
M
A
G
IS
T
E
R
U
PPSA

T
S

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska 75 hp

Tröst till personen med cancer som vårdas av
sjuksköterska i livets slutskede

En begreppsanalys

Malin Bokström och Ingrid Svensson

Examensarbete inom omvårdnad - inriktning mot distriktssköterska 15 hp

Halmstad 2018-01-25



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tröst till personen med cancer som 
vårdas av sjuksköterska i livets 
slutskede  

En begreppsanalys 

Författare: Malin Bokström 
 

 

 

 

Ingrid Svensson 

 

Ämne  Omvårdnad 
Högskolepoäng  15 hp 
Stad och datum     Halmstad 2017-09-20 
  



       

Titel Tröst till personen med cancer som vårdas av sjuksköterska i 
livets slutskede – En begreppsanalys 

Författare Malin Bokström och Ingrid Svensson 

Sektion Akademin för hälsa och välfärd 

Handledare Åsa Roxberg, Universitetslektor, Docent i omvårdnad, Fil Dr 

Examinator Margaretha Pejner, Universitetslektor, vårdvetenskap Med Dr 

Tid Ht 2017 

Sidantal 18 

Nyckelord Tröst, livets slutskede, sjuksköterska, cancer  

 

Sammanfattning 

Tröst har en central del i omvårdnaden. Begreppet tröst har ifrågasatts om det är 
relevant för omvårdnaden. Tröst förknippas med lidande och betydelsen av begreppet 
tröst är individuellt, kroppsligt, mentalt och andligt. Syftet med studien var att 
undersöka begreppet tröst utifrån ett omvårdnadsperspektiv i livet slutskede. 
Begreppsanalysen följer Rodgers Evolutionary Concept Analysis. Artikelsökningar 
genomfördes i 4 databaser. 14 artiklar blev det slutgiltiga urvalet. Där 
synonyma/relaterade termer, antecedenter, kännetecken, exempel och konsekvenser 
av tröst identifierades. Resultatet visar att det finns vissa gemensamma faktorer som 
främjar tröst. Faktorer som framkom var relationen till sjuksköterskan, 
familjerelationer och religiös eller andlig tro. Det är viktigt att sjuksköterskan 
anpassar trösten till den enskilde personen då tröst upplevs individuellt. Resultatet 
diskuterades mot Ruland och Moores omvårdnadsteori Peaceful End-Of- Life Theory 
och vidare analysfasen. Det behövs mer forskning för att vidareutveckla begreppet 
tröst i livets slutskede. 
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Abstract 

Comfort plays a central part in nursing care. The concept of comfort has been 
questioned whether it is relevant to the nursing care. Comfort associated with 
suffering and the importance of the concept of comfort are individually, physically, 
mentally and spiritually. The aim of the study was to investigate the concept from a 
nursing perspective at the end of life stage. Conceptual analysis follows Rodgers 
Evolutionary Concept Analysis. Article searches were conducted in 4 databases. 14 
articles became the final selection. Where surrogate/related terms, antecedenter, 
features, examples and implications of consolation was identified. . The result shows 
that there are some common factors that promote comfort. Factors that emerged was 
the relationship with the nurse, family relationships and religious or spiritual beliefs. 
It is important that the nurse adapts the consolation to the individual when comfort is 
experienced individually. The results were discussed from the perspective of Ruland 
and Moore's nursing theory Peaceful End-Of-Life Theory and further analysis phase. 
More research is needed to further develop the concept of comfort in life´s final stage. 
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Inledning 
 

Tröst har alltid varit en central och naturlig del inom omvårdnad (Langegard & 
Ahlberg, 2009; Morse, 1999). Begreppet tröst har dock ifrågasatts, om de 
omvårdnadsåtgärder i form av fysisk och psykisk symtomlindring som sjuksköterskan 
utför, har någon betydelse i omvårdnaden för att erhålla tröst (Kolcaba & Fisher, 1996; 
Kolcaba & Steiner, 2000; Seifert, 2002; Tutton & Sears, 2003).  

Varje år dör cirka 90 000 personer i Sverige och ungefär 80 procent av dessa har haft 
behov av palliativ omvårdnad (Socialstyrelsen, 2013). Palliativ omvårdnad avser vård i 
livets slutskede, där personen inte förväntas leva längre än, dagar, veckor eller månader 
(Candy, Jones, Drake, Leurent & King., 2011). Palliativ omvårdnad ska utgå från 
människovärdesprincipen och tillgodose psykiska, fysiska, sociala och existentiella 
behov, då syftet med palliativ omvårdnad är att lindra lidande och främja bästa möjliga 
livskvalitet för personer i livets slutskede (Socialstyrelsen, 2013;Wallerstedt & 
Andershed, 2007; WHO, 2015). Personer som befinner sig i livets slutskede kan ha ett 
komplext omvårdnadsbehov som innefattar stöd och tröst, symtomlindring, 
känslomässigt och själsligt stöd från både familj och vårdpersonal (Morse, 1999).  

Tidigare forskning visar att det saknas kunskap om begreppet tröst när det gäller 
personer i livets slutskede (Candy et al., 2011). Det finns oklarheter om tröst har någon 
egentlig betydelse vilket skapar en osäkerhet att använda sig av tröst i den omvårdnad 
som i detta fall sjuksköterskan utför (Roxberg, Eriksson, Rehnsfelt & Fridlund., 2009). 
Det finns olika förklaringar av begreppet tröst och därför behövs det ett klargörande av 
begreppet (Roxberg et al., 2009). 

Att trösta en person som befinner sig i livets slutskede kan vara svårt. Vilket väckte 
tanken om hur sjuksköterskan kan trösta en person i livets slutskede. Det blev därför 
intressant att utföra en begreppsanalys av begreppet tröst för att få en fördjupad 
förståelse av begreppet i livets slut. 

 

Bakgrund 
 

Tröst 
Tröst är översatt från engelskans comfort och har sitt ursprung från latinets confortare 
vilket betyder stärka. Oxford English lexicon (1989) definierar comfort som:  
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A state of physical and material well-being with freedom from pain and trouble 
and satisfaction of bodily needs; relief or support in mental distress or affliction; 
consolation, solace, soothing the state of being consoled or the feeling of 
consolation or mental relief. To soothe in grief or trouble, to re- lieve of mental 
distress; to console, solace. Strength- ening, encouragement, incitement; aid 
succour, support, countenance. (pp. 533-534)  
 

Betydelsen av begreppet tröst är individuellt, kroppsligt, mentalt och andligt (Roxberg 
et al., 2009). Begreppet tröst är starkt kopplat till lindring. Lindring kan bland annat ges 
genom beröring och att lyssna, vilket framkallar en känsla av glädje, lätthet och lugn 
(Mattson-Lidsle & Lindström, 2001). Tröst i omvårdnaden kan hjälpa personen att 
hantera sitt lidande och därigenom uppleva lindring. Det existentiella lidandet kan 
uttrycka sig i form av att inte få ro i själen eller att inte kunna utöva sin andliga tro 
(Roxberg et al., 2009). Vidare kan personen uppleva det svårt att få tröst och uppnå 
välbefinnande när denne har en obotlig cancersjukdom (Langeland & Ahlberg, 2009).  
För att uppnå välbefinnande i livets slutskede är det viktigt att sjuksköterskan lyssnar på 
personens behov av tröst och att den tröst personen får, bygger på det behov av tröst 
som personen har. Det behövs en lugn och harmonisk miljö där det finns en god 
kommunikation och samhörighet mellan person och sjuksköterska för att tröst ska 
kunna förmedlas i livets slutskede (Langeland & Ahlberg, 2009). 

Det finns två olika former av tröst; den närvarande trösten och den frånvarande trösten. 
Den närvarande trösten innebär att inte lämna någon ensam, men även att anpassa 
trösten både till den enskilde individen och till hur lidandet ser ut för denne (Roxberg, 
2005). Den närvarande trösten gör att lidandet personen upplever inte blir värre eller 
större än vad personen tål. En närvarande tröst innefattar även att både tröst och lidandet 
bidrar till att kunna se sin situation och livet ur en annan synvinkel. Den frånvarande 
trösten är oförmögen att trösta, trösten befinner sig inte där lidandet befinner sig. 
Svårigheten kan vara att det inte finns någon relation till den som ska tröstas och 
därmed inte förstår dennes lidande. Svårigheten kan även ligga i att personen som 
försöker tröstas inte vill erhålla tröst (Roxberg, 2005). 

