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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Sjukdomslidande uppkommer då smärtor och plågor från den egna kroppen 

framträder. Vårdlidande innebär då en individ lider på grund av vård eller brist på vård. En 

god relation mellan sjuksköterskan och individen skapar grunden för ett gott möte. Syfte: 

Syftet med studien var att beskriva mötet mellan sjuksköterskan och individen som upplever 

vårdlidande och/eller sjukdomslidande inom den somatiska slutenvården. Metod: Den här 

studien är en litteraturstudie som baseras på artikelsökning. Graneheim och Lundmans (2004) 

analysmodell användes. Resultat: Om individen känner stöd, upplever sig sedd och hörd av 

sjuksköterskan uppkommer inte vårdlidande. Då den individen blir sedd som en enskild 

individ istället för ett objekt med en sjukdom skapas grunden för en god relation dem emellan. 

Diskussion: Ett vänligt bemötande från sjuksköterskan hjälper individen att hantera negativa 

känslor, så att denne når den vändande punkten och kan lida ut.  
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INTRODUKTION 
 

Alla individer kommer förmodligen någon gång i livet att hamna på sjukhus, det kan bli under 

en kort tid eller en lång period. Under sjukhusvistelsen kan den enskilde förvandlas från att ha 

varit en självständig individ till att vara delvis eller helt beroende av sjuksköterskor. Cullberg 

(2003) menar att ett sjukdomsbesked kan innebära ett hot mot den fysiska existensen. Det kan 

vidare upplevas kränkande av den enskilde att vara beroende av hjälp för att kunna utföra den 

intima hygienen. Individen kan känna sig främmande inför den nya situationen, särskilt då 

upplevelsen av att vara osjälvständig framkommer (a.a). Begreppet vårdlidande innebär enligt 

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) att en individ lider på grund av 

vård eller brist på vård (a.a). En individ som är patient på ett sjukhus lider ofta av 

sjukdomslidande, vilket innebär smärtor och plågsamma förändringar i kroppen. Detta 

sjukdomslidande kan upplevas ännu mer smärtsamt om individen samtidigt upplever 

vårdlidande, menar Öhlén (2001). 

 

Enligt Hansson Scherman (1998) har den enskilde individuella tankar kring händelser i livet. 

De individer som drabbas av en sjukdom upplever även sjukdomen individuellt. 

Sjuksköterskan och individen som är sjuk uppfattar i regel sjukdomstillståndet på olika sätt. 

Om en sjuksköterska förstår hur en individ upplever sin sjukdom är det lättare att etablera en 

god relation dem emellan. Det är tankar, känslor och erfarenheter som avgör hur individen 

hanterar sin sjukdom. Därför måste sjuksköterskan förstå den logik som ligger bakom varje 

individs handlande (a.a). 

 

BAKGRUND 

 
De ämnen som behandlas i bakgrunden är mötet, vårdlidande och sjukdomslidande, kris, 

livskvalitet samt begreppet hälsa. Mötet, vårdlidande samt sjukdomslidande ansåg vi 

relevant att belysa, eftersom syftet med studien var att beskriva mötet mellan sjuksköterskan 

och den individen som upplever vårdlidande och/eller sjukdomslidande. Individers olika 

psykiska reaktioner vid ett sjukdomsbesked ansåg vi relevant att ta upp, därför förklaras 

begreppet kris. Vi antog att Livskvalitén påverkas vid sjukdom, därför behandlas ämnet 

livskvalité. Vårdandet ska främja till hälsa, därför ansåg vi även begreppet hälsa viktigt att 

beskriva. 

  

 Mötet 

 

I ett policydokument från landstinget i Värmland beskriver Inde (2006) att ett möte innebär 

relationen mellan sjuksköterskan och den enskilda individen. Ett bra möte resulterar i ökad 

delaktighet från den enskildes sida. Sjuksköterskan ska vara fokuserad i mötet med individen, 

vilket innebär att hon ser den enskildes behov genom att lyssna på denne. Att lyssna på en 

individ innebär att vara fullkomligt närvarande i mötet. Om sjuksköterskans tankar är 

splittrade lyssnar hon inte aktivt till den enskilde. Att vara nära i ett möte inkluderar även att 

vara nära rent fysiskt, att inte stå med ena benet utanför dörren. Först när individen känner sig 

hörd av sjuksköterskan kan en främjande vårdrelation uppstå. Målet är en trygg individ, och 

en trygg individ är alltid delaktig i sin egen vård. Ett bemötande som upplevs dåligt av 

individen tar mycket energi från denne, individen saknar oftast redan kraft på grund av sitt 

tillstånd (a.a). 

 

Nyström (2007) poängterar vikten av att sjuksköterskan ska kunna identifiera de problem som 

den enskilde konfronteras med. Att vara patient gör att individen blir mycket sårbar, eftersom 
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denne blir beroende av vård. Den enskilde kan uppleva sig själv som ett barn med samma 

behov som denne hade då. En sjuksköterska ska kunna tyda de mänskliga behov, 

frustrationer, drömmar samt möjligheter som den enskilde har. Hon ska kunna läsa mellan 

raderna. Sjuksköterskan ska tillsammans med den enskilde diskutera dennes behov, mål samt 

faktorer som får individen att uppleva obehag. Vikten ligger i att kunna möta den enskildes 

behov med syftet att ge denne adekvat stöd. Sjuksköterskan ska lyssna till individens syn på 

sin egen individuella hälsa utan att blanda in sina egna värderingar, vilket visar att hon 

respekterar den enskilda individen. Genom detta sätt att tänka kan sjuksköterskan lättare 

förstå individens existentiella situation. Sjuksköterskans främsta uppgift är att hjälpa 

individen att utveckla och utnyttja sin egen förmåga att ta hand om sina hälsorelaterade 

problem (a.a).  

 

Inde (2006) menar att det är en utmaning att jobba i vården. Utmaningen ligger i att som 

sjuksköterska aldrig sluta känna och tänka. Sjukvården består av mycket praktiska 

arbetsuppgifter som att tvätta, bädda, fördela medicin samt dela ut mat. Det är lätt att glömma 

varför dessa praktiska uppgifter utförs, att de faktiskt utförs för den enskildes skull. Frågan 

alla sjuksköterskor bör ställa sig emellanåt är för vem de är här (a.a). Eriksson (1987) menar 

att varje sjuksköterska måste gå till vårdandets ursprung och förstå vad begreppet vård 

innebär. Begreppet vård härstammar från fornsvenskans ord varpa, vilket betyder akta, bry sig 

om, vårda eller ansvara för. 

 

Sjuksköterskan ska vara en vägvisare inom vården, individen ska dock själv sätta upp sina 

egna mål. Vägvisarens arbete är att ge den enskilde chansen att se de möjligheter som finns. 

