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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Statistiken visar att av de människor som årligen avlider har 80 % behov av 
palliativ vård. Den patienten som kan känna hopp ges möjlighet att uppskatta livet som det 
är här och nu och får därigenom högre livskvalitet. Hopp är ett komplext fenomen som kan 
beskrivas genom metaforer eller betraktas som ett arbete. 
Syfte: Att beskriva sjuksköterskans förmåga att inge hopp till patienten i palliativt skede. 
Metod: En systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats utifrån Evans analysmetod. 
Resultat: Två teman med två respektive subteman framkom vilka beskriver egenskaper och 
handlingar som sjuksköterskan gör för att inge hopp till patienten. Att använda sig av 
erfarenhet för att inge hopp, Närvaro för att inge hopp, Lindra för att inge hopp och 
Interagera för att inge hopp sammanfattar resultatet. 
Slutsats: Hopp kan förbättra människors livskvalitet oavsett var hen befinner sig. 
Sjuksköterskan som besitter kunskap om fenomenets storhet och har förmågan att förmedla 
hopp kan göra skillnad för patienten, teamet, samhället och världen. 
Nyckelord: Hopp, palliativ vård, sjuksköterskans perspektiv, systematisk litteraturstudie. 
 
 
  



 

 

 

ABSTRACT 

Background: The statistics show that 80 % of those who annually die are in need of 
palliative care. The patient who can feel hope is given the opportunity to appreciate life as it 
is here and now, thus increasing the quality of life. Hope is a complex phenomenon that can 
be described by metaphors or regarded as a work. 
Aim: To describe the nurse ability to give hope to the patient in palliative stages.  
Method: Systematic literature study with qualitative approach based on Evans analytical 
method. 
Results: Two themes with two subthemes each were found describing the resources and 
actions that the nurse makes to bring hope to the patient. To make use of experience to bring 
hope, To be present for hope, Relief to bring hope and To interact to enter hope  summarizes 
the result. 
Conclusion: Hope can improve people’s quality of life no matter where they are. The nurse 
who possesses knowledge of the phenomenon’s greatness and foster hope can make a 
difference for the patient, the team, the society and the world. 
Key words: Hope, literature study,  nurse perspective, palliative care, 
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1 INLEDNING 

Livet är en resa med ett givet slut, döden. I det kommande yrkesvalet som sjuksköterska finns 
förväntningar från arbetsgivare, kollegor, patienter och närstående om relevant kunskap och 
professionalitet i möten med människor, drabbade av obotlig sjukdom och kommande död. 
Med det här ämnesvalet är avsikten att reflektera kring palliativ vård och samtidigt beskriva 
sjuksköterskans förmåga att locka fram patientens inre resurser för att nå välbefinnande. 
Sjuksköterskan som genom sin yrkesskicklighet på ett naturligt, äkta sätt skapar en god 
relation till patienten och dess närstående ges också möjlighet att påverka i positiv riktning. 
Det finns ett gammalt talesätt som lyder att det sista som överger människan är hoppet. Vid 
besked om obotlig sjukdom ställs patienten inför fysisk och psykisk nöd, stora existentiella 
frågor, som handlar om livet och döden. Hopp är ett betydelsefullt begrepp som kan hjälpa 
människan att leva här och nu. I det dagliga livet kan döden te sig som en ständig 
följeslagare. En mörk gestalt som då och då träder fram. Ibland kommer döden plötsligt och 
slår till som ett blixtnedslag och en annan gång smyger sig döden på stilla och fridfullt. 
Oavsett när eller hur döden ger sig tillkänna bidrar den till känslor av sorg, förtvivlan, ångest, 
saknad eller tomhet. En fridfull, väntad död kan upplevas lika vacker som när ett litet barn 
kommer till världen. Döden kan för somliga komma med förhoppningar om något nytt som 
väntar på andra sidan. Livets kretslopp består av födelse, liv och död. Genom reflekterande 
tankar och känslor om livet och döden skapas förutsättningar och uppskattning för att leva 
livet här och nu. Ämnet är valt utifrån en förfrågan av Njur- och Strokeenheten på 
Mälarsjukhuset, Landstinget Sörmland.  

2 BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med statistik om dödsorsaker och därefter en beskrivning av begreppet 
palliativ vård som är centralt i arbetet. Lagar, styrdokument och riktlinjer berörs samt en 
ingående beskrivning av begreppet hopp och hopplöshet. Detta examensarbete fokuserar på 
det palliativa skedet framför specifika sjukdomstillstånd. Tidigare vårdvetenskaplig forskning 
redogör för hopp som begrepp och hopp ur ett patientperspektiv. Det teoretiska 
vårdvetenskapliga omvårdnadsperspektivet redogörs och avslutningsvis presenteras en 
problemformulering. 
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2.1 Statistik om dödsorsaker 
År 2016 avled cirka 91 000 människor i Sverige (Socialstyrelsen, 2017). Hjärt-kärlsjukdomar 
tillsammans med olika tumörsjukdomar förorsakade flest dödsfall. Cirka 35% av alla avlidna 
tillhörde gruppen hjärt-kärlsjukdomar. Död till följd av demenssjukdomar var en grupp som 
ökade i antal. Dess orsak tros bero på människans högre medellivslängd. Den största 
ökningen sågs hos personer som var 85 år eller äldre. Andelen av de avlidna som innan 
döden infann sig, hade uppskattningsvis 80% behov av palliativ vård (Socialstyrelsen, 2017). 
Drygt hälften av dem hade uppnått en ålder av 80 år eller mer. Färre avlider på sjukhus 
eftersom allt fler människor väljer att dö i det egna hemmet (Socialstyrelsen, 2006). 

2.2 Palliativ vård 
Ordet palliativ härstammar från pallium. Det är latin och betyder mantel eller kappa (Widell, 
2016). Palliativ vård syftar till att förbättra livssituationen för människor som är obotligt 
sjuka samt att ge stöd till närstående (Världshälsoorganisationen [WHO] 2014). Meningen är 
en helhetsvård som inkluderar både det fysiska, psykiska, existentiella och det sociala 
tillståndet där vårdaren är med patienten hela vägen till livets slut (WHO, 2014). Termen 
“palliativ vård” introducerades 1973 av en kanadensisk läkare vid namn Balfour Mount. 
Människor i allmänhet har behov av mer kunskap om vad begreppet palliativ vård innebär 
och vad det står för (Kydd, 2015). Den vård som inte längre har ett kurativt syfte räknas som 
palliativ vård. Livskvalitet och förlängning av livet är relevanta mål för att patienten ska nå 
ett värdigt liv till slutet. Strategier och mål för behandling sker alltid i samförstånd med 
patienten. Vid övergången från kurativ till palliativ vård behöver patienten få insikt om att 
vårdpersonalen finns kvar och fortfarande har en uppgift. Patienten har rätt att känna sig 
trygg med att vården är lättillgänglig och att det finns kontinuitet (Glimelius, 2012). Palliativ 
vård är att ge stöd till människor att våga möta döden utan rädsla och fortfarande kunna 
känna hopp vid livets slut (Howarth, 1998). När en människa drabbas av livshotande 
sjukdom talas det om olika faser av sjukdomen (Bengtsson & Lundström, 2015). Den första 
fasen är när patienten får sin diagnos och utgångspunkten är då oftast att sjukdomen går att 
bota. När det vid senare tillfälle framgår att ingen bot råder inträffar den andra fasen och 
sjukdomen anses som kronisk, den går inte att bota. Den här fasen kan pågå i flera år. Under 
den här perioden är avsikten att förlänga patientens liv, lindra symtom och bidra till 
välbefinnande (Bengtsson m.fl., 2015). I den tredje fasen, den sena fasen befinner sig 
patienten i livets slutskede. Den här fasen är en kort period, oftast pågår den i några dagar 
eller veckor innan döden inträder. Den sena fasen utgörs av vård enligt hospicerörelsens 
filosofi, vilken förklaras nedan under rubriken Den palliativa vårdens historia (Bengtsson 
m.fl., 2015). Palliativ vård sker genom olika insatser och kombinationer av vårdinsatser. De 
ändras och anpassas till patienten varefter behoven förändras. Den palliativa vården bedrivs 
utifrån kommun, primärvård och sjukhus vilket betyder att det finns möjlighet för patienten 
att vistas i det egna hemmet. Slutenvård på sjukhus eller en kombination av båda 
förekommer och vidare sker palliativ vård i kommunernas enskilda boenden (Socialstyrelsen, 
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2006). Det här examensarbetet avser alla faser av den palliativa vården, från övergången 
kurativ vård till palliativ vård. 

2.2.1 Den palliativa vårdens historia 

En kvinna som förknippas med hospicerörelsens födelse är den engelska läkaren Cicely 
Saunders (Widell, 2016). Hon förstod att den döende människan hade behov utöver de rent 
praktiska och vårdtekniska (Widell, 2016). I slutet på 1960-talet startades St Christopher’s 
Hospice i London. Runt om i Europa, USA och Kanada öppnades liknande inrättningar där 
vården först och främst handlade om lindring av smärta, men lika betydelsefullt var det att 
tillgodose den döende människans behov av andligt, psykosocialt och existentiellt stöd. Olika 
yrkeskategorier kunde samverka i vården kring den svårt sjuka, döende människan. I 
hospicerörelsen inkluderades de närstående under vårdtiden vilket främjade sorgearbetet. 
Utvecklingen gick från att förknippa hospice med en viss plats till att bli en vårdfilosofi 
(Widell, 2016). I Sverige har den palliativa vården utvecklats sedan 1970-talet. Inledningsvis 
användes begreppet hospice, som kompletterade den traditionella vården och inkluderade de 
obotligt sjuka (Socialstyrelsen, 2006). Beck-Friis (Beck-Friis & Strang, 1993) var med och 
utvecklade den palliativa vården som bedrivs i hemmet. I slutet på 1970-talet startade hon ett 
speciellt hemsjukvårdsteam med lasarettsansluten hemsjukvård, den så kallade Motala-
modellen. Den svårt sjuke, döende människan kunde då erbjudas att få all hjälp och 
omvårdnad i det egna hemmet (Beck-Friis m.fl., 1993). 

2.2.2 De 6 S:n 

Inom palliativ vård finns en modell som kallas De Sex S:n, vilken är speciellt utvecklad för 
palliativ vård. Det är en personcentrerad vård som innefattar självbild, självbestämmande, 
sociala relationer, symtomlindring, sammanhang och strategier. Självbild är hur patienten 
ser på sig själv och hur hen tänker och känner inför sig själv. Självbestämmande är att 
patienten är med och bestämmer hur den sista tiden i livet ska se ut. Sociala relationer 
handlar om att patienten får hjälp och stöd i att bibehålla sina relationer med familj och 
vänner (Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed, 2017). Symtomlindring handlar om att 
lindra lidande, både när det gäller fysiskt och psykiskt. Sammanhang och strategier handlar 
båda om existentiella frågor. Sammanhang är att få möjlighet att berätta om sitt liv och sina 
minnen, tillbakablickande. Strategier är mer framåtblickande med möjlighet att prata om sin 
framtid, till exempel att skriva sitt testamente eller hur patienten önskar att begravningen 
ska gå till. Ovan nämnda behov är svåra att skilja åt i verkligheten och dessa varierar stort 
från person till person. Behoven ändrar sig och är av olika vikt vid olika skeenden i den 
palliativa fasen (Ternestedt m.fl., 2017). 

