropp samt vårdrelation. Det 

etiska patientperspektivet bör beaktas i allt vårdande. Det handlar om att se till patientens 

integritet och värdighet, samt till att patienten blir betraktad som den främste experten på sig 

själv. Det kan i sin tur skapa förutsättningar för hälsa och välbefinnande  (Dahlberg et al, 

2003). 

Livsvärld 

Enligt Dahlberg et al (2003) är livsvärld detsamma som människans vardagsvärld och dagliga 

tillvaro. Ett livsvärldsperspektiv bidrar till att integrera den medicinska kunskapen med den 

vårdvetenskapliga. Genom att vårdvetenskapen försöker förstå och beskriva patientens levda 

erfarenhet av sjukdom och dess behandling kan en helhetsbild skapas av patientens hälsa och 

livssituation (ibid)  

Subjektiv kropp  

I ett livsvärldsperspektiv förstås kroppen som bärare av hälsa och sjukdom, en boning för 

välbefinnande och lidande i strävan efter värdighet. Kroppens ethos, det i djupaste mening 

etiska, är försvarslösheten som visar sig i vårdandet när kroppen drabbas av sjukdom. Den 

subjektiva kroppen handlar om att kropp, själ och ande är en enhet som inte går att dela upp. 

De berör varandra på ett sätt som innebär att samtliga delar bör beaktas hos den lidande 

människan. Kroppen är det som ger tillgång till livet. Varje förändring av kroppen betyder en 

förändring i livet (Dahlberg et al, 2003). Det är genom vår kropp vi kan delta i samhället runt 

oss och göra saker med eller för andra människor.  

Vårdandet och vårdrelationen  

Vårdandet utgår från en vårdrelation, och förutsätter att människor möts. Vårdande har som 

mål att förhindra eller lindra lidande, och handlar om att skapa villkor för patientens hälsa och 

välbefinnande (Dahlberg et al, 2003).  
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Syftet med omvårdnad är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa 

och bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov, minska  

lidande samt att ge möjlighet till en värdig död. (SOSFS 1993:17) 

Lidande/välbefinnande 

Begreppen lidande och välbefinnande är naturligt förekommande i människors liv. Emellan 

dessa begrepp råder det inget motsatsförhållande utan en person som lider kan ändå uttrycka 

mening med sitt liv och ett välbefinnande i att finna andra värden i livet. Genom att individen 

kan hantera sitt lidande främjas välbefinnande. Trots närvaro av sjukdom kan individen ta ett 

ansvar för sin hälsa och dess utveckling (Dahlberg et al, 2003).  

Lidandet har många ansikten och varje lidande är unikt.  I sitt djupaste väsen är lidandet 

detsamma som ett döende. Trots att lidandet är en del av människans verklighet saknas ett 

konkret språk för att uttrycka lidande, istället använder människan ibland ett symbolspråk 

(Eriksson, 2001).  

Eriksson (2001) menar att lidandet ur ett vårdvetenskapligt perspektiv kan delas upp i och 

beskrivas utifrån tre dimensioner: sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 

Sjukdomslidande 

Sjukdomslidande handlar om det lidande som orsakas av sjukdom. I samband med en 

sjukdom kan det bli en fokusering på en del av kroppen. Denna fokusering kan delas av 

patienten såväl som vårdpersonalen. Sjuksköterskans egen reflektion över livet och lidande 

kan påverka hur patientens lidande uppmärksammas. Inom vården finns det en beredskap för 

det förhållandet att smärta oftast medför ett lidande och tekniker inom smärtlindring har 

utvecklats till gagn för patienten. Men det förtjänar att påpekas att lidande inte ska reduceras 

till att vara identiskt med smärta. Det förekommer även själsligt och andligt lidande för en 

person som får en sjukdom och som måste underkasta sig behandling. Det pågår utveckling 

och det görs framsteg, inte minst inom det medicinsk-tekniska området, i att diagnostisera och 

behandla sjukdom. Detta kan i sin tur medföra att vården försöker finna snabba förklaringar 

och svar för att avhjälpa ”lidandet”. Eriksson (2001) menar att detta hämmar individen från 

att bemästra sitt lidande. 

För att människan ska kunna känna igen sitt lidande måste vi hjälpa henne att återfå 

förmågan att lida (Eriksson, 2001, sid.14)  

Vårdlidande  

Vårdlidande är det lidande som orsakas av en felaktig, en otillräcklig och/eller en utebliven 

vård. Det lidandet finns närvarande i de flesta sammanhang där vård bedrivs och är en av de 
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mer komplexa situationer vårdpersonal kan befinna sig i. Begreppet patient betyder 

ursprungligen den lidande, den som tåligt fördrar och uthärdar någonting (Eriksson, 2001).  

Eriksson (1997) omnämner Florence Nightingale som en av de första, med att omnämna 

vårdlidande. Redan Florence uppmärksammar det lidande som följer av att patienten inte blir 

informerade om eller bekräftad i sin sjukdom. Hon beskriver det som att patienten är ensam, 

osäker, får vänta och är rädd. Florence menar att:  

lidande inte är ett symtom på sjukdom utan ett svar på otillräcklig vård. (a.a.)  

I varje möte med vården är den lidande människan utsatt och förtjänar bästa möjliga 

bemötande för att en vårderfarenhet ska bidra till hälsa och välbefinnande. 

Eriksson (2001) beskriver paradoxen i att dagens vård som ursprungligen var ett system avsett 

att ge vård åt den lidande människan istället i många fall blivit det system som förorsakar 

lidande.  

Många gånger åstadkommes vårdlidande helt omedvetet. Det beror på avsaknad av 

reflektion och bristande kunskap om mänskligt lidande.  (Eriksson, 2001, s. 98) 

Eriksson (2001) talar om ”Lidandets universum” (sid. 12), en oändlighet som var och en själv 

måste erfara för att förstå. I ödmjukhet kan sjuksköterskan närma sig patientens unika 

livsvärld och försöka förstå dennes lidande.  

Livslidande 

Wiklund (2003) påtalar den levda kroppens betydelse när det gäller att upprätta och behålla 

relationen till andra människor, i specifika situationer och i specifika sammanhang (ibid). 

