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Sammanfattning    
Många människor upplever ett lidande när de drabbas av en livshotande sjukdom. En av 
sjuksköterskans omvårdnadshandlingar är att lindra patientens lidande och ge tröst.  
Genom att göra en begreppsanalys undersöks innebörden i begreppet tröst och det 
förtydligas genom att visa attribut, förutsättningar och konsekvenser av begreppet. 
Syftet med begreppsanalysen är att undersöka den generella betydelsen av begreppet 
tröst, samt belysa hur människor med livshotande sjukdom upplever tröst. Resultatet 
grundar sig på vårdvetenskapliga artiklar, ordböcker och nätlexikon och presenteras i 
form av attribut, förutsättningar och konsekvenser för begreppet tröst. De framträdande 
attributen för människor som drabbats av livshotande sjukdom är samhörighet, trygghet, 
lindring och tron på en högre makt. Resultatet visar även den generella betydelsen för 
begreppet tröst, samt den kontextuella betydelsen för människor med livshotande 
sjukdom. De tre uppdiktade fallen modellfall, gränsfall och motsatsfall visar exempel på 
vad begreppet tröst är och inte är, samt ger en förståelse över begreppets innebörd. I 
diskussionen visar vi att lidandets drama kan liknas med att drabbas av en livshotande 
sjukdom. Det framkom att människor med livshotande sjukdom har ett behov av ett 
socialt nätverk och många människor idag har inte någon i sin närhet att dela lidandet 
med. Vid frånvaro av tröst blev upplevelsen att människorna kände sig bortglömda och 
modfällda och det skapade ytterligare ett lidande. 
 
Nyckelord: tröst, livshotande sjukdom, begreppsanalys, upplevelse, samhörighet, 
trygghet, tron på en högre makt, lindring  
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INLEDNING 

Det som väckte tanken att göra en begreppsanalys om begreppet tröst var när en av 
författarna, under en praktikperiod, var med när en läkare gav en patient ett besked att 
hon drabbats av en livshotande sjukdom. Läkaren gick och kvar var en ledsen patient 
och en sjuksköterska. Frågorna som då väcktes var: Hur tröstas en människa som 
drabbats av en livshotande sjukdom? Vad är tröst och vad har det för betydelse för 
människan? Hur vill människor bli tröstade? Vi tror att som allmänsjuksköterska 
kommer vi att närvara vid många möten där patienterna är i behov av tröst, och då är det 
viktigt att ha förståelse för vad tröst är och hur människor upplever tröst. 
 
BAKGRUND 

Genom att göra en begreppsanalys undersöks innebörden i ett begrepp och det 
förtydligas genom att visa attribut, förutsättningar och konsekvenser av begreppet. Det 
gör det även möjligt att kunna särskilja begreppet från andra liknande begrepp (Walker 
& Avant, 2005). I denna studie kommer begreppet tröst att belysas i kontexten 
livshotande sjukdom. Vi har valt att belysa livshotande sjukdom generellt och inte valt 
att rikta in oss på någon speciell sjukdom. Tröst är något som berör alla människor och 
är ett brett och komplext begrepp. Detta gör det svårdefinierat, vilket leder till att det 
finns svårigheter i att trösta och lindra patientens lidande (Mattsson-Lidsle & 
Lindström, 2001; Wilby, 2005; Morse, 2005).  
 

Livshotande sjukdom 
Ordet livshotande innebär livsfara och det handlar då vanligtvis om skada eller sjukdom 
(Nationalencyklopedin, 2008). Livshotande sjukdom handlar om att vara plågad i en 
osäkerhet i livet (Öhlén, 2001). Det finns många sjukdomar i samhället som kan vara 
livshotande, varav cancer är en av dem. Socialstyrelsens (2007) årliga statistikdatabas 
visar att antalet nya fall av cancer uppgick till 51422 år 2007. Detta var i åldersgruppen 
20-85 och oavsett tumör eller diagnos. Folkhälsorapporten (2005), som behandlar hur 
människors hälsotillstånd utvecklats i olika befolkningsgrupper, visade att ungefär 
hälften av dem som får en cancerdiagnos lever lika länge som sina jämnåriga. Detta 
beror på bättre behandlingsmetoder och tidigare upptäckt. 

 

Tröst 
Tröst har alltid varit något mänskligt och alltid varit en del av vården. Tröst är även ett 
vanligt förkommande begrepp i vardagen och hur människor upplever tröst är en 
subjektiv upplevelse (Alfredson, Wirén & Lutzén, 1995). Trösta och lindra har ett 
samband. De är synonymer och har ofta samma betydelse (Stora synonymordboken, 
1996).  Tröst ger lindring när människan plågas, lindring och tröst är något som vi alltid 
kan försöka ge. Genom trösten kan tillit och förtröstan väckas hos människan som lider 
(Eriksson, 1994). En viktig förutsättning för tröst är att vara redo för det. Den som är i 
behov av tröst och de som tröstar måste vara närvarande, tillgängliga och öppna. Det 
innebär att människan som är i behov av tröst kan dela med sig av sitt lidande och att 
den som tröstar lyssnar. Tröst förutsätter tid och utrymme (Norberg et al., 2001).  
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Tidigare forskning  
En studie av Albaugh (2003) visar att människor som drabbats av en livshotande 
sjukdom kan uppleva sjukdomen som en väckarklocka som tydligt visar vad som är 
viktigt i livet. Människor kan se sjukdomen som en resa och tycka att livet har en 
mening trots sjukdomen. Hawley och Irurita (1998) skriver att genom tron till Gud 
finner människor tröst och upplever att Gud lyssnar till deras böner när de söker tröst. 
Eftersom livshotande sjukdom handlar om att vara plågad i en osäkerhet i livet (Öhlén, 
2001), handlar sättet människor söker tröst på mycket av i vilket skede i sjukdomen 
människorna befinner sig i (Hawley & Irurita, 1998).  Det finns ett samband mellan 
lidande och tröst. För att kunna nå en människa som lider är det viktigt att veta att hon 
lider. När en människa bli tröstad infinner sig glädje och lättnad (Mattson-Lidsle & 
Lindström, 2001). Norberg, Bergsten och Lundman (2001) skriver att människan måste 
vara redo för tröst innan hon eller han kan ta emot den. Det innebär att vara öppen, 
närvarande, tillgänglig, och att kunna uttrycka lidandet. 
 
Tidigare forskning visar att begreppet tröst är mångdimensionellt, individuellt och 
saknar en tydlig definition. Det visar även att det inte har blivit klart definierat i 
sjuksköterskelitteratur. Det är viktigt att vara medveten om och att få en förståelse för 
begreppets betydelse för att kunna utveckla en meningsfull vård (Siefert, 2002).  
 
Vårdvetenskaplig förankring 
Lidande 
Vårdandets yttersta uppgift är att lindra människans lidande (Eriksson, 1993). Lidandet 
handlar inte bara om symtom, utan det kan även handla om en inre process. Den kan 
innebära hot, kränkning eller förlust av människan själv. Lidandet ingår som en del av 
livet och kan upplevas som en plåga för människan. Lidande och hälsa har ett nära 
förhållande. Trots att människan plågas eller hotas av sin sjukdom kan hon finna 
mening i sin situation och uppleva hälsa. Människans identitet påverkas när hon till 
följd av sjukdom inte längre kan leva på det sätt som hon är van vid. När människan 
drabbas av sjukdom, följer det problem och symtom relaterat till sjukdomen som gör att 
människan lider. Ett sjukdomslidande kan innebära att människan upplever sig vara 
begränsad. Att vara begränsad kan upplevas som att inte kunna genomföra det som 
bidrar till ett gott liv (Wiklund, 2003). Lidandets drama utspelas för varje människa som 
lider. Att vara i lidandets drama är att försöka lindra lidandet. Lidandets drama utspelar 
sig i tre akter. Bekräftelse av lidandet är när medmänniskan ”ser” lidandet. När en 
människa ser lidandet upplevs det som tröstande. Att ha tid och rum att lida innebär att 
pendla mellan hopp och förtvivlan. Försoningen handlar om att finna en ny helhet där 
något har förlorats (Eriksson, 1993). 
  

Livsvärld 

Livsvärlden är den värld som människorna lever i och som de upplever med sina 
kroppar. Varje människa erfar världen på olika sätt och det gör varje människa unik 
(Wiklund, 2003). Denna unikhet kan samtidigt ha likartad innebörd, men därefter är 
variationerna oändliga för människan, eftersom människor som drabbas av en likartad 
situation, kan uppleva denna olika beroende på det sammanhang hon eller han lever i. 
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Att anta livsvärlden som perspektiv i vårdandet och bemötandet av andra människor, 
kräver ett hänsynstagande till människans upplevelser och erfarenheter, såsom hon 
upplever dem. Vårdaren får aldrig anpassa vårdandet utefter sin egen eller andras 
förförståelse, utan bör fokusera på hur patienterna upplever sitt lidande, sin hälsa eller 
sitt välbefinnande (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). När 
människan drabbads av en livshotande sjukdom kan det inträffa en förändring av 
kroppsliga funktioner. Människan kan då uppleva en förändring i hur livsvärlden erfars. 
Kroppen är vår tillgång till världen och vårdaren kan genom sin levda kropp möta den 
andra personens levda kropp. Vårdaren kan ge människan som lider en styrka att se på 
sig själv och på livsvärlden, på ett annorlunda sätt och därmed lindra lidandet (Öhlén, 
2001). 
 
