
Sjuksköterskans roll i bemötandet av människor i kris
efter svåra sjukdomsbesked

Författare: Helena Lööf, Malin Pettersson och Maria Öberg

Handledare: Håkan Nunstedt

Enskilt arbete i omvårdnad 10 poäng, fördjupningsnivå I
Sjuksköterskeprogrammet 120 poäng, kurs SSK 01:V

Institutionen för omvårdnad
November 2003



Arbetes titel: Sjuksköterskans roll i bemötandet av människor i kris efter svåra
sjukdomsbesked

A nurses treatment of patients in crises after diagnosed with a
sever illness

Författare: Helena Lööf, Malin Pettersson och Maria Öberg

Handledare: Håkan Nunstedt

Institution: Institutionen för omvårdnad, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Arbetets art: Enskilt arbete i omvårdnad, fördjupningsnivå I

Kurs: Sjuksköterskeprogrammet 120 poäng, SSK 01:V

Antal sidor: 38

Datum: November 2003

ABSTRACT

Most people sometimes, during their lifetime, fall in the hands of a crisis. Its either because
oneself is stricken with illness or someone in ones nearness. Crisis can be caused by
something that makes the person either have a hard time to handle the situation or want to
escape the situation. An example of this can be a severe illness. The aim of this litterature-
study was to describe how people, diagnosed with a severe illness, express their problems and
also to investigate how nurses should treat patients in crise, after they have received a hard to
handle diagnose. The crisis often follows a sertain course: shock, reaction, processing and
readjustment. Some people who are stricken whith a crisis never followes all four fases and
other goes throw them, but not in the same order.  Therefore, the nurse’s treatment of patients
means a lot for how the patients feel and handle their situation. By treating each patient
individually, the nurse can help the patient to work with his crise-situation and, if possible,
finaly reach the readjustmentfase.
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INLEDNING

Alla människor har individuella krisförlopp, det vill säga alla följer inte det vedertagna

krisschemat: chock, reaktion, bearbetning och nyorientering. Avvikelser kan uppkomma vid

svåra sjukdomstillstånd, vilket också innebär att varje individs reaktion präglas av hans eller

hennes unika erfarenhet och livshistoria. Detta kan leda till att den som insjuknat kan växla

mellan de olika faserna, eller kanske inte följa det traditionella mönstret (Drugge, 1988).

I och med att en hög del av befolkningen periodvis lider av psykiska besvär eller får ett svårt

sjukdomsbesked, är det viktigt att öka kunskaperna inom detta problemområde. Det är också

viktigt att kunskapen inhämtas av de som professionellt kommer i kontakt med dessa

personer, till exempel sjuksköterskor. Under studietidens kliniska utbildning har det bland

patienter visat sig att sjuksköterskans bemötande i krissituationer spelar roll för hur patienten

hanterar sin situation. Författarna menar att det är angeläget att sjuksköterskan har goda

kunskaper om att möta människor i krissituationer, eftersom det är ett tillstånd som är vanligt

i allt omvårdnadsarbete oavsett inriktning eller specialisering.

BAKGRUND

Kris
Enligt Drugge (1988) används termen kris vanligen på ett diffust och obestämt sätt, vilket

innefattar många skilda betydelser. I vardagligt tal likställs vanligen en kris med en katastrof,

en yttre händelse, som framställs som ett yttre hot.

Enligt Cullberg (1992) kommer flertalet människor någon gång under sin livstid att komma i

kontakt med någon form av kris, antingen genom att personen själv får en kris eller att någon i

omgivningen gör det. Cullberg definierar ordet kris som plötslig förändring såsom till

exempel en avgörande vändpunkt i ett allvarligt sjukdomsförlopp. Det finns två livssituationer

som kan utlösa en psykisk kris. Det är utvecklingskriser och traumatiska kriser.