Konsten med vården är att som sjuksköterska läka och hela en individs själ. Sjuksköterskor 

måste därför vara aktsamma så att vårdandet inte utvecklas till att endast bli tekniskt arbete 

utan innebörd (a.a). Inde (2006) förklarar att basen inom all bedriven sjukvård är den 

humanistiska människosynen vilken innebär att alla individer har lika värde och erbjuds vård 

på lika villkor. Vården ska ha sin utgångspunkt i individens fysiska, psykiska, sociala, 

existentiella samt andliga behov. Individens självbestämmanderätt och integritet ska alltid 

respekteras (a.a). 

  

 Vårdlidande och sjukdomslidande 

 

Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) innebär vårdlidande det 

lidande som individen upplever på grund av vård eller brist på vård. Vårdlidande kan 

uppkomma om den enskilde känner sig maktlös. För att undvika vårdlidande bör individen 

förstå vad som händer inom sin egen individuella vård. Den enskilde bör även förstå 

meningen med sin vård för att undvika upplevelsen av vårdlidande. Om den enskilde inte har 

förståelse för meningen med vården kan dennes självkänsla bli försvagad. Det förekommer 

ofta att individer är tysta med sin kritik, trots att de har upplevt ignorans och bristande respekt 

från sjuksköterskor. Individer kan känna att de är i en beroendeställning till sjuksköterskorna 

och framför därför inte sin kritik. Det är sjuksköterskans ansvar att relationen mellan henne 

och de enskilda fungerar (a.a). Eriksson (1997) menar att individen upplever vårdlidande när 

denne inte känner sig tagen på allvar samt när sjuksköterskan inte är lyhörd för dennes känslor 

(a.a).  

  

Enligt Rustoen (1993) kan sjukdomslidande definieras som en känsla av obehag som är fysisk 

och/eller psykisk. Fysiskt lidande innebär kroppsligt obehag. Psykiskt lidande härstammar 

från psyket och framkallar känslor som ångest, desperation och/eller likgiltighet (a.a). Öhlén 

(2001) menar att sjukdomslidande innebär att vara sårbar samt känna avsaknad av mening i 
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livet. Värdigheten hos en individ blir hotad när denne drabbas av en sjukdom. Den enskilde 

kan då uppleva sin egen kropp på ett plågsamt sätt, vilket framkallar sjukdomslidande hos 

individen. Även smärtor från kroppen kan bidra till sjukdomslidande hos den enskilde, 

eftersom individens existens kan upplevas hotad vid smärta. När en individ upplever 

sjukdomslidande lämnar denne sig själv öppen och sårbar. Blir lidandet lindrat kan den 

enskilde få känslan av hopp (a.a). 

 

Hansson Scherman (1998) menar att känslan av förlorad identitet bidrar till en stor del av 

sjukdomslidandet hos individen. En sjukdom kan nämligen uppfattas som 

identitetsförstörande, då sjukdomen och/eller dess behandling kan begränsa individens 

tidigare levnadssätt. När en individ drabbas av en sjukdom kan sjukdomen bidra till att 

individen lever sitt liv mer intensivt. Viljan av att sjukdomen inte ska hindra denne från att 

leva sitt liv som vanligt framträder hos individen. Även känslan av att vara en belastning för 

omgivningen kan framkomma hos en individ som drabbas av sjukdom. Individen kan uppleva 

osäkerhet inför framtiden, då denne känner rädsla för att inte kunna återuppta sin identitet. 

Sjukdom kan även beskrivas ur en subjektiv synvinkel, vilket innebär individens upplevelse 

av sin egen kropp. 

 

Den enskildes identitet inkluderar även dennes kroppsuppfattning. En individ kan få 

förändrad kroppsuppfattning vid sjukdom, vilket kan bidra till att individens självkänsla 

försvagas. Även känslan av att förlora kontrollen över livet kan framträda hos individen när 

denne blir sjuk. (a.a).  

 

Hansson Scherman (1998) menar även att individens förhållningssätt till sjukdomen har 

betydelse för hur situationen hanteras av denne. Den enskildes inställning till sjukdomen har 

även betydelse för hur sjukdomen yttrar sig samt hur den lindras eller förvärras. Som sjuk vill 

den enskilde i regel fortsätta leva som vanligt samt vara den individ som denne var innan 

sjukdomen framträdde. Alla enskilda individer upplever sjukdom individuellt, eftersom alla 

individer har olika syn på livet (a.a). 

 

Eriksson (1994) beskriver att lidande innebär att pinas och våndas, lidandet kan även innebära 

att kämpa och utstå. Att lida blir ofta en kamp mellan det onda och det goda, det vill säga 

mellan lidande och lust. Lidande förknippas i regel med det onda, men strävan efter det goda 

skapar lust. Den enskilde kan uppleva lidande då denne känner sig styrd av yttre 

omständigheter. Lidande kan även framträda då individen upplever att dennes livsvillkor 

plötsligt begränsas. En individ som upplevt lidande får en mer mångsidig syn på sin hälsa. De 

enskilda blir då mer medvetna om kontrasten mellan hälsa och ohälsa. Varje individs lidande 

är unikt, lidandet sätter spår i den enskildes själ (a.a). 

 

Eriksson (1994) förklarar även att känslan av lidande ofta förväntas i relationen mellan 

sjuksköterskan och den enskilde. Lidandet har en helhet som uttrycker sig i tre steg. Första 

steget är att bekräfta lidandet, andra steget är att lida ut och det tredje steget är att försonas 

med lidandet. När en individ bekräftar lidandet accepterar denne sitt lidande. Att lida ut 

innebär att individen tillåter sig själv att lida. När den enskilde försonas med sitt lidande 

börjar vägen mot kampen för att få lidandet uthärdligt (a.a). 

 

 Kris 

 

Eriksson (1994) förklarar att lida är viktigt för den enskilde som upplever en kris. Lidande är 

en känsla som alla individer någon gång kommer att drabbas av, alla individer är dock inte 
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kapabla till att kunna lida. Lidande uppkommer på samma sätt som smärta för att visa 

kroppen att någonting är på tok. Lidande skyddar individer mot apati och psykiska åkommor. 

Individer som försöker undanröja sitt lidande utan att lösa orsaken blir inte fria från lidandet. 

Den individ som är oförmögen att lida ut upplever inom kort ett framåtskridande psykiskt 

lidande (a.a). 

 

Cullberg (2003) beskriver att den fysiska existensen upplevs hotad, när ett sjukdomsbesked 

uppdagas. Den enskilde kan vid ett sjukdomsbesked uppleva en traumatisk kris. En traumatisk 

kris innebär individens psykiska situation vid en yttre händelse. Faktorer som kan orsaka en 

traumatisk kris kan vara förlust av en närstående, förlust av en kroppsdel eller ett besked om 

en allvarlig sjukdom. Även känslan av att bli kränkt kan bidra till en traumatisk kris. En 

individ kan känna sig kränkt när denne blir inlagd på sjukhus, eftersom den enskilde då får 

finna sig i att vara en i mängden. Att vara helt beroende av sjuksköterskors samtycke och 

hjälp kan bidra till en känsla av maktlöshet, vilket individen kan uppleva som kränkande. Om 

känslan av att bli kränkt uppstår under en sjukhusvistelse förstärks känslan av att bli kränkt 

om sjuksköterskor behandlar individen med nonchalans (a.a).  