 

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i livets slutskede 
Begreppet palliativ omvårdnad används när bot ej längre är möjlig (Candy et al., 2011). 
När personen fått sin diagnos obotlig cancersjukdom är det betydelsefullt att skapa en 
god vårdrelation så tidigt som möjligt mellan sjuksköterskan och personen. En god 
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vårdrelation med sjuksköterskan skapar förutsättningar för ökad hälsa, livskvalité och 
välbefinnande för personen. Det kan det räcka för sjuksköterskan att ge stöd till 
personen genom att sitta ner och samtala och lösa vardagliga saker (Griffiths et al., 
2007). Med en god vårdrelation har sjuksköterskan bättre förutsättningar att ge en god 
omvårdnad i livets slutskede. Om sjuksköterskan involveras i ett tidigare stadium ges en 
annan möjlighet att lära känna personen och samtala om hur patienten vill ha det i livets 
slutskede. Vidare kan det ses att det även blir lättare för sjuksköterskan att förmedla 
tröst till personen. En god vårdrelation leder även till att personen känner sig trygg när 
döden närmar sig och det behövs mer kroppslig omvårdnad av sjuksköterskan (Griffiths 
et al., 2007). 

Saknas ett interagerande mellan kropp och själ skapas, oro, ångest och förtvivlan hos 
personen (Roxberg, 2009). Sjuksköterskan ser ofta inte personens psykologiska behov 
vilka kan vara känslomässiga tankar som är svåra att hantera och uttrycka. Vissa fysiska 
symtom blir mer framträdande och vissa psykologiska symtom förminskas.  När de 
psykologiska behoven som personen har inte blir tillgodosedda, kan det leda till att 
personen upplever sämre livskvalité. Avsaknaden av tröst ger ett lidande hos personen 
vilket även det påverkar livskvalitén (Griffiths et al., 2007; Lucette et al., 2014; 
Roxberg et al., 2009). 

 

Teoretisk ram 
Ruland och Moore är skaparna av omvårdnadsteorin Peaceful End-Of-Life Theory 
(Alligood, 2014). Huvudfokus i teorin är att tiden som återstår fram till döden ska vara 
meningsfull och fridfull (Ruland & Moore, 1998). Teorin grundar sig på 
huvudbegreppen; att vara trygg och erhålla tröst, att vara fri från smärta, att vara 
tillfreds med sig själv och sin situation, att vara omgiven av sin familj och att känna sig 
respekterad och värdefull (Alligood, 2014). 

Peaceful End-Of-Life Theory beskriver sjuksköterskans komplexa omvårdnadsarbete då 
ett holistiskt förhållningssätt måste finnas för att stödja döende patienter till en fridfull 
tid i livets slut (Alligood, 2014; Ruland & Moore, 1998). Olika antaganden för att nå en 
fridfull tid i livets slut framkommer i teorin: 1) Det antas att upplevelser och 
erfarenheter i livets slutskede är personliga och individuella. 2) Det antas att för en 
fridfull tid i slutet av livet, är sjuksköterskans omvårdnad avgörande. För att uppnå eller 
behålla erfarenheten av en fridfull tid i livets slutskede krävs att sjuksköterskan kan 
bedöma och tolka icke verbala signaler hos patienten för att kunna ingripa om så 
behövs. 3) I livets slut är familjen en viktig del av patientens omvårdnad.  4) Målet med 
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omvårdnaden i livets slut är inte att överdriva behandlingen med tekniska hjälpmedel 
utan istället fokusera mer på patientens välbefinnande och öka livskvalitén för att nå en 
fridfull död (Alligood, 2014). Som sjuksköterska förefaller teorin vara mycket 
användbar inom omvårdnad i livets slutskede (Alligood, 2014). 

 

Problemformulering 

Oenighet om tröstens betydelse och användbarhet finns i vården, om de 
omvårdnadsåtgärder form av symtomlindring både fysisk och psykiskt är relevanta för 
omvårdnad i livets slutskede. Personen kan uppleva det svårt att få tröst samtidigt som 
avsaknad av tröst skapar ett lidande och svårighet att uppnå välbefinnande vid en 
obotlig cancersjukdom. Då begreppet tröst har ifrågasatts om det är relevant för 
omvårdnaden är det angeläget att undersöka begreppet tröst betydelse för personen och 
hur det kan användas i omvårdnaden i livets slutskede.   

  

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka begreppet tröst utifrån ett omvårdnadsperspektiv i 
livet slutskede. 
 

Metod 
 

För att undersöka begreppet tröst utifrån ett omvårdnadsperspektiv i livets slutskede 
används begreppsanalys enligt Evolutionary Concept Analysis (Rodgers, 1989). Enligt 
Rodgers (1989) kan ett begrepp ha olika innebörd i olika sammanhang. Det är även 
under ständig förändring och utvecklas beroende på användning och kontext. Rodgers 
(1989) beskriver hur ett begrepp vanligen används och begreppets vanligaste betydelse 
är oavsett kontext i fokus. Begreppsanalysens resultat ger en grund för begreppet trösts 
betydelse och fortsatt kunskap om vad begreppet innebär eller inte innebär (Rodgers, 
1989). Rodgers metod är en induktiv metod vilket betyder från del till helhet det vill 
säga från empiri till teori. Evolutionary Concept Analysis sker utförandet i sex steg: I 
första steget väljs aktuellt begrepp som är av intresse. I steg två identifieras relevanta 
användningsområden av begreppet. I steg tre utförs en bred datainsamling, även inom 
närliggande områden som anses relevanta. I steg fyra genomgås datainsamlingen och 
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analyseras utifrån frågor som innefattar surrogated/related terms, antecedents, attributes 
examples och konsequences formulerade av Rodgers (1989). I steg fem presenteras 
resultatet och i steg sex benämns enligt Rodgers (1989) den vidare analysfasen. 

 

Urval 

Inklusionskriterier var studier utförda med personer med cancer som vårdats i livet 
slutskede. Alla cancerdiagnoser inkluderades för att finna relevanta artiklar och för att 
inte smalna av sökningarna för mycket. Det användes artiklar där studier var utförda 
både i- och utanför Sverige, för att få ett brett perspektiv på begreppet tröst. Artiklarna 
skulle vara skrivna på engelska, etiskt granskade och kvalitativa och kvantitativa 
artiklar inkluderades. Exklusionskriterier var reviewartiklar för att bibehålla den 
vetenskapliga evidensen. För att få med vad begreppet tröst innebar ur ett historiskt 
perspektiv, användes inte någon tidsbegränsning på artiklarna.  

Datainsamling 

 

Rodgers (1989) påtalar vikten av att göra en bred och omfattande sökning av begreppet. 
Datainsamlingen genomfördes därför i närliggande ämnesområden. Begreppet tröst kan 
kopplas till många olika vetenskapliga områden och därför har alla dessa olika 
ämnesområden utforskats. Relevanta och valda ämnesområden var: sociologi, 
psykologi, religion vetenskap, hälsovetenskap och vård och medicin. Sökningarna 
gjordes i 24 olika elektroniska databaser och gav relevanta träffar i 4 av dessa se (Figur 
1). Genomsökningarna fortsatte i de relevanta de 4 databaserna. Sökord identifierades 
och utgick från syftet. Sökorden användes i fritext sökningar i kombination med de 
booleska operatorerna AND och OR. Sökorden som använts är consolation, comfort, 
nursing, nurse, palliative care, palliative cancer, neoplasm, end of life, dying. Sökorden 
comfort och consolation är huvudsökorden för tröst. Sökningarna har därför utgått från 
att sökorden comfort eller consolation ingått och därefter kombinerades de i olika 
konstellationer med resten av sökorden se (Bilaga A). Urval 1: Sökningarna gav 2421 
träffar varav 458 abstract lästes, abstrakten valdes att läsas utifrån huvudrubriken. 266 
abstrakt valdes ut att läsas mer noggrant där sedan 41 artiklar valdes ut utifrån 
abstraktens relevans till syftet. Urval 2: samtliga artiklar lästes igenom där exkluderades 
13 stycken dessa var inte relevanta till studiens syfte. Kvar att analysera var 8 artiklar 
att analysera. Urval 3: De kvarstående 28 artiklarna lästes igenom och analyserades där 
15 artiklar exkluderades då de inte höll måttet för analysen.  I urval tre kvarstår13 
artiklar och en tillkom genom manuell fritextsökning som gjordes på artikelns titel. 
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Slutligen höll 14 artiklar måttet för analysen och kommer att representeras i resultatet se 
(Bilaga B & Figur 1). 