2.2.3 De fyra hörnstenarna 

Målet för palliativ vård enligt Statens offentliga utredningar [SOU] 2001:6 är att hjälpa 
människor att känna livskvalitet trots obotlig sjukdom. SOU har satt upp riktlinjer för 
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palliativ vård som grundar sig på fyra hörnstenar; symtomkontroll, relation och 
kommunikation, närståendestöd och teamarbete. Symtomkontroll handlar om att minska 
symtom som obehag och lidande till följd av sjukdomen. Det kan vara smärta, oro, 
obstipation, klåda eller yrsel (Socialstyrelsen, 2013). Relation och kommunikation innefattar 
stödjande samtal med patienten om olika frågeställningar som följer med en svår sjukdom 
(Socialstyrelsen, 2013). Det handlar om sociala, psykiska och existentiella funderingar som 
vårdpersonal har en stor roll att ge sig tid att både lyssna och samtala om. Närståendestöd är 
en viktig del både under den palliativa vårdperioden och efter patientens bortgång 
(Socialstyrelsen, 2013). Detta för att höja livskvaliteten för alla inblandade. Teamarbete är 
nödvändigt för att kunna vårda och tillfredsställa en svårt sjuk människa. Olika professioner 
som sjuksköterskor, dietister, kuratorer och läkare bidrar med sina olika kunskaper för att 
förbättra livssituationen för patienten och anhöriga (Socialstyrelsen, 2013). 

2.3 Lagar, styrdokument och riktlinjer 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30) stadgas i 1 § att vården ska bedrivas 
med god kvalitet och att alla människor har rätt till vård på lika villkor. Sjuksköterskan ska 
vårda med respekt för människans integritet och för alla människors lika värde. 
Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) avser att skydda patienten och säkerställa vård av 
god kvalitet utförd av legitimerad personal. Enligt 1 §, kap. 6 är hälso- och sjukvårdspersonal 
skyldig att arbeta utifrån evidens. Tystnadsplikt tas upp under 12 §, kap 6. vilken innebär att 
personal inte har rätt att föra specifik information om en patients sjukdomstillstånd eller 
privata angelägenheter vidare (SFS, 2010:659). 
Patientlagen (SFS 2014:821) 1§ har för avsikt att stärka patientens position och främja 
autonomi, delaktighet och integritet. Delaktighet innebär att inga beslut angående 
behandling och vård kan tas utan patientens medgivande. 
I International Council Of Nurses (ICN, 2014) etiska kod för sjuksköterskor handlar den 
första punkten om sjuksköterskan och allmänheten. Där står att sjuksköterskan ska påvisa 
fackmässiga kunskaper som krävs för ett etiskt handlande som lyhördhet, respekt, medkänsla 
och trovärdighet. Sjuksköterskan har ett ansvar att bedriva god och säker vård och verka för 
jämlikhet och social rättvisa. 
Enligt Socialstyrelsens riktlinjer (2013) ska diagnosen vara rätt ställd och det ska framgå att 
det på inget sätt går att bota sjukdomen. Den palliativa vården ska vara individanpassad. 
Autonomi, delaktighet och lindring av symtom är grundläggande delar för livskvaliteten vid 
livets slut. Statliga utredningar har genom åren resulterat i ändrade prioriteringsfrågor 
resursmässigt samt hemsjukvårdens utbyggnad. I “Nationell handlingsplan för 
äldrepolitiken” (Regeringens proposition, 1997/98:113) framkom ett förslag om riktlinjer för 
palliativ vård. Människan i livets slut har rätt till omvårdnad som bygger på respekt, 
värdighet, autonomi och kärlek. Ingen ska behöva känna smärta och målsättningen är att 
ingen ska behöva dö ensam. Den vård som erbjuds ska vara av hög kvalitet, baserad på 
kunskap. I Vårdens svåra val, (SOU 1995:5) beslutades att behov relaterade till livskvalitet 
ska prioriteras lika högt som övriga livräddande insatser inom hälso- sjukvård. I Döden 
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angår oss alla - Värdig vård i livets slut (SOU 2001:6) konstaterades en ojämlik palliativ 
vård i Sverige. Kommittén lade därför fram ett antal förslag om förbättring vilka bland annat 
handlade om vårdande ur ett helhetsperspektiv och närståendes rätt till delaktighet. Vidare 
framkom att flera olika kompetenser bör involveras i en vård tillgänglig dygnet runt, alla 
dagar. Den palliativa vården ska vidare baseras på de fyra hörnstenarna (Socialstyrelsen SOU 
2001:6). Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede (Socialstyrelsen, 
2013) har som mål att förbättra och utveckla den palliativa vården genom vägledning. Den 
ska vara jämlik över hela landet, insatser ska samordnas och vårdpersonal ska erbjudas 
fortlöpande utbildning inom området (Socialstyrelsen, 2013). Nationella riktlinjer - 
Målnivåer för Palliativ vård i livets slutskede (Socialstyrelsen, 2017) fastställer en rad olika 
mål som ska eftersträvas i samband med palliativ vård. Med klargjorda mål kan kvalité 
mätas, utvärderas och förbättras. Exempel på mätbara indikatorer är brytpunktssamtal, 
munhälsobedömning under sista levnadsveckan, smärtskattning och utan förekomst av 
trycksår (Socialstyrelsen, 2017). 

2.4 Begreppet hopp 
Hoppet är det som leder mänskligheten framåt. Att känna hopp är att känna energi till livet 
och en vilja att uppnå sina mål och drömmar (Fromm, 1968). Parse (1999) beskriver hopp 
som en förväntan eller en tro på något som kan bli möjligt. Det kan vara fantasi, en önskan 
eller en drivkraft som leder människan fram till hälsa och kvalitét i livet (Parse, 1999). Hopp 
är något som ofta används i dagligt tal utan att det görs en medveten reflektion över det. 
Varje människa har olika definition på ordet hopp. Det kan vara en känsla, ett behov eller en 
sinnesstämning. Det är en påverkan på livet, att vilja leva. Hopp handlar inte bara om att allt 
ska gå bra, utan det handlar om att acceptera, oavsett hur det går. Hopp är ett begrepp som 
är fantastiskt. Det går inte att röra vid, men det går att känna. Det går inte att fysiskt se det, 
men det går att bära det (Moore, 2005). Hammer, Mogensen och Hall (2009) beskriver olika 
dimensioner av hopp. Att leva i hopp – är som att ha en inre varelse, vilken finns djupt inne i 
en själv och förblir positiv vad som än händer. Det finns en tilltro till livet, en livskraft. Den 
andra dimensionen: hoppas på något – är en yttre dimension som återskapas under hela 
livet. Det kan vara olika slags måluppfyllelse som uppfylls och då infinner sig en känsla av 
tillfredsställelse (Hammer m.fl., 2009). Hoppet som målinställning kan variera från lång till 
kort sikt i olika situationer och kan till exempel bero på hälsotillstånd, ålder eller förväntad 
kost. Den tredje dimensionen: hoppas som ett ljus i horisonten – handlar om att ha en 
livsstil. En drivkraft, en förväntan att bli frisk från sin sjukdom, se framtida möjligheter som 
att leva lite längre. Ljuset i horisonten bidrar till att tillföra hopp och se livets mening. Hopp 
finns också som en relationell dimension, där närheten, förståelsen och ett starkt förtroende 
finns mellan människor (Hammer m.fl., 2009). Här är betydelsen att älska en annan 
människa och att själv bli älskad viktig för att känna hopp. Att ha någon att dela minnen 
med, kunna drömma om framtiden tillsammans med, är av betydelse. Hopp kan också vara 
en situationell dimension där hopp står för en energisk drivkraft. Här handlar det om att 
kunna styra över sitt liv och ta kontrollen. Ytterligare en dimension är den dialektiska 
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dimensionen där hopp-hopplöshet är nära förbundna till varandra i situationer där förtvivlan 
och rädsla finns. Det kan vara vid sjukdom hos sig själv eller andra närstående (Hammer 
m.fl., 2009). Hopp har länge ansetts vara en viktig del inom olika områden som psykiatri, 
hälso- och sjukvård och samhällsvetenskap. Inom vården är hoppet viktigt eftersom det 
anses ha en läkande effekt för patienten när det gäller återhämtning eller anpassning till 
livssituationen i samband med sjukdom. Sjuksköterskan anses ha potential att stödja och 
bevara hopp hos patienten och de människor som finns nära (Tutton, Seers & Langstaff, 
2009). Hoppets förutsättningar är något som förändras i takt med patientens sjukdomsbild. 
Att beröva någon hoppet kan liknas vid en kränkning medan att ge hopp kan ses som att 
finna meningen med livet (Glimelius, 2012). 

2.5 Patientens upplevelse av hopp och hopplöshet 
Hopp är av stor betydelse i alla faser för patienten som får palliativ vård (Nierop-van Baalen, 
Grypdonck, Hecke & Verhaege, 2016). De flesta hoppas på framsteg, en ljusning i tillvaron, 
förlängning av liv och en död i harmoni (Nierop-van Baalen m.fl., 2016). 
Många hoppas på ett botemedel. Patienter med obotlig sjukdom vill komma tillbaka till sina 
vanliga liv, de vill se sina barn och barnbarn växa upp. Att känna hopp är det enda sättet att 
fortsätta kämpa. Vidare beskrivs hur det ger energi att ta itu med handlingar som kan göra 
livet lite längre, att bevara relationer, äta en sund kost och genomgå behandlingar (Nierop-
van Baalen m.fl., 2016). Patienten känner stöd från anhöriga och menar att de är en källa till 
hopp trots svåra omständigheter (Shirando, Morita, Miyashita, Sato, Tsuneto, & Shima, 
2013). Patienten anser att sjuksköterskan bör inneha potential att stödja och bevara hopp 
(Tutton, Seers & Langstaff, 2009). En studie visar hur hopp över tid hos en grupp vuxna med 
cancer i ett palliativt skede undersöks (Reynolds, 2008). Samtliga deltagare känner hopp och 
att känslan av hopp är oföränderlig över tid. Fyra nivåer av hoppingivande faktorer kan 
urskiljas hos deltagarna. Andlig tro, positiv livssyn, bortfall av fysiska symtom och sociala 
relationer uppfattas som en resurs. Då patienten upplever smärta har det en negativ inverkan 
på hoppet för stunden. Positivt är att deltagarna kan hålla fast vid sina familjerutiner och 
personliga intressen. En individuell målbild av kommande aktiviteter och hälsomål 
underlättar den dagliga kampen mot sjukdom (Reynolds, 2008). 

Olsman, Leget, Duggleby och Willems (2015) beskriver i sin studie begreppen hopp, 
hopplöshet och förtvivlan sett ur ett tidsperspektiv. Patienterna kopplar ihop begreppen med 
det fysiska tillståndet för stunden. En metafor finns till hjälp för att förstå dessa begrepp. En 
kör som sjunger och rösterna är hopp, hopplöshet och förtvivlan, där de olika rösterna 
framträder olika mycket beroende på var i sången kören befinner sig. Vidare beskriver 
Olsman m.fl. (2015) att patienterna förknippar hopp med vinster både i det förflutna och i 
framtiden och hoppet beskrivs också som en gåva som gör det möjligt att se tillbaka på det liv 
som varit. Sachs, Kolva, Pessin, Rosenfeld och Breitbart (2013) menar att hopplöshet och 
hopp interagerar och följs åt genom svår sjukdom. Acceptans framkommer som en faktor 
som balanserar upp de båda begreppen och acceptans kan omdirigera hoppet mot nya mer 
realistiska mål och förhoppningar (Sachs m.fl., 2013). Hopplöshet kan vidare handla om 
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förluster i det förflutna och upplevs som ett hinder för att tro på en framtid, vilket ofta 
förknippas med negativa symtom hos patienten. Känslan av hopplöshet beskrivs som ett hot 
om försämring. Förtvivlan relateras till eventuella framtida förluster och osäkerheten om 
framtiden (Olsman m.fl., 2015). 

