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Abstrakt

Att känna hopp när en närstående är sjuk kan upplevas 
som en berg och dalbana. Syftet med denna litteraturstudie 
var att beskriva närståendes upplevelse av hopp när en 
person drabbas av sjukdom. Litteraturstudien är baserad 
på  tjugotre vetenskapliga artiklar som analyserats med en 
manifest kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i 
fyra kategorier: Hopp påverkas av information, Andlighet 
och alternativa metoder ger en känsla av hopp, Relationer 
med andra människor ger hopp och Hopp är under ständig 
förändring. Det framkom att information och kunskap om 
sjukdomen bidrog till att närstående kände hopp, men att 
information inte alltid gavs ut rätt eller att det uteblev helt. 

Nyckelord: Hopp, familj, omvårdnad, sjukdom, upplevelse, förhållande.
                                               litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys
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Hopp kan enligt Kim, Kim, Schwartz-Barcott och Zucker (2006) definieras som en essentiell och 

viktig del i människans liv och hälsa. Hopp kan beskrivas som en inre kraft som driver människan 

till att vilja leva. Det är många gånger hoppet som ger en mening med livet då det är en stor tillgång 

( Kylmä & Vehviläinen-Julkunen, 1997). Enligt Johnson (2007) kan hopp fungera som en coping 

mekanism och som energikälla för att orka fortsätta. Enligt Kylmä och Vehviläinen-Julkunen (1997) 

kan hopp även definieras som något som påverkar framtiden, en källa till mänskligt liv och är något 

som förändras när livet förändras. Genom tron på Gud kan patienter känna hopp, men känslan av 

hopp kan även komma av att utföra aktiviteter som man brukar. En källa till hopp är att kunna 

utföra de små sakerna vilket ger människan glädje. För patienter baseras hoppet på samhörigheten 

med familj, vänner eller Gud (Kim et al., 2006). Hopp kan hjälpa människan att anpassa sig och 

förbereda sig att förstå meningen med en sjukdom, bibehålla en hög nivå av välmående och ge en 

anledning till att bara vara (Mattioli, Repinski & Chappy, 2008).

För patienter som känner kaos kan en närstående verka lugnande. Närstående är en viktig källa till 

stöd för patienter som lever med sjukdom och besök av närstående upplevs glädjande och viktigare 

än övriga besökare. Närstående upplevs kunna ge personer med sjukdom anledning att orka fortsätta 

kämpa, de inger patienter kraft som endast nära relationer kan göra. Det är en trygghet för patienter 

att det ges möjlighet till att närstående finns nära.Genom att de närstående finns med inges en 

känsla av styrka och trygghet och förståelsen mellan parterna ökar. En del patienter kan känna att 

deras sjukdom/skada blir en börda för de närstående (Engström & Söderberg, 2007). 

En närstående som känner sig tillfreds är ett bättre stöd för patienten än en närstående som inte mår 

bra och därför är det viktigt att fokus även läggs på närstående. Med närstående i denna 

litteraturstudie menas personer som för patienten upplevdes tillhöra de närmsta. De behöver således 

inte vara släkt utan en närstående kunde vara till exempel en nära vän. En närstående är en person 

som ansågs viktig och betydelsefull, en människa som brydde sig om. Enligt Öhman och Söderberg 

(2004) kan närstående till personer som drabbats av kronisk sjukdom uppleva en förlust av frihet 

eftersom deras liv måste anpassas efter den drabbade. En närstående har ofta en viktig roll i den 

drabbades liv och därför behöver även närstående stöd. Både de drabbades upplevelse av hälsa i 

sjukdom och de närståendes upplevelse av hälsa vid sjukdom är viktiga faktorer.

Enligt en studie av Thorne et al., (2007) har patienter som diagnostiserats med cancer eller kronisk 

sjukdom önskemål om att vårdpersonal via kommunikation kan ge hopp och stöd. Kommunikation 

spelar en viktig roll i patientvården och det är en stor utmaning för vårdpersonal att kunna delge 

patienter information, speciellt vid sämre prognoser. I dessa lägen är det viktigt att kunna inge hopp 
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och att bevara en optimal coping. Patienter önskade att information omkring sjukdomen ska vara 

individuellt anpassad, att den är sanningsenlig samtidigt som den inger hopp. Enligt en studie av 

Öhman och Söderberg (2004) är det en förutsättning att kunna lyssna till patienten för att kunna 

hjälpa och stötta. En positiv relation mellan patient och sjuksköterska kan uppkomma genom en 

patientcentrerad kommunikation och detta är nödvändigt för en vård med hög kvalité. Att 

sjuksköterskor ger information om resurser, valmöjligheter och beskriver vården, men även 

uppmuntran och att visad empati reducerar ängslan inför framtiden. Respekt ska visas för patienters 

autonomi (Yamada och Holmes, 2008). 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005) står det bland annat 

att sjuksköterskan ska tillvarata patientens och/eller närståendes kunskaper och erfarenheter, att 

sjuksköterskan ska utgå ifrån patienten och/eller närståendes önskemål och vid behov föra deras 

talan. Det står vidare att sjuksköterskan ska tillgodose patientens basala och specifika omvårdnads 

behov och där ingår den sociala aspekten. En sjuksköterska ska också kunna kommunicera med 

såväl patienter som närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt samt avsätta tid för att 

genomföra detta. Sjuksköterskan ska kunna föra en dialog med patienten och/eller de närstående där 

stöd och vägledning ges för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling.

Vårdpersonal som satte fokus på patienters prestationer och liv istället för på deras sjukdom gav 

patienter hopp (Johnson, 2007). Sjukvårdspersonal kan ha en positiv inverkan på hopp genom att ge 

information på ett kärleksfullt, ärligt och respektfullt sätt och genom att ta sig tid att lyssna inges en 

känsla av trygghet för patienterna (Mattioli et al., 2008). För patienter kan hopp handla om tillit och 

tro och att se till det positiva i livet. En fråga som kan ställas är gäller detta även för närstående till 

sjuka personer? För att kunna stödja personer i sin roll som närstående är det viktigt att ha kunskap 

om deras upplevelse av faktorer som påverkar deras upplevelse av hopp. Syftet med vår 

litteraturstudie var att beskriva närståendes upplevelser av hopp när en person drabbats av sjukdom.

Metod

Litteratursökning och kvalitetsgranskning

Databaserna Cinahl, Pubmed och Academic Search Elite användes för att göra en systematisk 

litteratursökning.  Sökord som vi använde oss av var family, care, nursing, hope*, illness, 

experience, support, patient, relationship, spouse, family members. Sökorden provades i olika 

kombinationer. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s.69) beskrev trunkering, vilket innebar att 

ett ord försågs med ett asterisk (*). Detta medförde att databasen sökte på ordet med en variation på 

ändelsen. Efter att artikelsökningarna påbörjats utökades sökningen till en bredare tidsperiod, 
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eftersom det upplevdes svårt att finna artiklar. Vi har även sökt manuellt i referenslistor från redan 

erhållna vetenskapliga artiklar. Efter att översiktligt gått igenom först titlar och sedan abstrakt så 

valdes slutligen artiklar som svarade mot syftet ut. De kvalitetsgranskades och bedömdes, varav 

tjugotre artiklar kom att ingå i analysen.Under artikelsökningarna söktes det efter vetenskapliga 

artiklar som publicerats mellan 1998 - 2008 eftersom så ny forskning som möjligt önskades. 

Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade och därför användes ”peer reviewed”. Artiklarna 

skulle även vara publicerade eller godkända för publicering samt svara mot vårt syfte. Deltagarna i 

studien skulle vara vuxna personer som hade närstående som drabbats av sjukdom. Presentation av 

databassökningarna finns i tabell 1.

Till kvalitetsgranskning av artiklarna användes ett protokoll för granskning av kvalitativa artiklar 

enligt Willman et al., (2006, s.156). Vid kvalitetsgranskning av studierna granskades bland annat 

studiens uppbyggnad, frågeställning och urval. Metodavsnittens redovisning, om de var lätt att följa 

och överskådligt, vilket gjorde det lätt att bedöma datainsamling, analysmetod, hur analysprocessen 

gått till och att den var tydlig och rimlig. Om giltighet och pålitligheten hos data var hög och om 

analysproblem diskuterades kunde den vetenskapliga kvalitén bedömas som hög (Willman et al., 

2006, s. 94, 97). För att bedöma artikeln som hög kvalitet skulle de ovanstående kriterierna i 

protokollet finnas tydligt beskrivet. För att bedömas som medel kvalitet kunde det saknas en eller 

finnas en otydlighet i dessa kriterier och för att bedömas som låg kvalité saknades mer eller fanns 

fler otydligheter i dessa ovanstående kriterier.

Tabell 1 Översikt av litteratursökningar samt utvalda artiklar 
Syftet med sökning: upplevelsen av hopp när en närstående är sjuk
Academic search elite 20080919 (peer reviewed. 1998-2008)
Söknr                              *)                                 Sökterm                       Antal ref                     Antal utvalda
                                                                                                                                                    artiklar
1 FT Experience and

Hope and
Patient

233 3

2 FT Hope* 13064 0

3 FT Relative* 86447 0

4 FT Care 174078 0

5 FT Nurse* 106208 0

6 FT Experience 81665 0

7 FT Significants 137796 0

8 2 + 6+ 7 107 1

9 2 + 3 + 4 68 1
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Syftet med sökning: upplevelsen av hopp när en närstående är sjuk
Academic search elite 20080922  (peer reviewed. 1990-2008)
Söknr                            *)                                   Sökterm                       Antal ref                     Antal utvalda
                                                                                                                                                    artiklar
1 FT Hope* 13064 0

2 FT Relative* 86445 0

3 FT Care 174078 0

4 FT Experience 81664 0

5 FT Support 144414 0

6 FT Relationship 162581 0

7 FT Illness 32068 0

8 9 Experience 100591 0

Syftet med sökning: upplevelsen av hopp när en närstående är sjuk
Academic search elite 20080922  (peer reviewed. 1990-2008)
Söknr                            *)                                   Sökterm                       Antal ref                     Antal utvalda
                                                                                                                                                    artiklar
9 1 + 7 + 8 107 0

10 1 + 6 + 7 + 8 26 1

11 1 + 6 + 4 32 0

Syftet med sökning: upplevelsen av hopp när en närstående är sjuk
Cinahl 20080911 (peer reviewed. 1998-2008)
Söknr                            *)                                 Sökterm                       Antal ref                     Antal utvalda
                                                                                                                                                    artiklar
1 FT Hope and

Health
768 1

2 FT Concerns and
Family care-givers

39 2

3 FT Family and
Perspectives and 
cancer and
Hope

7 1

4 FT Sources and
Hope

328 0

5 FT Sources and
Hope and
Family*

43 1

Syftet med sökning: upplevelsen av hopp när en närstående är sjuk
Cinahl 20080919 (peer reviewed. 1998-2008)
Söknr                           *)                                  Sökterm                       Antal ref                     Antal utvalda
                                                                                                                                                    artiklar
1 FT Spousal 298 0

2 FT Hope* 1644 0

3 FT Relatives 1328 0
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4 FT Partner* 5579 0

5 3 + 4 67 2

6 1 + 2 13 1

7 2+ 3 48 0

8 2 + 4 203 0

9 2 +  3 + 4 8 0

Syftet med sökning: upplevelsen av hopp när en närstående är sjuk
Cinahl 20080924 (peer reviewed. 1990-2008)
Söknr                            *)                                 Sökterm                       Antal ref                     Antal utvalda
                                                                                                                                                    artiklar
1 FT Hope* 9421 0

2 FT Relatives 3261 0

3 FT Partner* 16544 0

4 1 + 2 89 1

5 1 + 3 308 1

Syftet med sökning: upplevelsen av hopp när en närstående är sjuk
Cinahl 20080926 (peer reviewed. 1995-2008)
Söknr                            *)                                 Sökterm                       Antal ref                     Antal utvalda
                                                                                                                                                    artiklar
1 FT Hope* 3347 0

2 FT Relatives* 1813 0

3 FT Care* 110924 0

4 FT Partner* 8997 0

5 1 + 3 + 4  53 1

Syftet med sökning: upplevelsen av hopp när en närstående är sjuk
PubMed 20080924 (peer reviewed. 1998-2008)
Söknr                            *)                                 Sökterm                       Antal ref                     Antal utvalda
                                                                                                                                                    artiklar
1 FT Experience 221109 0

2 FT Family 543056 0

3 1 + 2 98574 0

4 1 + 2 71 1

*) FT=Fritext

De övriga artiklar som använts som ingått i analysen har sökts via referenser i andra artiklar.

Analys  

En kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats har använts och detta var enligt Downe-
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Wamboldt (1992) ett sätt att både systematiskt och objektivt hantera data muntlig, visuell eller 

nedskrivet, utan att förvränga eller lägga in egna tolkningar. Relevanta artiklar som svarade mot 

syftet valdes ut (tabell 2). Artiklarna lästes, extraherades och kodades med siffror för att enkelt 

kunna hitta tillbaka till artikeln. När alla textenheter var extraherade påbörjades kondenseringen. 

Kondenseringen gjordes stegvis för att inte riskera att ta bort ”kärnan” i texten. När textenheterna 

var kondenserade fördes de samman i kategorier. De färgkodades och sattes ihop utifrån sitt 

innehåll. Kategorierna bestod av textenheter som hade liknande innehåll. Kategoriseringen gjordes 

stegvis från små kategoriseringar till bredare kategorier tills det inte gick att föra samman fler. 

Kategoriseringen upphörde när de var rena och uteslöt varandra. När kategorierna var klara skrevs 

brödtext som resultat med citat som styrkte resultatet. 

Tabell 2 Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=23)
Deltagare 
(Årtal)

Typ av studie Deltagare
(närstående)

Metod Huvudfynd Kvalitet 

Adelbratt &
Strang
(2000)

Kvalitativ (n=15) Intervjuer 
Innehållsanalys 
och kontext 
analys enligt 
hermeneutisk 
metod

Patienter och 
närstående är 
upptagna med 
tankar om döds 
ängslan som 
hindrar hoppet.

Hög

Almberg et al.
(1997)

Kvalitativ (n=46) Intervju,
öppna frågor
Innehållsanalys

 Närståendes 
känslor är 
individuella.  Att 
söka information 
och socialt stöd 
var effektiva 
strategier för att 
bygga ett hopp.

Hög

Bland & 
Darlington
(2002)

Kvalitativ (n=16) Djupgående 
intervjuer
Tematisk analys.