När kroppen och/eller dess funktioner utgör ett hinder för människan att göra det hon är 

ämnad till, uppstår ett livslidande. Sjukdom och ohälsa berör hela människans livssituation på 

så sätt att tillgången till världen blir begränsad. Att vara patient kan vara ett hot mot personens 

integritet och autonomi. Livslidandet är unikt på samma sätt som varje patient är unik. 

Livslidande kan uppstå i situationer när patienten inte känner sig sedd och bekräftad, eller när 

livet närmar sig sitt slut (Eriksson, 2001). 

PROBLEMFORMULERING OCH FRÅGESTÄLLNING 
Ett försök att utforska och förstå lidandet kan bidra med kunskap om hur sjuksköterskan kan 

utveckla sin vårdande handlingsberedskap i olika vårdande sammanhang för att kunna ge 

patienten en god vård (Morse & Carter, 1995). 

En central uppgift för personal inom sjukvården är att förstå patientens livssituation och 

upplevelse av sitt lidande, samt hur dennes lidande kan lindras i samband med sjukdom. 

Lidandet kan ha sitt ursprung i någon form av förlust. Det kan handla om förlust av en 
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kroppsdel i samband med ett trauma, förlust av en närstående i samband med dödsfall eller en 

successiv förlust av sitt eget liv i samband med palliativ vård. När människans existens utsätts 

för hot av något slag utvecklas en strategi för att överleva, för att leva vidare eller för att dö. 

För att kunna förstå och tillfredställa patientens behov av att kommunicera sitt lidande krävs 

intresse, empati och kunskap. Den som lider kan ha behov av att det finns någon som förstår 

och kan lyssna till den lidandes berättelse. Brist på detta kan få den lidande människan att 

välja andra, för omgivningen irrelevanta uttryck för sitt lidande. Sjuksköterskan behöver 

kunskaper om lidandet för att kunna vara till hjälp och stöd för patienten. Frågor som då blir 

aktuella att belysa är: Hur beskrivs lidande i den forskning som finns? Hur kan lidandet 

förstås?  

SYFTE 
Syftet är att belysa och att försöka förstå fenomenet lidande utifrån ett vårdvetenskapligt 

perspektiv. 

METOD 
För att belysa och beskriva lidande valdes en kvalitativ metod, där syftet var att utifrån den 

forskning som finns inom området försöka förstå och beskriva lidandet. Studiens datamaterial 

utgjordes av artiklar skrivna på engelska och som var vetenskapligt granskade och 

publicerade (Polit, Beck & Hungler, 2001). För att öka tillgängligheten av resultatet 

översattes citaten till svenska. Två engelska uttryck har dock behållits i sin originalform och 

det handlade om ”enduring”1 och ”emotional suffering”2. Innebörden av dessa verkade 

innehålla flera dimensioner och en översättning skulle därför ha kunnat bli missvisande. 

Intresset för fenomenet lidande väcktes av en engagerad och kunnig föreläsare. Därigenom 

uppmärksammades en artikel av Morse (2001) som innehöll lidandebeskrivningar såsom: 

”enduring” respektive ”emotional suffering”. Utifrån denna artikel valdes en fördjupning om 

fenomenet lidande. Med benäget bistånd av lärare tillkom mer litteraturtips och fler 

artikelförslag. Polit et al (2001) har beskrivit metoden som ett slags nätverk där urvalet har 

gjorts med utgångspunkt från någon form av relation till det undersökta problemet s k 

”snowball sampling”.   

Datamaterial och datainsamling 

Inledningsvis gjordes sökningar i den vårdvetenskapliga databasen CINAHL samt i Elin. 

Sökord som användes var bl a suffering, enduring, empathy, knowledge, palliative care och 
                                                 
1 Enduring – ett tillstånd där känslorna undertrycks/stängs av som ett sätt att uthärda, (egen översättning). 
2 Emotional suffering – ett uppenbart tillstånd av nöd och ett inre tryck, där känslorna tillåts släppas fram (egen 
översättning). 
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survivors. Då dessa sökningar inte gav många träffar och då det var svårt att hitta artiklar som 

var relevanta för studiens syfte, kom ursprungsartikeln (Morse, 2001) istället att ligga till 

grund för en sökning via related articles i PubMed. Denna sökning resulterade i ca 200 

träffar. De var alfabetiskt ordnade utifrån titlarna som alla lästes igenom för en första gallring. 

Eftersom avsikten, med denna första gallring, var att finna artiklar med lidandebeskrivningar 

uteslöts acknowledgment. Artiklar på andra främmande språk än engelska uteslöts därför att 

mina språkkunskaper är begränsade. Därefter granskades titlarna i ett försök att hitta dem som 

specifikt handlade om lidande, och som var relevanta för studien. Målet var att finna artiklar 

som inte var bundna till någon specifik kontext, utan som behandlade lidandet utan koppling 

till någon specifik diagnos. 

För att studien skulle omfatta den senaste forskningen var ursprungsartikeln från 2001, och 

aktuella artiklar från 2000-talet prioriterade och dessa kompletterades med några äldre titlar 

som verkade motsvara syftet. Denna gallring via PubMed resulterade i tre artiklar. 

Tillsammans med tre andra artiklar, som varit bredvidläsning i utbildningen och som utifrån 

syftet bedömdes vara relevanta, kom till slut sex engelska artiklar att ligga till grund för denna 

litteraturstudie. För att underlätta för läsaren att ta del av resultaten följer här en kortfattad 

sammanställning av artiklarna. För ytterligare beskrivning se bilaga 1 och 2. 

1. (Eriksson, 1997). Understanding the world of the patient, the suffering human 

being: the new clinical paradigm from nursing to caring.  

Artikeln är en sammanställning av patienters såväl som anhörigas och sjuksköterskors 

dagboksanteckningar. I artikeln försöker författaren att fånga den unika patienten och 

dennes livsvärld. 

2. (Frank, 2001). Can We Research Suffering? 

I artikeln utvecklar författaren en argumentation och analys kring lidandets 

komplexitet. 

3. (Morse, 2001). Toward a praxis theory of suffering. 

I artikeln utvecklar forskaren en kartläggning av lidande och ”enduring” och 

”emotional suffering”. 

4. (Morse & Carter, 1995). Strategies of enduring and the suffering of loss: modes of 

comfort used by a resilient survivor. 

Artikeln utgår ifrån en kvinna, vid namn Joan, och hennes berättelse och erfarenhet av 

lidande, för att på ett djupare plan beskriva lidande, så som det erfars av kvinnan. 