 

Salander (2003) menar att det är en vanlig företeelse att individen hamnar i en förnekande fas 

efter ett sjukdomsbesked. Förnekandet blir ett omedvetet agerande, för att kunna hantera ett 

besked om en sjukdom. Förnekandet leder till känslan av att det hotfulla lämnar kroppen. 

Genom att undvika funderingar på sjukdomen hålls den hotande verkligheten borta, vilket 

underlättar situationen mentalt. Information samt konkreta besked om en behandlingsplan är 

av stor vikt, när den enskilde får sin diagnos (a.a).  

 

Enligt Michel, Lundin och Otto (2001) kan påfrestningar som ett sjukdomsbesked leda till 

stress och vidare till utbrändhet hos individen. Stress kan framträda genom dödsångest, känsla 

av tomhet samt snabba kast mellan känslor av nedstämdhet och vrede. Vid sjukdom kan 

individen uppleva en känsla av utanförskap, misstänksamhet samt overklighetskänslor. Vid 

sjukdom kan individen även drabbas av sömnstörningar (a.a).  

 

 Livskvalité 

 

Enligt Rustoen (1993) har individers yttre och inre värld en betydande roll för upplevelsen av 

livskvalité. Den yttre världen innefattar goda sociala kontakter, trygg ekonomi samt ett 

välfungerande yrkesliv. Den inre världen innefattar individens hälsa. Begreppet livskvalité 

omfattar hela individens liv med alla dess sidor. När den enskilde känner sig hotad av något 

försvagas känslan av livskvalité. Vad livet betyder och vad som kan gå förlorat ger sig till 

känna vid ett hotat läge, som till exempel en sjukdom. Ett sjukdomsbesked kan påminna 

individen om vad som är viktigt i livet och att levnadstiden är begränsad, vilket kan påverka 

livskvalitén. Alla individer bemästrar dock ett sjukdomsbesked på olika sätt. En individ kan se 

positivt på livet trots ett sjukdomsbesked, medan en annan individ kan tappa livslusten av 

beskedet. Hur stark den enskilde är innan sjukdomsbeskedet uppdagas påverkar hur denne 

hanterar situationen. För att bemästra de känslomässiga upplevelser som är knutna till ett 

sjukdomsbesked, måste individen finna en mening i sin livssituation. Om individen lyckas 

bemästra sina känslor, kan denne uppleva livskvalité trots de nya förutsättningarna som en 

sjukdom innebär. Upplevelsen av hopp gör det enklare att bemästra en svår situation, eftersom 

hoppet inger glädje. Glädjen kan i sin tur hjälpa individen att se positivt på livet trots den 

svåra situationen. Hopp ger den enskilde kraft att aktivt lösa problem som uppstår i livet (a.a).  
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 Begreppet hälsa 

 

Enligt Ohlsson (2002) innebär hälsa det fysiska, psykiska, emotionella samt andliga hos 

individen. Fysisk hälsa är när kroppen är frånvarande från sjukdom. Psykisk hälsa är när 

individen känner sig i mental balans. Emotionell hälsa innefattar förmågan att uppleva 

känslor. Andlig hälsa handlar om att känna harmoni, genom exempelvis en religiös tro eller 

en individuell livsfilosofi som inger individen ett inre lugn. Upplevelsen av hälsa är 

individuellt, endast den enskilde själv kan bedöma sin egen hälsostatus. Ett grundläggande 

behov finns dock hos alla individer, vilket är upplevelsen av att ha kontroll över sitt liv (a.a). 

Hansson Scherman (1998) menar att känslor som lycka, sorg och ensamhet kan påverka 

hälsotillståndet. En individ klarar motgångar lättare om denne är i psykisk balans (a.a). 

  

SYFTE 
 

Syftet med studien är att beskriva mötet mellan sjuksköterskan och individen som upplever 

vårdlidande och/eller sjukdomslidande inom den somatiska slutenvården. 

 

METOD 

 
Den här studien är en litteraturstudie som baserades på artikelsökning av vetenskapliga 

artiklar. Sökdatabaserna som valdes var Artikelsök, CINAHL, ELIN@Blekinge, Pubmed 

samt Swemed, vilket är referensdatabaser inom ämnet omvårdnad. 

 

 Sökord 

 

Nurse, patient, caring, suffering. 

 

 Datainsamling 

 

Artikelsök: Via sökorden hittades två artiklar som verkade passa till syftet. Då artiklarna 

granskades upptäcktes brister redan i abstractets innehåll. Artiklarna exkluderades därför.  

CINAHL: Sökdatabasen hade ett mycket stort utbud, sökorden fick därför utökas. Detta för att 

få fram artiklar som passade till syftet. Två artiklar lästes men bara en artikel valdes. Den 

andra lästa artikeln exkluderades då den fokuserade på en sjukdomsdiagnos.  

ELIN@Blekinge: Totalt hittades fyra användbara artiklar via denna sökdatabas. Genom 

sökningen hittades två relevanta artiklar. De andra två artiklarna hittades till en början via 

Pubmed och Swemed, de fanns dock inte i fulltext via de sökdatabaserna. Därför utfördes en 

renodlad sökning via ELIN@Blekinge. En renodlad sökning innebär att sökningen fördjupas 

med ett/flera nya sökord. 

Pubmed: Två artiklar valdes i denna sökdatabas, fanns dock inte i fulltext. Hittades istället i 

fulltext via ELIN@Blekinge. 

Swemed: En artikel hittades som verkade relevant till syftet, den fanns dock inte i fulltext. 

Artikeln hittades istället via ELIN@Blekinge. Då artikeln granskades hittades brister redan i 

abstractets innehåll. Artikeln exkluderades därför.  

Se bilaga 1, Artikelsökning.  
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 Urval 

 

Inklusionskriterier: Kvalitativa artiklar som var skriva på engelska. Artiklarna skulle vara 

framtagna i Europa samt USA och de skulle vara publicerade mellan åren 1995 – 2007. 

 

Exklusionskriterier: Artiklar som var skrivna före 1995 och artiklar skrivna på andra språk än 

engelska. Artiklar som fokuserade känslomässiga upplevelser från anhöriga, samt artiklar som 

beskrev individer med specifika sjukdomsdiagnoser.  

Se bilaga 2, Artikelöversikt.  

 

 Analysmetod  

 

I studien användes analysmetoden som beskrevs av Graneheim och Lundman (2004). 