Vikten av att 
känna hopp och 
olika källor till 
hopp.

Hög

Borneman et al.
(2003)

Kvantitativ/kvalit
ativ

(n=45) Strukturerade 
intervjuer.
Innehållsanalys

 Närstående 
behöver stöd och 
hopp när en 
anhörig går 
igenom palliativ 
operation.

Medel

Engström &
Söderberg
(2004)

Kvalitativ (n=7) Kvalitativ 
tematisk 
innehållsanalys 
enligt 
fenomenologisk 
hermeneutisk 
metod

Det är viktigt att 
få vara nära sin 
närstående som 
är sjuk även om 
det kan kännas 
skrämmande.

Hög
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Deltagare 
(Årtal)

Typ av studie Deltagare
(närstående)

Metod Huvudfynd Kvalitet

Ferrell et al.
(2002 )

Kvalitativ (n=10) ”brevväxling”
Insamling av 
brev.
Innehållsanalys

Studien visar att 
närstående 
betonar vikten av 
psykosociala och 
andliga stöd.

Låg/medel

Frid et al.
 (2006)

Kvalitativ (n=17) Intervjuer
Narrativ analys

 Närstående 
upplever 
svårigheter med 
att komma 
underfund med 
döden som en 
djup kontrast till 
vad de är 
bekanta med.

Hög

Gelling 
(1999)

Kvalitativ (n=7) Semi-
strukturerade
intervjuer
Fenomenologisk 
ansats enligt 
Colaizzi.

 Vikten av att 
känna hopp vid 
traumatisk 
hjärnskada

Medel

Heidari et al. 
(2002)

Kvalitativ (n=20) Intervjuer
Tematisk analys.

 Hur viktigt det 
är med 
information och 
delaktighet i 
vårdandet av 
närstående.

Medel

Herth,
(1993)

Kvalitativ (n=25) Semistrukturerad
e intervjuer med 
intervjuguide
Metodisk 
triangulering.

 Hoppets 
betydelse när en 
närstående är 
sjuk.

Hög

Kirk et al.
(2004)

Kvalitativ (n=35) Semi-
strukturerade 
intervjuer, 
intervjuguide.
Latent 
innehållsanalys.

 Behov av 
medkänsla och 
respekt för 
individuella 
behov där hopp 
är ett viktigt 
behov.

Hög

Paulson et al.
(2003)

Kvalitativ (n=14) Narrativa 
intervjuerna
Fenomenologisk, 
hermeneutisk 
metod.

 Närstående 
behöver stöd av 
vårdpersonal, då 
det är en kamp 
att leva med en 
person som lever 
med smärta.

Hög
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Deltagare 
(Årtal)

Typ av studie Deltagare
(närstående)

Metod Huvudfynd Kvalitet

Pellitier-
Hibbert
& Sohi
(2001)

Kvalitativ (n=41) Intervjuer, 
Öppna frågor
Tematisk analys.

Osäkerhet är en 
källa till stress. 
Närstående ser 
sköterskor som 
ett bra stöd. En 
förståelse av 
sjukdomen 
hjälper att vilja 
och orka 
fortsätta.

Hög

Proot et al.,
(2003)

Kvalitativ (n=13) Intervju med 
öppna frågor och 
frågeguide.
Grounded theory
Data 
triangulering

 De närstående 
balanserar 
mellan bördan att 
vårda och 
förmågan till 
coping. Det finns 
en sårbarhet när 
en närstående 
vårdas.

Hög

Steel &
Davis
(2006)

Kvalitativ (n=29) Intervjuer
Observationer.
Fenomenologisk
Metod

 Föräldrar ställs 
inför psykiska, 
ekonomiska och 
andliga effekter i 
livet när ett barn 
drabbas av 
sjukdom.

Hög

Strang &
Strange
(2001)

Kvalitativ (n=16) Intervjuer
Hermeneutisk 
innehålls  och 
kontext analys.

Coping strategier 
som kan vara till 
hjälp när en 
närstående är 
sjuk. Hoppet är 
viktigt och kan 
förändras under 
sjukdomens 
gång.

Hög

Tranvåd &
Kristoffersen
(2008)

Kvalitativ (n=8) Intervjuer
Fenomenologisk 
hermeneutisk 
metod

För att kunna 
reducera känsla 
av börda behöver 
närstående se en 
mening med 
situationen/ 
sjukdomen.

Hög

Verhaege et al.
(2007)

Kvalitativ (n=22) Bandade 
Semistrukturerad
e intervjuer
Komaparativ 
metod som är 
presumtiv av en 
grundad teori.

Hopp är kritiskt 
för närstående 
till koma 
personer i koma.

Hög
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Deltagare 
(Årtal)

Typ av studie Deltagare
(närstående)

Metod Huvudfynd Kvalitet

Verhaege et al.
(2006)

Kvalitativ (n=22) Djupgående 
intervjuer
Komaparativ 
metod som är 
presumtiv av en 
grundad teori.

Hopp påverkas 
av information 
och närstående 
behöver känna 
hopp.

Hög

Wenrich et al.
(2003)

Kvalitativ (n=137) Intervjuer
Innehållsanalys 
baserad på 
grundad teori.

Denna studie 
belyser behov av 
behandling av 
den döende som 
en individ. 
Genom detta 
patient och 
närstående stöd 
och välmående.

Medel

Wong & Chan 
(2006)

Kvalitativ (n=20) Semi-
strukturerade 
intervjuer 
Fenomenologisk 
metod

Studien visar på 
familjemedlemm
ars upplevelser 
av behov av stöd 
och information.

Medel

Wong & Chan
(2007)

Kvalitativ (n=9) Intervjuer med 
öppna frågor.
Fenomenologisk 
metod

Föräldrar till 
svårt sjuka barn 
kan drabbas av 
olika reaktioner 
som chock och 
förnekelse.

Hög

Yang
(2007)

Kvantitativ/ 
kvalitativ

(n=85) Djupgående 
intervjuerna
Triangulerad 
metod och 
tematisk analys

Närhet, stöd och 
välbefinnande är 
en viktig del av 
närståendes 
behov. Även 
information för 
att känna 
trygghet.

Medel

Resultat 

Analysen av artiklarna resulterade i fyra kategorier (tabell 3). Kategorierna presenteras i texten 

nedan och styrks med citat från de artiklar som använts i analysen.

Tabell 3 Översikt av kategorier (n=4)

Kategorier

Hopp påverkas av information.

Andlighet och alternativa metoder ger en känsla av hopp.

Relationer med andra människor ger hopp.

Hoppet är under ständig förändring.

Hopp påverkas av information
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Närstående ville ha realistiskt och berättigat hopp vilket baserades på information som var så 

korrekt och komplett som möjligt ( Gelling, 1999; Strang & Strang, 2001;Verhaege et al., 2006; 

2007; Yang, 2007). Informationen skulle ges av en informant som var på det klara med vad 

informationen innebar för närstående och inneha en förståelse av att informationen kunde ge ett 

lidande (Verhaege et al., 2006; 2007). Själva hoppet och vad som hoppas på grundade sig, 

utvecklades och var starkt beroende av information (Gelling, 1999; Verhaege et al., 2006; 2007). 