Patienten i ett palliativt skede kan ha starkt hopp om bot trots att de väl känner till 
sjukdomens prognos. Hoppet kan ses som ett arbete som genererar välbefinnande och 
energi, som kommer till användning när svårigheter och motgångar ska bekämpas. Strategier 
för att öka hoppet skapas då människan väljer att kämpa, förbli positiv eller sätter upp mål 
som handlar om hälsosam kost, genomföra behandlingar, samtala med terapeut och så vidare 
(Nierop-van Balen m.fl, 2016). Ytterligare en studie beskriver på liknande sätt hur och på 
vilket sätt den svårt sjuke, döende patienten arbetar för att upprätthålla sitt hopp (Olsson, 
Östlund, Strang, Grassman & Friedrichsen, 2010). Ansvar och engagemang i praktiska frågor, 
behandling, symtom och sjukdomsbild anses som betydelsefullt för att livet ska kunna nå 
någon sorts normalitet. Många vill ägna sig åt sitt fritidsintresse i den mån det är möjligt 
(Olsson m.fl., 2010). Hoppets intensitet är beroende av vad det riktas mot (Nierop-van-
Baalen m.fl., 2016). Läkaren som informerar om positiva budskap och bekräftar hopp 
genererar nytt hopp, enligt patienten (Nierop-van-Baalen m.fl., 2016). Patienten hoppas då 
det inte finns annat alternativ. Utan hopp förlorar livet sin mening, att hoppas är 
ansträngande. Samtidigt har hopp en positiv inverkan på patientens psykiska tillstånd och 
det verkar stresshämmande, vilket uppmuntrar till handling och förhindrar passivitet. Vidare 
skriver Nierop-van Baalen m.fl. (2016) att hopp om livskvalitet blir aktuellt då 
livsförlängande åtgärder inte längre är möjligt. Hopp som handlar om döden nämns endast 
då döden är väldigt nära. Vidare beskrivs social jämförelse som hoppingivande, tre olika 
varianter nämns. Den första handlar om att patienten upplever sig som bättre fysiskt och 
psykiskt än andra i liknande situation. Den andra handlar om att fokusera på de människor 
som faktiskt klarat av att bekämpa sin sjukdom. Till sist fokuseras det på de människor som 
överlevt. Hoppet riktas alltid mot det positiva målet (Nierop-van Baalen m.fl., 2016). Den 
intellektuella kapaciteten anses som viktig, vilket inkluderar samtal om liv och död med de 
vänner som fortfarande är med på patientens resa Olsson m.fl., 2010). Det påtalas att vänner 
faktiskt försvunnit ur patientens liv till följd av sjukdomsbesked, men de som trots allt finns 
kvar vid patientens sida inger hopp. Resultaten som framkommer av denna studie visar på 
två processer som pågår sida vid sida sett ur patientens synvinkel. Det första är arbetet med 
att upprätthålla hoppet och det andra är att förbereda död. Samtliga är medvetna om den 
annalkande döden men det är svårt att föreställa sig det okända. Vissa har förmåga att 
medvetet förbereda döden, medan andra väljer att planera framtiden för de närstående som 
finns runt dem. Det skänker patienten tillfredsställelse att kunna påverka och förbereda 
exempelvis praktiska saker som de själva inte ska få uppleva (Olsson m.fl., 2010). 

2.6 Teoretiskt perspektiv 
Det omvårdnadsteoretiska perspektivet som valts till detta examensarbete har en abduktiv 
utgångspunkt. Det förklaras med att teorin beskriver vården som den borde vara (Eriksson & 
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Lindstöm, 1997). Katie Erikssons (1994) caritativa omvårdnadsteori grundar sig på den unika 
kärleksfulla människan bestående av kropp, själ och ande, som söker gemenskap och kärlek 
samtidigt som hon vill ge kärlek. Människan är okränkbar och samtidigt ansvarsfull och fylld 
av reflekterande tankar. Meningen med livet söks och vill förstås. Livet som rymmer 
människans andliga dimensioner låter begreppen tro, hopp och kärlek visa vägen till att ansa, 
leka och lära (Eriksson, 2015). Hoppet symboliserar tron på en morgondag och en tro på livet 
och kärleken (Eriksson, 2014). Den människa som har förmåga att hoppas har förmåga att 
kämpa emot ohälsa och lidande. Hoppet är en nyckel till livskvalitet samtidigt som det ger 
människan mod att möta lidande. Djupare relationer kan uppstå ur det gemensamma hoppet 
(Eriksson, 2015). Valet av den vårdvetenskapliga teoretiska utgångspunkten till detta 
examensarbetet knyter an till kärleken till en medmänniska och viljan att finnas där i med 
och motgång när själar möts och skiljs åt. 
 
Erikssons omvårdnadsteori omfattar fem konsensusbegrepp: Människa, hälsa, vårdande, 
värld och lidande (Eriksson, 1994). Hälsa är individuellt och kan liknas vid en helhet, 
ständigt i rörelse som interagerar människa och miljö (Eriksson, 2015). Vårdande handlar 
om att lindra lidande vilket blir möjligt först då sjuksköterskan vågar bli en medaktör i 
lidandets drama. Den vårdande relationen som uppstår mellan patienten och sjuksköterskan 
kan ta tillvara och utveckla de yttre och inre hälsoresurser som finns tillgängliga. Ett 
vårdande rum uppstår där det själsliga får balansera upp det fysiska, kroppsliga (Eriksson, 
1994). 
 
Vårdandets värld handlar om den kultur, sociala sammanhang och fysiska plats där 
människan befinner sig (Eriksson, 1994). Den existerar i flera plan och på ett mångfacetterat 
sätt. Lidandet utgörs av motsättningar av det som är gott och ont i lidandets drama 
(Eriksson, 1994). Vårdaren skall kunna se människan som en helhet. Till det behövs de tre 
delarna ansa, leka och lära.  Genom att ansa, leka och lära kan sjuksköterskan uppnå tillit och 
förtroende, följa patienten i med och motgång genom att i det lilla finna det stora (Eriksson, 
1994). Ansa står för hur den fysiska kroppen sköts om och hålls ren, vilket har en 
hälsofrämjande funktion. Grundformen av vårdandet handlar om närhet och beröring. I 
leken ges utrymme för övning, skapande, lust och prövning. Leken är ett sätt att uppnå hälsa. 
Då leken används som ett uttryck för en önskning kan människan pausa från verkligheten. 
Lära innebär att utvecklas. Leken blir en form av lärande då den får växa fram ur de egna 
behoven (Eriksson, 2015). 

2.7 Problemformulering 
Vid besked om obotlig sjukdom ställs patienten inför fysisk och psykisk nöd, stora 
existentiella frågor, som handlar om livet och döden. Patienten har behov av stöd och 
uppmuntran för att hitta kraft att leva. Av alla de människor som avlider årligen har ungefär 
80 % behov av palliativ vård, vilket innebär vård som innefattar alla människans behov. 
Vården skall vara av hög kvalitet, tillhandahållas av kunnig vårdpersonal och ta stor hänsyn 
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till patientens autonomi. Den skall inkludera det fysiska, psykiska, emotionella och 
psykosociala välbefinnandet. Det finns lagar, riktlinjer och flera utvecklade modeller för att 
underlätta det palliativa vårdarbetet. Ett vårdvetenskapligt begrepp som förknippas med den 
palliativa vården är hopp. Hopp är ett betydelsefullt begrepp och kan ses och utnyttjas som 
en resurs för människan med dödlig sjukdom. Sjuksköterskan borde på ett mer medvetet sätt 
ta tillvara storheten av hoppets betydelse. Patienten som känner hopp får livskvalitet och 
mod att möta livets svårigheter och blicka framåt. Sjuksköterskan förväntas ha kunskap att 
möta och vårda människor i behov av palliativ vård. Det ställer stora krav på tilltro till livet, 
lyhördhet, närvaro och kommunikativ förmåga. Det här arbetet ska åskådliggöra den 
kunskap som finns inom området och beskriva hur sjuksköterskan kan hjälpa patienten att 
känna hopp och ha en positiv inställning till livet trots dödlig sjukdom. Sjuksköterskan kan 
med ord och handling ge god omvårdnad genom att ansa, leka och lära för att patienten ska 
kunna känna välbefinnande. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskans förmåga att inge hopp till patienten i ett palliativt 
skede.  

4 METOD 

Metodavsnittet handlar om val av metod för examensarbetet, datainsamling och urval. 
Vidare beskrivs genomförande, dataanalys och slutligen presenteras etiska överväganden. 
Till detta arbete vars avsikt är att beskriva sjuksköterskans förmåga att inge hopp till 
patienten i ett palliativt skede, var det lämpligt att använda en systematisk litteraturstudie av 
vårdvetenskapliga artiklar. Henricson och Billhult (2012) beskriver en kvalitativ design som 
att ha för avsikt att bidra till förståelse kring olika fenomen, människors levda erfarenheter 
och upplevelser. Det finns inga givna svar, inget rätt eller fel. Polit och Beck (2017) menar att 
utmaningen med kvalitativa data är att balansera hur data sammanfattas och behovet av att 
behålla nyanserna i bevismaterialet utan att det förändras.  
Evans (2002) beskrivande syntes med kvalitativ ansats valdes utifrån arbetets syfte. En 
systematisk analys handlar om att analysera redan bearbetat, publicerat material för att 
sedan beskriva vad som framkommer i resultatet med minsta möjliga omtolkning, för att nå 
en högre abstraktionsnivå. Dessa beskrivningar genererar grund för slutsats (Evans, 2002). 
Det här arbetet utgår från publicerade, granskade kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar, vilka 
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ska läsas och granskas. Resultatet kommer leda fram till en ny helhet och ett nytt synsätt på 
det aktuella fenomenet, enligt Friberg (2017). 

4.1 Datainsamling och urval 
Östlund (2017) beskriver hur insamling av material sker i flera steg. I det första skedet av 
sökningen skapas en överblick av det aktuella området, utifrån syfte och i det andra steget 
sker en mer systematisk och noggrann process. Vetenskap bör betraktas som färskvara och 
informationssökningen anses som ytterst betydelsefull inför slutresultatet av 
examensarbetet. Östlund (2017) nämner informationskompetens, vilket betyder att 
sjuksköterskan behärskar att söka, analysera och omsätta ny kunskap i handling. 
 
Databaserna CINAHL Plus och PubMed, användes vid sökandet efter kvalitativa 
vårdvetenskapliga artiklar, relevanta för syftet. Databaserna är speciellt ämnade för 
omvårdnadsvetenskap, medicin och hälso- sjukvård. Sökningen inleddes med sökord som 
palliative care”, “end of life”, “terminal care”, “terminally ill”, “hope”, “foster hope”, “sustain 
hope”, “remain hope”, ”caring”, “nursing”, “nurse perspective” för att finna vetenskapliga 
artiklar relevanta för arbetet. Boolesk söklogik avser sökning med “AND” och “OR”, vilket 
innebär en mer specifik teknik som kopplar ihop sökord till ett samband (Östlund, 2017). 
Denna metod användes vid ett flertal sökningar för att kombinera sökorden i avsikt att finna 
det rätta materialet. I bilaga A sökmatris redovisas sökord och tillvägagångssätt. 
Sekundärsökning förekom genom att nya ämnesord identifieras i redan hittade artiklar och 
bidrog till fler sökalternativ. Östlund (2017) förklarar det med att ta tillvara ämnesord från 
redan hittade artiklar vilka anses ha hög relevans. 
 
En avgränsningsfunktion vid sökprocessen har för avsikt att underlätta och minska urvalet 
(Östlund, 2017). Utifrån examensarbetets syfte valdes kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar 
främst beskrivna ur sjuksköterskeperspektiv men även artiklar som berörde både 
sjuksköterske- och patientperspektiv. Vårdvetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats 
exkluderades liksom artiklar baserade på sjuksköterskestudentens eller läkarens perspektiv. 
”Tid” användes som en avgränsning, liksom ”peer reviewed”, ”full text” och ”abstract”. 
Artiklar på annat språk än engelska exkluderades. ”Tid” begränsades till tio år vid sökning 
men vid enstaka fall togs inte hänsyn till avgränsningen tid på grund av att sökträffarna var 
få. En artikel hittades via manuell sökning. Samtliga artiklar har som en kvalitetsåtgärd i 
efterhand konstaterats vara peer reviewed genom kontroll i Ulrichsweb. 
 