Eftersom syftet med studien var att belysa mötet mellan sjuksköterskan och en vårdlidande 

och/eller sjukomslidande individ så antogs det att upplevelsen av mötet skulle skilja sig från 

varandra i de vetenskapliga artiklarna. Mötet skulle belysas ur olika synvinklar samtidigt som  

en röd tråd skulle framkomma genom resultatet. Genom att strukturera materialet enligt denna 

analysmetod ansågs att det relevanta skulle komma fram ur varje artikel. Enligt Graneheim 

och Lundman (2004) skulle innehållet i det framtagna materialet analyseras. De valda 

artiklarna lästes individuellt, därefter granskades artiklarna noga. Genom att stryka under 

relevant fakta i materialet, hittades meningsbärande enheter, som var väsentliga till syftet. När 

de meningsbärande enheterna var framtagna, började kondenseringen av materialet. Vilket 

innebar, att materialet kortades ner samtidigt som det relevanta i innehållet bevarades. 

Materialet strukturerades så att en röd tråd framkom. Framtagna enheter med samma innebörd 

tilldelades en kod. Koderna delades vidare upp i olika kategorier samt subkategorier. Enligt 

Graneheim et al. (2004) innebär kategorier grupper med samma innebörd. De kategorier som 

utformades var: 

 

 Känslomässiga upplevelser av mötet ur den enskildes perspektiv 

 

Ovanstående kategori följs av följande subkategorier: 

 

- Upplevelse av att känna stöd 

- Upplevelse av att inte känna stöd 

- Upplevelse av att känna sig sedd och hörd 

- Upplevelse av att inte känna sig sedd och hörd 

 

 Mötet ur sjuksköterskans synvinkel 

 

Ovanstående kategori följs av följande subkategorier: 

 

- Individen bakom sjukdomen 

- Den enskildes ansvar 

 

Huvudkategorierna valdes för att få fram en helhetsbild av mötet, både ur den vårdlidande och 

sjukdomslidande individens perspektiv samt ur sjuksköterskans synvinkel.  

Se bilaga 3, Meningsbärande enheter. 
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RESULTAT 

 

KÄNSLOMÄSSIGA UPPLEVELSER AV MÖTET UR DEN ENSKILDES 

PERSPEKTIV 

 
Upplevelse av att känna stöd 

 

Ett flertal individer beskrev vad en god vård innebar för dem, vilket inkluderade känslan av 

att få stöd, trygghet, att vara i goda händer samt få möjligheten att prata om sina känslor. En 

man beskrev känslan av stor tacksamhet över hur han blev bemött inom vården. Han beskrev 

att sjuksköterskornas vänliga bemötande blev en del av hans medicinering. Mannen upplevde 

att det vänliga klimatet som sjuksköterskorna spred bidrog till att han tillfrisknade fortare. En 

kvinna berättade om en sjuksköterska som fanns hos henne när hon bröt ihop under sin 

sjukhusvistelse. Sjuksköterskan satt där under hela tiden när hon mådde dåligt. Kvinnan 

berättade att hon inte minns hur länge sjuksköterskan satt där, men att sjuksköterskan gav 

henne det stöd som behövdes just då. Samma kvinna berättar att hon värderar medkänsla som 

en viktig egenskap hos sjuksköterskan, även känslan av att vara sedd som en enskild individ 

är otroligt viktig. När denna kvinna fick sin diagnos fick hon även besked om att sjukdomen 

hon hade krävde ett operativt ingrepp. När hon pratade med sin läkare bad hon om en akut 

operation, eftersom tanken på att sjukdomen pågick inom hennes kropp gjorde att hon 

upplevde situationen väldigt påfrestande. Läkarens svar blev: 

 

”I´ll operate on you in my spare time,  we´ll just need try to get a room.”  

(Arman & Renhsfeldt, 2007, s.378) 

 

Kvinnan beskrev en oerhörd lättnad och tacksamhet över detta svar från läkaren. Det skapade 

tillit till läkaren och operationen skapade inget extra vårdlidande tack vare läkarens åtagande. 

En annan individ beskrev sin vilja om att sjuksköterskan ska se att individen bakom 

sjukdomen är en enskild individ med känslor och att den vård som ges ska komma från 

hjärtat. Individen beskrev att en god vård som lindrar lidande innebär att sjuksköterskan ska 

stå för det som utlovas och respektera att små saker kan vara av betydelse för individer som 

vistas på sjukhus. Många individer beskrev vikten av att få prata om sin situation. Om 

kommunikationen var bra mellan sjuksköterskan och individen upplevde de att lidandet blev 

lättare att hantera. Det framkom också att lidandet upplevdes på riktigt först när individerna 

erkände sitt lidande för sig själva. När de enskilda kommit till denna accepterande fas kunde 

de tillsammans med sjuksköterskan försöka bekämpa lidandet. Detta upplevdes som mycket 

positivt av individerna.  

 

 Upplevelse av att inte känna stöd 

 

En kvinna som vistats på sjukhus under en lång tid tog upp ämnet samhörighet. Hon beskrev 

att hon ville känna samhörighet med sjuksköterskorna eftersom hon inte hade sin familj där 

hela dygnet. Kvinnan beskrev att hon hade behov av att känna den samhörighet som hon 

annars hade hos sin familj. Ett starkt vårdlidande framkom hos kvinnan när sjuksköterskorna 

inte erbjöd henne den känslan av samhörighet och stöd. Därför valde hon att ta risken att 

tillfriskna hemma, trots att hon var i stort behov av medicinsk vård. Hemma upplevde kvinnan 
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att hon mådde bättre eftersom hon hade det stöd hon behövde där. Kvinnan upplevde att 

hennes sjukdomstillstånd förvärrades på sjukhuset eftersom hennes mentala behov inte blev 

tillgodosedda där. Ensamheten kvinnan kände på sjukhuset bidrog till stress och mental 

obalans. En annan individ förklarade känslan av sårbarhet som hon upplevde på sjukhuset. 

Känslan av sårbarhet ökade när individen även fick uppleva vårdlidande. Vårdlidandet 

uppkom när sjuksköterskorna inte behandlade denne som en enskild individ, istället 

behandlade de henne som en materiell sak. Individen kände sig så utelämnad eftersom hon var 

så svårt sjuk att hon inte kunde uttrycka sig verbalt eller försvara sig. Upplevelsen av att få 

uttrycka sitt lidande gör det lättare att lida ut och förstå meningen med lidandet. Utan mötet 

mellan den enskilde och sjuksköterskan kan den lidande individen inte gå vidare, det 

resulterar istället i ett framåtskridande lidande där individen lider mer av sitt vårdlidande 

och/eller sjukdomslidande. 