5. (Talseth, Gilje & Norberg, 2001). Being met--a passageway to hope for relatives of 

patients at risk of committing suicide: a phenomenological hermeneutic study. 
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Artikeln hanterar bemötande i sin kontext när det gäller släktingars erfarenhet i 

samband med psykiatrisk vård föranledd av suicidbenägenhet. 

6. (Younger, 1995). The alienation of the sufferer. 

Artikeln är en sammanställning av teoretiska beskrivningar av mekanismer vid och 

konsekvenser av lidande.   

Sammantaget presenterar artiklarna lidande ur patientens, närståendes samt vårdpersonalens 

perspektiv. 

Dataanalysen 

Dahlberg (1997) har beskrivit en metod för hur insamlade data kan bearbetas och analyseras. 

Dataanalysen innefattar, enligt henne, tre faser helhet-delar-helhet. Den första fasen innebär 

att bekanta sig med texten och att skaffa sig en helhetsbild av texten och sammanhanget. 

Därefter behandlas texten utifrån delarna, för att skapa en förståelse och tolkning av textens 

innehåll och mening. Till sist ska textanalysen sammanfoga resultatet till en ny helhet och 

beskrivning av forskningsfenomenets innebörd. Syftet med analysen ska vara att beskriva, 

förstå och tolka data, samt att sammanställa dem till ett hanterbart och presenterbart material. 

Polit et al (2001) har uttryckt detta på ett annat sätt:  

En kvalitativ analys innehåller förståelse, systematisering, sammanställning och en 

sammanvävd helhet (sid. 400).  

Mitt analysarbete påbörjades med den bekantgörande fasen, som genomfördes med en naiv 

läsning. Med ett öppet förhållningssätt lästes varje artikel upprepade gånger för att fånga 

huvudbudskapet i respektive artikel. Efter dessa genomläsningar började ett sökande för att få 

grepp om innehållet och för att kunna skönja ett mönster mellan delarna. Med ytterligare 

några läsningar av artiklarna och utifrån en hermeneutisk tolkning började en berättelse att 

träda fram. Berättelsens budskap var ungefär detta: Något har hänt och mitt liv stannar upp. 

Det handlar om någonting förskräcklig. Det som har hänt har hänt mig men jag har svårt att 

förstå att det handlar om mig och jag kan inte förstå varför det hänt mig. Det som hänt är så 

hemskt att jag inte kan tala om det. Nu har jag ett val- att göra något av det eller att låta det 

förgöra mig. Berättelsens delar beskrev olika nyanser och dimensioner av företeelsen lidande. 

Dessa markerades med hjälp av färgpennor i olika färger och det framväxande mönstret 

sammanfördes till sex olika tema vilka bildade en ny helhet. 

Forskningsetiska aspekter 

Litteraturstudien har grundat sig på redan tillgängligt och offentligt publicerat material ur 

godkända, vetenskapliga artiklar. Konfidentialiteten har beaktats av artikelförfattarna i de fall 
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där materialet bygger på intervjuer. Litteraturstudien har gjorts med en medveten 

ansträngning att försöka förstå och återge innebörden i det som författarna skrivit och menat.  

I resultatbeskrivningen har målet varit att inte förvanska översättningar från artiklarna. 

Samtliga citat refereras till respektive artikelförfattare. 

Ordbok har använts för att göra varsamma översättningar och för att innebörden ska vara 

oförvanskad. Samtliga artiklars syfte har varit gott och deras resultat är till för att öka 

kunskapen om fenomenet lidande.  

RESULTAT  
”Lidandet låter sig inte definieras för det är verkligheten av det som inte blev” (Frank, 2001, 

sid. 355). Detta citat från en av artikelförfattarna i denna studie, sammanfattar i en kort 

mening denna litteraturstudies resultat. När sjukdom hotar en persons integritet eller existens, 

uppstår ett lidande. För den person som drabbas stannar livet upp. Den drabbade kan utveckla 

olika strategier för att uthärda lidandet och för att orka leva. Det aktuella eller föreställda 

hotets innebörd kan inte ses fullt ut men förutsättningarna för livet och den förväntade 

framtiden är inte längre desamma. Mitt i den förvirring som hotet skapar, är den lidande 

människan både utsatt och sårbar. När hon söker omgivningens stöd och förståelse kan hon 

inte beskriva eller definiera lidandet. Den lidande blir som en främling, som en utomstående 

både för omgivningen och för sig själv. I det fortsatta resultatet ges en fördjupad beskrivning 

av lidandets innebörd utifrån följande tema; I lidandet stannar livet upp, Lidandet som både 

hot och möjlighet, Att uthärda lidandet, Lidandet innebär utsatthet och sårbarhet, Lidandet 

innebär främlingskap samt Lidandet som behöver berättas är stumt. I beskrivningen av dessa 

teman ges exempel med citat som är direkt hämtade från artiklarna. Samtliga citat är översatta 

från engelska till svenska, av mig själv.  

I lidandet stannar livet upp. 

På olika sätt beskriver artiklarna människors lidande i samband med sjukdom eller förlust. 

Det handlar om hur detta upplevs när något händer i olika personers liv. Lidandet innebär att 

tiden och livet stannar upp, och i ett nu är det hittills levda livet och framtiden för alltid 

förändrad. Mitt i lidandet vidtar en period av förvirring och chock. Insikten om vad som 

händer kan plötsligt drabba en person med full kraft, och medvetandet gör ett fotografiskt 

avtryck av scenen. För att klara av att leva, trots lidandet, stänger personen av känslorna och 

gör det som måste göras. Frank (2001) beskriver det som att bli bortkopplad från livet. I en 

annan artikel beskrivs avstängningen genom att: … tankar på det förgångna och på framtiden 

blockeras (Morse, 2001, sid.50).  
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I artiklarna talas det om att framleva varje sekund, en sekund i taget och att fokusera på nuet.  

För att fysiskt hålla sig till nuet används räknandet av någonting t ex in- och 

utandning eller att titta på klockan (Morse 2001, sid. 51).  