Vid de sökningar som gav ett stort antal träffar har urval gjorts utifrån titel och i nästa steg 
utifrån abstract. Samtliga abstract som redovisas i sökmatrisens ”lästa abstract” har 
författarna läst och urval baserades på respektive artikels syfte och resultat för att passa detta 
examensarbetets syfte. Författarna läste närmare 400 artikeltitlar och 250 abstract. Artiklar 
som ansågs passande för ändamålet lästes i sin helhet flera gånger och de artiklar som 
inkluderades handlar om hopp och att inge hopp vid dödlig sjukdom eller palliativ vård 
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beskrivet ur sjuksköterskans perspektiv. Ett fåtal artiklar berör både patient och 
sjuksköterskeperspektiv men där används endast resultat utifrån sjuksköterskans synvinkel, 
som svarar på syftet för detta arbete. Hänsyn har inte tagits till något specifikt 
sjukdomstillstånd utan det centrala i urvalet är palliativ vård, dödlig sjukdom och hopp.  
Målet var att finna så aktuella artiklar som möjligt men urvalets begränsning gjorde det 
nödvändigt att söka över ett längre tidsspann än vad som var tänkt från början. Fribergs 
(2017) granskningsmall för kvalitativa studier användes för att bedöma artiklarnas kvalitet. 
Granskningen har fokuserat på att artikeln har haft ett tydligt syfte och problemformulering 
samt att resultatet har varit relevant för det här arbetets syfte. Mallen utgår ifrån fjorton 
frågor och de frågor som kunde besvaras motsvarade ett poäng. Varje enskild artikels resultat 
summerades och sammanställdes. 11-14 poäng ansågs som hög kvalitet. Resultat av 
kvalitetsgranskning finns i bilaga B artikelmatris i spalten ”kvalitet” och kvalitetsmallen som 
granskningen utgick ifrån redovisas i bilaga C kvalitetsgranskning. Tolv artiklar inkluderades 
i analysen varav elva ansågs ha hög kvalitet och en ansågs ha medel-hög kvalitet. Artiklarna 
presenteras i bilaga B artikelmatris. 

4.2 Dataanalys och genomförande 
Evans (2002) beskrivande analysmetod ansågs passande och valdes för granskning av de 
kvalitativa vårdvetenskapliga artiklarna. Analysarbetet följer ett antal steg som inleds med att 
samla in material. Till att börja med bestäms vad som eftersöks med hjälp av inklusions- och 
exklusionskriterier. Sökningen efter material sker via databaser eller andra medier för att 
finna det som eftersöks. Urvalsprocessen resulterar i att material väljs ut. Processen ska 
resultera i ett homogent material anpassat till studiens syfte (Evans, 2002). Steg nummer två 
innebär att de viktigaste resultaten, nyckelfynden ska identifieras. Materialet ska läsas i flera 
omgångar för att läsaren skall bilda sig en uppfattning om det aktuella materialet. Vidare ska 
de viktigaste fynden från materialets resultat samlas in, nyckelfynd. Med nyckelfynd menas 
kärnan eller det centrala innehållet i artikelns resultat, vilket svarar an mot syftet. De 
presenteras på artikelns originalspråk för att minska risken för felaktig tolkning av texten. 
Enligt steg tre sorteras nyckelfynden, vilket resulterar i att de kan grupperas i teman med 
underliggande subteman. Denna process där resultaten mynnar ut i en förfining av 
förståelsen för ett visst fenomen bidrar till att en ny helhet tornar upp sig (Evans, 2002). Steg 
fyra innebär att en ny beskrivning av fenomenet skapas. Varje tema respektive subtema 
beskrivs med hänvisning till originalet. Det sista steget innebär att skriva en syntes utifrån de 
teman och subteman som framkommit genom att referera till originalet. Analysen av 
datamaterialet följer Evans (2002). 
 
Det vårdvetenskapliga problemet identifierades i en kontext som resulterade i ett syfte. 
Kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar valdes ut utifrån syfte och studierna granskades. De 
sammanställdes i en matris för att analyseras som helhet och del. 
Varje artikel lästes flera gånger. Artiklarna granskades kritiskt och lästes ett flertal gånger av 
båda författarna för att sammanhang och innehåll skulle förstås och bli grunden till en 



 

 

 

12 

helhetsbild. Nyckelfynd eller det centrala från varje artikels resultat som svarade an mot syfte 
identifierades och markerades med en färgkod och en sifferkod kopplad till respektive 
vårdvetenskaplig artikel. De nyckelfynd som markerades och plockades ut var 145 stycken. 
Dessa sparades på sitt originalspråk, för att undvika omtolkning redan i detta skede. Varje 
fynd fick ett nummer, samma som artikelns nummer i bilaga B. På det viset får varje fynd en 
identitet. Fynden sorterades efter likheter och skillnader för sedan delas in i två teman. Ur 
dessa två högar med tema kunde fyra subteman utformas och grupperas. Varje subtema fick 
en tydlig egenhet och relevans. I tabellen nedan presenteras analysprocessens gång. 
 
Tabell 1: Beskrivning av nyckelfynd, tema och subtema. 
 
Nyckelfynd	 Tema	 Subtema	
-Pay	attention	to	the	symptoms	but	also	
tried	to	focus	on	hope. 
	
With	adequate	nursing	actions	and	
treatments,	the	nurses	seemed	able	to	
foster	the	patients	inner	strength	and	
energy.	
 
Talking	about	quality	of	life	was	identified	
as	one	of	the	ways	nurses	assisted	an	
individual	patient	to	obtain	his	or	her	goals	
for	living	each	day	as	he	or	she	desired. 

Sjuksköterskans	handling	för	att	inge	
hopp 

Lindra	för	att	inge	hopp	 
	
	
Lindra	för	att	inge	hopp 
	
	
	
Interagera	för	att	inge	
hopp 
	
	

 

4.3 Etiska överväganden 
Arbetet utförs enligt CODEX (2017) etiska riktlinjer och forskningslagar. Inget i materialet 
ska döljas, förvrängas, plagieras eller förfalskas. Relevanta vetenskapliga artiklar som 
överensstämmer med syftet kommer att användas samt relevant litteratur. Enligt CODEX 
(2017) ska respekt och ärlighet till materialet eftersträvas för att det ska vara så textnära som 
möjligt. Samtliga vårdvetenskapliga artiklar som ingår i analysen är etiskt godkända och 
sedan tidigare kvalitetsgranskade genom Peer reviewed. Allt material i de vårdvetenskapliga 
artiklarna har formulerats med egna ord i utformningen av analysen för att inte plagiera.  
Deltagare i samtliga studier har frivilligt deltagit och tillhandahållit tillräcklig information 
om studiens syfte. 



 

 

 

13 

5 RESULTAT 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva sjuksköterskans förmåga att inge hopp till 
patienten i ett palliativt skede. Resultatet består av två teman och fyra subteman som 
redovisas i Tabell 2. För att stärka resultatet ytterligare har citat använts under varje 
subtema. 
 
Tabell 2: Nedan presenteras en översikt för teman och subteman. 
 
Tema	 Subtema	
	
Sjuksköterskans	resurs	för	att	inge	hopp	 • Att	använda	sig	av	erfarenhet	för	att	

inge	hopp	

• Närvaro	för	att	inge	hopp	
	
Sjuksköterskans	handling	för	att	inge	hopp	 • Lindra	för	att	inge	hopp	

• Interagera	för	att	inge	hopp	

 

5.1 Sjuksköterskans resurs för att inge hopp 
Sjuksköterskan använder sig av sina egna resurser för att inge hopp till patienten. 
Nedan följer subtema tillhörande tema Sjuksköterskans resurs för att inge hopp; Att 
använda sig av erfarenhet för att inge hopp och Närvaro för att inge hopp. 

5.1.1 Att använda sig av erfarenhet för att inge hopp 

Den sjuksköterska som vågade möta rädsla var också mogen att erhålla erfarenhet inom 
palliativ vård (Broom, Kirby, Good & Lwin, 2016; Fernandes & Komessu, 2013; Leung, 
Esplen, Peter, Howell, Rodin & Fitch, 2012). ”If the nurse is afraid or has doubt about the 
care, it will always be superficial” (Fernandes m.fl., 2013, s. 250). Den oerfarna 
sjuksköterskan kände ofta osäkerhet i svåra, emotionella möten med patienten eller 
närstående, speciellt då viljan att bry sig fanns där men kunskapen saknades. Av den 
anledningen fyllde den erfarna sjuksköterskan en central roll. Det var hens uppgift att dela 
med sig av sin kunskap för att visa vägen för kollegor, närstående och inge hopp och 
positivism (Boroujeni, Mohammadi, Oskouie & Sandberg, 2009; Clayton, Butow, Arnold, & 
Tattersall, 2005; Fernandes m.fl., 2013). Arbetet kunde ses som en ständigt pågående 
process av lärande (Fernandes m.fl., 2013). Deltagare förklarade på vilket sätt erfarenheter i 
arbetslivet och privatlivet vävdes samman till en helhet. Erfarenheter av hopp fick de av livet 
sett ur ett större perspektiv men hoppet hjälpte dem att göra skillnad i yrkesrollen (Penz & 
Duggleby, 2011). Olsman, Duggleby ,Nekolaichuk, Willems, Gagnon, Kruizinga och Leget 
(2014) förklarade att erfarenhet underlättade en realistisk målbild. Den erfarna 
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sjuksköterskan pratade om hopp och makt då hen kände kontroll över arbetssituationen 
(Boroujeni m.fl.,2009; Olsman m.fl., 2014). Då en patient avled påverkades sjuksköterskan 
på ett professionellt plan likväl som på ett personligt plan. Sjuksköterskan ansåg sig i behov 
av erfarenhet och insikt om att patientens hopp ändrades över tid och att anpassning 
behövde ske i hur hopp förmedlades (Benzein & Saveman, 1998; Boroujeni m.fl., 2009; 
Broom m.fl., 2016; Clayton m.fl., 2005). 

5.1.2 Närvaro för att inge hopp 

Sjuksköterskan reflekterade kring patienten ur flera perspektiv. Hopp beskrevs som något 
vilket inte kunde tas för givet utan krävde närvaro, underhåll och arbete (Penz m.fl., 2011; 
Reinke m.fl., 2010). Sjuksköterskan fick en anledning att ifrågasätta sin egen inverkan och 
vad som gav mening och syfte med arbetet (Olsman m.fl., 2014; Penz m.fl., 2011; Peter m.fl., 
2015; Reinke m.fl., 2010).  

While not as frequent in the data, participants also recognized that they too needed to 
experience hope to continue to work in the context of this type of care, revealing the 
interpersonal nature of this moral competence. The nature of this hope varied from hope in 
patient progress to hope in the meaning of nursing work (Peter m.fl., 2015, s. 749). 

Sjuksköterskan försökte skapa förståelse relaterad till den omväxlande arbetssituationen som 
uppstod. Arbetsmomenten reflekterades steg för steg samtidigt som sjuksköterskan var 
medveten om svårigheten i att inge hopp om hen själv inte kände hopp (Olsman, Willems & 
Leget, 2016; Penz m.fl., 2011;). Deltagare reflekterade över en superkraft och vilja hos de 
patienter som verkligen hade ett mål eller händelse de ville uppleva innan döden. Det 
uppmuntrade sjuksköterskan för att hjälpa patienten att nå de uppsatta målen och få en 
känsla av hopp (Benzein m.fl., 1998; Clayton m.fl., 2005; Penz m.fl., 2011). Sjuksköterskan 
reflekterade ständigt över var patienten befann sig fysiskt och psykiskt och lät patient och 
närstående leda sjuksköterskan i deras önskemål. Reflektion och närvaro handlade om att 
identifiera det individuella förhållningssättet till hopp hos patienten och närstående (Clayton 
m.fl., 2005; Penz m.fl., 2011; Reinke m.fl., 2010). Sjuksköterskan kunde inte i förväg veta hur 
hen skulle reagera då patienten som vårdades fick negativa besked eller avled (Boroujeni 
m.fl., 2009; Fernandes m.fl., 2013; Leung m.fl., 2012). Förmågan att kunna hantera arbetet 
runt patienten på ett dynamiskt sätt krävde närvaro och reflektion (Broom m.fl., 2016; 
Clayton m.fl.,2005). 
 