Doktorer kunde upplevas vara väldigt försiktiga när de inte kunde ge klara svar utan sa bara att 

chansen var femtio-femtio, eller när de svarade med att vi får vänta och se, detta gjorde det svårt 

för närstående att känna realistiskt hopp och medförde en oro och osäkerhet. Närstående uttryckte 

ett desperat behov av att vilja förstå vårdpersonalens förklaringar av prognos och behandlingar. 

Närstående upplevde det väldigt svårt att förstå den information som vårdpersonal ibland gav på 

medicinskt språk (Yang, 2007). De uttryckte en stor osäkerhet om sjukdomens uppkomst eftersom 

inte ens doktorerna med säkerhet kunde veta orsaken. Det var då svårt att bedöma informationens 

innebörd (Strang & Strang, 2001). När närstående inte fick den behövliga informationen kändes det 

frustrerande, (Tranvåd & Kristoffersen, 2008) kaosartat, oförutsägbart och (Tranvåd & 

Kristoffersen, 2008; Wong & Chan, 2007) skrämmande. Närstående som inte förstått informationen 

i ett tidigt skede kunde uppleva ilska och besvikelse när informationen väl blivit förstådd (Wong & 

Chan, 2007). Första informationen om en patients tillstånd togs ofta inte in då närstående hade svårt 

att förstå innebörden av orden (Verhaege et al., 2006; 2007).

”it isn’t Chinese they’re talking, and you do understand 

the words, but you don’t comprehend it, it doesn’t really  

get though to you” (Verhaege et al., 2006. s. 1492).

Närstående formulerade hopp oundvikligen baserat på information de fått. Vid utebliven 

information eller när närstående inte förstod det de fick höra medförde att en osäkerhet utvecklades 

som var en av de stora faktorerna som påverkade individuellt hopp (Gelling, 1999). Hos en del 

närstående kunde information inte ge en förståelse och för mycket information kunde minska 

närståendes förmåga att förstå vad som hade hänt. Närstående skaffade sig ytterligare information 

från internet, vänner, stödgrupper, böcker, nyhetstidningar (Almberg, Grafström & Winblad, 1997; 

Kirk, Kirk & Kristjanson, 2004; Wong & Chan, 2006). Tillsammans med egna observationer 

arbetade närstående igenom information de fått av vårdpersonal och kunde därmed måla upp en 

realistisk bild av de drabbade närståendes tillstånd (Verhaege et al., 2006; Verhaege et al., 2007). 

Närstående blev känsligare för nyheter från media som berörde sjukdomen (Wong & Chan 2006).
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Närståendes behov av information om prognosen var väsentlig för förståelsen. Samtidigt som 

informationen gav dem en medvetenhet som inte alltid var önskvärd (Kirk, Kirk & Kristjanson, 

2004). Falskt hopp baserades på ofullständig eller felaktig information som orsakade att närstående 

hoppades på det omöjliga. När de upptäckte att de fått falsk information kände de tvivel till all ny 

information och kände sig osäkra att etablera nytt hopp (Verhaege et al., 2006; 2007 och Gelling 

1999).

”you feel like an idiot and you feel misled wish doctor  
is telling the truth? Who can you believe? I tell you,  
you doubt everything they say” (Verhaege et al., 2006. 
s. 1493).

Närstående ville skydda sig mot missräkningar som falskt hopp kunde leda till. Missräkningen var 

betydligt mer smärtsam än den som kom av att hoppas på något som osannolikt skulle inträffa. De 

uttryckt även att det var bättre att höra sanningen från början. Närstående ville inte hålla tillbaka, 

lura sig själva, bli besparade eller höra lögner från vårdpersonalen, vilket kunde göra det svårt att 

lita på ny information ( Gelling, 1999; Verhaege et al., 2006; Weinrich et al., 2003).

 “ If they tell you straight out how it is, you know what 
you have to face up to. You can’t imagine how hard it  
is but it really is the best that they tell it like it is. You 
know where you stand and you don’t have false hopes” 
(Verhaege et al., 2006, s. 1493).

När situationen utvecklades och närstående fått mer information, kunde nya och små steg tas och 

hoppet justeras i positiv eller negativ riktning. Närstående hoppades att de drabbade inte led eller att 

de kände att närstående fanns där som stöd vid deras sida. Närstående hoppades även på bästa 

möjliga återhämtning, men vågade inte hoppas på för mycket eftersom närstående ville skydda sig 

själva mot överdriven missberäkning (Verhaege et al., 2006; 2007). Närstående greppade efter 

positiva delar och valde att inte ta till sig de dåliga nyheterna. De filtrerade en del information för 

att söka efter evidens som gav stöd till deras hopp (Gelling, 1999). Närstående ville inte alltid veta 

så mycket om den palliativa vården eftersom de ville leva med hoppet om att kemoterapin skulle 

åstadkomma underverk (Weinrich et al., 2003). Genom att ifrågasätta diagnosen, be läkaren kolla 

igen och igen fastän i djupet av hjärtat veta hur det kommer att sluta, att  lura sig själv för att inte 

behöva se verkligheten (Wong & Chan, 2006). Genom ett logiskt tänkande, kognitiv omdefinition, 

(Wong & Chan, 2006) jämföra med andra värre tillstånd och genom att se att det fanns andra som 

hade det värre känna hopp (Pelletier-Hibbert & Sohi, 2001; Wong & Chan, 2006). 

       

  ”I was relived as my child got seventy percent chances 
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to be cured. The disease is not the most serious type.  
My child did not need a bone marrow transplant. At  
least, I need not worry about the complications induced 
by transplant.” (Wong & Chan, 2006, s. 2361).

”like, I have a girlfriend who is dying from 
amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and whenever I  
visit her I come out feeling pretty lucky. So looking at  
worse situations than my own makes me feel pretty  
fortunate.” (Pellitier-Hibbert & Sohi, 2001, s. 415).

Andlighet och alternativa metoder gav en känsla av hopp

Religion och andlighet upplevdes som en betydelsefull källa till hopp och en strategi till att behålla 

hopp. Böner och tilliten till Gud kunde ge en inre styrka, mod och engagemang att möta de 

kommande utmaningarna (Bland & Darlington, 2002 och Ferrell, Grafström & Winblad, 1997; 

Pelletier-Hibbert & Sohi, 2001). Närstående avslöjade andliga behov vid den kritiska perioden av 

sjukdomen, tron på Gud och sökandet efter mening (Borneman et al., 2003). Det fanns de som 

tappat tron på Guds hjälp på grund av den osäkerhet som upplevdes som betungande, då de 

uttryckte balansen om att vara medveten om möjligheten till död, men att ändå ha hopp om 

överlevnad (Pelletier-Hibbert & Sohi, 2001). Även i ett slutskede ville de att dörren skulle stå 

öppen för ett mirakel (Weinrich et al., 2003).

”I’ve just got this faith. Faith and hope I suppose you 
call it. I never lose that. When things have been real  
bad I go to Mass. I find Mass is a wonderful thing in  
my life. I often go to morning Mass and I pray a lot at  
night before I go to bed and I trust in the Lord that he 
will help trough the illness.” (Bland & Darlington 2002, 
s. 65).