Lidandet delar livet mitt itu och för den som lider blir det skillnad mellan tiden ”före” och 

”efter”. I ena stunden kan personen vara upptagen med tankar om tiden före händelsen och 

önskar stanna kvar där. Joan berättar om att hon ”i livet före olyckan var mycket, mycket 

lycklig” (Morse et al, 1995, sid. 40). I nästa stund är personen upptagen med tankar om och 

oro för den framtid som ännu inte kommit. Frank (2001) uttrycker följande: ”Vi lider av 

frånvaron av det vi gått miste om, frånvaron av det vi fruktar inte ska bli av”. (sid. 355) 

Lidandet som både hot och möjlighet. 

I lidandet erfar individen att en del av livet går förlorad och att framtiden är oåterkalleligt 

förändrad. Lidandet kan innebära både ett hot och en möjlighet. Upplevelsen av lidande är 

unik och personlig. Eriksson (1997) menar att ett försök att förstå alla nyanser i patientens 

totala situation kräver en förståelse av vad den lidande patienten går igenom.  Första insikten 

för den lidande personen är att ett hot föreligger. Komplexiteten i detta hot formuleras av 

Younger (1995):  

…lidande uppstår som en reaktion på stress utlöst av ett aktuellt eller ett föreställt hot 

mot integriteten eller hela individens fortsatta existens, // men även med den konkreta 

mening vi har funnit i och med vår personliga existens. (sid. 54) 

Frank (2001) har fördjupat sig i lidandets berättelser. Han har mött människor som genomlevt 

lidande på det mest exemplariska sätt, såsom omgivningen menar att man ska lida. Med denna 

bakgrund anser han sig själv vara väl förberedd och insatt i vad lidande handlar om. Trots det, 

beskriver han sin egen reaktion på telefonsamtalet om cancerbeskedet, med följande ord: 

”känner mig överraskad, rädd och jag lider”.  

Hotet kan upplevas så omfattande att det föder tankar om suicid. Även anhöriga som deltar i 

suicidvård av en släkting, kan befinna sig i kris och uppleva ett hot mot sin egen existens.  

I vården av suicidbenägna patienter beskriver Talseth, Gilje & Norberg (2001) följande:  

I desperationens djup börjar familjemedlemmar att överväga risken att förlora en 

älskad och det i sig innebär en risk för att själv begå suicid. (sid. 254) 

För den lidande kan bemötande, tilltro och delaktighet väcka en möjlighet att börja hoppas 

(Talseth et al, 2001). Det lidande som uppstår till följd av ett hot mot livsvärlden innehåller 

även möjligheter. Det kan låta som en motsägelse men artiklarna beskriver detta. Samtidigt 

som individen erfar att en del av livet går förlorad i lidandet, kan det även innebära att nya 

möjligheter upptäcks. Ur en artikel hämtas följande citat av Cassel:  
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Lidande uppstår när en överhängande fara av personen upplevs och det pågår till 

hotet om förstörelse har passerat eller när integriteten hos personen kan återställas på 

ett eller annat sätt (Morse, 2001, sid. 48). 

Joans erfarenhet av hennes förluster gör att hon ifrågasätter anledningen att leva vidare. Efter 

ett tag ser hon möjligheter i att söka gemenskap med andra brännskadade patienter. Tre år 

efter olyckan beskriver Joan att hon har en djupare medkänsla med andra som drabbas av 

olyckor. Hon känner sig också starkare och bättre rustad för att hjälpa andra. Ett exempel på 

hur hon använder sig av brännskadan till något positivt är, att eftersom hon är sin egen expert 

på att dölja sina ärr med hjälp av smink utvecklar hon en metod för make-up av brännskadade 

(Morse et al, 1995).  

Lidandet kan även ses som en potential för att kunna välja vad som ska göras med lidandets 

smärta (Younger, 1995).  En vändpunkt från hotet kan komma när den lidande inser att en 

förändring är möjlig. Morse (2001) menar att en person som lider av en förlust ändå kan 

uppleva sitt liv meningsfullt. Personer som tagit sig igenom ett lidande beskriver sig själva 

som starkare och att man funnit andra värden i livet. Att finna mening i situationen och 

komma till en vändpunkt handlar för en del personer om religion och Gudstro.  

I och med olyckan börjar Joan tvivla på Gud och hans existens. Samtidigt erkänner hon hans 

existens och tron på att hon inte kommer till himlen om hon tar sitt eget liv. Det hindrar henne 

från att begå självmord. För henne blir tron på en högre makt något som inger en känsla av 

hopp (Morse et al, 1995).   

Att uthärda lidandet. 

Lidandet handlar om att uthärda och genomleva det nya och förändrade liv som personen står 

inför. Det innebär såväl hot som möjligheter, och att uthärda innebär en vilja och en kamp för 

att överleva. Morse et al (1995) redovisar den sinnesnärvaro som Joan uppbådar i samband 

med olyckan och vilken styrka det innebär att överlämna ansvaret till ambulanspersonalen. 

Morse (2001) definierar olika strategier för att överleva, för att leva och för att förbereda sig 

för att dö. Att uthärda lidande handlar om att i till synes ohållbara situationer finna 

möjligheter att fokusera på att ta sig igenom dag för dag, och att kunna leva vidare. I livets 

slutskede kan det även handla om ett tålmodigt lidande för att dö. Det kan göra det möjligt för 

personen att prioritera och fokusera sin energi, att behålla kontroll och kunna vara närvarande 

i nuet. 

För att uthärda beskriver Joan i sin berättelse att hennes känslomässiga lidande får henne att 

längta efter en greppbar smärta, t ex vid bandagebyten, därför att;  
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När du märker att något händer som du inte kan acceptera behöver du en flyktväg för 

du vet att du kan inte överleva om det skulle vara sant (Morse et al, 1995, sid. 42).  

Morse (2001) använder uttryck som: ”klara sig igenom känslorna” och ”göra det som måste 

göras”. Med det menar hon hur en person kan uppföra sig när denne befinner sig i 

”enduring”. Kroppens hållning kan vara upprätt, skuldrorna hålls bakåt och huvudet 

högburet. Kroppens rörelser blir också stela och mekaniska, med en robotliknande gång. Även 

mimiken kan vara minimal, rösten monoton och personen suckar ofta eller talar i korta 

meningar.  

Younger (1995) säger: ”Att lida betyder även att uthärda, hålla ut, stå emot eller bära.” (sid. 