PROBLEMFORMULERING 

Många människor upplever ett lidande genom att de drabbats av en livshotande 
sjukdom. Tröst är då en viktig del i omvårdnaden av patienterna. En av sjuksköterskans 
omvårdnadshandlingar är att lindra patientens lidande och ge tröst. Det är därför viktigt 
att som sjuksköterska kunna möta patientens behov av tröst.  
 
Tröst påverkar människor olika och det är viktigt att som sjuksköterska kunna sätta sig 
in i den lidande människans livsvärld för att kunna ge tröst. Därav kan vi skapa en 
förståelse över hur människor med livshotande sjukdom upplever tröst och vad tröst 
betyder för dem. Då kan vi också lindra deras lidande. För sjuksköterskan är det viktigt 
att ha en förståelse av begreppet tröst i relation till livshotande sjukdom. 
 

SYFTE 

Syftet är att undersöka den generella betydelsen av tröst, samt belysa hur människor 
med livshotande sjukdom upplever tröst. 
 
METOD 

För begreppsanalysen valdes en modell av Walker och Avant (2005).  Modellen bygger 
på åtta steg. 
 

1. Välj begrepp 
2. Bestäm syftet med analysen 
3. Identifiera användningsområden för begreppet 
4. Bestäm definierande attribut 
5. Identifiera och skapa ett modellfall 
6. Identifiera ett gränsfall, relaterat, motsats, uppdiktat och ogiltigt fall 
7. Identifiera förutsättningar och konsekvenser 

      8.   Bestäm empiriska kännetecken  
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Nedan följer en beskrivning av varje steg. Steg ett och två har redan utförts och 
presenteras i uppsatsens inledning, bakgrund och syfte. Steg tre till sju redovisas i 
resultatdelen. Steg åtta redovisas i diskussionen. 
 

Välj begrepp 
När ett begrepp ska väljas bör detta göras med omsorg. Det underlättar att välja ett 
begrepp som berör ett personligt intresse eller yrkesområde, och som har orsakat 
funderingar. Begreppet som väljs ska vara hanterbart och inte något paraplybegrepp 
som kan bli för stort att analysera. Termer som endast kan beskrivas genom exempel, 
bör heller inte väljas (Walker & Avant, 2005). I denna analys är det valda begreppet 
tröst och anledningen till varför detta val gjordes är presenterad i inledningen.  
 

Bestäm syftet med analysen 
För att klargöra vad som ska fokuseras i analysen bestäms ett syfte. Detta ska svara på 
frågan varför analysen görs. Det är viktigt att definiera ett tydligt syfte och inriktning 
innan analysen startas, eftersom det finns risk att flera olika användningsområden av 
begreppet kan framkomma under analysen. Syftet till analysen bör hållas i tankarna från 
arbetets början till slut (Walker & Avant, 2005). Syftet med denna analys är presenterad 
tidigare i arbetet under rubriken syfte.  
 

Identifiera användningsområden för begreppet 
Här utförs en generell sökning på begreppets betydelse i så många användningsområden 
som möjligt. För att inte få en felaktig förståelse av begreppets innebörd i analysen, bör 
begreppet sökas i så många källor som möjligt. Sökningen på begreppets betydelse kan 
göras genom en lexikal analys som består av en etymologisk analysdel där beskrivning 
av begreppets historia, ursprung och härledning utförs. Den lexikala analysen består 
även av en semantisk analysdel som beskriver begreppets språkliga betydelse. 
Sökningen av begreppet kan även göras genom en litterär analys av omvårdnads- eller 
medicinlitteratur (Walker & Avant, 2005). Presentationen av tröst och trösta från den 
lexikala analysen presenteras i resultatdelen under rubrikerna etymologisk analys 
respektive semantisk analys. Sökning görs även på synonymer till tröst och trösta, samt 
på den utländska betydelsen av tröst. Den litterära analysen av tröst presenteras utifrån 
steg fyra som generella attribut respektive kontextuella attribut. 
 
Begreppets ursprung undersöktes, förändring över tid och synonymer genom att söka på 
tröst och trösta i etymologiska ordböcker, synonymordböcker, nätlexikon och svenska 
ordböcker. En svensk-engelsk ordbok valdes, samt en engelsk ordbok för översättning 
och beskrivning av begreppet. Därefter söktes vårdvetenskapliga artiklar över begreppet 
och även tidigare begreppsanalyser gjorda kring begreppet tröst. Inklusionskriterierna 
för artiklarna var att de skulle vara vetenskapligt granskade, beröra livshotande sjukdom 
och innefatta vuxna från 18 års ålder. De sökord som användes under sökandet av 
vårdvetenskapliga artiklar var: consolation, comfort, life-threatening, life-threatening 
disease, nurse, nurse-patient relation, qualitative, relief, suffer, emotional, concept 
analysis, pray, cancer, HIV/AIDS och alzheimer i olika kombinationer. Referenslistor 
granskades på funna artiklar och de som var intressanta sekundärsöktes. De databaser 
som vi sökte i var Cinahl, Medline och Wiley Inter Science. Dessa databaser valdes 
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eftersom de innehåller artiklar som behandlar ämnen inom omvårdnad. Dessutom 
användes sökmotorn Google. Efter att sökningarna var gjorda kvarstod 25 artiklar som 
upplevdes falla inom ramen för syftet. Artiklarna lästes igenom av båda författarna. 
Några artiklar valdes bort då comfort hade betydelsen omvårdnad. Därefter kvarstod 13 
relevanta artiklar som användes till resultatet. Artiklarna presenteras i bilaga 1. Flera av 
sökningarna gav samma artiklar och sökningen presenteras i bilaga 2. 
 

Bestäm definierande attribut 
Att bestämma ett begrepps attribut kan ses som själva kärnan i analysen. Genom att ta 
fram definierande attribut lyfts de beskrivningar fram som mest associeras med 
begreppet och som ger bredast insyn i begreppets mening. Om antalet beskrivningar blir 
mycket stort kan urval göras med hänsyn till det valda syftet. Författarna till analysen 
bestämmer själva när de insamlade beskrivningarna till begreppet är tillräckliga för att 
gå vidare i analysen (Walker & Avant, 2005). De attribut som framkommit ur begreppet 
tröst presenteras i resultatdelen i form av vad som framkommit som generella attribut 
för tröst, samt vad som anses som attribut i kontexten människor som har en livshotande 
sjukdom. För att få fram de definierande attributen under analysen gjordes 
understrykningar i artiklarna med en blå penna där attribut för begreppet tröst förekom.   
 

Identifiera och skapa modellfall 
Ett modellfall är ett exempel på användningen av begreppet som visar de definierade 
attributen. Modellfallet ska vara ett tydligt exempel på begreppet, det kan vara från 
verkliga livet, från litteraturen eller ett uppdiktat fall. Det kan underlätta att göra ett 
modellfall inom det området som analysen utförs för att få en förståelse över begreppet 
(Walker & Avant, 2005). Det uppdiktade modellfallet i uppsatsen presenteras i 
resultatet. 
 

Identifiera gränsfall, relaterat, motsats, uppdiktat och ogiltigt fall 
Genom att konstruera olika fall, underlättas beslutet över vilka attribut som passar in i 
begreppet. Det hjälper till att få en bättre förståelse över vad som definierar attributen 
bäst. Gränsfall innehåller de flest definierade attributen men saknar något attribut. Ett 
relaterat fall är exempel på begrepp som är relaterat till begreppet som har studerats men 
som inte innehåller alla definierade begrepp. De är lika och samhörande med det 
undersökta begreppet. Det relaterade fallet visar hur det studerade begreppet passar in 
bland omgivande begrepp. Motsatsfall underlättar förståelsen över det analyserade 
begreppet. Det är lättare att beskriva vad något inte är än vad det faktiskt är. I ett 
uppdiktat fall placeras begreppet helt utanför sitt vanliga sammanhang för att tydliggöra 
att de definierade attributen är sanna. Ett ogiltigt fall visar på när ett begrepp används på 
ett olämpligt sätt eller när det har ryckts ur sitt sammanhang. De definierade attributen i 
begreppet kan inte användas i sammanhanget, som medför att begreppet blir ogiltigt 
(Walker & Avant, 2005). Uppdiktat gränsfall och motsatsfall presenteras i resultatet. 
 

Identifiera förutsättningar och konsekvenser 
Förutsättningar är det som krävs för att ett begrepp skall existera. En förutsättning kan 
inte vara ett av de definierade attributen. Konsekvenser är det som sker när ett begrepp 
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har existerat i verkligheten. Det är resultatet av begreppet. Konsekvenser kan inte ingå i 
de definierade attributen (Walker & Avant, 2005). De förutsättningar och konsekvenser 
som framkommit ur begreppet tröst presenteras i resultatdelen i form av vad som 
framkommit som generella förutsättningar och konsekvenser för tröst, samt vad som 
anses som förutsättningar och konsekvenser i kontexten människor som har en 
livshotande sjukdom. För att få fram förutsättningar och konsekvenser under analysen 
gjordes understrykningar i artiklarna med rosa och röd penna, där förutsättningar och 
konsekvenser för begreppet tröst förekom. Artiklarna som användes till den generella 
analysen fick en bokstav tilldelad och artiklarna som användes till den kontextuella 
analysen blev tilldelad en siffra för att lättare kunna gå tillbaka till sammanhanget. 
Sedan skrevs de attribut, förutsättningar och konsekvenser som framkom upp på ark och 
dessa grupperades. Varje attribut, förutsättning och konsekvens markerades antingen 
med en bokstav eller en siffra beroende på om det handlade om generellt eller 
kontextuellt, för att veta vilken artikel den var tagen ifrån.  
 