Tron på en högre makt gjorde det möjligt att känna hopp. Tron gav en positiv mening och angav ett 

syfte till deras upplevelser (Herth, 1993; Bornman et al., 2007). Stöd kunde upplevas genom att 

lyssna på inspirerande musik, läsa bibeln eller andra givande böcker och engagera sig i andliga 

övningar och aktiviteter (Herth, 1993). Närstående hoppades även på att komplement med kinesisk 

medicin kunna hjälpa till att bygga upp ett immunförsvar för den drabbade, då den inte sågs som 

lika påfrestande för kroppen som den västerländska medicinen. Nyttig och rätt kombinerad 

nutrition var även ett hopp, för att ge den drabbade kraft att kämpa mot sjukdomen (Wong & Chan, 

2006).
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”I have a lot of faith that God won’t take her away from 
us yet. But if she has to go, she has to go. We’re really in  
touch with things like that. Like God and angels and 
stuff.” (Borneman et al, 2003, s. 1001).

Relationer med andra människor ger hopp.

Relationer uppträdde som en viktig del för att kunna etablera hopp. Det kunde vara relationer till 

vårdpersonal, den drabbade och andra närstående (Gelling, 1999; Steel & Davis, 2006; Wong & 

Chan, 2006; Strang & Strang, 2001) eller andra familjemedlemmar eller grannar. Dessa relationer 

utgjorde ett betydelsefullt bidrag till förmågan att formulera och bibehålla hopp i stressiga tider 

(Engström, 2008; Gelling 1999; Herth, 1993; Paulson, Norberg & Söderberg, 2003; Wong & Chan, 

2006; Yang, 2007). Den drabbade behövde stöd av närstående och speciellt viktigt var det när 

framsteg i behandling och prognos inte skedde. Det fanns dock stunder när den drabbade ville vara 

ifred (Bland & Darlington 2002; Gelling, 1999). Närståendes förmåga att formulera meningsfulla 

och realistiska hopp var beroende av ärliga, varma och stödjande relationer som hjälpte till att se en 

mening med situationen (Verhaege et al., 2006; 2007; Paulson et al., 2003). Men närstående kunde 

även uppleva dåligt samvete när de tänkte och sökte stöd åt sig själva istället för till den drabbade 

närstående (Yang, 2007).

När närstående tog hand om de drabbade familjemedlemmarna så förväntades det hjälp med 

emotionellt och praktiskt stöd. När dessa behov blivit tillgodosedda gav det trygghet, närhet och 

tillit i familjen. Att gå på anhörigträffar var ett sätt att få information och att få stöd av andra 

närstående (Almberg et al., 1997; Paulson, Norberg & Söderberg, 2003; Weinrich et al., 2003). 

En del närstående kände att de inte ville bli ömkade eller vara till besvär för andra och talade därför 

inte om vad dom gått igenom (Almberg et al., 1997). Det framkom att närstående genom 

sysselsättning, kunde se framåt mot kommande händelser och genom meningsfulla aktiviteter 

distansera sig från den jobbiga situationen och bibehålla hoppet (Strang & Strang 2001; Hert, 1993).

”I often speak to a man whose wife is also demented.  
It is a help to speak with someone in the same 
situation.” (Almberg et al., 1997, s. 688).

Det var inte alltid som närstående hoppades på samma saker och var inte på samma nivå när de 

försökte bearbeta situationen. Vid dessa tillfällen informerade och drog närstående blickarna till 

speciella ting så att hoppet kunde bearbetas och anpassas. Närstående tappade inte alltid hoppet 
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samtidigt och då höll den som hade hoppet kvar upp den som tappat hoppet och i ett annat skede 

kan de byta roller om vem som känner hopp (Verhaeghe et al., 2007).

Hoppet är under ständig förändring. 

Hopp definierades som ett sätt att hålla en positiv utgång i tankarna i en osäker situation, även om 

utgången var näst intill omöjlig och sannolikheten liten (Gelling, 1999). En betydelsefull faktor som 

påverkade hoppet var om den drabbade gjorde framsteg, även om det var små och gick långsamt 

och risken för bakslag var stor. Hoppet baserades på det faktum att fler framsteg än bakslag skulle 

ske (Adelbratt & Strang, 2000; Gelling, 1999; Weinrich et al., 2003). Förbättringar gav närstående 

förmåga att formulera och bibehålla meningsfulla hopp. Delmål sattes upp som markeringar för den 

drabbades förbättringar. Uppnådda delmål var viktiga steg för att känna hopp och allt eftersom 

förståelsen för situationen kom sattes specifika mål/hopp upp. Genom att inte fokusera på framtiden 

utan på nuet, kunde närstående ta en dag i taget och bibehålla hoppet (Herth, 1993). Närstående gav 

konstant sig själva en funktion, en uppgift och en anledning att fortsätta, som resultat av detta tog de 

ansvar för patienten och de kände sig därmed mindre maktlösa (Verhaeghe et al., 2007). Hoppet 

hade en viktig innebörd och kunde komma genom att möjlighet för längre liv gavs, visioner 

relaterade till kort- eller långsiktiga mål i framtiden eller fortsatt vård med indikationer om att 

vårdpersonalen inte skulle ge upp (Weinrich, 2003). Hoppet påverkades av sjukdomens upp och 

nedgångar (Pelliteier-Hibbert & Sohi, 2001). Det var viktigt att även vårdpersonalen behöll hoppet 

och en positiv attityd. Enligt närstående är det möjligt för vårdpersonal att både vara positiva och 

realistiska (Tranvåd & Kristoffersen, 2008; Weinrich et al., 2003).

”she...always seemed to leave a positive note.
                              Even though something dreadful was happening,
                              [she] remained optimistic, but not unrealistic.” 
                              (Weinrich et al., 2003, s. 241).

”It’s a brutal roller coaster ride. My husband may have 
1 good day and 3 bad days, so there is a lot of ups and 
downs whit this illness. When he gets really sick and 
needs to be hospitalized, there has been times when he 
almost didn’t make it. Those are the low points. Then 
he’s somewhat stable again, but for how long? Who 
knows?”  (Pelliteier-Hibbert & Sohi, 2001, s. 414).

Närstående var optimistiska och kände hopp inför framtiden. En önskan om ett fullt tillfrisknande, 

att se fram emot slutet av behandlingen (Borneman et al., 2003; Pelletier-Hibbert & Sohi, 2001; 

Wong & Chan, 2006). Att orka fortsätta leva när de drabbade kämpade mot döden gjorde att 

närstående klamrade sig fast vid hoppet om överlevnad ännu starkare. Hoppet om överlevnad 
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beskrevs som att sväva på vingar och vara en kämpe (Frid, Haljamäe, Öhlen & Bergbom, 2006). 

Hoppet finns så länge vi lever (Ferrell et al., 2002). Hopp var viktigt för att reducera rädsla, 

exempelvis att den kära skulle få en god, fridfull död eller att han eller hon skulle att leva lite 

längre. De fanns de som tvekade inför framtiden, att vara ensam, men att leva ett meningsfullt liv, 

fri från börda och vård (Proot et al., 2003). Det var väldigt viktigt att de drabbade inte skulle dö 

ensam, de ville hinna säga farväl (Gelling, 1999; Verhaege et al., 2006). När det första hoppet 

förändrades, var det centrala att hoppas på överlevnad. När andra aspekter vägdes in förändrades 

hoppet på överlevnad som till exempel vilken kvalité livet skulle få om de drabbade överlevde. Det 

fanns även ett hopp om att de drabbade skulle återuppta sina intressen, återgå till det normala och 

kunna arbeta (Bland & Darlington, 2002; Herth, 1993; Verhaege et al., 2006; 2007). Hoppet om att 

de drabbade inte lidit, om de känt att närstående funnits vid deras sida, om att döden fört något 

positivt med sig genom organ donation, vilket inte var  lika starkt som hoppet om överlevnad 

(Bland & Darlington, 2002). Det faktum att de drabbade börjat äta igen kunde ses som ett tecken på 

att döden inte var så nära (Adelbratt & Strang, 2000). Varje händelse kunde få närstående att 

hoppas på en annan nivå uppåt eller neråt, positivt eller negativt (Bland & Darlington, 2002; Frid, 

Haljamäe, Öhlén & Bergbom, 2006; Herth, 1993; Verhaege et al., 2006; 2007).