55) och hon menar även att vi avgör hur vi förhåller oss till lidandet ”för lidandet råkar inte 

drabba oss, vi råkar lida”. (sid. 55) 

För att ett helande ska kunna påbörjas måste individen erfara en känslomässig frigörelse. Det 

kan ske genom ”emotional suffering”. Till skillnad från ”enduring” som handlar om att 

undertrycka/stänga av känslor så är ”emotional suffering” ett tillstånd när känslor tillåts välla 

fram. I en artikel beskrivs det på följande sätt:  

Personen skriker, snyftar, jämrar sig eller gråter konstant. Huvudet hänger och hon 

ser ut som om hon ska gå i bitar (Morse, 2001, sid. 51).  

En persons lidandeprocess kan röra sig fram och tillbaka mellan ”enduring” och ”emotional 

suffering”. Lidandets rörelse är således inte linjär. En person rör sig mellan att med avstängda 

känslor försöka att uthärda sitt lidande respektive ett känslofullt lidande som ett sätt att lida ut 

sitt lidande. I rörelsen kan det handla om att finna en flyktväg när det inte längre går att 

tolerera eller uthärda känslorna (Morse et al, 2001). Frank (2001) menar att det inte finns 

någon automatisk koppling mellan lidande och sjukdom, däremot anser han att sjukdom är en 

möjlighet att lida. Han säger också att: ”Det handlar inte om hur vi har det utan hur vi tar 

det.” (Frank, 2001, sid.359) 

Lidandet innebär en utsatthet och en sårbarhet. 

Att vara i ett lidande innebär att individen känner sig utsatt och sårbar. Detta beskrivs med ord 

såsom att vara hjälplös, kraftlös, ömtålig, öppen/oskyddad eller sårbar. Mitt i lidandet är 

människan så utsatt och sårbar att ett försök till att utforska lidandet kan tillfoga den lidande 

mer skada än nytta (Frank, 2001). Eriksson (1997) menar att det mest djupa lidande som kan 

tillfogas någon som redan lider, är att kränka personen. Med kränkning menas att personen 

upplever sig nedvärderad, missförstådd eller inte tagen på allvar i sitt lidande. 

Av Joans berättelse framgår att livet är en mardröm. Just i olycksögonblicket är alla sinnen 

vidöppna. Minnet och omständigheterna av branden etsas in i hennes medvetande, på samma 
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sätt som brännskadorna orsakar ärr på hennes kropp. Dessa bilder spelas ändlöst igen och 

igen, upp i hennes medvetande. Lidandets intensitet är värre än något hon hittills upplevt. De 

svåra födslosmärtor hon en gång haft glöms bort, men denna smärta är oförglömlig. När Joan 

kommer i kontakt med sina känslor vill hon ta sitt eget liv (Morse et al, 1995). 

Eriksson (1997) betonar att även anhörigas utsatthet och sårbarhet kan behöva 

uppmärksammas. Detta har hon upptäckt genom att jämföra patientens och anhörigas 

dagböcker med sjuksköterskornas dagböcker. Det visar sig att när patienten och anhöriga 

skriver om ”osäkerhet, ensamhet och främlingskap i en okänd värld” så skriver 

sjuksköterskan om ”behandling av sjukdom” (sid. 11). Eriksson (1997) menar att 

sjuksköterskan har en tendens att ägna mer uppmärksamhet åt sjukdomslidande än åt 

livslidande. En annan av artiklarna (Talseth et al, 1995) innehåller berättelser av sårbara 

släktingar som känner förtvivlan över att en närstående försökt att begå suicid: 

Du kan inte lämna personen för en halvtimme pga att hon kommer att försöka ta sitt 

liv, du kan inte sova ordentligt på natten och du sitter ångestfylld hela dagen.  

Det är en förfärlig situation att befinna sig i (sid. 253). 

Lidandet kan alltså handla om att röra sig mellan ”enduring” och ”emotional suffering” 

(Morse, 2001). Uthärdandet av lidande, genom ”enduring” innebär en möjlighet att greppa 

sin situation och ”emotional suffering” handlar om att tillåta sig ett känslomässigt lidande. 

Mitt i lidandet är människan utsatt och sårbar. På samma gång som individen kan ha behov av 

omgivningens stöd, så vill man kanske t ex inte bli omfamnad (ibid). Samtidigt som en 

händelse verkar försätta personen i ett chockliknande tillstånd med avstängda känslor så är 

samtliga sinnen vidöppna. Varenda liten scen eller minnesbild ifrån händelsen kan ristas in i 

ett försvarslöst medvetande (Morse et al, 1995).  

Lidandet innebär främlingskap. 

Lidandet kan göra att den som lider känner sig som en främling både för sig själv såväl som 

för sin omgivning. En första reaktion kan vara att individen tar avstånd från sig själv. Det kan 

handla om att utomstående har svårt att träda in i den lidandes värld. 

Det som händer gör oss till någon vi inte känner, inte vill känna och vi upptäcker att 

det är vi själva! (Younger, 1995, sid. 55)  

Även Joan berättar att hon känner sig som en främling i sin egen kropp och att det dröjer 

innan hon kan börja acceptera den människan som andra ser att hon är.  

Brännskadade patienter måste även inkludera accepterandet av en förändrad 

självbild. För en kvinna handlar utseendet om att vara vacker och vid en brännskada 

medför detta en hård tid av identitetsförlust (Morse et al, 1995, sid. 43)  
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Artikeln av Younger (1995) har främlingskapet i fokus, och hon anser att främlingskap hos 

den lidande är en av de största paradoxerna i människans existens. Hon beskriver att i ett 

utsatt läge, där den lidande människan behöver kontakt med och stöd ifrån omvärlden, så 

förlorar individen kontakten med både sig själv och sin omgivning i form av ett upplevt 

främlingskap. Det handlar inte enbart om en frånvaro av kontakt, utan det är ett tillstånd där 

kontakt inte kan upprättas. Det är en erfarenhet av frånkoppling från jaget, från andra och från 

sina tillhörigheter. Hon använder uttryck som ”en form av otillfredställelse – en osäker 

framtid och en avsaknad av mening.” Det lidande som är upphov till att personen för en tid 

upplever sig vara en främling för sig själv eller som en främling i sin egen kropp, kan 

samtidigt leda till en utveckling av ett närmande, ett accepterande av sig själv. Det kan 

utveckla individen till att integrera ett nytt utseende, en ny identitet till att vara just den man 

är, och inte längre vara en främling.  