 

 Upplevelse av att känna sig sedd och hörd 

 

 Individer uttryckte att de kände sig sedda och hörda när sjuksköterskorna var öppna mot dem 

genom att lägga sig på deras nivå i samtalet samt när sjuksköterskorna visade viljan att förstå 

de enskilda individernas situation. De enskilda beskrev även att de upplevde delaktighet och 

självbestämmande när sjuksköterskorna kontinuerligt berättade för dem vilka vårdhandlingar 

de utförde, samtidigt som de frågade hur individerna upplevde situationen. Även de individer 

som inte kunde uttrycka sig verbalt och knappt var vid medvetande vid vårdhandlingarna gav 

uttryck för att de upplevde sig trygga när sjuksköterskorna visade hänsyn och berättade vad de 

gjorde. Individerna poängterade även att de upplevde sig delaktiga i sin vård när det de 

diskuterade med sjuksköterskorna togs på allvar och följdes upp i handling. När individerna 

själva kunde sätta gränser för vad de ville diskutera med sjuksköterskorna upplevde de att 

deras integritet och värdighet bibehölls. En kvinna berättade om sin tid på sjukhus, då hon 

blev liggande inom isolerad sjukhusvård under lång tid. Kvinnan upplevde känslor som 

ensamhet och uppgivenhet under denna period. Hennes önskan var att få rena sjukhuskläder i 

sin storlek varje dag. En sjuksköterskas svar på kvinnans önskan var att tvätten inte hade 

kommit till avdelningen ännu, så sjuksköterskan tog fram de kläder som var rena för tillfället. 

Kvinnan förklarar responsen från en annan sjuksköterska:  

 

  “ Then there was this nurse who has a little more committed, who gave that little  

         extra. She went around every room, looking. You need smaller clothes, she said, and   

         went round searching everywhere. She didn´t stop until she found them... She was  

         committed to me. She saw me. She saw what I needed and having smaller clothes meant  

         so much to me..She did this on her own intiative, no-one had to tell her...” 

    (Arman & Renhsfeldt, 2007, s.378) 

 

Kvinnan beskrev att hon var besviken på den förstnämnda sjuksköterskans bristande 

initiativförmåga, den sistnämnda lyste dock upp hennes tillvaro. Samma kvinna berättar även 

att den sistnämnda sjuksköterskan satt och höll hennes hand när hon var ledsen, då de andra 

sjuksköterskorna bara ignorerade henne. Det engagemang som den sistnämnda sjuksköterskan 

visade är det lilla extra som förgyller sjukhusvistelsen, förklarar kvinnan.  

 

Individer som har vistats på sjukhus beskrev att de blev berörda av sjuksköterskans handling 

när den riktades individuellt mot varje enskild. En mans åsikt var att individer skulle 

tillfriskna fortare om deras behov blev omhändertagna under sjukhusvistelsen samt om 

sjuksköterskorna bemötte de enskilda med vänlighet. Mannen förklarade även att en vänlig 

sjuksköterska ger individer styrkan till att uthärda sin situation. Styrkan kommer genom att 
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sjuksköterskan hjälper de enskilda att hantera sina negativa känslor, menar mannen. Individer 

uttryckte vikten av att bli sedd av sjuksköterskan. De poängterade att bli sedd är lika viktigt 

som att få den medicinska vård som krävs för att tillfriskna. 

  

 Upplevelse av att inte känna sig sedd och hörd 

 

En man beskrev att han inte kände sig sedd av sjuksköterskorna, vilket bidrog till att lidandet 

han redan hade ökade. Mannen poängterade att sjuksköterskor kan välja mellan att strikt följa 

rutiner eller att även göra det lilla extra för den enskilde individen. En kvinna beskrev ett 

dåligt bemötande hon upplevde av sjuksköterskor. När kvinnan kämpade med att bygga upp 

sin styrka under en sjukhusvistelse blev hon inte bemött med respekt av sjuksköterskorna. Det 

bidrog till att hon ständigt hamnade tillbaka på ruta ett för att återigen känna sig svag. Hennes 

väg till tillfrisknande hindrades till följd av detta.  

 

En annan kvinna beskrev vilken effekt det hade på henne att bli illa bemött av 

sjuksköterskorna på sjukhuset. Hon förklarade att den psykiska belastningen som var knuten 

till sjukhusvistelsen var mycket svår att handskas med. När hon samtidigt möttes av ovänliga 

sjuksköterskor blev det psykiska traumat ännu tyngre att bära. Till följd av det dåliga 

bemötandet av sjuksköterskorna valde hon att hellre dö fridfullt i sitt hem än på sjukhuset. Det 

räckte för henne att möta en enstaka otrevlig sjuksköterska för att hon skulle komma till insikt 

med att sjukhuset inte var en plats där hon kunde känna frid. En annan kvinna beskrev sin 

ilska gentemot de sjuksköterskor som hon hade kommit i kontakt med under sin 

sjukhusvistelse. Hon ansåg att de saknade förståelse samt mänskligt medlidande. 

Sjuksköterskorna ignorerade hennes känslomässiga upplevelser fullständigt och tog bara hand 

om det fysiska hos kvinnan. En man som hade vistats på sjukhus under en tid beskrev en oro 

som konstant hade plågat honom. Oron kom när han upplevde att hans behov inte 

uppmärksammades och togs om hand av sjuksköterskorna. En kvinna förklarade sin önskan 

om att sjuksköterskor ska våga ställa svåra frågor. Frågor som alla sjuka individer redan har 

ställt sig själva, som till exempel att våga fråga hur individen ser på döden. Kvinnan menar att 

alla individer som varit allvarligt sjuka har någon gång under sin sjukdomstid tänkt på döden. 

Kvinnan tyckte att sjuksköterskor borde våga erbjuda individer att prata om deras tankar 

gällande döden samt ge dem möjligheten att ställa frågor om ämnet. Kvinnan förklarar att det 

förmodligen hade spelat en stor roll vid vilken tidpunkt hon hade fått frågan. Hon hade velat 

få frågan om hur hon såg på döden redan när hon fick sin diagnos. Just då hade hon 

förmodligen inte kunnat svara hur hon upplevde dessa tankar, om hon var rädd eller inte. 

Kvinnan poängterar dock att det förmodligen hade hjälpt henne att öppna sig och våga möta 

den svåra frågan. Hon förklarar vidare att det tog lång tid innan hon vågade erkänna för sig 

själv att hon var rädd för döden. Den energin hade varit bra att kunna lägga på andra saker 

istället. Rädslan för döden skapade mycket stress hos henne, vilket tog energi som hon hade 

behövt till annat just då. En individ lider en när denne inte förstår vad som pågår i vårdandet 

eller när någonting sker i kroppen som är oförklarligt. Lidande uppstår även hos den enskilde 

när sjuksköterskorna själva inte vet vad som pågår samt när de inte vet hur de skall finna bot 

på individens lidande. 