 

Figur 1. Översikt över urvalsprocessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Databearbetning 

Relevanta artiklar som hittats har lästs igenom och granskats enligt vald 
granskningsmall enligt SBU (2014). De artiklar som sedan valts ut var de som var 
relevanta utifrån syftet och som fick hög, medelhög eller låg kvalitet vid bedömningen. 
Artiklarna analyserades enligt Rodgers (1989) metod. Analysen utgick 
ifrån Surrogate/related terms, det vill säga ord som har något gemensamt med 
begreppet? Antecedents, Finns det händelser som föregått begreppet? I så fall, vilka 

Ej relevanta 
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41 artiklar 

Relevanta 
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Psykologi 
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Vård& medicin 
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Academic search 
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PubMed 

SAGE-journals 
 
 

Ej relevanta 
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14 artiklar 

presenteras i 
resultatet 

Ej aktuella 
10 
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2421 
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abstrakt  

266 
 

Databaser 
24 
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händelser? Attributes, Vilka är begreppet trösts kännetecken? Examples, Finns det 
konkreta exempel där begreppet beskrivs? Consequences, Vad kommer att hända efter 
eller vad blir det för resultat av begreppet tröst? (Tofthagen & Fagerström, 2010). Som 
stöd i analysen användes specifika frågor utformade av (Tofthagen & Fagerström, 2010) 
se (Tabell 1). Analysens alla delar Surrogated/ related terms, Antecedent, Attribut och 
consequences som framkommit i artiklarna relaterat till begreppet trösts noterades, 
separat för att sedan sammanställas till ett resultat. 

Tabell 1. Analysfasens stödfrågor (fritt översatt till svenska). 

Relaterade termer Säger andra ord samma sak som det valda 
begreppet? 
Har andra ord någonting gemensamt med 
begreppet?  

Antecedent Vilket händelser och fenomen har associerat 
med begreppet tidigare? 
 

Kännetecken Vad är begreppets karakteristika? 
 

Exempel Är konkreta exempel av begreppet beskrivna I 
datamaterialet? 

Konsekvenser Vad händer efter eller som ett resultat av 
begreppet?                                  

 

*(Tofthagen & Fagerstöm, 2010). 

 

Etiska överväganden 

I all forskning där människor är involverade är grunden att respektera människovärdet 
och mänskliga rättigheter (Codex, 2013). Människans välbefinnande ska inte sättas 
undan för samhällets och vetenskapens behov. Forskningen måste generera människan 
mer nytta än vad den kan skada (Codex, 2013). Artiklarna som använts i 
begreppsanalysen ska vara etiskt granskade och accepterade av en etisk kommitté eller 
motsvarande. Om artiklarna är etiskt granskade bedöms risken att de människor som 
deltagit i studien inte kommit till skada. Fördelen med informationen som framkommer 
i studierna syftar till att personer med cancer i livets slutskede ska erhålla bättre 
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omvårdnad och att sjuksköterskan kan med mer kunskap om begreppet tröst använda 
sig av tröst i livets slut. Då metoden är en begreppsanalys används redan genomförda 
studier, kvalitativa eller kvantitativa, av den anledningen utgör det ingen ytterligare risk 
för de personer eller personal som är en del av resultatet. Att inte tolka innehållet fel i 
valda artiklar vilket kan ge ett felaktigt resultat av studien. Vi har gjort medvetna försök 
att inte förvränga resultatet av begreppet tröst.  

 

Resultat 
Syftet med studien var att undersöka begreppet tröst relaterat till personen i livets 
slutskede och sjuksköterskans omvårdnad av personen i livets slutskede. En 
övergripande modell av analysen av begreppet tröst presenteras först i resultatet, se 
(Figur 2). Resultatet presenteras i underrubrikerna synonyma/relaterade termer, 
Antecedenter, kännetecken, exempel och konsekvenser av tröst. Exemplen kommer att 
redovisas med meningsbärande text från de olika analyserna. 

Figur 2. Övergripande resultatmodell. 

    

   

Tröst

Antecedenter: 
Existentiell/Andlig oro

Personlig inre styrka 
Existentiell tro
Andlig kontakt 
Emotionell oro 
Fysisk smärta 

Existentiellt lidande
Existentiell insikt 

Tid
Oförståelse av sin sjukdom 

Ensamhet 
Frågor om döden

Vårdrelation
God Familjerelation

Grupptillhörighet- att Sociala 
relationer

Kontroll över sin situation 
Lugn estetisk vårdmiljö

Obotlig sjukdom 
Lugnande naturmiljö

Kännetecken:
Situationen kunde varit värre 

Vårdande samtal
Sjuksköterskans insatser

Delaktighet 
Naturupplevelse
Relation till natur

Tro Relation till Gud
Religiös musik 

Upplevelse av andlighet
Fysisk närvaro 
Fysisk beröring 

Synonym/Relaterad term:
Solace,Tröst
Support, Stöd 

Konsekvenser:
Trygghet 

Livskvalité 
Hopp 

Psykiskt och fysiskt lugn 
Andligt välbefinnande 

Förberedelse för döden 
Acceptera döden 

Fridfull död 
Rätt tröst ger tröst
Insikt i situationen 
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Synonyma/Relaterade termer 

Termer som används synonymt eller som relaterad term till begreppet tröst beskrivs 
under denna rubrik. 

Support översattes till stöd och var en relaterad term till begreppet tröst. Genom att få 
stöd; hjälp med vardagliga, praktiska saker erhöll personerna tröst. Stödet kunde 
erhållas från sjuksköterskan eller nära och kära (Steel, Mills, Hardi & Hussey, 2005) 
Solace, var en synonym för begreppet tröst (Blaschke, O´Callaghan, Schofield & 
Salander, 2016; Evans, & Hallet, 2006). Consolation (Johansson, Roxberg & Fridlund, 
2008) och comfort motsvarade tröst i resterande artiklar (Benzein, Norberg & Saveman, 
2001; Blaschke et al., 2016; Coelho, Parola, Escobar-Bravo & Apostolo Joao, 2016; 
Ellington, Reblin, Ferrell, Puchalski, Otis-Green, Hanzo, Doyon & Clayton, 2015; 
Fenwick, Lovelace, & Brayne, 2010; Sun, Kim, Irish, Borneman, Sidhu, Klein  & 
Ferrell, 2015; Tornöe, Danbolt, Kvigne & Sörlie, 2014; Williams & Irurita, 2005; 
Öhlen  & Holm, 2006). 

Antecedenter 
Antecedenter är något som föregår begreppet (Rodgers, 1989) det vill säga något som 
händer eller sker innan själva trösten äger rum. Förmågor som föregår tröst är: en inre 
kraft och existentiell tro, att finna kraften i sig själv öppnar upp för tröst (Sun et al., 
2015). Existentiell oro kunde även vara insikten om att livet någon gång tar slut (Tornöe 
et al., 2015; Öhlen & Holm, 2006). Andlig tro och andlig kontakt vilket tycktes vara att 
uppleva kontakt med Gud eller bortgångna anhöriga var något som öppnar upp för tröst 
(Fenwick et al., 2010; Tornöe et al., 2014). Emotionell oro, att oroa sig över sin 
situation, anhörigas sörjande eller en oro som kändes som om hjärtat går sönder och gav 
fysiska obehag som smärta samt illamående. Det uppstod även andra fysiska obehag i 
form av smärta när personen upplevde att kroppen var på väg att mista sina funktioner 
vilket föregår tröst (Coelho et al., 2016; Evans et al., 2005; Tornö et al., 2014; Williams 
& Irurita, 2005).  

Det var ett lidande i att det inte fanns tid eller plats för den egna personens existentiella 
frågor. Personen fick aldrig tid till att reflektera över sin situation eller bara få vara själv 
vilket skapade ett behov av tröst. Vidare fanns det ett lidande i att vara obotligt sjuk och 
att ha låg sjukdomsinsikt, att inte inse att livet kommer att ta slut som föregår trösten 
(Coelho et al., 2016; Steel et al., 2005; Öhlen & Holm, 2006). Frågor om döden ställdes 
ofta till sjuksköterskan av den döende personen, det var en trygghet i att höra 
sjuksköterskans erfarenheter om döden, vilket ger möjlighet för att kunna bli tröstad 
(Ellington et al., 2015).  
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Vidare var en god vård kommunikation, en vårdande relation mellan sjuksköterskan och 
personen något som föregår tröst. Om inte en god kommunikation eller relation fanns 
dessa emellan var det svårt att erhålla tröst (Johansson et al., 2008;Tornöe et al., 2014). 
Ytterligare relationer, som relationer till andra personer i samma situation och goda 
relationer med anhöriga och närstående i livets slutskede föregår tröst. Att umgås med 
andra personer med obotlig sjukdom gav en känsla av tillhörighet, när de inte längre 
upplevde tillhörighet till friska människor som inte befann sig i samma situation som de 
själva (Benzein et al., 2001; Evans et al., 2007). Personlig kontroll föregår trösten i form 
av att personen själv var delaktig i sina beslut och hade kontroll över sina symtom som 
till exempel smärta. Det var även att ha personlig kontroll över vad som skulle hända 
framöver i vårdförloppet föregår tröst (Volker et al., 2004).   