Bestäm empiriska kännetecken 
Empiriska kännetecken visar hur det undersökta begreppet framträder i verkligheten. I 
många fall är de empiriska kännetecknen och de definierade attributen identiska 
(Walker & Avant, 2005). De empiriska kännetecknen för tröst presenteras i 
diskussionen. 
 
RESULTAT 

I resultatet presenteras den lexikala, respektive litterära analysen enligt steg tre till sju 
utifrån Walker och Avant (2005).  
 

Etymologisk analys 
Begreppet tröst har sitt ursprung från germanska traustian och det tyska ordet Trost med 
samma betydelse och är besläktat med tro, tillit och förtröstan (Bergman, 2007; 
Hellqvist, 1980; Nordstedts Etymologiska Ordbok, 2008). Ordet tröst fanns i 
fornsvenskan före år 1520 med betydelsen tröst och förtröstan (Nationalencyklopedin, 
1996).  
 
Tröst är ett vanligt förekommande ord i Bibeln (1981). I Jobs bok i Gamla testamentet 
nämns tröst ofta. Jobs bok handlar om en man som förlorar sina barn, småboskapen och 
kamelerna rövas bort. Han lider av att ha drabbats av dessa olyckor och visar irritation 
mot sina vänner som försöker trösta.  
 

Semantisk analys 

Illustrerad Svensk ordbok (1977) beskriver tröst som något som verkar lugnande i sorg, 
oro eller bekymmer, även betydelserna lisa, vederkvickelse och hugsvalelse. Exemplen 
är  

• tröst i olycka, 
• ett tröstens ord  
• hämta sin tröst av något 
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• finna, söka tröst i något 
 
Trösta beskrivs som något eller någon som skänker någon hjälp eller lindring i sorg 
eller svårigheter. 
 
Nordstedts Svenska ordbok (2004) beskriver betydelsen av tröst som 

• lindring i sorg eller bekymmer 
 

och trösta som 
 

• ge lindring i sorg eller bekymmer. 
 
Bonniers Svenska Ordbok (1991) beskriver tröst som 

• uppmuntran 
• stöd 
• lindring (i sorg, bedrövelse, motgång) 
• tröstnapp 
• förtröstansfull 
 

och trösta som 
 

• ge tröst 
 
Nationalencyklopedins Ordbok (1996) beskriver tröst som 

• något som ger lindring i sorg eller bekymmer 
 

och trösta som 
 

• ge lindring i sorg eller bekymmer om person, omständighet eller dylikt 
 
Ordbok öfver Svenska Medeltidspråket (1891 – 1900) beskriver tröst som 

• förtröstan 
• tillit 
• tillförsikt 
 

och trösta som 
 

• ingifa förtröstan eller mod  
• stärka modet hos (någon) 
• styrka 
• gifa hopp eller försäkran 

 
Svensk Ord Bok (1986) definierar tröst som 

• lindring i sorg eller bekymmer  
• själatröst 
 

och trösta som  
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• ge lindring i sorg eller bekymmer 

 
Natur och Kulturs Stora svenska ordbok (2006) beskriver tröst som något som gör att 
sorgen eller problemet känns lite lättare. Exempel som ges i ordboken:  

• Barnet grät men fick snabbt tröst av mamma  
• Han sökte tröst i sitt arbete  
• En klen tröst, en tröst som inte gör att det känns bättre 

och trösta som att göra någon mindre ledsen. Exempel som ges i ordboken:   
• trösta ett gråtande barn  
• trösta sig med något  
• försöka få tröst i något 

 

Synonymer 
Ord för ord (2001) uppvisar synonymerna för tröst som 

• uppmuntran 
• konsolation 
• vederkvickelse 
• förtröstan 
• lindring 
• lisa, lättnad, stöd, hjälp 
• hugsvalelse, hugsvalan, hugnad 
• läkedom, balsam på såren 
• tröstnapp 
 

och trösta som  
 

• ge tröst och tillförsikt 
• torka tårarna på 
• lätta på sinnet 
• hugsvala, hugna 
• förlita sig på, förtrösta 

 
Stora synonymordboken (1996) uppvisar synonymerna för tröst som 

• hjälp 
• lindring 
• lättnad, lisa 
• hugsvalelse, vederkvickelse 
• balsam, stöd 
• uppmuntran 
• konsolation, sulagemang 

 
och trösta som 
 

• hjälpa, lindra, lugna 
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• stilla, torka tårarna på 
• vederkvicka 
• uppmuntra 
• inge tillförsikt 
• sulagera 

 

Utländsk betydelse 
Modern svensk - engelsk ordbok (1978) översätter tröst som 

• Consolation 
• Comfort 
• Solace 

 
Oxford Advanced Learner´s Dictionary of Current English (2005) visar  

• Consolation – a person or thing that makes you feel better when you are 
unhappy or disappointed. 

 
• Comfort – the state of being physically relaxed and free from pain; the state of 

having a pleasant life, with everything you need. 
 

 
• Solace – a feeling of emotional comfort when you are sad or disappointed; a 

person or thing that makes you feel better or happier when you are sad or 
disappointed. 

 

Bestäm definierande attribut 
 
Tabell 1. Översikt över generella och kontextuella attribut för begreppet tröst 
Attribut generellt: Attribut för människor som drabbats av 

livshotande sjukdom: 
Lindring 
Trygghet 
Uppmuntran 
Tron på en högre makt 

Lindring 
Trygghet 
Samhörighet 
Tron på en högre makt 

 

Attribut generellt 
Tröst och trösta är synonymt med att lindra och lindring (Stora synonymordboken, 
1996; Ord för ord, 2001). Lindring innebär att uppleva mening, välbefinnande och är 
något som gör att sorgen eller problemet känns lite lättare (Alfredson et al., 1995; Natur 
och Kulturs Stora svenska ordbok, 1996). Styrkan i ett lidande påverkar också graden av 
tröst (Alfredson et al., 1995). 
 
En tröst som hjälper inger trygghet. Trygghet upplevs genom kontakt med andra 
människor och att ha en nära relation till vänner och familj som förstår och är 
närvarande. Tryggheten kan även upplevas av en lugnande hand som smeker eller 
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vidrör kroppen som lider (Roxberg, 2005). Trygghet visar sig även i tonläget, rösten och 
lugnet i talet på den som skall trösta (Alfredson et al., 1995). 
 
Uppmuntran är synonymt med att trösta och ger en känsla av lättnad och hoppfullhet 
(Stora synonymordboken, 1996). Genom att få lättnad från oro och smärta upplevs lugn 
(Alfredson et al., 1995). För en människa som lider kan en tröstande hand eller famn 
verka uppmuntrande. Att känna sig ombesörjd av någon eller något kan göra att 
människan erhåller en uppmuntrande känsla av att inte vara ensam i sitt lidande 
(Mattsson-Lidsle & Lindström, 2001). Även att få återgå till verkligheten och det 
vardagliga inger en upplevelse av ro (Alfredson et al., 1995). 
 
Tron på en högre makt beskrivs som att lita på något och att lita på närvaron av en högre 
makt eller Gud (Roxberg, 2005). Mötet med lidande innefattar ofta frågor om mening 
och skuld om varför människan drabbats (Jahren Kristoffersen, Nortvedt, Skaug, 2005).  
Tröst kan vara att dela sitt lidande med Gud. Vid Guds närvaro upplevs inte ensamhet. 
Genom att överlämna sig i Guds hand, kan det innebära att ge upp sin egen vilja. 
Människor kan uppleva tröst genom att vilja vad Gud vill (Roxberg, 2005).  
 

Attribut för människor som drabbats av livshotande sjukdom 
Lindring kan uppnås genom respekt, ärlighet, sympati och empati (Rasmusson, Jansson 
& Norberg, 2000). Lindring för människor med livshotande sjukdom kan vara en känsla 
att komma hem och lidandet uppfattas som det motsatta, som att inte känna sig hemma  
(Norberg et al., 2001). Enligt Albaugh (2003) kan människor uppleva att livet får en 
djupare mening efter att ha drabbats av en livshotande sjukdom. De ser sjukdomen som 
en väckarklocka som visar på vad som är viktigt i livet.  
 
” I guess I would say that a life-threatening thing happening to you is not the worst 
thing that can happen to you, it can make you a better person. It can make you 
appreciate things more. I guess I´ve always been very family oriented, and my husband 
is, too. It just makes you know how important that is to you and, above all, how 
important your religion and your God is to you” (Albaugh, 2003, s. 597). 
 
Människor med livshotande sjukdom kan vilja skaffa kunskap om sjukdomen som 
drabbat dem och få kunskap om behandling. De upplever kunskapen som styrka och 
lindring vilket hjälper dem att klara situationen (McSkimming, Super & Schoessler, 
1999; Dickerson Coward & Kahn, 2005).  
 
 ”...If you learn about your illness and what´s being done about it, then you have 
empowered yourself because…knowledge will give you strength. So I think that it´s 
important for caregivers, meaning professional caregivers, to…give the knowledge to 
the patients, even if they don´t want it.”( McSkimming, Super & Schoessler, 1999, s. 
177). 
 
För människor som drabbats av en livshotande sjukdom är behovet av trygghet 
framträdande, eftersom de upplever en osäkerhet över att inte veta om de ska överleva 
sjukdomen eller inte. Vetskapen om att vårdpersonalen är kompetent, att de förstår vad 
sjukdomen innebär och att ha en bra relation till vårdpersonalen utgör en trygghet för 
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människor (Williams & Irurita, 2004). För många människor är det viktigt att göra upp 
med Gud inför en eventuell död. De vill vara säkra på att deras relation till Gud är äkta 
och att de har fått förlåtelse för sina synder (Hawley & Irurita, 1998; Rasmussen et al., 
2000).  
 