Eriksson (1997) betonar att vårdvärlden bidrar till ett främlingskap och en svårighet att förstå 

varandra, beroende av om det är ur patientens, sjuksköterskans eller anhörigas perspektiv.  

Patientens värld utmärker sig som en värld av lidande och en äkta gemenskap 

förutsätter en förståelse som sträcker sig bortom blotta tanken på förståelse för att 

verkligen dela patientens värld med alla dess levda erfarenheter. (ibid, sid. 11) 

Joan beskriver en hjälplöshet som medför att hon blir främling för både sig själv och sin 

omgivning. Den vård hon får upplevs avpersonifierande och den skapar distans till dem som 

hon älskar mest och behöver som bäst.  

Pojkvännen vädjar: ”håll mig inte utanför, hjälp mig att förstå dig bättre, hjälp mig 

att komma dig närmare”. (Morse et al, 1995, sid. 46) 

Främlingskapet kan även beskrivas som: 

En tudelning från omgivningen, jag befinner mig i en liten båt som för mig till 

motsatta stranden, men avståndet som skiljer oss ifrån varandra ökar snabbt, jag blir 

annorlunda jämfört med den person jag varit även mot dem som har känt den 

personen som har varit jag. Jag kan fortfarande ropa till dem och de kan svara.  

(Frank, 2001, sid. 354) 

Lidandets främlingskap får konsekvenser för vårdandet och kommunikationen mellan 

vårdaren och patienten. Eriksson (1997) menar att en lidande person inte kan ta emot 

information eller ta ansvar för sin egen hälsa. Samtidigt påtalar hon vikten av att involvera 

personen i vård och beslut annars uppstår en kränkning och ett onödigt lidande.  
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Lidandet som behöver berättas är stumt. 

Samtliga artiklar berör att de drabbade på olika sätt har behov av att sätta ord på och att få 

berätta om sitt personliga lidande. Stumheten består således i att det inte finns något 

tillgängligt, gemensamt språk för att göra sig förstådd eller för att definiera vari lidandet 

består. Younger (1995) påtalar vikten av att vårdaren uppmuntrar och stödjer patienten att 

berätta om sitt lidande.  

Att uttrycka lidande har för det första betydelsen av att berättelsen rekonstruerar det 

smärtfyllda som hänt. Det tillåter den lidande att få distans till lidandet och 

”framkallar” erfarenheten av en väg att förpassa händelsen som orsakade lidandet, 

det till det förgångna och erhålla/förvärva överseende med det inträffade. Successivt 

finner den lidande en självständig och autentisk röst (ibid, sid. 56).  

Men det är svårt att beskriva lidandet och det är även svårt för omgivningen att förstå. 

Lidandet verkar sakna ord. Eriksson (1997) noterar i sin studie att det första lidande som 

patienterna beskriver är det lidande som är kopplat till sjukdom och som innehåller smärta. 

Younger (1995) menar att lidandet förstör förmågan att kommunicera och patienterna är 

därför oförmögna att förklara vad som händer med dem. Ett första uttryck för lidande kan 

vara en persons klagan eller jämran, vilket beskrivs som;  

…ett uttryck för oskuld och deras beslut att bli hörda och för deras begäran om ett 

vårdande omhändertagande (ibid, sid. 57).  

Frank (2001) trodde att han som regelbundet höll föreläsningar i ämnet att hantera svåra 

besked, var förberedd på att kunna hantera beskedet om sin egen cancerdiagnos. När lidandet 

blev till en egen levd erfarenhet kunde han varken artikulera eller beskriva det. En oförstående 

sjuksköterska ger honom då rådet att tala med sin fru, men, säger han: ”det var vårt lidande vi 

inte kunde tala om”. (ibid, sid. 354) 

Younger (1995) menar att även skriket är ett stumt uttryck för lidande. När en person uttalar 

smärta genom att skrika är detta ett uttryck för att lidandet är omöjligt att formulera i ord. 

Talseth et al (2001) visar på behovet av att bli sedd som en människa. Det handlar om att vara 

medveten om inte bara vad som sägs, utan även om vad som inte sägs, samt vad som känns, 

vad som tänks och vad som menas.  

Joan drar sig till minnes att det hjälper henne att prata om olyckan, förlusterna och sitt 

lidande. ”Jag vill inte hålla det inne, talar med person efter person om och om igen om 

samma sak” (Morse et al, sid. 45).  

Under intervjuerna, fortfarande tre år efter olyckan, händer det att Joan inte finner ord för att 

beskriva smärtan i sitt lidande.  
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Att berätta en berättelse är redan det att reflektera över den händelse som berättas 

(Talseth et al, sid. 255). 

Även Younger (1995) visar på vikten av att omgivningen måste vara förstående och öppen för 

vad en lidande människa ”säger”. Eftersom lidandet är stumt kommunicerar den lidande med 

andra metoder såsom symbolspråk, liknelser och/eller konst. I artikeln kompletteras 

beskrivningen med ett citat av Nietzsche:  

Vi har konsten för att vi inte ska dö av verkligheten.  (sid. 64) 

DISKUSSION 
Syftet med studien har varit att genomföra en litteraturstudie om fenomenet lidande ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv. Det har gjorts utifrån ett etiskt patientperspektiv, med begrepp 

som livsvärld, lidande/välbefinnande, subjektiv kropp samt vårdrelation. I resultatet återfinns 

en beskrivning av den dynamik som kan finnas i lidande. Kraften i en händelse som i ett nu 

förändrar livet och framtiden verkar skapa en process som rör sig omväxlande bakåt och 

framåt. Resultatet belyser även lidandets olika uttryckssätt beroende av om den lidande 

människan orkar att genomlida eller återhämtar sig genom att stänga av känslor. En patient 

eller dess närstående, som lider är både utsatt och sårbar och därtill verkar lidandet vara stumt. 

Det gör den lidande människan både utlämnad till och beroende av sin närmaste omgivning. 

Därför är det av största vikt att det handlar om en förstående, lyhörd och vårdande omgivning.      