Det upplevdes svårt att ringa in hopp på ett enkelt sätt (Benzien m.fl., 1998; Clayton m.fl., 
2005). Att associera till verkliga händelser och den egna känslan av hopp ansågs enklare. 
Sjuksköterskan symboliserade hopp med något som hör framtiden till liksom redan uppsatta 
mål. För att få patienten att känna sig hoppfull var omvårdnadsåtgärder av betydelse. 
Beroende på hur patienten upplevde sin behandling och omvårdnad speglades känslan av 
hoppfullhet. För att inge hopp till patienten såg sjuksköterskan till att patienten var välskött, 
kände stöd, kände sig värdefull och sedd. Sjuksköterskan visade sig intresserad och såg 
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människan i patienten (Benzein m.fl., 1998; Clayton m.fl., 2005; Penz m.fl., 2011). Det fanns 
ett behov hos sjuksköterskan att själva få uppleva hopp för att kunna fortsätta med sitt 
arbete. Hopp infann sig vid framsteg i patientens sjukdomssituation och vid det 
betydelsefulla omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskan ansåg att det fanns andra hoppfulla 
metoder än teknik och botemedel. Sjuksköterskan hittade olika strategier för att få patienten 
och närstående att samspela med varandra istället för att fokusera på den tekniska delen. 
Mänsklig närvaro minskade spänningen för att inge falskt hopp (Olsman m.fl., 2016; Peter 
m.fl., 2015). En stor oro i den palliativa vården var att kunna bevara sitt eget hopp (Olsman 
m.fl., 2016; Penz m.fl., 2011). Sjuksköterskan menade att hopp är en viktig del av livet, 
annars var livet inte värt att leva (Olsman m.fl., 2014; Penz m.fl., 2011). De ansåg att 
begreppet hopp var komplicerat och svårt att beskriva med ord. För sjuksköterskans del var 
det viktigt att behålla sin självkännedom och sitt eget hopp för att kunna ta sig an arbetslivets 
utmaningar. Detta för att kunna förmedla hopp till patienten och inte ta det ifrån dem. För 
att sjuksköterskan skulle känna hopp var det viktigt att hjälpa andra i deras dagliga liv, både i 
smått och i stort. Det kunde handla om att få äta en önskad måltid eller göra ett besök 
någonstans som var betydelsefullt för patienten. Sjuksköterskan upplevde det angeläget att 
göra skillnad för patienten i palliativ vård, i deras dagliga liv, för att själva känna inre hopp 
och kunna förmedla det (Almack m.fl., 2012; Benzein m.fl., 1998; Penz m.fl., 2011). Genom 
att alltid göra sitt yttersta och använda sig av sin kunskap och hela tiden vara mottaglig för 
att lära sig nya saker och utvecklas. Att alltid göra sitt bästa och hitta en betydande mening 
för sitt arbete och liv. Hoppet innefattade att se positivt på framtiden. Allt detta gemensamt 
skapade en palliativ vård av hög kvalitet (Clayton m.fl., 2005; Olsman m.fl., 2016; Penz m.fl., 
2011). ”Some HCPs related hope to a piece of music in which they accompanied patients or 
their families” (Olsman m.fl., 2014, s. 834). Det fanns en ovilja att förstöra hoppet hos 
patienten med orealistiska förväntningar på sin behandling. Oron var som störst när döden 
var nära. Sjuksköterskan var oftast den som kände på sig att ett dödsfall skulle ske inom kort 
(Boroujeni m.fl., 2009; Leung m.fl., 2012; Olsman m.fl., 2016; Peter m.fl., 2015). 

5.2 Sjuksköterskans handling för att inge hopp 
Sjuksköterskans praktiska förmåga och färdigheter underlättade arbetet i att inge hopp till 
patienten i ett palliativt skede. Nedan följer subtema tillhörande tema Sjuksköterskans 
handling för att inge hopp; Lindra för att inge hopp och Interagera för att inge hopp. 

5.2.1 Lindra för att inge hopp 

Sambandet mellan att lindra lidande och förmågan att känna hopp konstaterades och 
beskrevs tydligt. Sjuksköterskan som var uppmärksam på patientens symtom och samtidigt 
lindrade lidande kände att hon hade möjlighet att inge hopp till patienten och de närstående 
(Benzein m.fl., 1998; Clayton m.fl., 2005; Olsman m.fl., 2014; Olsman m.fl., 2016). ”All 
participants groups said that it is important to reassure patients that pain and other 
symptoms can be controlled in the future and around the time of death” (Clayton m.fl., 2005, 
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s.4). En situation av fysiskt och psykiskt lidande kunde genom bra omhändertagande skänka 
lindring (Benzein m.fl., 1998; Boroujeni m.fl., 2009; Clayton m.fl., 2005; Olsman m.fl., 2016; 
Reinke m.fl., 2010). ” They felt happy when they succeded in bringing about recovery” 
(Boroujeni m.fl., 2009, s. 2332). Adekvata omvårdnadsåtgärder bidrog till styrka och ingav 
hopp till patienten (Benzein m.fl., 1998; Boroujeni m.fl., 2009; Fernandes m.fl., 2013; Reinke 
m.fl., 2010). Clayton m.fl., (2005) visade i sitt resultat betydelsen av att kontrollera 
patientens fysiska och psykiska tillstånd. Lindring genom att sjuksköterskan hade förmåga 
att visa att hen brydde sig om patienten, förmedlade medkänsla och tillät patienten att 
behålla sin värdighet. Likaså upplevde sjuksköterskan att patienten och närstående hade 
behov av att få bekräftelse i lidandet för att få en känsla av lindring och hopp (Clayton m.fl., 
2005; Penz m.fl., 2011; Reinke m.fl., 2010). Den praktiska hjälpen som sjuksköterskan eller 
vårdpersonal kunde erbjuda bidrog också till lindring. Vidare framkom betydelsen av att ha 
flera olika alternativ för smärtlindring tillgänglig. Studien visade att det hade en lugnande 
inverkan på både patienter och närstående (Benzein m.fl., 1998; Clayton m.fl., 20005) då det 
fanns flera behandlingsmetoder att välja mellan (Benzein m.fl., 1998; Clayton m.fl., 2005). 
Alternativen och handlingen ingav hopp (Benzein m.fl., 1998; Clayton m.fl., 2005). En för 
stunden meningsfull aktivitet kunde uppmuntra en känsla av ansvar som i sin tur verkade 
positivt på känslan av kontroll och ångest hos patienten och närstående, vilket ingav hopp 
(Clayton m.fl., 2005; Leung m.fl., 2011; Reinke m.fl., 2008). Sjuksköterskan upplevde att 
patienten och de närstående kände lindring och hopp då hen med ord och handling gjorde 
sitt yttersta (Boroujeni m.fl.,2009; Clayton m.fl., 2005). 

5.2.2 Interagera för att inge hopp 

Relationen mellan sjuksköterskan och patienten upplevdes som en källa till hopp och den 
kunde liknas vid metaforer som exempelvis ett stycke musik ackompanjerad av patienten och 
närstående (Almack, Cox, Moghaddam, Pollock & Seymour, 2012; Olsman m.fl., 2014). 
“Other participants spoke about relationships between the hope of healthcare professionals 
and their patient’s hope as a grip” (Olsman m.fl., 2014, s. 834). Sjuksköterskan beskrev hur 
relationen blev starkare till patienten som vårdades under en längre tid, samtidigt som det 
var viktigt att bibehålla sin professionalitet. Ju mer relationen till patienten utvecklades desto 
svårare blev förlusten då patienten avled. Det identifierades hur sjuksköterskan ofta 
förberedde sig på förlusten, samtidigt som hon var medveten om betydelsen av hopp. 
(Almack m.fl., 2012; Boroujeni m.fl., 2009; Broom m.fl., 2016; Penz m.fl., 2011). Det 
framkom att trots att det fanns gott om tid att bygga upp en relation mellan sjuksköterskan 
och patienten dröjde de känsliga, svåra samtalen till de sista veckorna eller dagarna som 
patienten var i livet. Sjuksköterskan upplevde det svårt att ha samtal med patienten om den 
själv inte var mottaglig för det (Almack m.fl., 2012; Clayton m.fl., 2005; Leung m.fl., 2011; 
Olsman m.fl., 2016). Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten kunde vara 
mycket känsloladdad och utgöra en stor prövning för sjuksköterskan. Deltagare menade att 
det fodrades intuition i relationen för att avgöra hur hen skulle ta initiativ till svåra 
samtalsämnen eller fortsätta på hoppets bana (Almack m.fl., 2012; Boroujeni m.fl., 2009, 
Broom m.fl., 2016). Sjuksköterskan hade behov av goda relationer till fler utöver patienten  
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(Reinke m.fl., 2010). Relationen och patientens förtroende var något som byggdes upp över 
tid och ansågs vara nyckeln till att inge hopp till patienten och de närstående (Almack m.fl., 
2012; Benzein m.fl., 1998; Broom m.fl., 2016; Fernandes m.fl., 2013; Penz m.fl., 2011; Reinke 
m.fl., 2010). Det ansågs betydelsefullt att relationen till patienten grundades på respekt och 
värdighet och behovet av att upprätthålla hoppet ansågs som mycket viktigt (Benzein m.fl., 
1998; Clayton m.fl., 2005). Sjuksköterskans relation till den kvinnliga respektive manliga 
patienten upplevdes på olika sätt. 
 
Kommunikationen påverkades av samspelet mellan sjuksköterskan och patienten utifrån 
patientens ålder och kön. Detta krävde olika tillvägagångssätt för ett gott samspel. “ If the 
patient is asking questions then you answer them as honestly as you can. If the patient 
doesn’t seem to want to know you’ve just got to gauge what they want” (Broom m.fl., 2016, s. 
659). Många diskussioner med patienten blev intima vilket utmanade sjuksköterskan att 
förhålla sig på ett professionellt plan och inte bli alltför personlig samtidigt som hon 
anpassade sig efter patientens behov (Almack m.fl., 2012; Broom m.fl., 2016; Leung m.fl., 
2011). Fernandes m.fl. (2013) menade att då tvivel och osäkerhet infann sig hos 
sjuksköterskan angående den vård som erbjöds patienten påverkade det relationen. Den 
uppfattades då som mer ytlig. I flera artiklar framkom att förhållandet mellan sjuksköterskan 
och patienten genererade hopp då omvårdnadsåtgärder utfördes.(Benzein m.fl., 1998; Broom 
m.fl., 2016; Clayton m.fl., 2005; Penz m.fl., 2011; Peter m.fl., 2015; Reinke m.fl., 2010).  
De flesta sjuksköterskor ansåg sig behöva mer erfarenhet och tillit till kommunikation när det 
gällde samtal med patienter för att inte göra deras oro och frustration värre, liksom att ta 
hoppet ifrån dem. (Almack m.fl., 2012; Clayton m.fl., 2005; Leung m.fl,. 2011). 
Kommunikation och samtal med patienten om välbefinnande och hälsa hjälpte denne att 
uppfylla sina mål och leva ett liv som var önskvärt. Genom kommunikation kunde 
sjuksköterskan stötta patienten och förmedla hopp (Broom m.fl., 2016; Olsman m.fl., 2016; 
Reinke m.fl., 2010). Sjuksköterskan fokuserade på kommunikation som hörde till de 
existentiella frågorna istället för statistik och exspektans. Samarbetsförmågan till teamet 
kunde vara både utmanande och svår, men nära kommunikation med läkare var av betydelse 
för sjuksköterskans bemötande till patienten. Relationen mellan läkare, sjuksköterska och 
teamet ansågs också spela en avgörande roll för sjuksköterskans självsäkerhet i hens förmåga 
att inge hopp till patienten och de närstående. Sjuksköterskan behövde ha kunskap om 
patientens sjukdomstillstånd och även vilken kunskap patienten hade om sin situation och 
sjukdom, för att god kommunikation skulle ske (Broom m.fl., 2016; Reinke m.fl., 2010). 
Genom att ta sig tid att lyssna på patientens berättelser och ha en öppen kommunikation 
förmedlades en känsla av hopp (Penz m.fl., 2011; Clayton m.fl., 2005). Sjuksköterskan 
lugnade patienten genom samtal för att minska patientens rädsla vid obotlig sjukdom. Det 
var viktigt att visa empati och att lyssna på patientens emotionella problem och 
frågeställningar för att vårda patientens hopp. Det framkom att det var viktigt att lyssna på 
hur patienten såg på framtiden och ge stöd till att uppnå uppsatta mål. Det ingav hopp hos 
patienten. I det svåra samtalet upplevde sjuksköterskan svårigheter att veta hur mycket 
information patienten önskade om sin sjukdom (Clayton m.fl., 2005; Fernandez m.fl., 2013; 
Leung m.fl., 2011; Peter m.fl., 2015). 
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Gränsen mellan ärlighet utan att ta hoppet från patienten upplevdes komplicerat av 
sjuksköterskan. Lika komplicerat var det att veta var gränsen gick från att berätta sanningen 
till att inge hopp i patientens sjukdomstillstånd. Detta var en svår balansgång för 
sjuksköterskan att förmedla information och kunskap utan att inge falska förhoppningar. 
Alla var enade om att ärlighet var en viktig beståndsdel. (Benzein m.fl., 1998; Boroujeni m.fl., 
2008; Broom m.fl., 2016; Clayton m.fl., 2005; Leung m.fl., 2012; Olsman m.fl., 2016; Penz 
m.fl., 2011; Peter m.fl., 2015; Reinke m.fl., 2010) 