“ I really haven´t got any deep concerns about death now. It is always on the agenda, 
but it hasn´t got an  impact for me” (Hawley & Irurita, 1998, s. 12). 
 
Människor med livshotande sjukdom kan uppleva samhörighet genom att träffa andra 
människor i liknande situationer. Det ger lindring att veta att inte vara ensam om att ha 
drabbats av sjukdom (Öhlén & Holm, 2006). Samhörighet innefattar även tillit och att 
dela lidandet genom ömsesidig närvaro. Samhörighet kan ske i det tysta och är bortom 
ord. Samhörighet inträffar mellan den som är i behov av tröst och den som tröstar.  Djup 
gemenskap skapar samhörighet, medan samhörighet öppnas upp genom att uttrycka sina 
djupa känslor vilket underlättar för samtal (Talseth, Gilje & Norberg, 2003). 
 
 ”Tröst, ja det är om man fått tröst av någon, det kan vara lite om någon klappar en på 
ryggen och så” (Roxberg, 2005, s. 79). 
 
Tron på en högre makt är ett framträdande attribut för många människor med 
livshotande sjukdom. Många människor anser att Gud är viktig. De söker tröst genom 
bönen och Gud lyssnar till deras böner (Hawley & Irurita, 1998; Mellors, Coontz & 
Lucke, 2001).  
 
”My feeling of God is everywhere. God knows what I´m involved in and while he has 
told us to pray without ceasing and so on, there are these special times like this (having 
the CABG sugery) when I know I need to pray to seek God and the comfort He bring. 
When I pray I know God will listen. He has His hands on things and it´s under control. 
Even if I pop off, the Lord is going to prepare a place for me” (Hawley & Irurita, 1998, 
s. 10). 
 
Andlighet är ett framträdande attribut för människor med livshotande sjukdom. Att ha 
tron på en andlig närvaro kan ge hjälp och tröst att finna mening och klara av 
sjukdomen. Genom bön, sång och andliga texter kan människor nå styrka. Närhet till 
eller att vistas i naturen kan vara ett annat sätt att nå styrka. Många människor har 
upplevelsen av att inte ha klarat sjukdomssituationen om de inte haft styrkan från Gud, 
andligheten eller närheten till naturen och vissa människor upplever livet mer positivt 
trots sjukdom (Albaugh, 2003; Öhlén & Holm, 2006). 
 

Identifiera förutsättningar och konsekvenser  
 
Tabell  2. Översikt över generella och kontextuella förutsättningar för begreppet tröst 
Förutsättningar generellt: Förutsättningar för människor som 

drabbats av livshotande sjukdom: 
Ett lidande 
En förlust 
Ensamhet 

Ett lidande 
En förändrad livssituation 
Ensamhet 



 12

Att vara mottaglig 
Att ha en tro 

Ett socialt nätverk 

 

Förutsättningar generellt 
Ett lidande är en förutsättning för tröst (Norberg et al., 2001). Tröst beskrivs som något 
som ger lindring i sorg eller bekymmer (Nationalencyklopedins Ordbok, 1996). Ett 
lidande kan ses som ett hot mot människans identitet och integritet (Norberg et al., 
2001). 
 
En förlust av någon eller något kan vara en förutsättning för behovet av tröst. En förlust 
kan innebära sorg, frånvaro av hälsa eller att drabbas av andra svårigheter i livet 
(Mattsson-Lidsle & Lindström, 2001). Det kan även innebära att inte komma över 
svårigheter (Roxberg, 2005). 
 
Då människan upplever ensamhet kan hon känna en längtan efter tröst eller att bli 
tröstad (Mattsson-Lidsle & Lindström, 2001). Ensamhet kan även upplevas genom att 
frågor uppkommer om varför lidandet drabbat honom eller henne och genom att fundera 
över var trösten finns (Roxberg, 2005). 
 
För att vara mottaglig för tröst måste människan kunna uttrycka smärta, sorg och 
sårbarhet (Norberg et al., 2001). En förutsättning är dock att människan vill bli tröstad. 
Den som tröstar måste även vara mottaglig för den andres lidande och våga vara 
närvarande och möta det okända (Roxberg, 2005). Den människa som tröstar skall visa 
att svaghet, sorg och uttryck av smärta är tillåtet (Norberg et al., 2001). 
 
En förutsättning för att få tröst genom tron är att ha en tro och ha tillit till den. Att ha en 
tro behöver inte innebära att tro på Gud, utan kan vara av en andlig dimension eller tron 
på naturens givande kraft (Mattsson-Lidsle & Lindström, 2001). 
 

Förutsättningar för människor som drabbats av livshotande sjukdom 
Ett lidande uppstår i samband med livshotande sjukdom. Upplevelsen av att inte ha tid 
eller utrymme att existera och att inse att människan inte är odödlig är smärtsamt och 
ångestfyllt. Ett lidande beskrivs som att vara separerad från kroppen och från själen, att 
vara någon annanstans i tankarna (Öhlén & Holm, 2006). 
 
”this enormous anxiety hysteria, I had it that Wednesday evening, oh yeah I do 
remember that, we made chicken and chips, and watched a video with the children, at 
that time my children were five and eleven, and we kind of did everything as usual, but 
of course I was completely somewhere else” (Öhlén & Holm, 2006, s.25). 
 
Smärta och ilska är ytterligare reaktioner på lidande (Öhlén & Holm, 2006). 
 
“When she received the information about it (the tumour) having grown, her reaction 
then...it was an intensive anger over life’s mercilessness” (Norberg et al., 2001, s. 548). 
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Många människor med livshotande sjukdom upplever att de är levande personer och att 
de inte förnekar att döden är oundviklig (McSkimming et al., 1999). En förlust av livet 
och av möjligheterna att leva det liv som människan har skapat uttrycks genom sorg och 
förtvivlan. Den förändrade livssituationen skapar osäkerhet i situationen där ovetskapen 
om när symtomen av sjukdomen skall dyka upp, försämring i sjukdomen eller när 
döden inträffar. Osäkerheten av att inte ha en möjlig framtid skapar känslor av att inte 
kunna vistas i ögonblicket (Rasmussen et al., 2000). Trots svårigheter att konfronteras 
med döden, fokuserar människorna på att leva och åstadkomma ett tillstånd av 
känslomässig och andligt välbefinnande utan hänsyn till deras fysiska kondition (Mc 
Skimming et al., 1999). Det styrks med citat;  
 
”...because it was for living people, and that´s of course what we all stress. We are 
living with cancer. We are living with lupus, and we´re living with HIV disease, not 
dying of it” (McSkimming et al., 1999, s. 177). 
 
Människor med livshotande sjukdom kan uppleva ensamhet som en längtan efter tröst, 
kontakt och närhet. Behovet av att prata och öppna upp för en dialog som innebär att bli 
nådd är en förutsättning för att bli redo för tröst (Talseth et al., 2003).  
 
”You feel without value and I think that is not good. Usually if you have someone close, 
you feel valued as a human being and you grow as a person...you also manage to do 
more...You feel that they care about you...you feel equal to them. You don’t feel quite 
OK, but you don’t think about how awful it is” (Talseth et al., 2003, s.617). 
 
Framträdande förutsättningar för att människor med livshotande sjukdom ska erhålla 
tröst är närvaro av familj, vänner och vårdpersonal och kan ses som ett socialt nätverk. 
Detta ses som en tillgång och upplevelsen av att inte behöva kämpa ensam är 
tillfredsställande (Dickerson Coward et al., 2005; Öhlén & Holm, 2006).  Detta upplevs 
genom att vara delaktig i familjens dagliga aktiviteter såsom barnens skola och sport.  
Känslan av att vara behövd av andra stärker deras självkänsla. Det är meningsfullt och 
de finner motivation till att gå vidare i livet trots livshotande sjukdom (Öhlén & Holm, 
2006). 
 
Tabell 3. Översikt över generella och kontextuella konsekvenser för begreppet tröst 
Konsekvenser generellt: Konsekvenser för människor som 

drabbats av livshotande sjukdom: 
Försoning 
Harmoni 
Hopp 
Samhörighet 
Styrka 

Acceptans 
Välbefinnande 
Inre frid 
Samhörighet 
Mod 

 

Konsekvenser generellt 

Då en människa känner sig tröstad kan hon eller han uppleva en känsla av försoning 
med sitt lidande. Känslan av att vara tröstad kan även ge nya perspektiv och en känsla 
av att finna mening i sitt lidande (Norberg et al., 2001; Roxberg, 2005). Detta kan 
beskrivas som att lösgöra något tungt som människan bär på (Roxberg, 2005). 
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Försoning kan upplevas i gemenskap med Gud eller i vårdgemenskapen (Mattson- 
Lidsle & Lindström, 2001) och upplevs när människan tillåts lida, erkänna fel och att 
ångra (Roxberg, 2005). 
 
Tröst skapar en harmonisk känsla som kan beskrivas som en lättnad av att inte längre 
uppleva det som tidigare kändes svårt. Trösten förnyar kroppen och ger en känsla av ro 
(Mattsson-Lidsle & Lindström, 2001; Roxberg, 2005).  
 
Då människan känner sig tröstad infinner sig en känsla av hopp och hoppfullhet. Denna 
hoppfullhet underlättar för människan att kunna se framåt trots sitt lidande och gör att 
hon kan kämpa vidare (Mattsson-Lidsle & Lindström, 2001). Hopp inger en tro över att 
allt skall ordna sig och att framtiden ser ljus ut (Roxberg, 2005). 
 