Ytterligare antecedenter var vårdmiljön, olika platser där man befann sig under 
sjukdomstiden till exempel på sjukhuset, hospice eller i hemmet föregick trösten 
(Johansson et al., 2008; Blaschke et al., 2016; Volker et al., 2004). Miljön i naturen, där 
personen kände sig förkroppsligad, föregick tröst (Blaschke et al., 2016). 

 

Kännetecken 
Kännetecken och karakteristika för begreppet tröst kan vara att se andra i samma 
situation med ett värre sjukdomstillstånd och som yttrade sig i att de inte hade samma 
ork att delta i aktiviteter. Det gjorde att personen såg att den egna situation kunde ha 
varit värre vilket upplevdes som tröst (Benzein et al., 2001) det var också viktigt att få 
tid till sig själv, att bli bekräftad och kunna reflektera över sin situation vilket är tröst 
(Öhlen & Holm, 2006). Vårdande samtal var ett kännetecken för tröst där det handlade 
om kommunikationen mellan sjuksköterska och den drabbade personen (Volker et al., 
2004). Ett annat kännetecken var att sjuksköterskan berättade för personen om sina egna 
privata- och/eller yrkeserfarenheter av döden (Ellington et al., 2015).  

Att ha personligt inflytande över sin sjukdomsprocess och vara delaktig under hela 
sjukdomstiden upplevdes som tröstande (Williams & Irurita, 2005). Ett annat 
kännetecken för tröst var att personen fann tröst i att befinna sig ute i naturen, att få 
uppleva skön natur och frisk luft, det kändes levande. De personer som hade en god 
relation till naturen innan insjuknandet upplevde att vara i naturen är tröst (Blaschke et 
al., 2016; Coelho et al., 2016).  

Om personen har en religiös eller andlig tro, eller en relation till Gud, erhålls tröst i 
livets slutskede även genom att lyssna på religiös musik är tröst (Coelho et al., 2016; 
Steel et al., 2005; Sun et al., 2015; Tornöe et al., 2014; Tornöe et al., 2015). Att få besök 
från avlidna anhöriga vid dödsbädden i livets slutskede är tröst (Fenwick et al., 2009).  
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Genom sjuksköterskans insatser i form av samtal, fysisk närvaro, lyssnande och fysisk 
beröring förmedlades tröst (Tornöe et al., 2015; Volker et al., 2007). Sjuksköterskan 
förknippade tröst med personer genom att förmedla fysisk beröring, massage, en hand 
på axeln eller en kram samt att vara närvarande i situationen rent fysiskt. Det är inte 
alltid sjuksköterskan måste sätta ord på allt, ibland sågs tystnaden i sig vara tröst, att 
bara vara där för personen (Tornöe et al., 2014; Johansson et al., 2008). När personer 
börja samtala om svåra saker hade vissa sjuksköterskor svårt att vara kvar i situationen 
(Johansson et al., 2008).  

Exempel 
Exempel där begreppet tröst beskrivs var att samtala med sjuksköterskan om att få 
andligt besök vid dödsbädden av bortgångna anhöriga; son och mor gav ett lugn hos den 
döende personen. De kände sig redo och trygga med att lämna jordelivet. Stödjande 
samtal mellan sjuksköterskan och personen om sista tiden i livet gav försoning med 
nära och kära samt Gud vilket ledde till en fridfull död (Fenwick et al., 2009; Tornöe et 
al., 2015).  

Personer som hade någon form av religiöst tro hade även ett bättre andligt 
välbefinnande, det uttrycktes i kontakten med sig själva, närstående och med naturen. 
Det andliga välbefinnandet fann många personer tröst i (Sun et al., 2015). Vidare var 
relationen till naturen och med Gud av betydelse. Tron på Gud och att kunna gå ut i 
naturen gjorde att de kände inre glädje som gjorde att personen kände sig levande vilket 
gav tröst (Coelho et al., 2016). Personer som uppfattade naturen som tröst och beskrev 
att naturen tar en mänsklig roll när man diagnostiserats med cancer (Blaschke et al., 
2016). Det fanns en stolthet i att personen ville klara själv och vara oberoende av andras 
hjälp. När personens känsla av värdighet och personliga värderingar respekterades 
erhölls tröst i livets slut även när personen hade förmåga att vara aktiv i olika aktiviteter 
och såg resultat av den egna aktiviteten kände den sig känslomässigt tröstad- Ju mer jag 
kan göra för mig själv ju mer hjälper det mig i min återhämtning(Volker et al., 2005; 
Williams & Irurita, 2006).  

Ömsesidig tillit och förståelse mellan personen som är drabbad och personal är en viktig 
del för att erhålla tröst. Vidare erhölls tröst lättare om personen har en religiös tro 
(Steele et al., 2005). När personen hade ett djupt existentiellt lidande kunde 
sjuksköterskans tystnad tillsammans med personen vara tröstande (Tornöe et al., 2014). 
Att vara fylld med förödelse kunde trots allt omvandlas till att erhålla tröst. Ensamheten, 
att vara för sig själv, gav personen tid att inse att man inte är odödlig, att det fanns en 
risk för att eventuellt dö tidigare än väntat. Upplevelsen av tröst i denna situation kan 
upplevas konstig, men så var fallet (Öhlen & Holm, 2006). Vidare tycks behovet av 
tröst beskrivas som att personerna inte hade någon kontroll över situationen, de kände 
att de tillhörde både livet men samtidigt döden, det var svårt att förhålla sig till men 
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något de var tvungna att acceptera (Benzein et al., 2001). En annan sorts tröst var att 
sjuksköterskan hjälpte personerna med att tänka på något annat än sjukdomen, få fram 
positiva saker i livet. Det kunde vara i form av att berätta om sommaren och stranden 
eller barnbarnen som leker vid strandkanten (Johansson et al., 2008).”Många tröstade 
sig med att tänka: livet är en process, vi föds och vi dör” (Benzein et al., 2001).     

Vissa personer tog tröst i att slippa lidandet sjukdomen skapar, att få frid med en fridfull 
död eller tanken på livet efter döden. Livet efter döden fanns det olika tro om, vissa 
personer såg de som en plats att återförenas med nära och kära och andra såg det som en 
plats att få vila. Anhöriga till den döende tog tröst i att personen skulle slippa lidandet 
och komma till en fridfull plats (Ellington et al., 2015). Att erhålla tröst var att inte 
känna sig ensam, rädd eller bli lämnad av nära och kära, ”om du är rädd för något, 
känner ensamhet och har ett grubblande sinne kan tröst ej erhållas” (Evans & Hallet, 
2007).    

Konsekvenser 
Konsekvenser av begreppet tröst är: Trygghet som kom av trösten i att ha personlig 
kontroll i en vårdande miljö, platsen där omvårdnaden utfördes, vilket kunde vara både i 
det egna hemmet eller på ett hospice(Volker et al., 2004). Livskvalité erhölls genom att 
ha en religiös tro, i den religiösa tron fann vissa tröst (Steele et al., 2005). Hopp, fysiskt 
och psykiskt lugn var konsekvenser av tröst där trösten erhölls genom en relation till 
naturen och Gud eller att vara ute i naturen och få känna frisk luft och se vackra 
åskådningar (Blaschke et al., 2016; Coelho et al., 2016; Williams & Irurita, 2005). 
Andligt välbefinnande var en annan konsekvens. Där trösten tycks vara andliga tankar 
och att få tala om dessa genom emotionellt stöd från familj och sjuksköterskan 
(Ellington et al., 2015; Evans & Hallet, 2007; Sun et al., 2015).  