Utvecklingskriser är enligt Cullberg kriser som orsakas av yttre händelser som kan sägas

tillhöra det normala livet, men som blir övermäktiga. Dessa kan till exempel innefatta att få

barn, att gå ut i arbetslivet eller att pensioneras. Risk för traumatisk kris föreligger enligt

Keskinen-Rosenqvist (2000) när en människa utsätts för plötsliga och oväntade yttre

påfrestningar, vilka försätter att personen hamnar i en situation som han eller hon inte kan
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hantera. Personens tidigare livserfarenhet och inlärda reaktionssätt räcker inte till för att kunna

förstå och psykiskt bemästra den aktuella situationen. Invalidiserande sjukdomar eller

livshotande sjukdomar kan vara händelser som kan orsaka en traumatisk kris. Detta är en

normal reaktion. Enligt Drugge (1988) kan detta även medföra en livskris för den drabbade

patienten.

Krisens förlopp
Drugge (1988) menar vidare att det finns fyra faser som en person kan passera under krisens

förlopp. Dessa faser är: chock, reaktion, bearbetning och nyorientering. Personen kan befinna

sig i chockfasen allt från då blotta misstanken om en allvarlig sjukdom fram till

diagnosbeskedet och en tid efter det. Under denna tid försöker individen hålla verkligheten

från sig med all sin kraft, tiden är inte mogen för att ta in det nya.

Reaktionsfasen börjar då individen är tvungen att inse vad som har inträffat eller kommer att

inträffa efter att ha försökt blunda för det. Här uppträder ofta försvarsmekanismer, som är mer

eller mindre medvetna eller omedvetna psykiska reaktionssätt att hantera den ångest som

uppstår. Dessa kan hjälpa patienten genom att minska upplevelsen och medvetandet av hotet

och faran. Försvarsmekanismerna kan också vara negativa, då de kan hindra patienten från att

komma vidare i sin bearbetning av krisen. Exempel på försvarsmekanismer kan vara

förnekande, förträngning och regression. Förnekande är, enligt Cullberg (1992), då personen

lägger märke till det som borde vara hotande, men förnekar att det är väsentligt eller inte

accepterar dess egentliga innebörd. Förträngning innebär att personen kan tränga bort vissa

fakta och upplevelser från sitt medvetande för att skydda sig mot det farliga. Regression

innebär att personen antar beteenden eller tankemönster som är karaktäristiska för tidigare

utvecklingsskeden. Detta kan till exempel innebära ett ”barnsligt” beroende av att andra skall

bestämma eller att personen antar ett magiskt tänkande. Dessa försvarsmekanismer kan enligt

Keskinen-Rosenqvist (2000) kallas dissociation. Dissociation innebär inom psykologin

massiv bortträngning. Genom dissociationen kan patienten avskärma sig, förneka olika

samband eller kanske helt plötsligt inte minns sjukdomstiden när traumat kommer på tal. De

kan stänga av den känslomässiga delen och insikten om händelsens betydelse för att överleva.

Patienten kan i samband med behandlingen tala om sin kropp och dess funktionsbrister som

om det gällde någon annan, eller som om skadorna inte hade uppstått. I extrema fall kan

patienten bli ”förlamad”, genom dissociation. Keskinen-Rosenqvist påpekar också att det
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under det att krisen pågår och omedelbart efteråt är vanligt att personen använder sig av

dissociation.

Enligt Drugge (1988) kan försvarsmekanismen förträngning ha en viktig terapeutisk effekt.

Genom att fly in i, och lägga ner mer tid och arbete på aktiviteter än individen gjort före

insjuknandet kan patienten undvika att konfronteras med sina känslor och för en stund

glömma sorgen över sin sjukdom.

Drugge (a.a.) beskriver vidare att bearbetningsfasen är den fas då personen lämnar det akuta

skedet och börjar tänka på framtiden i stället för den tid som varit ett stort trauma. Personen

accepterar tanken att leva med sin sjukdom och lär sig nya sociala roller.

Nyorienteringsfasen är enligt Drugge (a.a.) den sista fas som innebär en fullständig

bearbetning av krisen. Denna fas har inte någon riktig avslutning, utan krisen blir en del av

individens liv och en händelse som kan vändas till en positiv erfarenhet. Enligt Cullberg

(1992) innebär en kris förutsättning för utveckling och självkännedom. Personen kan genom

att ha bearbetat krisen få en ökad kunskap och insikt om livets förutsättningar.