När människor upplever att ensamheten är stor, kan kontakten med andra upplevas 
tröstande. Att ha någon att prata med eller någon som lyssnar och förstår kan ge en 
känsla av samhörighet som gör att ensamheten inte känns så svår. Samhörigheten med 
andra människor gör att det som upplevs som svårt, för en stund kan glömmas bort. Att 
jämföra lidandet med andra människors svårare lidande, kan fungera som självtröst. 
Detta innebär att bli tröstad av att se att andra har ett större lidande (Roxberg, 2005).   
 
Tröst kan relateras till en vilja av att vilja övervinna motgångar och prövningar i livet. 
Motgångar kan ses som något människan själv gjort sig förtjänt av och prövningar som 
tröst. Genom att ta sig igenom livets svårigheter kan människan som en konsekvens av 
detta nå styrka, vilket kan upplevas som tröstande (Roxberg, 2005).   
 

Konsekvenser för människor som drabbats av livshotande sjukdom 
Då en människa drabbats av en livshotande sjukdom uppkommer ofta ett behov av tröst 
för att lindra känslan eller upplevelsen det för med sig. Att ha någon hos sig som tar sig 
tid att lyssna upplevs ofta som tröstande och erbjuder en möjlighet att få utlopp för de 
känslor och den rädsla som situationen av att ha drabbats av en livshotande sjukdom 
kan innebära (Rasmusson et al., 2000). Att få möjlighet att prata om sina känslor med 
någon kan göra att hon eller han har lättare att acceptera sin situation (Wilby, 2005). 
 
“I dared to show myself a little more…When you really get help and…really manage 
it…you get rid of the agony” (Talseth et al., 2003, s. 618). 
 
En människa som upplever sig tröstad i samband med att ha drabbats av en livshotande 
sjukdom kan uppleva en känsla av välbefinnande. Denna känsla kan infinna sig i form 
av lättnad och avslappning (Rasmusson et al., 2000) och citatet nedan visar på exempel;   
 
”Having the best done for you shows they are interested in you…I was bearing a heavy 
load coming to the hospital…But when I was sitting on the chair and talking to him – 
only the two of us – I experienced release”(Talseth  et al., 2003, s. 618). 
 
Att uppleva tröst i en svår situation kan även innebära en känsla av helhet i situationen 
(Rasmusson et al., 2000). 
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Inre frid infinner sig när människor med livshotande sjukdom har funnit en rytm som 
innefattar att familjen har erbjudits den hjälp som familjen behöver. Det är viktigt att 
familjen känner sig delaktig i sjukdomen. Att även i svåra stunder finna frid, få tillåtelse 
att vara ensam, skapar en inre frid och lugn (Öhlén & Holm, 2006). En inre frid handlar 
även om att känna trygghet, förståelse och gemenskap. Människor som drabbats av en 
livshotande sjukdom och som söker sin tröst genom andlighet eller gudstro, kan uppleva 
en känsla av inre frid. Denna inre frid kan uppkomma då människor upplever sig bli 
välsignade genom bön. Men även känslan av att ha en gudstro och känna närvaron av 
sin gud kan ge människor tröst som upplevs fridfullt i sinnet (Hawley & Irurita, 1998).  
 
Samhörighet upplevs genom känslan av att kunna dela samma upplevelser med andra i 
likartade sjukdomstillstånd. Detta hjälper och normaliserar den egna situationen. 
Människor kan få information om möjliga lösningar till likartade problem och kan 
jämföra situationer (Dickerson Coward & Kahn, 2005). 
 
Känslan av att bli eller vara tröstad gör människor mer rustade inför de svårigheter som 
hon eller han kan ställas inför när hon eller han drabbats av en livshotande sjukdom. Det 
ger kraft och mod att reda ut de tankar och känslor som ofta uppkommer och kan 
upplevas som en livlina för att orka kämpa vidare trots motgångar (Talseth et al., 2003). 
 
 ”...Jo, alltså det(tröstande ord) kändes som man skulle orka fortsätta en del” (Roxberg, 
2005 s. 81). 
 

Modellfall 
Gerda är 44 år och troende. Hon har två barn i skolåldern. För 3 år sedan upptäckte 
Gerda en knöl i sitt vänstra bröst och uppsökte läkaren. Knölen opererades bort och det 
visade sig vara en godartad tumör. För 6 månader sedan upptäckte Gerda att hon hade 
fått ännu en knöl i sitt vänstra bröst. Denna gång visade det sig att knölen var en 
elakartad tumör och att den hade spridit sig till lymfkörtlarna. Gerda upplevde ångest, 
oro, och blev arg över beskedet av att ha drabbats av cancer ännu en gång. Hon var arg 
för att cancern hade kommit tillbaka. Den katastrofala känslan och paniken över att 
kanske inte få se barnen växa upp och bilda familj gjorde att hon inte kunde ta till sig 
beskedet. Sjuksköterskan Anna var närvarande vid beskedet av sjukdomen och fanns 
hos Gerda. Anna visste sedan tidigare att Gerda var troende och frågade Gerda om de 
skulle be tillsammans. Det var inte många ord som sades, men bara närvaron av Anna, 
upplevde Gerda en samhörighet mitt i den katastrofala sorgen. 
 
Kommentar 
Detta modellfall beskriver tröst och hur Gerda blir tröstad. Det finns en samhörighet 
mellan Anna och Gerda som yttrar sig i att Anna finns närvarande hos Gerda. Anna 
inger även trygghet genom att finnas hos Gerda i den svåra stunden. Den ångest och oro 
som Gerda kände över beskedet att än en gång drabbats av cancer, har lindrats av den 
samhörighet som Gerda kände tillsammans med sjuksköterskan Anna. Gerda har även 
upplevt sig tröstad genom den Gudstro som hon har. Detta har givit henne lindring. 
 



 16

Gränsfall 
Det är natt på hjärtintensiven och det ringer på rum 6. Det är Otto som är orolig över hur 
det skall gå på kranskärlsröntgen nästkommande dag. Anna, som är sjuksköterska på 
natten, tar en stol och sätter sig bredvid Otto och lägger sin hand på hans. ”Det är 
ingenting att oroa sig för Otto. Personalen därnere på röntgen är så duktiga” säger 
Anna. Anna fortsätter ”Vill du ha någonting så att du kan sova? En sömntablett kanske 
kunde hjälpa dig? Otto svarar att han inte vill ha det. Han vill att Anna skall sitta en 
stund till ”Så känner jag mig inte så ensam” säger han. Anna hinner inte svara innan det 
ringer på ett annat rum och måste gå iväg dit. Otto blir kvar ensam i rummet.  
 
Kommentar 
Denna situation visar ett gränsfall för tröst. Det finns en trygghet och en samhörighet. 
Anna har träffat Otto många gånger tidigare när han haft problem med hjärtat och Anna 
har nu suttit hos Otto en stund men måste gå. Otto kan ha upplevt lindring genom den 
lilla stunden som Anna satt hos honom, men så snart Anna lämnat Otto kan ensamheten 
åter kännas tung och tankarna kan åter vandra iväg. Då Otto inte har någon Gudstro att 
samla kraft eller söka tröst från, kan han vara mer benägen att lida än kvinnan i 
föregående fall.    
 

Motsatsfall 
Ingela är 45 år och har varit bosatt utomlands de senaste fem åren. Under 
utlandsvistelsen råkade hon ut för en trafikolycka och var inlagd på sjukhus under en 
tid. Under sjukhusvistelsen fick Ingela en blodtransfusion. Ingela är hemmaboende i 
Sverige idag och har under en längre tid känt sig trött och orkeslös. Hon ringer till 
vårdcentralen och får en tid samma dag till doktor Larsson. De för ett samtal över hur 
hon har mår, att hon har fått en blodtransfusion och det kommer fram att hon är 
infektionskänslig. Doktorn ordinerar prover och lovar att återkomma när provsvaren är 
klara.  Doktorn ringer till Ingela när provsvaren är klara och meddelar per telefon att 
Ingela har HIV.  
 
Kommentar 
Denna situation visar ett motsatsfall för tröst. Ingela är ensam hemma när doktorn ringer 
och ger henne beskedet. Hon blir ledsen och upplever ångest och oro. Genom att ringa 
och meddela beskedet till Ingela visar doktorn inga tecken på samhörighet, trygghet 
eller lindring. Ingelas tro på en högre makt vet vi inget om.  
 

 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
För att undersöka den generella betydelsen av tröst, samt belysa hur människor med 
livshotande sjukdom upplever tröst anser vi att en begreppsanalys var en bra metod. Vi 
valde att ta upp trösta i den semantiska analysen för att förtydliga och få fram en allmän 
betydelse av att trösta. Om vi hade valt att göra en litteraturstudie, tror vi att 
tyngdpunkten hade hamnat på människan och inte på begreppet. Begreppsanalysen 
utformades enligt Walker och Avants (2005) riktlinjer som hjälper till att strukturera 
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och sortera. Walker och Avants modell valdes för att den var tydlig i sitt utförande och 
är en av de mest använda i vårdvetenskaplig forskning. 
 