 To deal with the forthcoming death of the patient, nurses must find a balance between 
restorative and palliative care. This is understood as a process: According to the nurses, their 
main responsibility was ’care to cure’ the patients and save their lives (Boroujeni m.fl., 2008, s. 
2332). 

Sjuksköterskan hittade en balans i att hantera den svårt sjuka patienten genom att utföra 
olika arbetsuppgifter. Att känna balans i arbetslivet var en viktig del för att kunna hantera 
dödsfall och patienten i palliativ vård. Den rutinerade sjuksköterskan uttryckte att den 
oerfarna sjuksköterskan riskerade att hamna i obalans när det gällde den känslomässiga 
arbetsbördan. (Boroujeni m.fl., Broom m.fl., 2016; 2008; Penz m.fl., 2011; Leung m.fl., 2012) 

6 DISKUSSION 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskans förmåga att inge hopp till 
patienten i ett palliativt skede. Resultatdiskussionen presenterar de delar av resultaten som 
författarna anser vara mest relevanta för att nå fram till en slutsats. Vidare diskuteras 
metodavsnittet där svårigheter och framgångar i arbetet berörs. Slutligen presenteras en 
etikdiskussion. 

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet visade att sjuksköterskan som hade modet att möta rädsla också var mogen att 
tillgodogöra sig erfarenheter inom den palliativa vården. Den oerfarna sjuksköterskan såg 
den palliativa vården som mycket komplex, vilket medförde att stöd ofta söktes hos mer 
erfarna kollegor. Arbetet sågs som en ständigt pågående process av lärande. Det reflekterades 
över var patienten befann sig och erfarenhet och kunskap underlättade för att sätta upp 
realistiska mål och inge hopp till patienten och närstående. Detta bekräftade Howarth (1998) 
i tidigare forskning där det framkom att modet i att möta döden var en förutsättning för 
känslan av hopp. Vidare framkom att erfarenheter av hopp erhölls av livet ur ett större 
perspektiv. Den erfarna sjuksköterskan kände sig mer trygg i de emotionella möten som 
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uppstod, då hen kunde relatera till sitt eget liv. Samtidigt fanns medvetenheten om hur stort 
ansvaret var i att förmedla sina kunskaper och erfarenheter vidare närstående och kollegor. 
Genom att dela med sig av sin kunskap blev det en källa till hopp och teamet stärktes. En av 
de hörnstenar som ingår i målet för palliativ vård enligt Statens offentliga utredningar [SOU] 
2001:6 handlar om teamarbete, vilket anses nödvändigt för att tillfredsställa patienten i ett 
palliativt skede Resultatet beskriver hopp som en process i rörelse och sjuksköterskan bör ha 
kännedom om hoppets föränderliga fenomen och förmåga till anpassning för att ha förmåga 
att kunna inge hopp till närstående och patienten i ett palliativt skede. Den reflekterande 
sjuksköterskan menade att känslan av hopp hos patienten inte var en självklarhet och något 
som kunde tas för givet. Hoppet krävde underhåll, reflektion och arbete, vilket bekräftades ur 
patientens perspektiv (Nierop-van-Balen m.fl., 2016). Hopp är ett komplext begrepp, inte 
bara hopp om liv utan hopp som en framåtskridande drivkraft (Parse, 1999). Sjuksköterskan 
reflekterade ständigt över var patienten befann sig för att identifiera det individuella 
förhållningssättet till hopp. Det teoretiska perspektivet (Eriksson, 1994) beskriver hur 
vårdaren blir medaktör i lidandets drama, hur hen följer patienten i med och motgång, 
skänker kärlek till sin nästa och ser människan som en helhet samtidigt som reflektion sker 
(Eriksson, 1994). 
 
I resultatet framkom att hopp var något som sjuksköterskan ansåg hörde framtiden till. 
Sjuksköterskan vittnar om en superkraft hos patienten med ett tydligt mål om en händelse 
eller aktivitet som ville uppnås. Detta mål kunde användas som en källa till hopp vilket 
bekräftas ur patientperspektiv (Hammer m.fl., 2009; Nierop-van-Balen m.fl., 2016). 
Hopp var något som fanns inneboende hos sjuksköterskan trots vetskapen om att livet snart 
skulle ta slut för patienten. Det var viktigt för sjuksköterskan att respektera och hjälpa 
patienten i det dagliga livet med uppsatta mål, stora som små. Patientlagens (SFS, 2014:821) 
avsikt är att främja patientens autonomi och delaktighet i vård och behandling. För att 
sjuksköterskan skulle kunna uppnå patientens förväntningar och inge hopp ville 
sjuksköterskan själv ha en känsla av hopp. Självkännedom ansågs vara en förutsättning för 
att ta sig an arbetslivets utmaningar. Arbetsmomenten reflekterades steg för steg, för utan 
hopp saknade arbetet mening. Sjuksköterskan ville uppleva att kunskap togs tillvara och att 
arbetet som utfördes gjorde skillnad för patienten. En väl omhändertagen patient, både när 
det gällde omvårdnad och behandling upplevde hopp (Nierop-van-Baalen m.fl., 2016; Olsson 
m.fl., 2010). Nyckeln till livskvalitet är att känna hopp (Eriksson, 2015). 
 
När sjuksköterskan hade möjlighet att lindra patientens lidande kunde också hopp inges till 
patienten och de närstående. Lindra genom att finnas där, förmedla medkänsla och bekräfta 
lidandet. Genom att göra det yttersta för patienten och ha möjlighet att presentera flera olika 
behandlingsmetoder ingav hopp. Det framkom ett samband mellan att lindra lidande och 
patientens förmåga att känna hopp. Sjuksköterskans uppgift är att lindra lidande vilket sker 
när omvårdnadsarbetet ser till hela människan och sjuksköterskan gör sitt allra yttersta i alla 
situationer för patienten (Eriksson, 2015). Bakgrunden berättar om den palliativa vårdens 
historia och hur Cicely Saunders redan på sin tid ansåg att den döende människan hade fler 
behov än de fysiska (Widell, 2016). Det ansågs nödvändigt att undanröja fysiska symtom som 
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smärta vilket för stunden kunde ha en negativ inverkan på känslan av hopp. Förutom 
smärtlindring ansågs positiv livssyn, personliga mål och sociala relationer hoppingivande för 
patienten. Relationen mellan sjuksköterskan och patienten utvecklades och fördjupades 
desto längre tid patienten vårdades. Nyckeln till att inge hopp till patienten och närstående 
ansågs handla om relationer i ett större perspektiv, där teamet och dess samarbetsförmåga 
inkluderades. Sjuksköterskan upplevde vidare att när lidandet bekräftades ingav det hopp till 
patienten och närstående. De modeller som har utvecklats för att underlätta den palliativa 
vården (Ternestedt m.fl., 2017; Socialstyrelsen, 2013). handlar om att lindra symtom, 
relationers betydelse, självbestämmande, teamarbete och stöd. Hopp liknades vid en tro på 
framtiden och sjuksköterskan hade behov av att själv känna hopp. Forskning ur 
patientperspektiv beskriver hoppet som ett arbete eller en pågående process som genererar 
välbefinnande och energi (Nierop-van-Balen, 2016) Den teoretiska utgångspunkten 
(Eriksson, 1994) beskriver människan som en social varelse som söker gemenskap och kärlek 
samtidigt som hon vill ge kärlek. Vårdaren blir medaktör i lidandets drama och en vårdande 
relation uppstår mellan patienten och sjuksköterskan (Eriksson, 1994). .Metaforer kunde 
användas av sjuksköterskan i syfte att lindra och avdramatisera det emotionellt tunga och 
svåra i den palliativa vården. Tidigare forskning beskriver nyttan med att använda metaforer 
som hjälp för patienten att känna hopp och acceptera livet som det är (Olsman m.fl., 2015). 
 
Resultatet visade att kommunikation var en viktig del i omhändertagandet av patienten 
samtidigt som det krävde olika tillvägagångssätt för ett gott samspel. Sjuksköterskan kunde 
förmedla hopp till patienten genom samtal. Ofta fokuserade kommunikationen på 
existentiella frågor framför prognos. Patienten berättade om sin oro och sina funderingar och 
sjuksköterskan lugnade patienten genom att finnas där och lyssna. Det bekräftades i tidigare 
forskning att genom samtal med sjuksköterskan och anhöriga ökade känslan av hopp hos 
patienten (Nierop-van-Balen m.fl., 2016). Sjuksköterskan upplevde att det fanns brister när 
det gällde erfarenhet och kunskap vid svåra samtal med patienten. Enligt [SOU] 2001:6 ska 
patienten som får palliativ vård erbjudas kommunikation som stöd. Det innefattar både 
sociala, psykiska och existentiella frågeställningar som uppkommer vid obotlig sjukdom. Här 
har sjuksköterskan en stor roll att ge sig tid att lyssna och samtala med patienten 
(Socialstyrelsen, 2013). Det framkom att samtal om liv och död var betydelsefullt för 
patienten (Olsson m.fl., 2010). Enligt Eriksson (2015) vill alla människor bli bemötta med 
respekt och aktning. Genom att bli lyssnad på som patient och sedd skapas tillit, god 
kommunikation och en känsla av hopp infinner sig (Eriksson, 2015). 
 
Sjuksköterskan upplevde en osäkerhet i att veta hur mycket information patienten önskade 
om sin sjukdom utan att patienten förlorade hoppet. Det framkom att sjuksköterskan utförde 
olika arbetsuppgifter för att hitta en balans i att kunna ge god vård till den svårt sjuka 
patienten. Känslan av balans i arbetslivet var viktig för att sjuksköterskan skulle kunna 
hantera de svåra stunderna som hörde arbetet till. Det var en balansgång mellan att ge ärlig 
information utan att ta ifrån patienten hoppet. Tidigare forskning visade att balansen mellan 
hopp och hopplöshet låg nära till hands för patienter i palliativ vård där sorg och oro blandas 
med positiva framsteg (Hammer m.fl., 2009). Hopplöshet upplevdes som ett hinder för att 
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tro på framtiden, medan hopp sågs som en gåva med vinster både i det förflutna och i 
framtiden Samtal med anhöriga och vänner ansågs vara en viktig del för att uppleva hopp 
(Olsman m.fl., 2015). Sjuksköterskan upplevde att det egna hoppet och patientens hopp 
ibland skildes åt. Lyhördhet och förståelse för andra var viktiga faktorer för att kunna bemöta 
patienten på ett bra sätt. Det framkom att balansera hopp var en social process. 
Sjuksköterskan såg saker från flera håll, ur ett vidare perspektiv. I enlighet med den etiska 
koden för sjuksköterskor (ICN, 2014) ska mötet med patienten alltid ske med respekt, 
värdighet, lyhördhet och sjuksköterskan har ett stort etiskt ansvar. 