Metoddiskussion 

Det hade varit möjligt att göra en kvalitativ intervjustudie med berättelser av lidande 

människor. En sådan studie ställer emellertid höga krav på intervjufrågor och 

tillvägagångssätt eftersom informanterna befinner sig i en utsatt och sårbar situation. Genom 

valet av en litteraturstudie har patienternas berättelser ändå kommit fram samtidigt som jag 

fått tillgång till vetenskapliga artiklar som medfört en fördjupning i beskrivningar av 

fenomenet lidande. De artiklar som ingår i studien har valts uteslutande utifrån vad som kan 

anses vara relevant i förhållande till studiens syfte. Alla abstract har inte lästs, och det är 

möjligt att någon artikel kan ha missats vid urvalet. Gallringen syftade till att nå artiklar som 

handlade om djupare beskrivningar av lidande. Genom begränsade språkkunskaper valdes ett 

antal artiklar bort och dessa titlar eller innehållet blev inte beaktade. Genom detta går det inte 

att bedöma vilka ytterligare resultat som hade kunnat fås fram. Att vara medveten om sin 

förförståelse och ha med den, kan innebära dels ett hot mot tillförlitligheten men också en 

möjlighet att på ett entusiastiskt sätt leta efter det som man önskar finna. Min förförståelse 

bestod i att jag föreställde mig lidande som ett outforskat och undervärderat område inom 
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sjuksköterskans kunskapsområde. Med i bilden fanns även en medveten strävan att hitta 

kontextoberoende artiklar för att inte förstärka sjuksköterskans bild av att lidande är 

detsamma som sjukdom eller smärta. Artiklar med ett vårdvetenskapligt perspektiv, har 

utifrån syftet med studien eftersträvats. I resultatet beskrivs lidande i form av sex tema som 

utkristalliserats. I och med detta anses studiens syfte, att belysa och att försöka förstå 

fenomenet lidande utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv, uppnått.  

Samtliga forskare i artiklarna har tagit sig an ett område som förefaller vara svårutforskat. 

Några hade lyckats formulera sig på ett lättillgängligt sätt medan några artikelförfattare hade 

en tung och svårläst text, med åtskilliga ”svåra” ord. Detta försvårade att ta till sig ämnet vid 

de första genomläsningarna. Ett forskningsområde av så stor vikt borde ha ett mer inbjudande 

språk för att få fler läsare. Min ambition har därför varit att göra en sammanställning av den 

dynamik som verkar finnas i lidande och de olika uttryckssätt som lidande verkar ha.  

Resultatdiskussion 

I möten med människor, oavsett om det är inom vården eller ej, har fenomenet lidande 

fascinerat mig. Föreliggande litteraturstudie har ytterligare ökat intresset för att gå vidare och 

fortsätta utforska lidandet som fenomen. Det är svårt att ge ett entydigt svar eller en entydig 

beskrivning av lidandet, men det har inte varit ett hinder för att öka förståelsen om vad 

lidande är. 

Att varda i lidandet är en kamp, en kamp mellan hopp och hopplöshet, mellan liv och 

död (Eriksson, 2001, sid. 65).  

Lidandets uttryckssätt innehåller många och olika nyanser, samtidigt som det är unikt för den 

lidande människan. I Eriksson(2001) återfinns ett citat av Colliander (1987): 

I likhet med våra drömmar är lidandet otillgängligt för inblick utifrån. Lidandet 

uppbärs enbart av individen, aldrig massan. (sid. 13)  

Lidandeprocessen är mångfacetterad och kan leda framåt och till en utveckling. 

Så länge det finns rörelse i lidandet finns det hopp. Hoppet består i rörelsen mot 

lusten och en mening i lidandet och livet (ibid, sid. 31). 

Lidandet bryter tillgången till världen och medför en reflektion över livet (Dahlberg et al, 

2003). Resultatet av denna studie visar att det lidande som så definitivt inverkar på det 

hitintills levda livet och som för alltid förändrar framtiden, kan inte förstås av någon 

utomstående. En individs förutsättningar är inte längre desamma när en sjukdom och 

behandlingen av denna kräver nya vanor. För en annan individ kan det innebära en ny tillvaro 

och en ny vardagsvärld efter förlust av en närstående. I denna nya livsvärld ska individen 

kunna finna ett välbefinnande och igenkännande. Eriksson (2001) framför ett resonemang 
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kring begreppet lidande. I och med ett förändrat tankeinnehåll förloras den ursprungliga 

innebörden av att ”patient är någon som lider”.  Hon menar att patientbegreppet kommit att 

kopplas till medicinska orsaker och symtom.  

Felet är att vi kallar oro och ångest för lidande och försöker eliminera dessa källor 

istället för att omforma dem och ge möjlighet till lidande och kamp (Eriksson, 2001, 

sid. 30) 

Sjuksköterskans ansvar är att söka att lindra och bota lidande. Med ett, i första hand 

medicinskt respektive medicinsk-tekniskt synsätt, riskerar sjuksköterskan att dras med i att 

alltför snabbt försöka finna tänkbara och botbara sjukdomsorsaker till lidandet. Det i sin tur 

kan medföra att lidande som uppstår till följd av sjukdomen eller dess behandling, blir 

åsidosatt och detta hindrar människan från att lida ut. Flera av artiklarna bekräftar att vårdens 

försök att lindra patientens lidande, i första hand tillägnas användandet av medicinsk teknik 

och läkemedel. Sjuksköterskans uppmärksamhet på behandlingen upptar ett större intresse än 

att försöka förstå vad det är som gör att patienten lider. Den lidande människan behöver hjälp 

med att återfå förmågan att lida. Men då måste omgivningen våga se patientens lidande, våga 

lyssna när patienten försöker uttrycka sitt lidande och våga stanna kvar när patientens 

känslofulla lidande t ex kan uttryckas i aggressiva utfall.  

Eriksson (2001) betonar värdet av att individen tillåts att lida sitt lidande och att genomleva 

det för att en känsla av hopp ska kunna fylla livet igen.  

Lidandet föder en känsla av hopplöshet och lidandet behöver hopp för att kunna 

lindras. (sid. 76) Mening i lidandet uppstår då människan försonar sig med 

situationen och därmed finner möjligheter och mening (Eriksson, 2001, sid. 49). 

För sjuksköterskan kan detta handla om att stödja och hjälpa individen att acceptera och 

hantera den förändring som sjukdom och lidande kan innebära. Att som vårdare ha ett 

tålamod med en lidandeprocess som inte går i en rak riktning framåt utan som kan röra sig 

bakåt och framåt. Och att som vårdare bemöta personen med respekt och tilltro samt försöka 

att få personen delaktig.  