Valet av artiklar för begreppsanalysen anser vi ha relevans för vårt syfte, även då vissa 
av artiklarna faller utanför de inklusionskriterier vi valt. En av artiklarna som föll 
utanför ramen handlade om hospice patienter och den andra artikeln handlade om 
suicidbenägna människor. Båda artiklarna behandlade tröst. Artiklarna för den generella 
analysen var något få till antal, men då den semantiska analysen ingår i resultatet anser 
vi ändå att detta var tillräckligt. Artiklarna som valdes speglar tre världsdelar vilka var 
Europa, Nord Amerika och Australien. De flesta som valdes var svenska, vilket vi ser 
som en styrka eftersom det speglar samma kultur som vi lever i. Svårigheterna i 
artikelsökningen och i granskningen av artiklar var att veta om det engelska ordet 
comfort hade betydelsen tröst eller omvårdnad. Detta gjorde att vi fick läsa många 
artiklar innan vi hittade de artiklar som svarade på vårt syfte. Många vårdvetenskapliga 
studier har gjorts av tröst, men svårigheter fanns i att finna artiklar som svarade på vårt 
syfte att belysa tröst hos människor med livshotande sjukdom.   
 
Walker och Avants (2005) modell ger en bra förklaring på vad attribut, förutsättningar 
och konsekvenser är, men den ger inte någon beskrivning på hur de ska väljas ut. Det 
positiva med modellen är att den är linjär och uppdelad i åtta steg där varje steg är en 
rubrik, som ger en bra vägledning för utförandet av hela arbetet. Att omsätta modellen i 
praktiken anser vi inte är genomförbart. I verkligheten blir modellen för linjär. 
 
Under arbetets gång omgrupperades innehållet i tabellerna i resultatdelen, för att få fram 
ett tydligare resultat. För att tydliggöra de citat som valdes till resultatdelen, är de 
återciterade i originalspråk. Vi skapade uppdiktade modellfall, gränsfall och motsatsfall 
av de definierande begreppen för att tydliggöra dess innebörd. Enligt Walker och Avant 
(2005) är det inte nödvändigt att presentera alla fall under steg sex, utan tillräckligt att 
välja ut några för att tydliggöra begreppet.  
 
En begreppsanalys ger endast ett preliminärt svar på vad begreppet innehåller. Två 
människor får ofta fram ganska olika attribut för samma begrepp i sina analyser. Då den 
vetenskapliga och den allmänna kunskapen förändras så snabbt, behöver det som är sant 
idag inte vara sant imorgon.  Detta är en anledning till att en begreppsanalys aldrig ska 
ses som en färdig produkt (Walker & Avant, 2005).   
 

Resultatdiskussion 
Syftet med begreppsanalysen var att undersöka den generella betydelsen av tröst, samt 
att belysa hur människor med livshotande sjukdom upplever tröst och vi anser att vi 
uppnått vårt syfte. Vi valde att undersöka den generella betydelsen av tröst, eftersom vi 
ville se om det fanns olikheter i den generella och den kontextuella betydelsen av 
begreppet. Analysen resulterade i att upplevelsen av tröst visade på många likheter vad 
gäller attributen, förutsättningarna och konsekvenserna för begreppet. Detta visar att 
upplevelsen av tröst inte behöver skilja oavsett om människan drabbats av livshotande 
sjukdom eller andra svårigheter i livet. 
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Vi anser att tröst är svårförklarat och individuellt. Människor som drabbats av en 
livshotande sjukdom visar sig ha olika behov av tröst. Som helhet uttrycks inte tröst 
som något en människa kan läsa sig till efter manual för att kunna ge. Tröst visar sig 
vara något enkelt, som mer handlar om att vara en vanlig medmänniska för andra 
människor. Det visar sig att det lilla kan ha stor betydelse för människor som är i behov 
av tröst då de drabbats av en livshotande sjukdom. Det kan innebära att bli respekterad 
för den människa han eller hon är och känna sig trygg eller att bara ha någon hos sig. 
Tröst är något en människa gör för en annan människa av empati och välvilja och 
handlar om att se den andra människan.  
 
Tröst kräver ett bra förhållningssätt. Enligt Arvidsson-Artman (2002) kan en människa 
lära sig att få ett bra förhållningssätt till andra människor, genom att se efter hur han 
eller hon är med andra. Författaren framhäver vidare att människan därefter får arbeta 
med sig själv och på sitt förhållningssätt. Det förhållningssätt en människa har till andra 
påverkas ofta av vilken människosyn han eller hon har. Arvidsson-Artman menar att 
den människosyn en människa har är beroende på om han eller hon bemöter eller 
bedömer en annan människa.  
 
Att ha drabbats av en livshotande sjukdom är en omtumlande upplevelse för människan 
och bara vetskapen om att sjukdomen kan vara livshotande skapar en osäkerhet i livet 
(Öhlen, 2001). Vi anser detta viktigt att ha i åtanke vid mötet med en annan människa 
och att bemöta honom eller henne med respekt utan att döma. Med det menar vi att inte 
ha en förutfattad mening om hur människor reagerar på händelser som inträffar. Det är 
även viktigt att inte döma en människa som kan ha påverkat att sjukdomen har 
uppkommit. Även om vi som sjuksköterskor kommer att möta många människor som är 
i behov av tröst, blir inte det ena mötet det andra mötet likt. Alla människor bär på olika 
erfarenheter och därav har olika behov beroende på att de reagerar olika på händelser 
som inträffar i livet.  
 
Dahlberg et al., (2003) skriver att människor trots olika erfarenheter kan visa på 
likheter. Detta tolkar vi som att människor som upplever liknande situationer, men som 
bär på olika livserfarenhet, kan uppvisa samma behov. Hur detta behov sedan 
tillgodoses, är individuellt för varje enskild individ. För att förklara detta mer kan ett 
exempel påvisas. Två människor som vardera drabbats av en livshotande sjukdom, 
upplever båda en sorg över att ha drabbats. Ett behov av tröst uppstår, men hur dessa två 
människor vill få sitt behov tillgodosett kan variera beroende på vad de upplever som 
tröstande. Att försöka förstå en annan människas lidande tror vi är svårt och Fyhr (1999) 
hävdar att det heller inte är nödvändigt för att ge ett bra bemötande. Författaren skriver 
även att om människan som tröstar känner den tröstsökande väl, är möjligheten att 
förstå honom eller hennes sorg oerhört liten. Det viktiga i bemötandet med den 
tröstsökande är att visa hänsyn till det som är unikt i deras behov när de sörjer.  
 
Eriksson (1994) skriver att varje människas lidande utspelas i lidandets drama. Genom 
att försöka lindra medmänniskans lidande innebär det att vara medaktör i dramat. För 
människor med livshotande sjukdom kan bekräftandet av lidandet ses som att de vet att 
de inte är ensamma om att ha drabbats av sjukdom. Samhörighet med andra människor 
innebär även att någon har sett att människan lider. Själva lidandet i lidandets drama 
innebär att få tid och rum att lida. Människor med livshotande sjukdom upplever då att 
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de inte behöva kämpa ensamma med sjukdomen och att det är tillfredsställande. 
Ensamheten drabbar dem och det innebär att de har ett behov av att samtala om det som 
upplevs jobbigt. Försoningen är den sista akten i lidandets drama och genom att 
försonas finner människan något nytt i det som gått förlorat. För människor med 
livshotande sjukdom handlar försoningen om att få en inre frid och genom 
samhörigheten med andra hjälper det till att normalisera den egna situationen. 
 
Att ha ett socialt nätverk omkring sig visade sig vara en viktig förutsättning för att nå 
tröst för människor som drabbats av en livshotande sjukdom. Arvidsson-Artman (2002) 
menar att många människor idag inte har någon i sin närhet att dela livets växlingar 
med. Det är idag inte som det varit tidigare då familj och släkt levde mer nära varandra. 
I dagens samhälle lever många människor ensamma, trots att behovet av tröst 
förmodligen inte är mindre idag än vad det var förr. Detta tror vi gör det ännu mer 
viktigt för sjuksköterskan att vara uppmärksam på vad tröst är för en människa som 
drabbats av en livshotande sjukdom och om eller hur, han eller hon vill bli tröstad, då 
mötet med sjukvården kan vara enda sättet för många att nå tröst.  
 
Vad händer när en människa inte får sitt behov av tröst tillgodosedd? I Wilby´s (2005) 
studie framkom det att människor kände sig modfällda och bortglömda då de inte 
upplevde sig tröstade. Många människor upplevde att känslan av att inte känna sig 
tröstade kunde skapa ytterligare ett sår i det lidande han eller hon redan upplevde. Detta 
visar att ett tröstlöst vårdande skapar ytterligare lidande hos människor. Motsatsfallet vi 
valde att presentera visar en tydlig situation då en människa inte blir behandlad med 
respekt eller omsorg. Läkaren tar inte hänsyn till den negativa reaktion beskedet 
förmodligen skapar hos kvinnan, genom att meddela beskedet över telefon. Att kvinnan 
upplever ett lidande över att få veta att hon drabbats av en livshotande sjukdom är något 
som borde ha kunnat förutses och kvinnan borde ha erbjudits hjälp och tröst i samband 
med beskedet. Att överlämna beskedet var givetvis nödvändigt, men kunde ha gjorts 
annorlunda. Att ge ett besked om en livshotande sjukdom per telefon anser vi givetvis är 
ett yrkesetisktfel, och mycket går att diskutera kring fallet.   
 
Steg åtta i Walkers och Avants (2005) modell för begreppsanalys innebär att visa hur 
begreppet kan framträda i verkligheten. Detta steg har vi valt att ta upp i denna 
diskussion. När någon hör ordet tröst går nog tankarna hos många till det lilla barnet 
som har slagit sig eller till någon som har förlorat en anhörig eller att någon har 
drabbats av sjukdom. Tröst används dagligen utan att människan egentligen tänker på 
att hon eller han tröstar. Tröst inom praktisk omvårdnad kan innebära att vi som 
sjuksköterskor vågar visa oss tillgängliga för patienterna. Detta skapar förutsättningar 
för patienterna att uttrycka sitt lidande och en möjlighet för sjuksköterskan att ge tröst. 
 