”indeed as long as we take one breath, there is  
always hope.” (Ferrell et al., 2002, s. 274).

Närstående kunde när diagnosen mottagits tänka på att ge upp, men det var en kortvarig tanke. 

Närstående kunde även uppleva en total tomhet och att hjärnan blev alldeles tom och kapaciteten att 

tänka försvann för en stund (Wong & Chan, 2006). Uppnåeliga förväntningar var viktiga för hoppet 

och beskrevs som att ha förväntningarna inom räckhåll, likväl som att veta när dessa förändringar 

behövde ställas om och definieras om. Denna förmåga att omdefiniera var nödvändig för att 

bibehålla hoppet i situationer som ständigt förändrades (Herth, 1993). Med detta som bas kunde 

närstående hoppas på någonting konkret och sätta gränser på förväntningarna om de drabbades liv 

och framtid (Gelling,1999; Verhaeghe et al., 2007). Närstående beskrev en känsla av sorg när livet 

inte blev som de hoppats på, framtiden som planerats fanns inte längre (Pelliteir-Hibbert & Sohi, 

2001).

”hope is like a rose with many petals, each petal  
different and each petal unfolding in its own time.  
Initially, the rose is just a bud, but eventually each 
petal will open and a new beauty, never before 
envisioned, will be seen.” (Herth, 1993, s. 544).

Närstående önskade en möjlig organtransplantation som späddes på av en önskan om  att en 
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märkbar förbättring skulle ske och att livet därigenom skulle kunna gå tillbaka mot det normala 

(Pelliteir-Hibbert & Sohi, 2001). Hopp dominerar inte bara närståendes känslor utan även deras 

tankar och handlingar. Livet gick inte att leva utan hopp. Närstående hade som mål att fortsätta 

hoppas. De måste fortsätta hoppas för att kunna gå vidare och närstående måste finnas där för både 

de drabbade närstående och för andra familjemedlemmar. Detta innebar dock inte att det fanns 

stunder när hoppet försvann (Verhaeghe et al., 2007). Att kortvarigt förlora hoppet kunde leda till 

panikkänslor. Närstående associerade känslan av panik med att inte ha en överblick eller kontroll av 

situationen. Det var en känsla av att inte kunna hantera en hopplös situation och tillfälligt tappa all 

kontroll, även över sig själv, sina känslor och rationalitet (Verhaeghe et al., 2007).

“No hope, if you think no future, nothing. No, you have 
to get out of that as quickly as possible. It’s  
unsupportable, and it does nothing to help anything or 
anybody, far from it, you feel really terrible and so the 
others around you. That can’t happen, that can’t go on 
for long, that can’t be done” (Verhaeghe et al., 2007, s. 
738).

”you see everything black, you no longer have any hope 
and it overcomes you, you can’t deal whit it, you can’t  
live without him [the patient] and suddenly you can no 
longer breath properly, you go into a complete panic.” 
(Verhaeghe et al., 2007, s. 738).            
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Diskussion

Syftet med litteratur studien var att beskriva upplevelsen av hopp när en närstående är sjuk. 

Analysen baserades på 23 vetenskapliga artiklar och resulterade i fyra kategorier: Hopp påverkas av 

information. Andlighet och alternativa metoder ger en känsla av hopp. Relationer med andra 

människor ger hopp. Hoppet är under ständig förändring. Resultatet presenteras i den följd som 

kategorierna är presenterade

Resultatet i kategorin Hopp påverkas av information visade att närstående behövde realistiskt och 

berättigat hopp vilket baserades på information som var så korrekt och komplett som möjligt. Enligt 

en studie (Hilton, Crawford & Tarko, 2000) ville närstående bli försäkrade om att en ärlig och 

fullständig information gavs och de ville även delta när beslut skulle fattas. I litteraturstudiens 

resultat framkom att närstående önskade informationen av vårdpersonal som var på det klara med 

vad informationen innebar för dem. Närstående skaffade sig även information från internet, vänner, 

stödgrupper och böcker. Även Rees, Bath och Lloyd-Williams (1998) fann att närstående uttryckte 

ett behov av information för att kunna stödja de drabbade närstående. Närstående sökte information 

från de drabbade personerna och aktivt via internet. Den viktigaste källan till information upplevdes 

av närstående komma från vårdpersonalen. Böcker och broschyrer kom i andra hand. Det fanns ett 

stort behov av information och förklaringar, som skulle vara detaljerad och ärlig. Enligt en studie av 

Fridfinnsdottir (1997) uttryckte närstående ett desperat behov av att vilja förstå vårdpersonalens 

förklaringar av prognos och behandlingar 

Resultatet i litteraturstudien visade att närstående upplevde frustration och kaos när de inte fick den 

behövliga informationen. Andra undvek information eftersom de inte orkade ta itu med vad 

sjukdomen innebar. Information som var behovsanpassad hjälpte närstående att känna trygghet. 

Enligt McBride, White, Sourial & Mayo (2003) kunde närstående genom att ha kunskap känna 

kontroll över situationen och enligt Hinds (1992) upplevde de drabbade kontinuerlig information 

och råd som stödjande. 

Resultatet i litteraturstudien visar på att den första informationen om de drabbades tillstånd ofta inte 

togs in då närstående hade svårt att förstå innebörden av orden. När närstående väl förstått kunde de 

känna besvikelse och ilska. Enligt en studie av Benzein (2001) beskrev de sjuka personerna att de 

alltid försökte känna hopp även om det ibland var svårt att bibehålla. De drabbade upplevde en 

osäkerhet gällande sjukdomen och dess prognos, denna osäkerhet upplevdes komma från bristande 

information och om hoppet försvann fanns ingenting kvar. Duggleby & Wright (2004) beskriver i 

en studie att information som vårdpersonal gett och som visat sig vara felaktig hindrade känslan av 



20

hopp.

Resultatet i kategorin Andlighet och alternativa metoder gav en känsla av hopp visade på att 

religion och andlighet var en betydelsefull källa till upplevelsen av hopp, och den fungerade även 

som en strategi till att behålla hopp. Böner och tilliten till Gud kunde ge inre styrka, mod och 

engagemang. Detta kan jämföras med studier av Herth (1990) och Treloar (2001) där det beskrivs 

att kyrkan gav ett stort religiöst stöd och positiv anpassning till sjukdomen. Bibel och tron gav en 

mening med livet under sjukdom. Resultatet i litteraturstudien visar att tron gav de närstående en 

positiv mening och angav ett syfte till deras upplevelser. Genom att lyssna på inspirerande musik, 

läsa bibeln och engagera sig i andliga övningar och aktiviteter finna en mening som överskred den 

mänskliga förklaringen på deras upplevelse. Detta visade även Herth (1990) som i en studie 

beskriver att sjuka personer upplevde att tron på Gud, böner, spirituell musik och spirituella TV och 

radio program var källor till hopp. 