 

MÖTET UR SJUKSKÖTERSKANS SYNVINKEL 

 
 Individen bakom sjukdomen 

 

Ett flertal sjuksköterskor uttryckte att de kan lindra lidande hos den enskilda individen genom 

att se denne som en individ, istället för ett objekt med en sjukdom. Sjuksköterskorna beskrev 
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vikten av att vårda varje enskild individuellt. Sjuksköterskorna menade att det borde finnas 

vårdande team som försöker uppfylla individers önskningar inom vården. När varje enskilds 

individuella behov blir sedda skapas vägen för god vård. Sjuksköterskor förklarade att när de 

ger det lilla extra till de individer som upplever vårdlidande och sjukdomslidande får de 

positiv respons av de enskilda. De ansåg att individer till följd av detta känner sig som den 

unika individ de är samt får en stärkt självkänsla. Sjuksköterskorna menade att individers 

upplevelser om en god vård kan innebära ett av sjuksköterskan genuint åtagande och intresse 

för individen bakom sjukdomen. En sjuksköterska förklarade att det lilla extra innebär att göra 

det som är utöver rutiner, att våga göra det som känns rätt för den enskilde samt att se 

individen bakom sjukdomen och respektera vad denna enskilda individ har för önskningar och 

behov. En annan sjuksköterska berättade om en individ som hade önskan att avbryta all 

behandling och åka hem för att avsluta sitt liv där. En tredje sjuksköterska tog upp en mindre 

dramatisk önskning från en kvinna. Denne kvinna var beroende av vård i respirator och var 

därför sängliggande. En anhörig till kvinnan hade nämnt för sjuksköterskan att hon alltid 

trivts i lila kläder. Sjuksköterskan såg då till att kvinnan fick andra kläder som hade färgen 

lila, för att uppfylla hennes önskan.  

 

Sjuksköterskor beskrev att en vanlig företeelse hos en lidande individ är att de ofta ställer sig 

själva frågan varför detta sker just dem eller varför detta sker just nu. Det är även vanligt att 

de enskilda lägger skulden på sig själv samt pekar ut sitt tidigare levnadssätt som orsak till 

situationen. Sjuksköterskans uppgift blir att skapa en god kommunikation dem emellan. På så 

sätt kan sjuksköterskan hjälpa den enskilde att skapa förståelse för lidandet samt hjälpa 

individen att finna en orsak till vårdlidandet och/eller sjukdomslidandet. Mötet är en stund där 

ord och uttryck kan komma fram. Tanken med en bra kommunikation individen och 

sjuksköterskan emellan är att skapa struktur i problemen så att lidandet bli uthärdligt för den 

enskilde. Mötet mellan individen och sjuksköterskan är viktigt, genom detta möte kan 

sjuksköterskan lindra individens lidande genom att lyssna på dennes behov samt få individen 

att förstå vikten av att lida ut. Många gånger varför individer upplever ett outhärdligt lidande 

är för att individen lider i det tysta och döljer lidandet för vänner, familj och sjuksköterskor. 

 

 Den enskildes ansvar 

 

Sjuksköterskor beskrev att de enskilda individerna som vistas på sjukhus måste ta personligt 

ansvar för att de behov de har blir tillgodosedda. Individen kan lätt fastna i sitt lidande om 

denne inte är villig att ändra sitt tankesätt. Det är sjuksköterskans uppgift att hjälpa individen 

att nå den vändande punkten i tankesättet. Sjuksköterskor poängterade sin önskan om att 

individer ska vara öppna mot dem genom att uttrycka sina behov, de kan då på bästa sätt möta 

de enskildas behov. För att kunna förstå en individs specifika situation måste denne bjuda in 

sjuksköterskan i sin tankevärld, menade de. Sjuksköterskorna ville även att individer på eget 

initiativ ska följa upp vad de har kommit fram till med sjuksköterskorna, de menar att den 

enskilde individen ska uttrycka om de är tillfreds med den vård de får. Sjuksköterskor 

förklarade att en enskild individ i vården måste beskriva sig själv, sin situation i livet och hur 

denne upplever att sjukdomen har påverkat livet samt hur denne ser på framtiden. Först då 

ansåg sjuksköterskorna att de kan få en helhetssyn på den enskilde individens situation samt 

ge denne den vård som just den enskilda individen behöver. Sjuksköterskorna beskrev att 

individer på detta sätt kan försäkra sig om att de får den vård de behöver. Sjuksköterskor 

måste lyssna på ett professionellt sätt samt relatera situationen till sina tidigare erfarenheter, 

menade de. Dessa erfarenheter hjälper sjuksköterskan att förstå den enskilde samtidigt som 

hon kan ta till sig dennes unika berättelse. Enligt sjuksköterskorna behöver vårdlidande 

individer hjälp av sjuksköterskan för att skapa en mening med situationen. Sjuksköterskorna 
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förklarade att mötet mellan individen och sjuksköterskan möjliggör en meningsfull 

kommunikation som många individer upplever som viktigt under sjukdomsperioden. En 

individ som upplever vårdlidande och/eller sjukomslidande måste finna en vändande punkt i 

lidandet. Individen måste själv förstå varför denne lider samt uttrycka sitt lidande och börja 

bekämpa det för att lidandet tillslut ska bli uthärdligt. 

 

DISKUSSION 

 
 Metoddiskussion  

 

För att få fram resultat som stämde överens med syftet söktes artiklar fram i sökdatabaserna 

ELIN@Blekinge, CINAHL samt Pubmed. Den sökdatabas som var mest användbar var 

ELIN@Blekinge. Anledningen till varför artiklar enbart valdes från ELIN@Blekinge och 

CINAHL, var på grund av att de gav en omfattande bild av ämnet som grundar sig i syftet. 

Sökorden som användes ansågs relevanta var nurse, patient, caring och suffering, eftersom de 

innefattar sjuksköterskan, den enskilde, vårdande samt lidande. Ovanstående begrepp ansåg 

riktas mot mötet. Artiklarna var endast kvalitativa, eftersom metoden i dessa artiklar var 

deltagandeobservationer och/eller intervjuer. Kvalitativa artiklar ansågs passa bäst till 

resultatet. Då kvalitativa artiklar ger en djupare förståelse, och mer omfattande bild av 

känslomässiga upplevelser. Det negativa med att exkludera kvantitativa artiklar, var att färre 

personer hade deltagit i de kvalitativa studierna.  Kvantitativa artiklar ansågs dock inte ge lika 

nära inblick i individens känslomässiga upplevelser.  

 

Endast artiklar skrivna på engelska valdes. De flesta forskare översätter sina artiklar till 

engelska, för att nå ut till så många människor som möjligt. Det negativa med att enbart välja 

artiklar skrivna på engelska, kan vara att relevanta artiklar skrivna på andra språk har 

förbigåtts. De valde till en början att belysa artiklar som var skrivna mellan åren 1985 – 2007. 