6.2 Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans förmåga att inge hopp till patienten i ett 
palliativt skede. Metoden som valdes till detta examensarbete var en systematisk 
litteraturstudie baserat på redan granskade, publicerade kvalitativa vårdvetenskapliga 
artiklar. I ett första skede fanns både kvalitativa och kvantitativa artiklar med i urvalet men 
de kvalitativa ansågs mer intressanta eftersom de utgick från intervjuer där den enskilda 
sjuksköterskans röst blev hörd. Evans (2002) analysmetod valdes med beskrivande syntes. 
Analysmetoden var särskilt lämplig för ändamålet då fenomenet hopp och sjuksköterskans 
förmåga att inge hopp till patienten skulle beskrivas. Examensarbetet hade eventuellt 
underlättats om det hade beskrivits från patientperspektivet, eftersom det konstaterades att 
det utbudet av artiklar var större. Sjuksköterskeperspektivet kändes mer relevant eftersom 
det är författarnas kommande profession. Litteraturöversikt enligt Friberg (2017) hade 
fungerat lika bra om författarna valt att behålla de kvantitativa artiklarna, kanske bättre med 
tanke på att likheter och skillnader i materialet hade blivit tydligare. Ett annat 
tillvägagångssätt för att besvara syftet skulle kunna vara en intervjustudie av sjuksköterskor 
inom palliativ vård. Det är dock en mer tidskrävande metod som valdes bort på grund av 
tidsbrist. 
 
Vårdvetenskapliga granskade och publicerade artiklar söktes i databaserna CINAHL Plus och 
PubMed. Anledningen till att inte fler databaser användes beror på att författarna var mest 
förtrogna med dessa två. Enligt International Council Of Nurses (ICN, 2014) blir färdigheter i 
att söka aktuell vetenskap mycket relevanta i kommande yrkesliv, när vård ska bedrivas 
utifrån evidens. Det upplevdes svårt att finna sökord och kombinationer av sökord för att 
hitta artiklar som svarade på syftet. Orsaken till detta berodde troligtvis till viss del på 
språksvårigheter. Exempelvis kan sökordet ”terminally ill” nämnas. I svenskan anses 
terminalvård vara ett oaktuellt begrepp, vilket det inte är i engelskan. Det engelska språket 
upplevdes delvis som ett hinder i processen med examensarbetet. En bibliotekarie från 
Mälardalens högskola hjälpte till med handfasta tips och råd för att finna sökord och hur 
sökning i databaser enklast sker. Vid de sökningar som gav många träffar lästes alla titlar i 
första hand och därefter läste författarna samtliga abstract för att få en uppfattning om de 
artiklar som framkommit. Utifrån abstract valdes den eller de artiklar med störst relevans  
och som svarade an mot detta arbetets syfte. För att undvika feltolkning och missförstånd 
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användes i första hand lexikon men även google translate. Trots det användes aldrig 
trunkering vid sökning vilket kan ha minskat urvalet av artiklar. Den beskrivande syntesen 
medförde att det gjordes ett minimum av omtolkning. Viss omtolkning kan ha uppstått ändå 
i och med att originalmaterialet är skrivet på engelska, vilket översattes till svenska. 
 
De flesta artiklar som hittades beskrev patientens perspektiv och det fanns färre artiklar ur 
sjuksköterskeperspektiv. Samtliga valda artiklar kvalitetsgranskades utifrån Fribergs (2017) 
granskningsmall för kvalitativa artiklar. Mallen utgick ifrån fjorton frågor där varje besvarad 
fråga motsvarade ett poäng. Detta moment upplevdes svårt då erfarenhet av att granska 
vetenskapliga artiklar kunde konstateras vara mycket begränsad. Inte någon av de valda 
artiklarna uppfyllde maximalt antal poäng efter granskning men samtliga artiklar bedömdes 
ändå vara trovärdiga då de fick poäng mellan 10-14 av 14 möjliga. Svagheten i detta 
examensarbete är att de valda artiklarnas syfte är av lite varierande slag. Det beror delvis på 
svårigheten i att söka artiklar men också på den bristande forskningen om upplevelsen att 
förmedla hopp till patienten i ett palliativt skede. Författarna valde ändå att använda det 
aktuella materialet på grund av att det är ett viktigt ämne. Hoppet är en inneboende resurs 
hos patienten och sjuksköterskan behöver ha kunskap om den och kunna locka fram den. 
Flera artiklar svarade an mot respektive syfte ur sjuksköterskans, patientens och närståendes 
perspektiv. Granskningen och resultatet här redogör endast för sjuksköterskans perspektiv. 
Examensarbetet är delvis baserat på gammal forskning men det berör hopp i relation till 
palliativ vård och fenomenet beskrivs på liknande sätt oavsett artikelns ålder eller var studien 
utförts. Friberg (2017) menar att vetenskap ska betraktas som färskvara. I detta fall kunde 
likheter om begreppet hopp konstateras vara likvärdiga över tid, vilket förklarar materialets 
urval.  
 
Henricsson (2012) beskriver trovärdighet genom författarens påverkan på läsaren där 
kunskap och resultat framstår som rimliga och giltiga.  Trovärdigheten i detta arbete styrks 
då styrkor och svagheter som arbetet uppvisar redogörs. Arbetets process redovisas noggrant 
och författarnas förförståelse och privata åsikter har lagts åt sidan, för att på ett rättvist sätt 
redovisa studiernas resultatet. Alla studier var av god kvalitet, publicerade och granskade 
enligt Peer reviewed. Samtidigt bör trovärdigheten ifrågasättas eftersom resultatet redovisar 
ett kvinnligt perspektiv av fenomenet hopp. Endast ett fåtal män ingår som deltagare i de 
utvalda granskade vårdvetenskapliga artiklarna. Resultatet hade möjligen haft en annan 
synvinkel om andelen kvinnor och män varit lika representerade. Likaså påverkade 
artiklarnas originalspråk trovärdigheten negativt när översättning blev nödvändig. I och med 
det kunde inte texterna hållas lika textnära som om de använts i sitt ursprung. Arbetets 
giltighet avser sanningshalten i resultatet (Henricsson, 2012). Det som styrker 
examensarbetets giltighet är att alla deltagare i samtliga studier arbetade inom den palliativa 
vården med erfarenhet av olika grad. Samtliga deltagare ställde frivilligt upp och de ansåg sig 
ha ett betydelsefullt arbete inom den palliativa vården. Studiernas giltighet säkerställdes 
genom en kvalitetsgranskning utifrån en kvlitetsgranskningmall (Friberg, 2017). 
Examensarbetet har skrivits i par, vilket stärker giltigheten när det funnits gott om tid för 
diskussion och reflektion kring arbetets process och resultat. En svaghet kan finnas i de 
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författare som skrivit de granskade artiklarna, eftersom samma namn återkommer i flera 
artiklar. Det betyder att ett färre antal forskare har beskrivit fenomenet hopp, eventuellt 
utifrån en förförståelse som inte redovisas. Bilagor visar hur och med vilka sökord materialet 
söktes i databaserna CINAHL Plus och PubMed. Tabeller redovisar hur nyckelfynd 
identifierades och grupperades i två olika teman med totalt fyra subteman. Referenslistan 
redogör för de källor som användes under arbetets gång.  
Överförbarhet (Henricsson, 2012) betyder att resultaten av studien kan appliceras på andra 
grupper eller annan kontext. Detta examensarbete förmodas ha relativt god överförbarhet då 
begreppet hopp i palliativ vård är ett allmänmänskligt fenomen som i de aktuella studierna 
visade sig vara likartat oavsett tid, etnicitet eller plats i världen. Religion och trostillhörighet 
är något som inte nämns och om den biten skulle inkluderas kanske resultatet skulle bli mer 
nyanserat beroende på deltagarnas trosuppfattning. Materialet som litteraturstudien utgick 
ifrån var inte homogent vilket i sin tur ger ett brett perspektiv och styrker studiens 
överförbarhet. Samtidigt baseras studien på endast tolv vårdvetenskapliga artiklar, vilket 
skulle kunna anses vara för få och därmed minska överförbarheten. 

6.3 Etikdiskussion 
Datamaterialet som använts var från början på engelska och har översatts till svenska när 
nyckelfynd plockats fram. Vissa ord har översatts med Google Translate, vilket medförde viss 
risk för missförstånd. Materialet har lästs igenom ett flertal gånger för att få god uppfattning 
om innebörden, för att inte missa viktiga fynd och för att minska risken för feltolkning. En 
noggrann diskussion av innehåll och betydelse har genomförts av författarna vid flera 
tillfällen för att minska risken för feltolkning. Att plagiera eller förfalska befintligt material är 
oetiskt och inte tillåtet (CODEX, 2017). För att undvika detta har det bearbetade materialet 
omarbetats till egna ord och formuleringar. Alla vetenskapliga artiklar har valts ut enligt 
forskningsetiska riktlinjer CODEX (2017) genom att vara peer reviewed. Författarna har 
försökt hålla tillbaka sin egen förförståelse då det finns många uppfattningar kring ämnet. 
Vid referering användes APA-manualens riktlinjer (American Psycological Association, 2017) 
för korrekt referering till originalkälla. Även använda citat från artiklarna som har använts 
för att förstärka resultatet har angivits enligt APA-manualen med källhänvisning och 
sidnummer.  

7 SLUTSATS 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att begreppet hopp är komplext. Definitionen av 
hopp är individuell och beror på var den enskilda människan befinner sig. Genom att lyfta 
begreppet hopp kan sjuksköterskan komma att se det som en inneboende resurs hos 
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patienten och sig själv. Den resursen bör utnyttjas och tas tillvara på bästa sätt. 
Sjuksköterskan med förmåga att inge hopp till patienten, är en självreflekterande och mogen 
person. Hen har erfarenhet och kunskap i att kommunicera och bygga relationer grundade på 
tillit, autonomi och värdighet. Vidare har sjuksköterskan förmåga att vara inkännande för att 
upprätthålla balans mellan hopp och den mängd information som delges patienten. 
Sjuksköterskan vårdar och lindrar, och först då sjuksköterskan blir medveten om de olika 
pusselbitarna som behövs för att inge hopp kan hen göra det ännu bättre. Det goda i 
förmågan att inge hopp sprider sig likt ringar på vattnet. Det kommer patienten till del, 
teamet, samhället och kanske till och med världen. 
 
I examensarbetet har metaforer nämnts som ett arbetsredskap för sjuksköterskan och 
patienten vilket kan bidra till hoppfullhet. Med kännedom om metaforer och hur de kan 
användas får sjuksköterskan möjlighet att lindra och avdramatisera såväl svåra samtal som 
möten.  
 
Slutligen kan konstateras att sjuksköterskan som har för avsikt att vårda hela människan 
trots allt behöver lindra den fysiska smärtan först och därefter den psykiska, existensiella och 
psykosociala för att patienten skall få en känsla av hopp. Begreppet hopp är komplext och 
hopp om livet ter sig ganska lika nu som förr.  