Vidare var andligt besök av avlidna anhöriga tröst, där konsekvensen av tröst ledde till 
att personerna upplevde att de blev förberedda för döden (Fenwick et al., 2009). En 
acceptans av döden och en fridfull död var konsekvenser av tröst, där trösten erhölls 
genom sjuksköterskans tystnad och omvårdnadsinsatser (Tornö et al., 2014; Tornöe et 
al., 2015). Sjuksköterskans individanpassade omvårdnad ledde till att rätt tröst gav tröst 
som konsekvens (Johansson et al., 2008). Att få insikt i sin situation var en konsekvens 
av tröst genom att bli bekräftad av andra människor och få tid för sig själv (Benzein et 
al., 2001; Öhlen & Holm, 2006). 
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Vidare analysfas 

I den vidare analysfasen ses att personens upplevelse av tröst var individuell och att 
sjuksköterskan måste anpassa trösten till den enskilde personen. Det fanns vissa 
gemensamma betydelser som gav tröst; familjerelationer, relationen till sjuksköterskan, 
att uppleva välbefinnande den sista tiden av livet, känna tillhörighet och ha en tro på 
någonting, religiöst eller andligt. Det är inte alltid i görandet sjuksköterskan förmedlar 
tröst, utan ofta handlar det också om att finnas där och våga vara närvarande. Om 
person erhåller rätt tröst vid rätt tillfälle blev konsekvensen oftast att personen fick ett 
välmående i livets slut (Figur 3). 

 

Figur 3. Individuellt anpassad tröst som baseras på personens betydelse av tröst, samt att erhålla trösten 
vid rätt tillfälle ger ett välmående i livets slut. 

 

Metoddiskussion 

Begreppsanalysen enligt Rodgers (1989) inriktar sig på hur man kan tillämpa och 
klargöra begrepp genom dess nuvarande användning och låta detta klargörande ligga 
som grund för vidare utveckling. Då syftet var att klargöra begreppet trösts användning 
ses metoden som ett lämpligt val. Metoden möjliggör att söka i flera olika 
ämnesområden för att se begreppets betydelse i olika kontexter, det kan också ses som 
att fler personer totalt deltar vilket ger ett variationsrikt material.   

Välmående i livets slut

Rätt tröst vid rätt tillfälle

Individuellt anpassad tröst
Olika betydelser för personen främjar tröst
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Sökningarna av artiklarna gav flest träffar i databaserna Pub Med, PsycInfo, Acdemic 
Search Elite och SAGE- Journals. Databaser där det finns vetenskaplig forskning ökar 
trovärdigheten på studien (Polit & Beck, 2012). De databaser som använts innehåller 
vetenskaplig forskning och styrker därför trovärdigheten. För att få träffar som 
matchade syftet i databaserna översattes tröst till engelska, det fanns många synonymer 
för tröst på engelska. Slutligen valdes consolation och comfort som huvudsökord för 
tröst, då dessa gav flest relevanta träffar mot syftet. Comfort som begrepp hade fler 
betydelser än tröst som till exempel trygghet eller bekvämlighet.  I artiklarna måste vi 
då urskilja den comfort som kunde innebära tröst. Genom att relevanta ämnesområden 
valdes ut och relevanta databaser användes som sökmotorer, anses att en tillräckligt 
bred och omfattande sökning av begreppet har gjorts. Alla sökningar innehöll inte alltid 
begreppet cancer utan sökningen gjordes även med begreppet livets slut i kombination 
med tröst. Dessa granskades och inkluderades under förutsättning att de motsvarade 
syftet och att informanterna i studien var obotligt sjuka i cancer. Artiklarna som valdes 
var från olika delar av världen vilket gav ett variationsrikt datamaterial. Datamaterialet 
visade återkommande gemensamma faktorer för begreppet tröst. I kvalitativa studier är 
det i detta fall begreppets variationer som söks. Sjuksköterskors och distriktssköterskors 
arbetsområden är snarlika (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2006). Begreppet 
sjuksköterska är det begrepp som oftast benämns i artiklarna. Däremot är det svårt att 
tolka om det är allmän utbildade eller vidareutbildade sjuksköterskor, då 
arbetsområdena är snarlika ser vid det som överförbart till distriktssköterskans yrkesroll.  

Artiklarna granskades enligt SBU (2014) där 9 artiklar hade hög kvalitet, 4 artiklar fick 
medelhög kvalitet och 1 artikel fick låg kvalitet. Etisk granskning var inte gjort på två 
av artiklarna dessa ansågs trots detta pålitliga att ha med i resultatet. Rodgers (1989) 
nämner inget krav att artiklarna ska ha hög eller medelhög kvalité därför lät vi artikeln 
med låg kvalitet ingå, eftersom vi bedömde att den var relevant för syftet mot studien. 

Inklusions och exklusionskriterier valdes för att få relevanta sökträffar mot syftet. 
Exklusionskriterier som ålder och tidsbegränsning togs bort. Den begränsningen gav ett 
alltför litet antal träffar och inte tillräckligt med relevant material. Artiklar där barn med 
obotlig cancersjukdom ingick, togs ej med i studien, vilket kan göra att studiens resultat 
ej är överförbart till barn. Däremot är tröst ett mänskligt grundläggande behov vilket gör 
att vissa delar kan tänkas vara överförbart till barn. Sökningarna utfördes enskilt, medan 
analysen av begreppet i valda artiklar utfördes gemensamt för att minska feltolkningar 
av innehållet i artiklarna vilket ökar pålitligheten Det var 8 artiklar som exkluderades, 
de innehöll inte alla delar av Rodgers analys (Tofthagen & Fagerström, 2010) samt var 
kvantitativa. Rodgers metod har inte varit enkel att använda och analysen har krävt 
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mycket arbete och engagemang. Svårigheten i analysen låg i framförallt förståelsen för 
vad som föregick tröst, antecedent och vad som kännetecknar tröst. 

Hälften av urvalet bestod av artiklar skrivna inom omvårdnadsforskningen, den andra 
hälften var forskning inom psykologi, sociologi samt medicin. Ur materialet är det 
tydligt att ämnet är relevant för omvårdnadsforskningen. Trots få artiklar i övriga 
ämnesområden ses begreppets användbarhet och överförbart till omvårdnad. Då 
Rodgers framhåller att begreppets utveckling är oberoende av kontext och användning 
(Tofthagen & Fagerström, 2010). 

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet kommer att diskuteras mot den vidare analysfasen samt teorin; Peaceful End 
-of -Life Theory (Ruland & Moore, 1998). Huvudfokus i teorin är att tiden som återstår 
fram till döden ska vara meningsfull och fridfull (Ruland & Moore, 1998). Denna 
grundar sig på huvudbegreppen; att vara trygg och erhålla tröst, att vara fri från smärta, 
att vara tillfreds med sig själv och sin situation, att vara omgiven av sin familj och att 
känna sig respekterad och värdefull (Alligood, 2014). Peaceful End-Of-Life Theory 
beskriver sjuksköterskans komplexa omvårdnadsarbete då ett holistiskt förhållningssätt 
måste finnas för att stödja döende patienter till en fridfull tid i livets slut (Alligood, 
2014; Ruland & Moore, 1998).     

Peaceful End-Of-Life Theory menar att tiden som återstår fram till döden ska vara 
meningsfull och fridfull för att personen kan känna sig till freds och erhålla tröst 
(Alligood, 2014; Ruland & Moore, 1998). Resultatet visar att flera personer erhöll tröst 
när de fick uttrycka sina känslor och tankar. Andlig och religiös tro (Sun et al., 2015), 
att be tillsammans med sjuksköterskan var andra faktorer som gav tröst samt. (Tornöe et 
al., 2014). Detta tyder med likhet med annan forskning att personen upplevde tröst av 
Gud genom att ha en religiös tro och av att läsa bibeln (Fischer, Nygren, Lundman & 
Norberg, 2008). Trösten ledde till andligt välbefinnande för en del och för andra ledde 
den till att de kunde förberedas för döden och för en fridfull död (Fenwick et al., 2010; 
Sun et al., 201;Tornöe et al., 2015). Att möta personer med olika religiös bakgrund i 
omvårdnaden kan vara svårt för sjuksköterskan. Det kan bero på att personen vill hålla 
sin tro för sig själv medan andra är mer öppna. Det kan även vara svårt för 
sjuksköterskan att tyda om tron har någon betydelse för trösten när personen inte är 
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öppen med sin tro. Det är därför viktigt att sjuksköterskan är medveten i sin omvårdnad 
och tar hänsyn till att upplevelsen av tröst är individuell i livets slut (Alligood, 2014).  