För att få mer relevans och nutidsperspektiv på resultatet gjordes en begränsning, till artiklar 

som var skrivna mellan åren 1995 – 2007. Anledningen till varför artiklar som belyser 

sjukdomsdiagnoser valdes bort, var för att få en bild av mötet, vårdlidande och 

sjukdomslidande inom den somatiska slutenvården oberoende av sjukdom. Det antogs att 

lidande yttrar sig på olika sätt vid olika sjukdomar. Det ansågs även att en sjuksköterska ska 

kunna bemöta alla individer, samt lindra deras vårdlidande och sjukdomslidande oavsett 

sjukdomstillstånd. I studien fokuserades det på den enskildes samt sjuksköterskans 

upplevelser av mötet, därför exkluderades anhöriga ur studien. Området med anhörigas 

upplevelser är mycket omfattande, det skulle kunna innebära en ny studie. Om en ytterligare 

en studie hade blivit aktuell, så skulle syftet riktas mot de anhörigas upplevelser. Då anhörigas 

upplevelser, också är ett viktigt område. Tidsplanen har följts under hela perioden och tiden 

anses välanvänd. I studien användes analysmodellen som beskrivs av Graneheim och 

Lundman (2004). I början var analysmodellen svår att förstå. Genom att titta på tidigare 

exempel av analysmodellens upplägg, så klarnade bilden av hur materialet skulle struktureras. 

Analysmodellen som beskrivs av Graneheim och Lundman (2004) ansågs vara lämplig, 

eftersom det väsentliga framkom från varje artikel. En röd tråd följs i hela resultatet genom 

denna struktur.  

 

 Resultatdiskussion 

 

Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) innebär vårdlidande det 

lidande som individen upplever på grund av vård eller brist på vård. I vårt resultat framkom 

att vårdlidande uppkom när sjuksköterskor inte behandlade individen som en enskild individ, 
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utan såg denne som en materiell sak. Till följd av detta bemötande från sjuksköterskan kände 

sig den enskilde utelämnad och sårbar, vilket resulterade i att vårdlidandet ökade hos 

individen. I resultatet poängteras även att när en individ inte känner sig sedd av 

sjuksköterskan ökar det lidande som redan finns hos denne. En individ lider när de inte förstår 

vad som pågår i vårdandet, eller när något oförklarligt sker i dennes kropp. Lidandet 

uppkommer även hos individen när sjuksköterskorna själva inte vet vad som pågår i vårdandet 

samt när sjuksköterskorna inte vet hur de skall finna bot till den enskildes lidande. 

 
Enligt Inde (2006) kan ett bemötande som upplevs dåligt av en individ ta mycket energi från 

denne, energi som den enskilde behöver till att uthärda sin situation. Individen saknar redan 

kraft på grund av sitt tillstånd. I vårt resultat påvisas att individer kände sig sedda och hörda 

när sjuksköterskan var öppen mot dem genom att lägga sig på deras nivå i samtalet samt när 

sjuksköterskan visade viljan att förstå den enskildes situation. Det framkom att individer 

tillfrisknar fortare om deras behov blir omhändertagna under sjukhusvistelsen samt om 

sjuksköterskan bemöter den enskilde med vänlighet. En vänlig sjuksköterska ger individen 

styrka att uthärda sin situation. Styrkan kommer genom att sjuksköterskan hjälper den 

enskilda att hantera sina negativa känslor. De individer som kämpar med att bygga upp sin 

styrka under sjukhusvistelsen hamnar ständigt tillbaka på ruta ett för att återigen uppleva sig 

svaga om de blir dåligt bemötta av sjuksköterskor. Vikten av att individen måste få uttrycka 

sitt lidande poängteras, först då kan individen börja lida ut. I mötet med sjuksköterskan ska 

individen kunna uttrycka sitt lidande. Utan mötet med sjuksköterskan lider individen i det 

tysta, vilket resulterar i ett framåtskridande lidande. I mötet mellan den enskilde och 

sjuksköterskan kan en meningsfull kommunikation framträda, vilket många individer 

upplever som viktigt under sjukhusvistelsen. 

 

Enligt Dahlberg et al. (2003) är det sjuksköterskans ansvar att relationen mellan henne och de 

enskilda fungerar. I vårt resultat påvisas dock att de enskilda individerna som vistas på 

sjukhus måste ta personligt ansvar för att de behov de har blir tillgodosedda av 

sjuksköterskorna. När individerna är öppna mot sjuksköterskorna genom att uttrycka sina 

behov kan sjuksköterskorna på bästa sätt möta dessa individuella behov. Individen kan lätt 

fastna i sitt lidande om denne inte är villig att ändra sitt tankesätt. Det är sjuksköterskans 

uppgift att hjälpa individen att nå den vändande punkten i tankesättet. I resultatet påvisas även 

att sjuksköterskan ska lyssna på ett professionellt sätt samt relatera den enskilda situationen 

till tidigare erfarenheter. Dessa erfarenheter ska hjälpa sjuksköterskan att förstå den enskilde 

och ta till sig individens unika berättelse. 

 

SLUTSATS 

 
Sjuksköterskan ska kunna se individen bakom sjukdomen och ge denne stöd och trygghet. 

Känslan av att vara i goda händer bidrar till minskat lidande hos den enskilde. Det är viktigt 

som sjuksköterska att se den enskilde som en individ, istället för ett objekt med en sjukdom. 

Denna insikt öppnar vägen för att ge individen det lilla extra istället, för att bara följa 

regelmässiga rutiner. Alla individer har olika behov och det är sjuksköterskans uppgift att 

uppmärksamma dessa behov, samt se till att de blir tillgodosedda. Individen måste dock själv 

vara öppen mot sjuksköterskan, genom att uttrycka sina behov. Det är i mötet mellan 

sjuksköterskan och individen allt sker. I mötet öppnas vägar för att lindra vårdlidande 

och/eller sjukdomslidande. I mötet kan ord bytas och individen får chans att uttrycka sig. För 

att mötet ska minska individens vårdlidande och/eller sjukdomslidande måste sjuksköterskan 

ge denne möjligheten att prata om sina känslor. Sjuksköterskan kan hjälpa individen att lida 

ut, genom att hjälpa denne att hantera sina negativa känslor. På så sätt kan individen förstå 
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meningen med sitt lidande, och accepterar lidandet. Situationen kan då bli uthärdlig, för den 

enskilde. Upplevelsen av ett bra bemötande från sjuksköterskan bidrar till minskat 

vårdlidande och/ eller sjukdomslidande, hos den enskilde individen. Sjuksköterskan uppgift, 

är att få individen att känna sig delaktig i vårdandet. Det får sjuksköterskan genom att 

kontinuerligt berätta för den enskilde vilka vård handlingar som utförs. Individer upplever 

även sig delaktiga i sin vård när det de diskuterar med sjuksköterskan tas på allvar, och följs 

upp i handling. Sjuksköterskan ska även visa viljan att förstå de enskilda individernas 

situation. Att som sjuksköterska stå för det som utlovas minskar även individens vårdlidande.  
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Rehnsfeldt, A,. Eriksson, 

K. (2004). The progression 

of suffering implies 

allviated suffering 

Syftet till studien 

är att undersöka 
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lidande i relation i 

mötet mellan en 

lidande individ och 

en sjuksköterska, 

ur perspektivet 

Metoden 

hermeneutisk 

studien och gjord 

via 25 brev till 6 

personer och 7 

intervjuer med 8 

personer som genom 

gått jobbiga 

I resultatet visade 

de hur viktigt 

mötet mellan 

individ och 

sjuksköterska var 

för att få ett lindrat 

lidande, och vikten 

av att lida ut och 
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förstående av livet. sjukdoms perioder. 
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sjuksköterskan. 