En förlorad förmåga innebär att den subjektiva kroppens autonomitet blir rubbad. Kroppen 

som ger oss tillgång till livet sviktar eller upphör att fungera, vilket innebär att tillvaron och 

den subjektiva kroppen blir skör (Dahlberg et al, 2003). Den som drabbas måste finna nya 

vägar för att ta del av livet och för att delta i samhället. Eftersom kropp, själ och ande hör 

ihop och skapar en persons identitet, måste kanske den egna självbilden omarbetas till följd av 

sjukdom eller skada. Omfattningen av Joans brännskada påverkar i allra högsta grad hennes 

levda kropp. Hennes berättelse handlar om det djupa lidande som en brännskada kan 
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innebära. Hela hennes livsvärld påverkas, och hennes återhämtning handlar om att slutligen 

komma fram till att ”sedan börjar du acceptera den människan som andra ser att du är”.  

Flera av artiklarna berör vårdrelationens roll och dess avgörande betydelse för 

lidandeprocessen. För att en person ska kunna genomlida sitt lidande behövs det stöd från 

omgivningen. Dahlberg et al (2003) menar att även anhöriga inbegrips i patientperspektivet. 

Att som sjuksköterska ha ett patientperspektiv innebär därför att även se till och beakta de 

anhörigas situation och upplevelser. Och som denna studie visar, kan även de anhöriga 

beröras av patientens lidande. I lidandet kan det vara viktigt för både anhöriga och patienten 

att bli sedda och bekräftade i sitt lidande. Om omgivningen däremot är oförstående kan det 

tvinga den lidande människan att söka andra, irrelevanta uttryck för att bli sedd och bekräftad 

i sitt lidande.  

En vårdrelation kan liknas vi en beröring (Dahlberg et al, 2003). Den lidande människan kan 

inte upprätta en relation därför att lidandet är svårt att uttrycka eller beskriva, vilket i sin tur 

skapar kontaktproblem. Den lidande människan är därför en stor utmaning för sjuksköterskan. 

Det ställer krav på vårdaren, som kanske måste närma sig försiktigt, och vara medveten om 

att den lidande människans alla sinnen kan vara vidöppna, utsatta och sårbara. Morse (2001) 

betonar att detta är särskilt viktigt att hantera i t ex ett traumarum där även anhöriga är 

närvarande. Sjuksköterskan måste även kunna möta och vara uppmärksam på lidandets olika 

uttryck. Det är t ex viktigt att tänka på att när en lidande människa frigör sin smärta genom att 

skrika, kan detta samtidigt vara ett stumt rop på hjälp. Först ger detta ett intryck av att vara 

motsägelsefullt. Men flera artiklar och särskilt Younger (1995) beskriver att lidande förstör 

förmågan att kommunicera. Därför blir det extra viktigt för sjuksköterskan att vara medveten 

om, att en lidande person som begär ett vårdande omhändertagande, kan göra det genom att 

jämra sig.    

Något som gjort ett stort intryck på mig är att ett genomlidande innehåller så många 

dimensioner av lidande. Det som från början upplevs som ett hot och som en svaghet kan 

övergå till en möjlighet, en ny styrka och en annan syn på tillvaron. Lidandet som kan vara en 

förlust av något, ett slags döende kan samtidigt leda till att ett nytt liv och att en ny tillvaro 

uppstår. Trots att lidandet är stumt så har det ändå ett rikt symbolspråk och andra talande 

uttryckssätt såsom konst eller musik. Lidandet kan vara så outhärdligt att det föder tankar på 

att avsluta sitt eget liv och samtidigt verkar genomlidandet innehålla så mycket av kamp för 

överlevnad och vilja till liv.  
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Ur ett etiskt patientperspektiv har denna litteraturstudie visat på värdet av en vårdvetenskaplig 

forskning om lidandet samt vikten av att diskussion om t ex dödshjälp och fosterdiagnostik 

kompletteras med ett vårdvetenskapligt perspektiv på lidande. 

Konklusion 

Där liv och människor finns, där verkar det även finnas lidande. Fenomenet lidande finns hos 

patienter i vården och mitt i detta lidande är människan ensam. Hon behöver dock inte känna 

sig ensam. En sjuksköterska kan visa mod och styrka genom att stå vid patientens sida och 

kan ha kunskap för att förstå patientens behov och begär. Genom att vilja och våga stanna 

kvar, kan sjuksköterskan bidra till att lindra lidande och understödja hälsa/välbefinnande 

genom en fungerande vårdrelation. Förhoppningen med denna studie är att ge sjuksköterskor 

en ökad kunskap om fenomenet lidande och väcka intresse för att i akt och mening utmana 

lidandet och därmed kunna lindra det. Litteraturstudien har omfattat åren 1995 – 2001 och 

samtliga artiklar påtalar vikten av att området utforskas vidare och att vi bara har kommit en 

bit på vägen. I artikeln (Morse et al, 1995) berättar Joan att hon: ”Fick mer styrka i sin kropp 

när hon kunde överlämna ansvaret till ambulanspersonalen”. Detta är enda stället i studien 

där det nämns något om att ett överlämnande av ansvar ger styrka. Denna korta menings 

uttryck för innebörden i en vårdrelationen väcker intresse. Det förefaller vara viktigt att 

sjuksköterskan försöker tillägna sig aktuell vårdvetenskaplig forskning inom området och att 

han eller hon även kan bedriva egen forskning, för att försöka förstå den lidande människan 

och potentialen i vårdrelationen.    

Fortsatt forskning 

Dahlberg et al (2003) beskriver att ett lindrat lidande och ett välbefinnande, liksom ett 

livsvärldsperspektiv med en öppenhet för patienten som levd och subjektiv kropp, är beroende 

av en fungerande mellanmänsklig relation mellan vårdare och patient. Samtliga artiklar i 

denna studie har på ett eller annat sätt bekräftat detta. Frank (2001) citerar en sjuksköterska 

som han mött: ”Kom ihåg att varje person som berör dig kommer att påverka ditt läkande”. 

Hennes ord sammanfattar dynamiken i mötet i vården, utsattheten i situationen och vikten av 

att vårdaren har kunskaper om lidandets språk och uttryckssätt:  

Vårdrelationens betydelse för att lindra lidande är ett angeläget forskningsområde. Det 

stimulerar mig till fördjupning i ämnet och   för framtiden.  
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