Ruland och Moore (1998) anser att sjuksköterskans omvårdnad samt familjen och 
närstående är viktiga för att personen ska uppleva frid och tröst i livets slut (ibid). 
Resultatet av analysen bekräftar att när personen befinner sig i livets slutskede, är det 
många olika personer i dennes närhet som är viktiga för att möjliggöra tröst i livets 
slutskede. När sjuksköterskan ger stöd i ett tidigt stadium i sjukdomsförloppet och blir 
involverad/ insatt i hur personen vill ha det i livets slut, främjas det en god omvårdnad 
och tröst (Blaschke et al, 2016; Coelho et al., 2016; Ellington et al., 2015; Fischer et al., 
2008; Griffith et al., 2007; Johansson et al., 2008; Sun et al., 2015; Tornöe et al., 2014; 
Tornöe et al., 2015; Williams & Irurita, 2005).  

Tidigare forskning visar att en god vårdrelation mellan sjuksköterskan och personen 
skapar förutsättningar för ökad hälsa, livskvalité och välbefinnande för personen i livets 
slutskede (Griffiths et al., 2007).  

Omvårdnaden i livets slut handlar inte om att överdriva behandlingen med tekniska 
hjälpmedel utan istället fokusera på personens välbefinnande (Ruland & Moore, 1998). 
Det senaste decenniet förefaller digitalisering ha fått hög prioritet i vården, kanske på 
bekostnad av tröst (Malinowsky & Leeseberg Stamler, 2002). Som sjuksköterska är det 
en utmaning att inte enbart utföra praktiska insatser för personer för att förmedla tröst i 
livets slut. Resultatet visar att det är betydelsefullt att sjuksköterskan skiftar fokus från 
att “göra” till att “vara” med personen. Att vara med personen kan innefatta att vara 
närvarande, lyssna och ge en tröstande hand (Johansson et al., 2008; Tornöe et al., 
2014), vilket Mattson Lidsle och Lindström (2001) menar ger lindring som är starkt 
kopplat till tröst. Vidare visade resultatet att det finns behov av båda delar: “att göra och 
att vara” för att förmedla tröst (Johansson et al., 2008; Volker et al., 2004; Williams & 
Irurita, 2005; Steel et al., 2005; Tornöe et al., 2014). Det är värdefullt att sjuksköterskan 
har med sig båda aspekterna göra och vara i omvårdnaden. Peaceful End-Of- Life 
Theory anser vidare att sjuksköterskan bör även fokusera på att personen kan uppleva 
livskvalité och i livets slutskede. Livskvalitet och tröst kan skapas av sjuksköterskan i 
omvårdnaden genom att hen lyssnar av och tolkar personens icke verbala signaler i 
livets slut (Alligood, 2014).  

Det finns oenighet om tröstens betydelse och användbarhet inom vården (Roxberg, 
2012). I sjukvården i modern tid får tröst inte tillräckligt med utrymme och 
nedprioriteras (Malinowsky & Leeseberg Stamler, 2002). Ett hinder som framkom i 
resultatet var när sjuksköterskan inte hade tid till att vara närvarande och lyssna aktivt, 
vilket gjorde att personen erhöll otillräcklig tröst (Johansson et al., 2008) Tidsbristen i 
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arbetet är ett känt problem för sjuksköterskan vilket kan skapa hinder för att utföra god 
omvårdnad.  Ruland och Moore (1998) menar att sjuksköterskans omvårdnad är 
avgörande för en fridfull tid i livets slutskede (Ruland & Moore, 1998). Tidsbristen 
innebär i vissa fall att sjuksköterskan får problem med att kunna vara närvarande i 
situationen när hon redan är på väg från den hon just då befinner sig hos, till nästa. Ett 
annat hinder som framkom var att sjuksköterskan ville förmedla tröst men att vissa 
personer inte kunde tröstas trots att behovet fanns (Johansson et al., 2008). Detta kan 
leda till ett etiskt dilemma vilket består i att sjuksköterskan känner sig otillräcklig och 
upplever en rädsla att hen inte ger en tillräckligt god omvårdnad. 

Det kan vara svårt för personen att uppnå välbefinnande och få tröst när man erhållit en 
obotlig cancerdiagnos vilket bekräftas av tidigare forskning av Langeland och Ahlberg, 
(2009). Resultatet visar att personer i livets slut erhåller tröst på flera olika sätt. Det är 
viktigt att personen erhåller individuell tröst och att sjuksköterskan i sin omvårdnad så 
långt som det är möjligt främjar det som personen uttryckt sig vilja uppleva vid livets 
slut (Ruland & Moore, 2014). Det visade sig att miljöer var betydelsefulla för personen 
och att vistas ute i naturen är ett sätt att erhålla tröst vilket gav ett fysiskt och psykiskt 
lugn (Blaschke et al., 2016). Det som kan vara svårt är att personen i livets slut saknar 
förmågan att kunna ta sig ut till naturen. Att göra vårdmiljön mer nära och personlig 
tillexempel med tavlor med naturmotiv är ett sätt att kunna anpassa vårdmiljön så att 
tröst kan erhållas (Blaschke et al., 2016). Vidare tycktes även foton av nära och kära 
som hade stor betydelse spela roll för en vårdande miljö, det påminde om goda tider och 
speciella perioder i livet. En vårdande harmonisk miljö är av betydelse för personen för 
att kunna erhålla tröst. (Fischer et al., 2008; Langeland & Ahlberg, 2009). En viktig del 
i sjuksköterskans omvårdnad i livets slutskede var att lyssna på patientens behov 
(Langeland & Ahlberg, 2009). 

I den vidare analysfasen sågs att trösten är individuell och att personen har olika sätt att 
bemöta och hantera existentiell och emotionell oro när man diagnostiserats med obotlig 
sjukdom. Vidare visade analysfasen på att personen erhöll tröst när de hade en tro, goda 
relationer med anhöriga och närstående samt den vårdande relationen med 
sjuksköterskan var betydande för trösten Personen i livets slutskede uttryckte dessutom 
att det var viktigt att själv vara delaktig i de beslut som rörde det sociala, andliga, 
existentiella och emotionella lidandet. Det framkom att det krävs ett holistiskt synsätt av 
den omvårdande sjuksköterskan så att personen kan erhålla tröst. När sjuksköterskan 
möter personen utifrån ett holistiskt synsätt blir konsekvensen att tröst förmedlas till 
personen. Sjuksköterskans omvårdnad i form av fysisk närvaro, verbal och icke verbal 
kommunikation hade även det stor betydelser för trösten. Resultatet av begreppet tröst 
är att tröstens betydelse ser olika ut för personerna. Trösten leder sen till olika former av 
välmående som: andligt välbefinnande, hopp, trygghet, livskvalité, psykiskt och fysiskt 
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lugn, acceptans av att dö, insikt is situationen och fridfull död (Alligood, 2014; Benzein 
et al., 2001; Blaschke et al., 2016; Coelho et al., 2016; Ellington et al., 2015; Evans & 
Hallet, 2007; Fenwick et al., 2009; Johansson et al., 2008; Mattson Lidsle & 
Lindström.2001; Steele et al., 2005; Sun, 2015; Tornö et al., 2014;Tornöe et al., 
2015;Volker et al., 2004; Williams & Irurita, 2005; Öhlen & Holm, 2006). Det som 
framkommit i resultatet klargör begreppet och kan kopplas ihop i flera avseenden med 
Peaceful End-Of-Life Theory vilket hjälper sjuksköterskan i omvårdnaden att använda 
begreppet tröst i sitt sammanhang till personen i livets slut.  

  

 

Konklusion  

Som omvårdande sjuksköterska är det värdefull information som framkommer i 
resultatet, tröst kan erhållas och tas emot bäst om den är individanpassad. Genom att 
inneha förförståelse både om personernas syn på hur de upplever tröst samt 
sjuksköterskans sätt att ge tröst på, kan det underlätta för sjuksköterskan att 
individanpassa trösten i livets slut. Resultatet bekräftar att det är en komplex situation 
och ett holistiskt tankesätt som behöver genomsyra sjuksköterskans omvårdnad. För 
personerna betyder det att faktorerna som framkommit främjar bästa möjliga tröst vilket 
ger livskvalité och välbefinnande den sista tiden i livet.   