Att balansera mellan hopp och förtvivlan var ett sätt de drabbade uttryckte känslor av hopplöshet 

på. Trots att en sjukdom kunde vara allvarlig och obotlig fortsatte de drabbade att hoppas på ett 

mirakel, att någon skulle hitta ett botemedel som skulle hela dem så de kunde leva ett bättre liv 

(Benzein, 2001;Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). Detta stämmer med resultatet angående 

närståendes önskan och hopp om att ett mirakel skulle inträffa eller att ny medicin eller bot skulle 

komma. I en studie av Herth, (1990) och Duggleby och Wright, (2004) var de drabbades 

upplevelser av hopp en dynamisk och komplex process. Hoppet involverade tankar, känslor och 

handlingar och sågs som en inre kraft som hjälpte till att se framåt. Hoppet var betydelsefullt och 

utan det fanns det ingen anledning att kämpa längre (Benzein et al., 2000; Duggleby & Wright, 

2004). 

I kategorin Relationer med andra människor ger hopp uppträdde relationer som en viktig del för att 

kunna etablera hopp. Relationer var viktiga eftersom dom påverkade förmågan att sätta upp och 

bibehålla hopp. Den drabbade behövde stöd av närstående och speciellt viktigt var det när framsteg 

i behandling och prognos inte skedde. I en studie av Cleveland och Rousseau, (2004) framkom det 

att närståendes stöd var en viktig del för de drabbade personernas välmående. Samtidigt som 

närstående och andra familjemedlemmar behövde stöd och utbildning som hjälpte dem att handskas 

med deras upplevelser. 

Närstående upplevde det som väldigt viktigt att finnas till hands för de drabbade. De oroade sig och 

ville ge psykiskt och emotionellt stöd. Närstående kände sig oförberedda och kämpade med att inte 
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veta vad de skulle göra eller hur de skulle bete sig. Närstående behövde känna att de kunde lita på 

att vårdpersonalen skulle ge kompetent vård, använda alla resurser och ge stöd (Hilton et al., 2000). 

Resultatet i litteraturstudien visar på att närstående kunde uppleva hopp genom att vara behövd, ge 

stöd och uppmuntran till en person som var sjuk. Närstående erhöll mycket emotionellt stöd från 

andra familjemedlemmar och vänner, även vårdpersonal spelade en viktig roll som stödjande när 

närstående upplevde osäkerhet. Men närstående kunde även uppleva dåligt samvete när de tänkte 

och sökte stöd åt sig själva istället för till den drabbade. En studie (Fridfinnsdottirs, 1997) visar på 

att viktiga källor till stöd var vänner, familjemedlemmar och vårdpersonal. Att få dela sin oro och 

rädsla med andra personer gav stöd. De drabbade tog gärna kontakt och sökte stöd även hos 

personer som befann sig i liknande situationer. Detta liknar resultatet i litteraturstudien om 

närståendes behov av sociala stöd. Liknande resultat framkom i litterturstudien där närstående 

uttryckte ett behov av sociala stöd.

Resultatet i litteraturstudien visar att när närstående tog hand om de drabbade så förväntades det 

både emotionellt och praktiskt stöd av vårdpersonalen och andra närstående. När dessa behov blivit 

tillgodosedda gav det trygghet, närhet och tillit i familjen. Att träffa andra närstående i grupper fann 

även Cleveland och Rousseau (2004) där närstående till de drabbade upplevde det som frustrerande 

att det fanns stödgrupper för de drabbade men inte för de närstående.Även att gå på anhörigträffar 

var ett sätt att få information och att få stöd av andra närstående. Det fanns även ett behov av att 

personalen behöll hoppet och hade en positiv attityd för närstående. Närstående beskrev upplevelser 

av att försöka ge stöd med väldigt lite kunskap eller utbildning för dem själva. De drabbade 

uttryckte en önskan om ett stödprogram som de kunde delta i tillsammans med närstående 

Resultatet i litteraturstudien visar att närstående inte alltid hoppas eller bearbetar situationer på 

samma sätt. Närstående tappar inte alltid hoppet samtidigt och stöttar varandra att se positivt när 

den ena känner sig nere Enligt en studie av Thomas, Morris och Haarman, (2002) ville närstående 

att de drabbade skulle känna att de fanns vid deras sida som stöd och att de tillsammans kämpade 

mot sjukdomen, att vara positiv och försöka leva så normalt som möjligt. 

I kategorin Hoppet är under ständig förändring definierades hopp som ett sätt att hålla en positiv 

utgång i tankarna i en osäker situation, även om utgången var näst intill omöjlig och sannolikheten 

liten. Resultatet visar på att närstående var optimistiska och kände hopp inför framtiden. En önskan 

om ett fullt tillfrisknande, att se fram emot slutet av behandlingen och återgången till ett normalt liv. 

Närstående satte upp delmål och mål och att uppnådda delmål var viktiga i processen för att känna 

hopp. Närstående gav konstant sig själva en funktion, en uppgift och en anledning att fortsätta, som 

resultat av detta tog de ansvar för patienten och de kände sig därmed mindre maktlösa. Hoppet hade 
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en viktig innebörd och kunde komma genom att möjlighet för längre liv gavs, visioner relaterade till 

kort- eller långsiktiga mål i framtiden. I en studie av Persson och Rydén (2006) beskrivs att 

närstående kunde ta en dag i taget och fokusera på nuet. Hoppet om att kunna leva ett normalt liv 

inkluderade även att sätta upp kortsiktiga mål. I studier av Benzein, (2001) och Öhman et al., 

(2003) beskriver de drabbade att det var väldigt viktigt att inte ge upp hoppet på grund av 

sjukdomen. De drabbade personerna behövde mycket styrka och envishet för att inte ge upp 

kampen mot sjukdomen. De drabbade levde vidare genom att ta en dag i taget och inte tänka för 

mycket på framtiden. 

Hopp beskrevs som en inre process som hörde till livet och ens existens och att hoppet var 

nödvändigt för överlevnad. Hoppet var en positiv upplevelse, en vilja att se en mening med livet 

(Benzein et al., 2000; Duggleby & Wright, 2004). Resultatet i litteraturstudien visar på att det fanns 

en vilja att få ut så mycket som möjligt av det liv som fanns kvar. Det var hoppet som möjliggjorde 

för de drabbade att fortsätta leva. Ett starkt hopp var hoppet om ett tillfrisknande. Att kämpa och 

hoppas på att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Detta hopp hörde ihop med en önskan om 

att kunna leva som förut. I en studie av Hinds och Moyer (1997) beskrev de sjuka personerna att det 

var hoppet som fick dem att orka fortsätta framåt. Osäkerhet och möjligheter gick hand i hand med 

hoppet (Benzein, Saveman & Norberg, 2000). Hopp fanns nästan konstant närvarande, men det 

närstående hoppades på förändrades med tiden. Förändringen av hopp kunde vara positiv eller 

negativ och den berodde delvis på olika händelser omkring den drabbade personen. 