Individerna som var 

med i studien fick 
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viktigt i livet.  

 

få lidande 

uthärdligt.   

Berg, L., Skott, C., & 

Danielson, E. (2007). 

Caring relationship in a 

context: Field work in a 
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Syftet med studien 
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hur den vårdande 

relationen är 

uppbyggd mellan 

individer med 

långvariga 

sjukdomar och 

deras 

sjuksköterskor på 

en vårdavdelning 

Studien är kvalitativ 

och grundar sig på 

observationer. Det 

är en 

fenomenologisk 

studie. 

En vårdande 

relation mellan 

sjuksköterskor och 

individer grundar 

sig på tre 

byggstenar, vilka 

är respekt för 

varandra och sig 

själva, ansvar att 

nå fram till 

varandra samt 

engagemang. 

Halldorsdottir, S. (2007). A 

Psychoneuroimmunological 

View of the Healing 

Potential of Professional 

Caring in the Face of 

Human Suffering. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

hur sjuksköterskan 

kan lindra 

individers lidande, 

ur den enskildes 

perspektiv. 

Studien är kvalitativ 

och baseras på 

individers 

berättelser om sina 

känslomässiga 

upplevelser inom 
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Ett vänligt 

bemötande av 

sjuksköterskan 

gentemot sjuka 

individer främjar 

deras 

tillfrisknande. Ett 

ovänligt 

bemötande från 

sjuksköterskan 

bidrar till att den 

sjuka individen 

försvagas, 

tillfrisknandet tar 

då längre tid.  
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 Bilaga 3, Meningsbärande enheter 

 

 

Huvudkategori 1, Känslomässiga upplevelser av mötet ur den enskildes perspektiv  

 

Meningsbärande 

enhet: 

Kondensering: Kod: Kategori: Subkategori: 

It is necessary to 

understand the 

patients world as 

well as the 

meaning of caring 

in order to 

alleviate the 

patients suffering. 

 

 

För att kunna 

lindra individers 

lidande är det 

viktigt att förstå 

den enskilde och 

meningen av 

vården 

Sjuksköterskan 

bör se 

individen som 

en mänsklig 

varelse. 

 

Känslomässiga 

upplevelser av 

mötet ur den 

enskildes 

perspektiv. 

 

- Upplevelse av 

att känna stöd 

- Upplevelse av 

att inte känna 

stöd 

- Upplevelse av 

att känna sig 

sedd och hörd 

- Upplevelse av 

att inte känna 

sig sedd och 

hörd 

 

Subkategori 1, Upplevelse av att känna stöd 

 

Meningsbärande 

enhet: 

Kondensering: Kod: Subkategori: 

I also knew that if I 

needed anything, that 

they would be there, 

so that again 

diminished the 

anxiety. 

 

Individens ångest 

minskade av att 

sjuksköterskorna 

fanns där när denne 

behövde det. 

 

Upplevelsen av stöd 

förminskar den 

enskildes ångest. 

 

Upplevelse av att 

känna stöd 

 

Subkategori 2, Upplevelse av att inte känna stöd 

 

Meningsbärande 

enhet: 

Kondensering: Kod: Subkategori: 

I felt very insecure 

throughout this 

whole period and… I 

didn´t feel in good 

hands... I somehow 

felt that I was stuck 

with all the 

responsibility. 

Individen kände sig 

inte i goda händer, 

vilket framkallade 

osäkerhet samt 

känslan av att bära 

allt ansvar. 

 

Utan stöd blir den 

enskilde osäker. 

 

Upplevelse av att inte 

känna stöd. 

 

 

 

 

Subkategori 3, Upplevelse av att känna sig sedd och hörd 

 

Meningsbärande Kondensering: Kod: Subkategori: 
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enhet: 

The nurses were 

accomodating and 

really wanted to 

understand, which 

enabled the patients 

to feel seen and 

heard 

Sjuksköterskorna 

visade viljan att 

förstå den enskilde, 

vilket gav möjlighet 

för denne att känna 

sig sedd och hörd. 

 

Individen känner sig 

sedd och hörd när 

sjuksköterskan visar 

förståelse för denne. 

 

 

Upplevelse av att 

känna sig sedd och 

hörd 

 

Subkategori 4, Upplevelse av att inte känna sig sedd och hörd 

 

Meningsbärande 

enhet: 

Kondensering: Kod: Subkategori: 

I felt that they treated 

me as if it was 

somehow, that I was 

just a thing… that 

I… that I was to 

blame for the illness 

Den enskilde 

upplevde 

skuldkänslor då 

sjuksköterskorna 

behandlade henne 

som en sak. 

 

Skuldkänslor 

uppkommer då 

individen inte blir 

sedd och hörd. 

 

Upplevelse av att inte 

känna sig sedd och 

hörd. 

 

 

 

Huvudkategori 2, Mötet ur sjuksköterskans synvinkel 

 

Meningsbärande 

enhet: 

Kondensering: Kod: Kategori: Subkategori: 

When caregivers 

take time to 

console patients, 

they meet each 

other in there 

respective in 

understanding of 

life. 

I mötet mellan 

sjuksköterskan 

och individen 

möts deras inre 

värld med 

varsin syn på 

livet. 

Förståelse för 

den inre 

världen samt 

syn på livet. 

Mötet ur 

sjuksköterskans 

synvinkel 

- Individen  

bakom 

sjukdomen 

- Den 

enskildes 

ansvar 

 

 

Subkategori 1, Individen bakom sjukdomen 

 

Meningsbärande 

enhet: 

Kondensering: Kod: Subkategori: 

For patients ”being 

seen” by caregivers 

persumably means 

that they are touched 

at the level of 

understanding of life 

and experience a 

belonging to 

humanity, despite 

diseases and 

Om en individ blir 

“sedd” kan detta 

betyda att denne 

behåller självkänslan 

trots sjukdom och 

sårbarhet. 

Bibehållen 

självkänsla trots 

sjukdom och 

sårbarhet. 

Individen bakom 

sjukdomen 
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vulnerability. 

 

 

 

Subkategori 2, Den enskildes ansvar 

 

Meningsbärande 

enhet: 

Kondensering: Kod: Subkategori: 

Patients showed 

personal 

responsibility by 

inviting the nurses to 

participate in their 

own situations. 

 

De enskilda gjorde 

det möjligt för 

sjuksköterskorna att 

vara delaktiga i deras 

situation. 

 

Den enskildes ansvar 

att göra 

sjuksköterskan 

delaktig. 

 

Den enskildes 

ansvar. 

 

 

 