Drugge (1988) uttrycker också att alla har ett individuellt krisförlopp. Varje reaktion präglas

av varje persons unika livshistoria. Alla personer följer inte krisens faser en efter en i tur och

ordning, utan den insjuknade kan hoppa fram och tillbaka mellan faserna. Dessa avvikelser

från det vedertagna krisschemat, det vill säga krisens faser, kan uppkomma vid svåra

sjukdomstillstånd. Det kan bero på den oro som kan dröja sig kvar, ibland i flera år. Oron kan

uppstå ur rädsla av att få återfall eller att försämras i sin sjukdom. Detta kan hindra patienten

från att komma in i nyorienteringsfasen, eftersom denne hela tiden pendlar mellan hopp och

förtvivlan och ovissheten inför hur framtiden kommer att te sig.

Krisreaktioner
Cullberg (1992) menar att det inte går att säga vilka personer som löper risk att få en kris. Att

en person kan reagera kraftigt på en händelse och utvecklar en kris, medan någon annan inte

påverkas nämnvärt av situationen, kan bero på olika orsaker, bland annat de erfarenheter

personen får under barndomsåren. Cullberg poängterar att erfarenheter är av betydelse för hur

denne senare kommer att uppleva och möta vuxenlivets svårigheter och således också hantera

dem.
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Widerfors och Birgersson (2000) beskriver att det kan uppkomma många känslomässiga

reaktioner i samband med diagnosbeskedet, som till exempel känslor som sorg och vrede. En

del av dem som insjuknat kan uppleva att det är kallt och obehagligt att få reda på sin

sjukdom, medan andra kan känna en lättnad över att få reda på vad det var som var fel.

Widerfors och Birgersson beskriver vidare att det finns patienter som blir ledsna och tycker

synd om sig själva i anslutning till diagnosbeskedet. Även Drugge (1988) poängterar att det är

vanligt att patienter reagerar med gråt i sin förtvivlan, då personen får sitt sjukdomsbesked.

Drugge menar vidare att patienter kan bemöta chocken över diagnosen med apati. Detta kan

yttra sig genom ett ointresse för sin egen person och framtid, som gör att de slutar att göra

sådant som de tidigare tyckt varit roligt och intressant.

Keskinen-Rosenqvist (2000) beskriver att ångest, rädsla, aggressioner och besvikelser är

vanliga känslomässiga reaktioner hos människor i kris. Den som insjuknat kan uppleva ett

kaos då denne varken fullt ut kan förstå det inträffade eller hantera situationen. Beteendet

präglas av labilitet, irritation, nedstämdhet och brist på kontroll. Labiliteten kan ses i de

humörväxlingar som många personer, vilka drabbats av en kris, upplever. Enligt Franck

Wihlborg (1996) kan den traumatiska krisen till exempel yttra sig, och pendla mellan

förnekande och accepterande, trygghet och otrygghet samt hopp och förtvivlan.

Drugge (1988) beskriver också att synen på livet och framtiden ändras då en person insjuknat

i en svår sjukdom. Saker som personen före insjuknandet sett som självklara, till exempel att

sköta sin personliga hygien, är inte alltid detta längre, något som kan göra att det under

sjukdomsförloppet uppkommer frågor, som personen funderar på. Dessa kan bland annat

handla om orsaken till varför personen insjuknat samt hur framtiden kommer att bli.

Travelbees omvårdnadsteori
Enligt Travelbee (1971) är omvårdnad en mellanmänsklig process, där sjuksköterskan hjälper

patienten att uppnå olika omvårdnadsmål. Dessa omvårdnadsmål är att förebygga, bemästra

eller finna en mening i sjukdom och lidande. Sjuksköterskans uppgift är att hjälpa patienten

att acceptera situationen och bevara hoppet. Travelbee beskriver att en patient som befinner

sig i en situation som upplevs som ett problem eller en kris, upplever lidande och ser ingen

mening i situationen. Vidare uttrycker Travelbee att detta lidande kan ha olika grader, vilket

kan vara allt från övergående obehag eller svår smärta till djup förtvivlan med apati och
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likgiltighet. Lidandet är en individuell reaktion där patienten reagerar på olika sätt utifrån sin

personlighet och erfarenhetsbakgrund. Denna reaktion kallar Travelbee för ”varför just jag” –

reaktionen och den innebär att patienten har svårt att förstå och acceptera situationen och kan

känna stark sorg och förlust.