I en studie av Dickerson Coward et al. (2005) diskuterades frågan om varför 
upplevelsen av att vara uppskattad bland familj, vänner och sjukvårdspersonal var så 
stor när en människa drabbats utav livshotande sjukdom. Det är en fråga som vi tycker 
är viktig att lyfta och diskutera. Många gånger tar vi varandra för givet och när en 
sjukdom hotar livet ställs allt på sin spets. Vi måste våga visa varandra kärlek och 
omtanke och finnas för varandra och inte ta varandra för givet. Det kan även bli till det 
motsatta tror vi. Genom att drabbats av en livshotande sjukdom kan familj och vänner 
dra sig undan på grund av okunskap och rädsla i situationen. Var finns trösten då? 
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Slutsats 
Efter att ha gjort en begreppsanalys av begreppet tröst har vi fått en ny kunskap och en 
bättre förståelse över begreppet. Vi har upptäckt att det är det lilla som betyder något 
när en människa är i behov av tröst och att tröst är något individuellt. För människor 
som drabbats av en livshotande sjukdom upplevs lindring, trygghet, samhörighet och 
tron på en högre makt som tröstande. Denna nya kunskap gör det lättare för 
sjuksköterskan att gå in i mötet med människor som lider. 
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BILAGA 1 
Översikt av analyserad litteratur 
 
 Perspektiv Problem och 

syfte 
Metod Resultat 

Titel: 
Struggling to 
become ready 
for 
consolation: 
Experiences of 
suicidal 
patients 
Författare: 
Talseth, A.-G., 
Gilje, F., & 
Norberg, A. 
Tidskrift: 
Nursing Ethics 
Årtal: 2003 

Patientperspektiv Att beskriva hur 
tröst upplevs av två 
siucidbenägna 
patienter, med hjälp 
av A model of 
consolation skriven 
av Norberg, A., 
Bergsten, M & 
Lundman, B. 
(2001). 

Fenomenologisk- 
hermeneutisk 
studie gjord 
utifrån texten från 
två tidigare 
studier gjorda av 
Talseth, A-G 
1995 och 1996. 
Två norska 
suicidbenägna 
patienter 
intervjuades om 
deras upplevelse 
av vård. Dessa 
berättelser 
analyserades 
sedan utifrån 
syftet. 

5 teman och ett 
huvudtema 
presenteras. 
Tema 1: 
Längtan efter 
närhet. Tema 2: 
Längtan efter 
kontakt Tema 3: 
Kämpa för att 
öppna upp en 
inre dialog 
Tema 4: Öppna 
sig för en yttre 
dialog Tema 5: 
Frigöra en inre 
och yttre dialog. 
Huvudtema: 
Kämpa för att 
öppna sig och 
bli redo för 
tröst.  

Titel: Cancer 
Patient´s 
Descriptions of 
Comforting 
and 
Discomforting 
Nursing 
Actions 
Författare: 
Wilby, M. L. 
Tidskrift: 
International 
Journal for 
Human Caring 
Årtal: 2005 

Patientperspektiv Att fastställa vad 
som utmärker tröst 
samt beskriva 
handlingar hos 
sjuksköterskan som 
var tröstande och 
icke tröstande. 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
studie där fem 
män respektive 
kvinnor i åldrarna 
36-70 år 
intervjuades. 
Deltagarna hade 
alla olika 
diagnoser av 
cancer med 
metastaser och 
var inlagda på 
sjukhus. 

7 olika kluster 
av teman 
identifierades. 
Tema 1: 
Beskrivning av 
tröst. Tema 2: 
Tröstande 
handlingar. 
Tema 3: Om att 
känna sig 
tröstad. Tema 4: 
Icke tröstande 
handlingar. 
Tema 5: Känna 
sig tröstlös 
Tema 6: Andra 
källor till tröst. 
Tema 7: Vad 
sjuksköterskor 
borde känna till. 

Titel: Seeking Patientperspektiv Att upptäcka Kvalitativ studie Resultatet visar 
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comfort 
through prayer. 
Författare: 
Hawley, G., 
Irurita, V. 
Tidskrift: 
International 
Journal of 
Nursing 
Practice 
Årtal: 1998 

upplevelsen och 
betydelsen av 
patienters böner i 
samband med att de 
genomgår en 
kranskärlsröntgen 
på sjukhus. 

där man utgått 
från en ”grounded 
theory”. 13 
kristna deltagare 
på två sjukhus i 
västra Australien 
intervjuades 
etnografiskt om 
deras böner eller 
tilltänkta böner 
till Gud för att nå 
tröst.  

att be till Gud 
för att nå tröst, 
kan ge patienten 
styrka i sin 
sjukdom. 
Författarna fann 
tre olika 
innebörder i 
patienternas 
böner till Gud: 
Att bibehålla 
eller återskapa 
sin relation till 
Gud; Att 
försonas med 
Gud; och att be 
Gud att vara hos 
dem under 
sjukhusvistelsen
.  

Titel: Striving 
for becoming 
at-home in the 
midst of dying 
Författare: 
Rasmussen, B. 
H., Jansson, L. 
& Norberg, A. 
Tidskrift: 
American 
Journal of 
Hospice & 
Palliative Care 
Årtal: 2000 

Patientperspektiv Att visa effekterna 
av sjuksköterskans 
omvårdnad såsom 
det upplevs av 12 
patienter på ett 
hospice. 

En del av en 
större studie 
mellan 1993-1996 
om 
sjuksköterskans 
yrkesutövande på 
ett fristående 
hospice.  En 
kvalitativ 
fenomenologisk- 
hermeneutisk 
studie gjordes och 
10 kvinnor och 
två män i åldrarna 
32-95 år deltog. 
Intervjuerna 
öppnades med 
frågan: Berätta 
om din upplevelse 
på hospice?  

Resultatet visar 
att patienterna 
upplever att en 
lugnande 
vårdhemsmiljö 
ger upplevelser 
av helhet och 
samhörighet, 
samt en känsla 
av trygghet. En 
tröstlös 
vårdhemsmiljö 
skapar känslor 
av utanförskap 
och splittring, 
samt en känsla 
av att förlora 
greppet om sig 
själv och sin 
situation. 

Titel:  
Tröst - en våg 
av välönskan 
och 
välbefinnande 
Författare: 
Alfredson, E, 
Wirén, B, 

Patientperspektiv Att öka förståelsen 
för upplevelsen av 
tröst. 

Fenomenologisk 
metod. En 
kvalitativ 
undersökning om 
upplevelsen av 
tröst hos äldre 
patienter. 

Resultatet visar 
att tröst ger en 
känsla av 
mening och 
välbefinnande. 
Tröst handlar 
både om 
känslor, 
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Lutzén. K 
Tidskrift: 
Vård i Norden 
Årtal: 1995 

upplevelser och 
närmiljön kring 
den 
tröstsökande. 

Titel: Tröst – 
en 
begreppsanalys 
Författare: 
Mattsson-
Lidsle, B., 
Lindström, U. 
Å 
Tidskrift: 
Vård I Norden 
Årtal: 2001 

Teoretiskt 
perspektiv med 
förankring i 
caritas, som är 
vårdvetenskapens 
grundmotiv. 

Att klargöra 
begreppet tröst, 
samt att redovisa 
det meningsbärande 
i tröstens väsen. 

Begreppsanalys 
som grundar sig 
på P. Koorts 
(1975) 
semantiska 
analys. Består av 
en etymologisk 
analys, en 
semantisk analys 
samt en 
diskriminations-
analys. 

Resultatet 
tolkas och 
presenteras 
utifrån 
begreppsanalys
ens olika 
moment, samt 
speglas mot en 
empirisk studie 
rörande tröst. 

Titel: 
Transforming 
Desolation Into 
Consolation: 
Being a Mother 
with Life-
Threatening 
Breast Cancer 
Författare: 
Öhlen, J., 
Holm, A-K. 
Tidskrift: 
Healthy Care 
for Women 
International 
Årtal: 2006 

Patientperspektiv Att beskriva den 
levda upplevelsen 
av att ha 
bröstcancer och 
vara mamma till 
minderåriga barn. 
Speciellt fokus 
läggs på att utforska 
meningen med 
tröstlöshet och 
tröst. 

En 
fenomenologisk- 
hermeneutisk 
studie med 9 
svenska kvinnor 
mellan 29-52 år, 
som hade barn i 
åldrarna 1-15 år 
och var 
medlemmar i ett 
nätverk för 
kvinnor i liknade 
situationer. 

Resultatet 
visade på vikten 
av samhörighet 
till andra, 
familjens 
delaktighet i 
sjukdomen och 
en möjlighet att 
fokusera framåt 
för att känna sig 
tröstad. 

Titel: A model 
of consolation 
Författare: 
Norberg, A., 
Bergsten, M & 
Lundman, B. 
Tidskrift: 
Nursing Ethics 
Årtal: 2001 
 

Vårdgivar-
perspektiv och 
patientperspektiv 

Att belysa 
meningen med tröst 
utifrån perspektivet 
från den som 
förmedlar tröst, 
samt utifrån 
perspektivet från 
den som mottar 
tröst. 