Implikation  

Vidare forskning på begreppet tröst i livets slutskede behövs för att vidareutveckla och 
öka användbarheten i framtiden. Det finns fortfarande för lite forskning, mer forskning 
hade möjligen styrkt det som framkommit i resultatet eller framträder andra aspekter att 
ta hänsyn till för att kunna ge och erhålla bästa möjliga tröst. Det som är tydligt är att 
tröst är ett grundläggande behov för alla människor oavsett i vilket land man bor.
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

 

Sökord Databasnamn Databasnamn Databasnamn 

Consolation Academic Search Elite,  PsycInfo, PubMed SAGE-Journals 

Comfort Academic Search Elite PubMed,  PsycInfo, SAGE- Journals 

Neoplasm PsycInfo   

Palliative care Academic Search Elite PsycInfo SAGE-journals 

Nursing - - - 

Cancer PubMed   

End of life Academic Search Elite PubMed  



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Booleska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

171001 
Academic 
Search Elite 

Comfort OR Consolation AND 
Palliative Care  OR End of life 347 70 10 2 

170906 PsycInfo 
Comfort AND Neoplasm AND 
Care Palliative 88 35 5 1 

171005  Manuell sökning    1 

170906 PsycInfo Comfort AND Palliative care 205 30 7 1 

171025 PsycInfo Consolation AND Palliative care 5 4 2 2 

170919 Pub MED 

Consolation OR Comfort AND 
Cancer AND Palliative Care OR 
End of life  628 122 15 5 

170906 
SAGE-
Journals Consolation AND Palliative care 272 5 2 2 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 
 

 

 
 
  

Referens Benzein, E., Norberg, A., & Saveman, B. (2001). The meaning of the lived experience of hope in 
patients with cancer in palliative home care. Palliative Medicine, 15(2), 117-126. 

Land  
Databas 

 
Sverige 
SAGE – journals 

Syfte Syftet var att belysa betydelsen av upplevda erfarenheter av hopp hos patienter med cancer i 
palliativ vård i hemmet. 

Metod:  
Design 

Fenomenologi-hermeneutisk metod 
Kvalitativ 
 

Urval 11 patienter i livets slutskede i hemmet Ålder mellan 54-83 år. 4 kvinnor och 7 män. 

Datainsamling Intervjuer, bandinspelning. Ca 75 min/intervju. Konduktivansats med öppna frågor. 

Dataanalys Intervjuerna skrevs ner ordagrant. Ricoeur inspirerad metod. Texten är indelad i teman. 

Bortfall 4 

Slutsats Att leva i hopp innebär att ha bekräftande relationer samt att känna sig som hemma med alla 
värdefulla saker och husdjur. Hoppet innebar inte bara att hoppas på någonting utan att leva i 
hoppet.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög 
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Artikel 2 
 

 

 
  

Referens Blaschke, S., O´Callaghan, C. C., Schofield, P., & Salander, P. (2016). Cancer patients´ 
experience with nature; Normalizing dichotomous realities. Social Science & Medicine (172)107-
114. 

Land  
Databas 

Australien 
PUB MED 

Syfte Syftet var att förklara cancer patienters upplevelser i naturbaserad vårdmiljö (underliggande 
mekanism i denna interaktion) och göra den överförbar till vårduppdrag i cancersamman hang 

Metod:  
Design 

Kvalitativ Grounded Theory  
 

Urval 20 cancerpatienten varav 9 kvinnor 

Datainsamling Semi strukturerad intervjuer med både inneliggande och utskrivna patienter 

Dataanalys Induktiv komparativ metod 

Bortfall Redovisas ej 

Slutsats Ny förståelse av naturens roll, uppmärksamma att ytterligare former av psykosocial vård för 
patienten för att uppmuntra den egna hanteringen av den påfrestning som kommer genom 
cancerdiagnos. Uppmärksamma och erkänna ytterligare former av psykosocial omsorg vid 
cancerbehandling 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Hög 
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Artikel 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Coelho, A., Parola, V., Escobar-Bravo, M., & Apostolo, J.( 2016). Comfort experience in 
palliative care: a phenomenological study. BMC palliative care  15:71 

 

Land  
Databas 

Spanien 
Pub Med 

Syfte Syftet med studien var att beskriva tröst och obehag hos inneliggande patienter vid en palliativ 
enhet. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ Fenomenologisk deskriptiv metod 
 

Urval 10 patienter från Spanien och 7 patienter från Portugal 

Datainsamling Individuella intervjuer 

Dataanalys Giorgi metod i fyra steg1). läsa transkribera, Steg 2). Identifiera betydelser, tematiskt innehåll 
Steg 3). Gruppera gemensamma teman. Steg 4). Syntetisera alla de transformerade 
meningsbärigheterna. För att hantera data användes QSR NVivo version 10-mjukvaran. 

Bortfall Redovisa ej. 

Slutsats Informanterna upplevde tröst när de fick mänsklig vård, smärtlindring, hopp och hade relationer. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Hög 
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Artikel 4 
 
 
Referens Ellington, L., Reblin, M., Ferrell, B., Puchalski, C., Otis-Green, S., Handzo, G., Doyon, K., & 

Clayton, M.F. (2015). The Religion of “I don´t know”: Naturalistic Pilot Observations of 
Spiritual Conversations Occurring During Cancer Home Hospice Nurse Visits. Journal of 
death and dying 72(1)3-19. 

 

Land  
Databas 

USA 
PsycInfo 
 

Syfte Att identifiera naturligt förekommande, andligt relevanta samtal och klargöra utmaningar för 
sjuksköterskor i hemsjukvård 

Metod:  
Design 

Deduktiv innehållsanalys 
Pilot studie 

Urval 13 familjer och 5 sjuksköterskor i hemsjukvård 

Datainsamling Digital inspelning av sjuksköterskan av ett möte i hemmet med patient och familj. 

Dataanalys Inspelningen skrevs ned och kodades.  Deduktiv innehållsanalys var metoden. Evidensbaserade 
kategorier användes av andlig vård. Iterativ process användes av alla i forsknings teamet för att 
vara säker på att de fick med allt omfattande om andlig dialog. Två stycken hade huvudansvaret 
och skapade aktuella kategorier och gjorde analyser för att få konsensus.  

Bortfall 6 familjer avböjde 

Slutsats Det finns många möjligheter för vårdare att bedöma och kartlägga andliga behov i livets slut.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög 
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Artikel 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Evans, M, J., & Hallett, C. E. (2007). Living with dying: A hermeunetic phenomenological study 
of the work of hospice nurses. Journal of clinical nursing (16)742-751. 

 

Land  
Databas 

England 
Academic Search Elite 

Syfte Syftet var att undersöka hur hospicesjuksköterska ger tröst med till hospice patienter 

Metod:  
Design 

Intervju fenomenologisk hermeneutik metod 
 

Urval  15 Sjuksköterskor  

Datainsamling Semi strukturerade intervjuer 

Dataanalys Metodologisk analys Signifikanta uttalanden meningsenheter  

Bortfall Redovisas ej  

Slutsats Hermeneutisk fenomenologi är en viktig metod för att avslöja den komplexa verkligheten i 
omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskorna såg lindringen av lidandet i tröstande vård delades in i tre 
grupper: Tröst och lättnad, Fred och lätthet, Andlighet och mening. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Medel 
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Artikel 6 
 

 

Referens Fenwick, P., Lovelace, H., & Brayne, S. (2010).Comfort for the dying: five years retrospective 
and one year prospective studies of end of life experience. Archieves of Gerontology and 
Geriatrics (51)173-179 

 

Land  
Databas 

 
Irland 
PsycInfo 

Syfte Att få fram uppfattningar och upplevelser i livets slut 

Metod:  
Design 

Pilotstudie under 4 års tid. 
 

Urval Palliativt team, 38 st sjuksköterskor, läkare och andra vårdare. 

Datainsamling Frågeformulär och intervjuer 

Dataanalys Bandade intervjuer lyssnades av och skrevs ner. Frågeformulären var graderade i skala 1-5 där 5 
var höll inte med alls. 

Bortfall 0 

Slutsats Upplevelser och det mentala tillståndet i livets slut ska tas på allvar och det kräver mer studier på 
för att främja det praktiska arbetet med upplevelser i livets slut.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Medelhög 
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Artikel 7 

 

 

Referens Johansson, E., & Roxberg, Å., & Fridlund, B. (2008). Nurses' consolation: a grounded theory 
study. Vård i Norden 28 (2,) 19. 

 

Land  
Databas 

 
Sverige 
SAGE-jorunals 

Syfte Att identifiera fenomenet av tröst från sjuksköterskans perspektiv. 

Metod:  
Design 

Explorativ kvalitativ design under 3 år 
Grounded theory ansats 
Intervjuer 

Urval 21 sjuksköterskor 

Datainsamling Intervju material som spelades in på band. 

Dataanalys Basen i intervjuerna var orsak-verkan. Kodades enligt Strauss och Corbin. Intervjuerna lyssnades 
av och skrevs ner ordagrant av första författaren av artikeln. 