7.1 Förslag på vidare forskning 
Känslan av hopp är en resurs vilket gör skillnad för individen, arbetsplatsen och samhället i 
stort. Vidare forskning inom de områden som påverkar hur sjuksköterskan blir tryggare i sin 
yrkesroll och förmågan att inge hopp till patienten höjer yrkeskompetensen. Detta kan ske 
genom intervjustudier av erfarna sjuksköterskor inom den palliativa vården, där de med egna 
ord får berätta om förmågan att inge hopp. En kunskapslucka som visade sig i resultatet var 
den oerfarna sjuksköterskans kommunikativa osäkerhet i svåra samtal. Fenomen som 
forskningen skulle kunna tydliggöra är hur sjuksköterskan uppnår självinsikt och metoder i 
hur sjuksköterskan utvecklar sin kommunikativa förmåga. Forskningen skulle också kunna 
fastställa nyttan av goda rutiner och metoder för reflektion.  
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perception	of	
hope,	nursing,	
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palliative	care		

Peer	reviewed	
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Advanced	
search	
References	
available	
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BILAGA B ARTIKELMATRIS 
Nr Artikel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1 
 
 

Titel: After you: 
conversations 
between patients 
and healthcare 
professionals in 
planning for end of 
life care 
Författare: Almack, 
K., Cox, K., 
Moghaddam, N., 
Pollock, K. & 
Seymour, J. 
Tidskrift: Bio Med 
Central 
Årtal:2012 

Att undersöka 
hur de svåra 
samtalen om 
kommande död 
kan underlättas 
för 
vårdpersonal 
och patienter. 

Kvalitativa 
intervjuer med 
fem vårdgivare 
av palliativ vård. 
15 vårdpersonal, 
18 patienter, 11 
anhöriga. 

Sjuksköterskan 
var ofta 
tveksam till att 
ta initiativet 
till de svåra 
samtalen där 
dödlighet bör 
erkännas. De 
leddes ofta av 
signaler från 
patienten eller 
av intuition om 
när det var rätt 
tid att ha 
samtalet. 

10/14 

2 
 

Titel: Nurses’ 
perception of hope 
in patients with 
cancer: a palliativ 
care perspective 
Författare: Benzein, 
E. & Saveman, BI. 
Tidskrift: Cancer 
Nursing TM 
År: 1998 

Beskriva 
sjuksköterskors 
uppfattning av 
hopp bland 
cancerpatienter 

Kvalitativ 
studie. 
Intervjuer som 
analyserades 
efter en 
fenomenologisk-
hermeneutisk 
metod. 
 

Resultatet 
sammanfattas 
i fem teman; 
inre styrka och 
energi, viktiga 
händelser, stöd 
för anhöriga, 
bekant miljö, 
förtroende för 
behandling. 
Sjuksköterskan 
kan genom den 
här studien 
bredda 
innehållet i 
fenomenet 
hopp 

13/14 

3 

 

Titel: Iranian nurses’ 
preparation for loss: 
finding a balance in 
end-of-life care 
Författare: 
Boroujeni, A., 
Mohammadi, R., 
Fatemeh 
Haghdoost,Oskouie, 
S., Sandberg, J. 
Tidskrift: Journal of 
Clinical Nursing. 
År: 2009 

Undersöka 
sjuksköterskans 
och patientens 
interaktion vid 
obotliga 
sjukdomar i 
akutvård med 
fokus på 
sjuksköterskans 
förberedelse. 

 
 

Grounded 
theory, 
intervjuer. 
 

 
 
 

Resultaten 
visade en 
övervägande 
avvägning 
mellan 
reparativ och 
palliativ vård, 
information 
och hopp, 
förväntningar 
och förmågor 
och intimitet 
och distans. 

11/14 
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Nr Artikel Syfte Metod Resultat Kvalitet 
4 
 

Titel: Nursing 
futility, managing 
medicine: Nurses 
perspectives on the 
transition from 
life-prolonging to 
palliative care 
Författare: Broom, 
A. & Kirby, K. 
Tidskrift: Health 
Vol.20(6) 
Årtal: 2016 

Att belysa 
sjuksköterskors 
centrala roll för 
att främja hälsa 
genom 
kommunikation 
hos patienter 
som övergår 
från kurativ till 
palliativ vård. 

Kvalitativ 
studie där 
sjuksköterskor 
har intervjuats 
om 
erfarenheter 
av svåra 
samtal och  
omsorg i 
samband med 
övergången 
från kurativ 
till palliativ 
vård. 

Dessa 
övergångsmöten 
är viktiga men 
kan samtidigt 
vara en stor 
utmaning för 
sjuksköterskan. 

11/14 

5 
 

Titel: Fostering 
coping and 
nurturing hope 
when discussing 
the future with 
terminally ill 
cancer patients and 
their caregivers 
Författare: Clayton, 
J.,Butow, P., 
Arnold, R. & 
Tattersall, M. 
Tidskrift: Wiley 
InterScience 
Årtal: 2005 

Att diskutera 
prognoser och 
livets slutskede 
med vårdgivare 
och patienter i 
palliativt skede 
och samtidigt 
främja hopp. 

Kvalitativ 
studie. 
Individuella 
intervjuer med  
19 patienter 
med långt 
framskriden 
cancer och 24 
vårdgivare 
från 3 olika 
palliativa 
team. 

Teman i form av: 
betona vad som 
kan göras, ta 
kontroll över 
fysiska symtom, 
emotionellt stöd, 
vård och 
värdighet, 
praktiskt stöd, 
realistiska mål. 
Två teman om 
att främja hopp: 
balans mellan 
sanningstolkning 
och vårdande 
hopp och 
hoppets 
spektrum. 

10/14 

6 
 

Titel: Nurses’ 
challenges in view 
of the pain and 
suffering of 
families of terminal 
patients 
Författare: 
Fernandes, M. & 
Komessu, J.H. 
Tidskrift: Rev Esc 
Enferm SP 
År: 2013 
 
 

Identifiera de 
utmaningar 
som sjuk- 
sköterskan 
ställs inför då 
det kommer till 
lidande. Data 
som hjälper 
familjer och 
patienter utan 
hopp om bot. 
 

Kvalitativ 
studie. Semi-
strukturerade 
intervjuer 

För att kunna 
hjälpa patienter 
och familjer 
måste 
sjuksköterskan 
reflektera över 
sina egna 
personliga och 
etiska 
värderingar i 
förhållande till 
döendet 

10/14 
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Nr Artikel Syfte Metod Resultat Kvalitet 
7 
 

Titel:How 
haematological 
cancer nurses 
experience the 
threat of 
patients 
mortality 
Författare: 
Leung, D., 
Esplen, M.J., 
Peter, E., 
Howell,D., 
Rodin,G. & 
Fitch, M. 
Tidskrift:Journal 
of advanced 
nursing. 
Årtal:2012 

Att undersöka hur 
cancer 
sjuksköterskor 
upplevde och 
hanterade hotet 
om patientens 
kommande död på 
en 
hematologienhet i 
Ontario, Kanada. 

Kvalitativ studie 
med 
fenomenologisk 
tolkning utifrån 
Benner med 
halvstrukturerade 
intervjuer där 19 
erfarna 
sjuksköterskor 
deltog. 

Resultaten 
betonar fynden 
på 
sjuksköterskans 
interna konflikt 
om patienten ska 
fortsätta 
bekämpa sin 
sjukdom eller om 
de ska ”spränga 
hoppets bubbla” 
och 
sjuksköterskornas 
osäkerhet i att 
besvara frågor om 
död och döende. 

11/14 

8 
 

Titel: Improving 
Communication 
on hope in 
palliative care. A 
qualitative study 
of palliative care 
professionals’ 
metaphors of 
hope: grip, 
source, tune and 
vision 
Författare: 
Olsman, E., 
Duggleby, W., 
Nekolaichuk, C., 
Willems, D., 
Gagnon, J., 
Kruizinga, R. & 
Leget, C.. 
Tidskrift: 
Journal of  pain 
and symptom 
management 
År: 2014 

Beskriva 
sjukvårdspersonal-
ens palliativa 
perspektiv på hopp 
genom att beskriva 
metaforer som de 
använde spontant 

Semistrukturerade 
intervjuer 

Hopp beskrivs 
bl.a. som ett 
grepp vilket 
innebär säkerhet, 
styrka, harmoni 
och en vision som 
innebär ett 
positivt 
perspektiv. 

13/14 
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Nr Artikel Syfte Metod Resultat Kvalitet 
9 
 

Titel: Solitude: 
balancing 
compassion and 
empoerment in 
a relation ethics 
of hope – an 
empirical-ethical 
study in a 
palliative care 
Författare: 
Olsman, E., 
Willems, D. & 
Leget, C. 
Tidskrift: Med 
Health Care 
År: 2016 

Att beskriva 
relationen 
mellan hopp och 
etik baserat på 
perspektiv ur 
vårdpersonal, 
patient och 
närstående 

En kvalitativ 
longitudinell 
studie baserat på 
berättande 
teorier. 
Halvstrukturerade 
intervjuer 

En balans att 
erkänna både hopp 
och lidande. Hopp 
och makt 
reflekterades i det 
etiska begreppet 
empowermwnt. 

12/14 

10 
 

Titel: 
Harmonizing 
hope: A 
grounded theory 
study of the 
experience of 
hope of 
registered 
nurses who 
provide 
palliative care in 
community 
settings 
Författare: Penz, 
K., & Duggleby, 
W. 
Tidskrift: 
Palliative and 
supportive care 
År: 2011 

Undersöka 
palliativa 
sjuksköterskors 
erfarenhet av 
hopp och 
utveckla en 
teoretisk modell 
om hopp i livets 
slut.  
 
 

Konstruktivistisk 
grounded theory. 
 

Resultatet visar att 
hoppet är mycket 
viktigt inom den 
palliativa vården. 
Studien visar också 
att hopp är ett 
outforskat ämne. 
 
 
 

11/14 

11 
 

Titel: Sustaining 
hope as a moral 
competency in 
the context of 
aggressive care  
Författare: 
Peter, E., 
Mohammed, S. 
& Simmonds, A. 
Tidskrift: 
Nursing Ethics 
Vol. 22(7) 
Årtal:2015 

Att utforska 
sjuksköterskors 
moraliska 
kompetens 
relaterad till 
förmåga att 
främja hopp till 
patienter och 
deras 
närstående med 
ett sekundärt 
syfte att förstå 
hur 
kompetensen 
fångas av det 
social-moraliska 
rummet som 
arbetsmiljön 
utgör. 

Kvalitativ studie En utmaning att 
hitta balansen 
mellan falska 
förhoppningar och 
hopp. Behålla 
sjuksköterskornas 
egna hopp 
identifierades som 
ett undertema 

13/14 
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Nr Artikel Syfte Metod Resultat Kvalitet 
12 
 

Titel: 
Supporting 
hope and 
prognostic 
information: 
Nurses’ 
prespectives on 
their role when 
patients have 
life-limiting 
prognoses 
Författare: 
Reinke, L.F, 
Shannon, S.E., 
Engelberg, R.A., 
Young, J.P. & 
Curtis, J.R. 
Tidskrift: 
Journal of pain 
and symptom 
management 
År: 2010 
 

Beskriva 
sjuksköterskans 
perspektiv på att 
möta patientens 
behov av hopp 
och information 
om sjukdom och 
erbjuda insatser 
som förbättrar 
kommunikationen 
om vård i livets 
slut 

Semistrukturerade 
intervjuer 

Tre teman 
framkom. 
Sjuksköterskan 
stödjer 
patienternas 
förhoppningar 
med fokus på 
livskvalitet och 
förtroende, ger 
information till 
patienten och 
bedömningar 
därefter och 
identifiera hinder. 

12/14 

 



 

 

BILAGA C KVALITETSGRANSKNING 

 
Granskning av kvalitativa artiklar 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 
avgränsat? 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven? 
• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
• Hur är metoden beskriven? 
• Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 
• Hur har data analyserats? 
• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 
• Vad visar resultatet? 
• Hur har författarna tolkat studiernas resultat? 
• Vilka argument förs fram? 
• Förs det några etiska resonemang? 
• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 
• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 

(Friberg, 2017, s.187)  
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