Kvalitativ 
hermeneutisk 
studie med olika 
yrkesverksamma 
som ansågs ha 
stor erfarenhet av 
att förmedla tröst 
intervjuades. Av 
informanterna var 
14 män och 4 
kvinnor i åldrarna 
40-75 år. Dessa 
ombads tala fritt 
om deras 
upplevelse av att 
förmedla och att 

En modell av 
begreppet tröst 
presenteras. 
Denna visar att 
personen som 
förmedlar eller 
mottar tröst 
först måste vara 
redo för detta, i 
form av att vara 
närvarande eller 
mottaglig. 
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mottaga tröst. 
Titel: 
Transcending 
breastcancer. 
Making 
meaning from 
diagnosis and 
treatment 
Författare: 
Dickersson 
Coward, D., 
Kahn, L. D 
Tidskrift: 
Journal of 
Holistic 
Nursing 
Årtal: 2005 

Patientperspektiv 
 

Denna kvalitativa 
studie förklarar 
upplevelsen av 
självdimension hos 
kvinnor med 
nydiagnostiserad 
cancer. 
 

Fenomenologisk 
metod. 14 
kvinnor deltog 
från ett större 
urval av kvinnor i 
ett projekt. Varje 
kvinna blev 
intervjuad tre 
gånger över en 
åtta månaders 
period. 
 

Brist på 
personlig 
varseblivning 
av god hälsa 
och rädsla av att 
dö tvingade 
kvinnorna att nå 
helheten av sig 
själva för att få 
support och 
information. 
Genom 
förbindelse med 
andra kvinnor 
med bröstcancer 
gav det ökning 
av 
självdimension 
som gav tröst. 
 

Titel: 
Spirituality and 
life-threatening 
illness: A 
phenomenologi
c study 
Författare: 
Albaugh, J. A 
Tidskrift: 
Oncology 
Nursing Forum 
Årtal: 2003 

Patientperspektiv Att undersöka den 
levda erfarenheten 
hos människor som 
drabbats av en 
livshotande 
sjukdom. 

Kvalitativ design 
och 
fenomenologisk 
metod. Av 
informanterna var 
fem kvinnor och 
två män, ålder 44-
74, som hade 
olika diagnoser. 
 
 

Informanterna 
beskrev hur 
deras andlighet 
utgjorde tröst 
genom deras 
resa, styrka i att 
möta 
sjukdomen och 
tilliten till en 
högre makt som 
såg dem genom 
resan. Alla 
informanter 
beskrev en 
känsla av 
mening i deras 
liv trots deras 
upplevelser. 

Titel: 
Transcending 
the suffering of 
AIDS 
Författare: 
Mellors, P. M, 
Coontz, P. D, 
Lucke, K. T 
Tidskrift: 

Patientperspektiv Fokus på analysen 
var att identifiera 
teman till att 
beskriva hur 
patienter med AIDS 
överstiger det 
känslomässiga och 
fysiska lidandet av 
sjukdomen. 

Kvalitativ design 
Av informanterna 
var tre män och 
två kvinnor. 

Resultatet av 
studien visar på 
sannolika bevis 
på att patienter 
med AIDS kan 
överstiga 
lidandet förenat 
med livshotande 
sjukdom och 
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Journal of 
Community 
Health Nursing 
Årtal: 2001 

leva ett 
meningsfullt. 
och produktivt 
liv. 

Titel: The 
experience of 
life-threatening 
illness. Patients 
and their loved 
ones 
perspective 
Författare: 
Mc Skimming, 
S., Super, A., 
Schoessler, M 
Tidskrift: 
Journal of 
Palliative Care 
Årtal: 1999 

Patient-, anhörig- 
och vårdgivar-
perspektiv  

Att få en förståelse 
för den levda 
erfarenheten av att 
ha en livshotande 
sjukdom och vara 
knuten till vården. 

Fenomenologisk 
studie. Tre 
grupper bestående 
av: människor 
med livshotande 
sjukdom (n=77), 
personliga 
vårdgivare eller 
anhörigvårdgivare 
till någon med 
livshotande 
sjukdom (n=70) 
och anhöriga som 
förlorat någon 
som haft en 
livshotande 
sjukdom (n=81) 
intervjuades. 

Resultatet 
visade att det 
fanns flera 
källor till 
missnöje i 
vården av 
människor med 
livshotande 
sjukdom. 

Titel: 
Therapeutic 
and non-
therapeutic 
interpersonal 
interaction: the 
patients 
perspective 
Författare: 
Williams, M. 
A., Irurita, F 
Tidskrift: 
Journal of 
Clinical 
Nursing 
Årtal: 2004 

Patientperspektiv 
 

Detta arbete 
beskriver några 
resultat från en 
studie som företogs 
att undersöka och 
förklara 
uppfattningen av 
den terapeutiska 
effekten av 
mellanmänskliga 
interaktioner som 
upplevdes under 
sjukhusvistelsen av 
patienter på sjukhus 
i Västra Australien. 
 
 

Intervjuer med 40 
patienter som var 
eller hade varit 
patienter på 
sjukhus. 78 
timmar av 
deltagarobservati
oner utfördes och 
under tiden denna 
tiden blev 
patienter och 
sjuksköterskor 
observerade och 
intervjuade. 
Relevant 
dokumentation 
som 
omvårdnadsplane
r och patient 
anteckningar togs 
i anspråk. 
 

Emotionell tröst 
identifierades 
som ett 
terapeutiskt 
tillstånd som 
patienterna 
uppfattade hade 
ökat deras 
tillfrisknande. 
Personlig 
kontroll var ett 
centralt 
kännetecken på 
känslomässig 
tröst och detta 
redovisades på 
det sättet som 
patienterna 
tolkade den 
terapeutiska och 
inte terapeutiska 
mellanmänsklig
a interaktionen 
som de mött 
under 
sjukhusvistelsen
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BILAGA 2 
Genomförda artikelsökningar 080919-081030 
Inom parentes visas/namnges de artiklar som använts i resultatet 
 
Sökning i Cinahl Antal träffar Antal användbara artiklar 
Consolation AB 38 1 (”A model of consolation”) 
Life-threatening AB 4132 0 
Life-threatening AB AND 
consolation AB 

0 0 

Life-threatening TX AND 
consolation* TX  

1 1 (“Transforming desolation into 
consolation: being a mother with life-
threatening breast cancer”) 

Comfort* AB 5624 0 
Comfort* TX AND Life-
threatening* TX  

136 1 (“Spirituality and life-threatening 
illness: A phenomenologic study”) 

Comforting TX AND cancer* 
TX 

31 1 (“Cancer patients descriptions of 
comforting and discomforting nursing 
actions”) 

Comfort* TX AND Alzheimer* 
TX 

101 0 

Consolation* TX AND 
Alzheimer* TX 

2 1 

Life-threatening* TX AND 
comfort* TX AND HIV/AIDS 
TX 

7 0 

Concept analysis* TX AND 
consolation* TX 

3 1(“Tröst – en begreppsanalys”) 

Concept analysis* TX AND 
comfort* TX 

30 2  

Nurse* AB AND comfort* AB 
AND emotional* AB 

113 2 (“Therapeutic and non-therapeutic 
interpersonal. The patients 
perspective”) 

Qualitative* AB AND life-
threatening* AB 

163 1 (“Transcending the suffering of 
AIDS”) 

Suffer* TX AND consolation* 
TX 

22 2 (“Struggling to become ready for 
consolation: experiences of suicidal 
patients”) 

 
Sökning i Wiley InterScience Antal träffar Antal användbara artiklar 
Consolation Fulltext/Abstrakt 333 0 
Life-threatening 
Fulltext/Abstrakt 

4395 0 

Life-threatening AND 
consolation Fulltext/Abstrakt 

0 0 

Comfort Fulltext/Abstrakt 3321 3 
Comfort AND life-threatening 
(Fulltext/Abstrakt) 

33 0 

Comfort* AND pray* 21 1 (“Seeking comfort through prayer”) 
Suffer* AND consolation* 
(Fulltext/Abstrakt) 

10 0 

Comfort* AND Alzheimer* 
(Fulltext/Abstrakt) 

28 0 

Consolation* AND Alzheimer* 
(Fulltext/Abstrakt) 

0 0 

Life-threatening* AND 0 0 
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comfort* AND HIV/AIDS 
(Fulltext/Abstrakt) 
Concept analysis* AND 
consolation* (Fulltext/Abstrakt) 

3 0 

Concept* analysis AND 
comfort* (Fulltext/Abstrakt) 

169 0 

Qualitative* AND life-
threatening* (Fulltext/Abstrakt) 

0 0 

Nurse* AND comfort* AND 
emotional* (Fulltext/Abstrakt) 

100 3 

 
Sökning i Medline Antal träffar Antal användbara artiklar 
Comfort* AB 16739 0 
Nurse-patient relations  24551 0 
Nurse-patient relations AND 
comfort 

0 0 

Consolation* AB 80 2  
Consolation* TX AND cancer* 
TX 

9 1 

Concept analysis* TX AND 
comfort* TX 

6 1 (“Concept analysis of comfort”) 

Concept analysis* TX AND 
consolation* TX 

0 0 

Cancer TX AND comfort TX  
AND nurse-patient relations TX 

20 1 (“Transcending breast cancer: 
Making meaning from diagnosis and 
treatment”) 

Life-threatening disease* TX 1605 0 
Life-threatening disease* AB 
AND comfort* AB 

2 1 

Suffer* TX AND consolation* 
TX 

12 2 

Comfort* TX AND pray* TX 33 1 
 
Sökning  i Google: Resulterade i artikeln: “The Experience of Life-Threatening Illness: Patients and their 
loved ones perspectives” 
 
Sökord som användes var: Life-threatening och comfort. 
 
Sekundärsökning: Utifrån referenslistan till artikeln A model of consolation, sekundärsöktes artikeln: 
”Striving for becoming at-home in the midst of dying” 
 
Manuell sökning: I Vård i Norden gav artikeln: ”Tröst ”en våg av välönskan och välbefinnande” 