Bortfall 0 

Slutsats Tröst var synbart i sjuksköterskans profession och utstrålning vilket var integrerat i de 4 
kategorierna av tröst; stödjande tröst, otillräcklig tröst, undvikande tröst och otillgänglig tröst. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög 
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Artikel 8 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Steel, L. L., Mills, B., Hardin, S.R., & Hussey, L.C. (2006). The Quality of life of hospice 
patients: Patients and provider perceptions. American Journal of Hospice and Palliative 
Medicine, 22(2) 95-110. 

 

Land  
Databas 

USA 
PsycInfo 
 

Syfte Att beskriva livskvalitén av palliativa patienter i hemsjukvård. Och att undersöka relationen 
mellan livskvalité och patientens symtom.  

Metod:  
Design 

Pågick i 3 år 
 

Urval 129 palliativa patienter, medelålder 67 år. 

Datainsamling Mätinstrument för livskvalité, MVQOLI. Ett frågeformulär delades ut och fick svaras på under 20 
dagar. 

Dataanalys Fler män än kvinnor.  

Bortfall 0 

Slutsats Livskvalité är svårt att mäta, särskilt i livets slut. Det finns ett samband mellan patientens 
upplevelse av livskvalité och personalens påverkande av faktorerna för livskvalité. Att tänka 
holistiskt i vården av patienter i livets slut är att föredra för god livskvalité. Det framgår i denna 
studie att det går att ha god livskvalité trots att de befinner sig i livets slut, det som främjar god 
livskvalité är bland annat tröst och hopp.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Låg 
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Artikel 9 
 

 

 

Referens Sun, V., Kim, J. Y., Irish, T. L., Borneman, T., Sidhu, R. K., Klein, L., & Ferrell, B. (2016). 
Palliative care and spiritual well-being in lungcancer patients and family caregivers. Psycho- 
Oncology 25(12), 1448-1455. 

Land  
Databas 

USA 
PsycInfo 
 

Syfte Syftet var att beskriva utfall av andligt välbefinnande i ett projekt NCI, vilket testade effektiviteten 
av ett tvärvetenskapligt palliativ vård sammanträde och med deras familje vårdare. 

Metod:  
Design 

Prospektiv, kvasiexperimentell studie.  
Randomiserad design 
 

Urval Patienter med diagnostiserad lungcancer stadium 1-4. Deltagarna skulle vara över 21 år. 

Datainsamling Under 139 vård möten som pågick i 15-20 min per gång, samlades data in. Lektioner där 
huvudämnen som rörde andligt välbefinnande diskuterades och deltagarna fick välja ut rubrik per 
gång.  

Dataanalys Data analyserades med hjälp av Statistical Package for the Social Sciences. 

Bortfall 0 

Slutsats Studien ger stöd för vikten av andligt välbefinnande i cancer vården och som en huvudkomponent 
i palliativa vården. Resultatet stödjer även att andligt välbefinnande är en del i palliativ vård som 
riktar sig mot andliga behov hos både patient och familjevårdare.  

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Medelhög 



BILAGA C  

 

 

Artikel 10 

 

 

  

Referens Tornöe, K. A., Danbolt, L. J., Kvigne, K., Sörlie, V., (2014). The power of consoling presence-
hospice nurses´ lived experience with spiritual and existential care for dying. BMC nursing 
13:25 

 

Land  
Databas 

Norge 
fritextsökning 

Syfte Beskriva hospice sjuksköterskornas erfarenheter av att lindra döende patienters andliga och 
existentiella lidande 

Metod:  
Design 

Kvalitativ fenomenologisk hermeneutisk studie  
Meningen med upplevda erfarenheter  

Urval 8 erfarna sjuksköterskor med avancerad utbildning för livets slut 

Datainsamling Intervjuer narrativa inspelade på band och transkriberades 

Dataanalys Lindseth och Norberg fenomenologisk hermeneutik metod strukturell analys, texten lästes kritisk 
och granskades och lästes som en helhet.  

Bortfall Redovisas ej 

Slutsats Sjuksköterskan ger tröst sker genom tystnad, i konversationer och religiös tröst, genom djup 
kontakt med patienten och familjen kan sjuksköterskan låta dem känna mod och leva meningsfullt 
så de kan dö med värdighet. Det är ytterst personligt att lida och det är viktigt att sjuksköterskan 
har hög grad av känslighet när hen ska trösta.  

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Tornöe. K.A., Danbolt, J., Kvigne, K., Sörlie, V.,(2015). The challenge of consolation: Nurse´s 
experiences with spiritual and existential care for the dying-a phenomenological 
hermeneutical study BMC nursing 14:62 

 

Land  
Databas 

Norge 
Academic Search Elite  

Syfte Beskriva sjuksköterskors erfarenheter av andlig och existentiell omvårdnad av döende patienter på 
sjukhus.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ  
Fenomenologisk hermeneutisk metod  

Urval Sex sjuksköterskor i medicinsk och onkologisk avdelning 

Datainsamling Individuella narrativa intervjuer. 

Dataanalys Lindseth och Norberg Bygger naivläsning strukturell läsning och kritisk läsning. Läsa texten som 
en helhet 

Bortfall Redovisas ej  

Slutsats Sjuksköterskorna upplevde att de hade förmedlat tröst när de hjälpt patienten att få frid och 
försoning i livets slut. All existentiell och andlig ensamheten kunde ej tas bort hos patienten men 
genom att sjuksköterskan stannar kvar hos patienten kan lindra. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

Artikel 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Williams, A., & Irurita, V. (2006). Emotional comfort: The patient’s perspective of a therapeutic 
context. International Journal of Nursing Studies 43 (4), 405-415 
 

Land  
Databas 

 Australien  
PUB MED 
 

Syfte Beskriva det terapeutiska sammanhanget av emotionell tröst, försöka att förklara den upplevda 
effekten av interpersonell interaktion som patienter upplever under sjukhusvistelse. 

Metod:  
Design 

Grounded Theory   
 

Urval 40 patienter och 32 sjuksköterskor 

Datainsamling Intervjuer 36 formell och 4 informell intervju med patienter samt observationer på sjukhuset. 32 
sjuksköterskor intervjuades på sjukhuset. 

Dataanalys Transkription av materialet och kodning för att initiera fynd 

Bortfall Redovisas ej 

Slutsats Patienternas tolkade erfarenheter av emotionellt obehag och emotionell tröst, hur de uppfattade 
personlig kontroll, Det framhäver att patienter närmar sig sin sjukdom och uppfattar att samband 
existerar med kropp och själ. 
 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

 
Artikel 13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Volker, D.L., Kahn, D., & Penticuff, J. H., (2004). Patient Control and End-of-Life Care. Part 1: 
The Advanced Practice Nurse Perspective. Oncology Nursing Forum 31(5), 945-953. 

 

Land  
Databas 

 
USA  

Syfte Syftet var att ta fram strategier att underlätta personlig kontroll i livets slut, vård av cancer 
patienter. 

Metod:  
Design 

Interaktivt Hermeneutisk metod 
 

Urval  9 sjuksköterskor med master utbildning 

Datainsamling Intervjuer 

Dataanalys Inspelade intervjuer analyserades Denzins 1989 transkription och analys. 

Bortfall Redovisas ej  

Slutsats Patienten önskar leva fullt och aktivt involveras och ha personligt beslutfattande trots avancerad 
cancerdiagnos. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

 
Artikel 14 

 

 

Referens Öhlen, J., & Holm, A-K., (2016).Transforming Desolation into Consolation: Being a Mother With 
Life- Treatening Breast Cancer (2006).Health Care for Women International 27 (1), 18-44 

 

Land  
Databas 

 
Sverige 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att beskriva livserfarenheter av att vara sjuk i bröstcancer och vara mamma 
till ett beroende barn.  

Metod:  
Design 

Berättelser av unga kvinnor med bröstcancer som var en del av ett stödjande nätverk. 
Fenomenologisk och hermeneutisk metod. 
 

Urval 9 kvinnor i medelklass deltog i studien under 6 mån 

Datainsamling Intervjuer som spelades in med bandspelare.  

Dataanalys Data analyserades med Ricoeurs metod; naiv läsning, strukturell analys och tolkning av helheten. 

Bortfall 0 

Slutsats Resultatet visar på värdet av att uppmärksamma emotionella stödprogram som bekräftar vardagen 
samt andlighet dock inte nödvändigtvis religiöst troende för mammor med bröstcancer till 
beroende barn. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Hög 
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