Interventioner

Närstående upplevde att information var betydelsefull. När information ges bör det ske i en lugn 

miljö och behovsanpassas. Det är viktigt att vårdpersonalen försöker ”läsa” av närstående och att 

det sker en uppföljning om informationen blivit förstådd. Vårdpersonalen kan fråga efter om 

närstående har frågor/funderar över någonting. Vårdpersonal måste enligt Attree (2001) 

individanpassa vården och tillåta delaktighet i beslut om vård och behandling. Enligt en studie av 

Stiles (1990) kunde sjuksköterskan genom samtal underlätta för närstående att förstå och acceptera 

sjukdomen och dess behandlingar.

En essentiell del är det andliga. Det är värdefullt för närstående att utöva sin tro. Vårdpersonal bör 

erbjuda möte med sjukhus prästen, eller informera och fråga om andra alternativ. Vilken församling 

är de medlem i, finns möjlighet till möte med dessa. Alternativa mediciner bör tillåtas så länge de 

inte på ett negativt sätt påverkar den medicin eller behandling som är vetenskaplig och behövlig.
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Hopp involverar enligt Stephenson (1991) en aktiv interaktion av individens tankar, känslor, 

handlingar och förhållanden. En person som har hoppfulla tankar känner sig hoppfull och beter sig 

hoppfullt mot både sig själv och andra och en person med hopp kan bättre möta motgångar. 

Individen söker efter tecken som kan göra att hopp byggs upp. Processen till hopp är en inre 

begäran av andra personer eller Gud. Sjuksköterskan kan vara en stor inspirationskälla till 

upplevelsen av hopp. Genom sitt sätt att vara, snäll, stödjande och genom att överföra en trygghet 

och ett förtroende under behandlingar.

Eftersom relationer till andra upplevs som stödjande bör dessa uppmuntras av vårdpersonalen. 

Vårdpersonal tillåter besök när möjligheter finns och ger tips och råd om olika anhörigträffar eller 

stödgrupper. Detta kan för de närstående upplevas hjälpsamt. Vårdpersonalen bör ta sig tid och 

finnas där för samtal. Hoppet påverkas av de drabbades tillstånd och dess fortskridning. Närstående 

vill eller orkar inte alltid se långt in i framtiden utan lever här och nu. Det är betydande att kunna 

sätta upp delmål och mål, vilket vårdpersonal kan hjälpa närstående med. Vårdpersonal ska förklara 

att om förändringar sker kommer närstående att kontaktas.

Närstående använder sig av strategier som att jämföra med andra situationer eller människor, filtrera 

information, omdefiniera allvaret eller vända sig till sin religiösa tro för att bibehålla hoppet. 

Genom medvetenhet om dessa strategier kan vårdpersonal hjälpa närstående att bibehålla hoppet.

Mycket av de funna resultatet anser vi handlar om bemötandet och relationen mellan närstående och 

vårdpersonal. Att som vårdpersonal vara lyhörd, ge information och finnas till när närstående 

behöver prata och ställa frågor. Vårdpersonal ska vara ärlig oavsett hur svår situationen är. Enligt en 

studie av (Benzien et al., 2001) beskrev människor med sjukdom att det är av stor betydelse att 

personalen är lyhörd. McGrath (2001) beskriver i en studie att det är viktigt att känna stöd och 

förståelse från vårdpersonal.

Det finns tidigare studier som visar på liknande eller samma resultat som de vår studie kommit 

fram till. De studier som vi har använt i analysen har belyst olika sjukdomstillstånd och vi önskar 

fler studier inom vart och ett område. Vårdpersonalen påverkar närståendes upplevelser och därför 

anser vi att fler studier om närståendes upplevelser behöver göras.

Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie beskrivs upplevelsen av närståendes upplevelse av hopp när en person är 

sjuk. De artiklar som ingick i analysen kvalitetsgranskades enligt Willman, Stolz & Bahtsevani 

(2006) protokoll H, för att öka trovärdigheten i studien. De artiklar som valts ut till studien var 

samtliga kvalitativa eller både kvantitativa och kvalitativa. I de artiklar som både var kvantitativa 
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och kvalitativa har endast den kvalitativa delen tagits med i analysen. Kvalitén på artiklarna har till 

största delen varit hög, men artiklar med medel och och låg kvalité har även använts då de svarade 

mot syftet och hade innehållsrika och värdefulla texter. 

Att kvalitetsgranska artiklar är för lekmän inte lätt och kan då medföra vissa brister. En brist kan 

vara att samtliga artiklar, utom en, var skrivna på engelska vilket är ett språk som vi inte till fullo 

behärskar. Som hjälp att översätta vissa ord har ett lexikon använts. En anledning till att vi hade 

problem med att finna artiklar som svarade mot syftet kan vara att vi använt oss av dåliga sökord 

och/eller att vi inte sökt tillräckligt systematiskt.

Enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 254-255) diskuteras trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet 

och bekräftelsebarhet genom tillförlitlighetsbegreppet. Bekräftelsebarhet innebär att forskaren ska 

vara ärlig och öppen för de egna åsikterna och att bortse från dem under studiens gång. 

Överförbarhet betyder att resultatet jämförs med liknande situationer som andra människor upplevt. 

Genom att beskriva tillvägagångssättet genom analysens gång och styrka resultatet med citat stärkes 

pålitligheten. En kvalitativ manifest innehållsanalys har använts för att vara textnära och utesluta 

tolkning i analysen.. För att stärka trovärdigheten i analysen har textenheterna lästs inför varje 

kategorisering så att de hamnade i rätt kategori. Fyra kategoriseringar gjordes för att inte tappa 

kärnan, och för att få rena kategorier togs små steg. Under arbetets gång har författarna deltagit på 

seminarier och fått stöd och rådgivning av handledare. 

Slutsats

Bemötandet är betydelsefullt, att ärlig och koncis information ges och vid behov upprepas. Var och 

hur informationen ges påverkar hur den tas emot och kan bearbetas av de närstående. Att drabbas av 

falskt hopp upplevs som fruktansvärt. Information kan fortlöpande behöva anpassas efter de 

drabbades tillstånd. Närstående skaffar även information från andra källor än vårdpersonalen.

En tro och tillit till högre makter upplevdes som en källa till hopp, som något som ger kraft och 

mod. Även varma, ärliga och stödjande relationer till andra människor hjälpte till att etablera hopp. 

Att träffa andra i liknande situationer var stödjande. Men att söka hjälp till sig själv kunde ge dåligt 

samvete. 

Närstående valde ofta att inte se för långt fram i tiden utan fokuserade på att ta en dag i taget. 

Genom att sätta upp delmål och mål gick det att blicka framåt och känna hopp. Ett vanligt hopp var 

hoppet på ett tillfrisknande och att livet skulle återgå till det normala. Hoppet fanns så länge livet 

fanns. Alltså även när den drabbade låg inför döden fanns det hopp. Hoppet handlade då om en vilja 
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att hinna ta farväl, finnas vid den drabbades sida och att döden skulle vara rofylld. När den framtid 

som planerats och hoppats på inte längre såg ut att bli verklig upplevdes sorg och att förlora hoppet 

upplevdes som en känsla av panik. Strategier för att behålla hoppet kunde vara att klamra sig fast 

vid det positiva och blunda för det negativa. Att helt enkelt bara höra det man vill höra. En annan 

strategi var att jämföra sin situation med andra värre situationer, eller genom konkret tänkande och 

en gränssättning på förväntningarna kunna känna hopp 
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