Travelbee (a.a.) menar vidare att sjuksköterskan kan använda sig själv terapeutiskt i

interaktionen med patienten. Förhållandet mellan sjuksköterskan och patienten är likvärdigt

och utvecklas genom olika stadier: mötet, identiteternas framträdande, empati, sympati och

ömsesidig förståelse och kontakt. Sjuksköterskan som person är det viktigaste redskapet i

interaktionen med patienten. Travelbee uttrycker vidare vikten av att sjuksköterskan tar reda

på vem patienten är som person och vad som är viktigt för honom i livet. Detta innebär att

varje patient kan hjälpas på ett individanpassat sätt. För att skapa en mellanmänsklig relation

fordras kreativitet, initiativförmåga och personligt engagemang från sjuksköterskan. Då

patienten förstår att sjuksköterskan engagerar sig och bryr sig om honom kan han/hon få tillit

till henne och kan börja förstå detta perspektiv. På detta sätt kan patienten återfå hoppet.

Vidare menar Travelbee att då patienten upplever att sjuksköterskan vill hjälpa och att han

kan få hjälp när helst han behöver, stärks såväl uthållighet samt mod genom hoppet.

Travelbee (a.a.) framhäver att allt efterhand som sjuksköterskan och patienten sätter värde på

varandra kan förståelse dem emellan uppstå. För att lyckas med detta fordras att

sjuksköterskan kan sätta sig in i och förstå patientens situation. Denna reaktion benämner

Travelbee som empati. Sjuksköterskan bör använda sig själv för att hjälpa patienten att

bemästra, hantera och finna ny mening i situationen. När sjuksköterskan använder sig av sig

själv terapeutiskt är kommunikationen och interaktionen centrala delar (a.a.).

Samspel sjuksköterska - patient
Reynolds och Scott (2000) uttrycker att det inom området av kronisk sjukdom,

långtidssjukdom och stressrelaterad sjukdom, krävs ett empatiskt samspel mellan patienten

och sjuksköterskan. Detta kan spela roll för patienten, som istället för att lida, sörja och känna

smärta kan återfå hoppet och leva ett relativt aktivt liv. Franck Wihlborg (1996) hävdar att det

har betydelse för patienten att sjuksköterskan känner till den traumatiska krisen, samt hur den

yttrar sig för att få större förståelse för patienten.
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Pill, Rees, Stott och Rollnick (1999) menar att det är viktigt att patienten medverkar i den

egna vården, vilket innebär att vården bör vara mer patientcentrerad och att sjuksköterskan

kan utveckla ett jämlikt förhållande med patienten. Att ge riktig och ärlig information

anpassad till patientens individuella situation samt att främja patientens självständighet och

välmående, ses vara viktiga principer för relationen mellan patient och sjuksköterska.

Suominen och Laippala (1993) framhäver att stöd från sjuksköterskan hjälper patienten att

återhämta sig. Sjuksköterskan har möjlighet att öka patientens hoppfullhet och livslust genom

att ge känslomässigt stöd, visa förståelse och genom tillhandahållandet av information.

Sjuksköterskans kunskap och erfarenhet kan hjälpa patienten att skilja på realistiska och

orealistiska förhoppningar.

Kommunikation
Reynolds och Scott (2000) påpekar att en hörnsten i all omvårdnad är förhållandet mellan

sjuksköterskan och patienten. De finns fyra huvudmål i kommunikationen dem emellan. Det

ena är att sjuksköterskan bör utveckla en relation till patienten där han/hon uppfattar henne

som vänlig, kompetent, pålitlig och hjälpsam, samt att hon värdesätter dennes individualitet.

Det andra målet är att sjuksköterskan hjälper patienten med hans behov, det vill säga, det som

han uppfattar som behov. Tredje målet är att ge information till patienten som denne kan ha

hjälp av i förändringarna av livssituationen. Det fjärde och sista målet innebär att

sjuksköterskan bör hjälpa patienten att använda sina individuella resurser, det vill säga de som

patienten trots sin sjukdom klarar av på egen hand (a.a.).

Reynolds och Scott (a.a.) uttrycker att det är viktigt att sjuksköterskan är lyhörd för vad

patienten säger och därefter bedömer innebörden av det som sagts tillsammans med patienten.

I samspelet mellan sjuksköterska och patient behöver sjuksköterskan kunna förstå vad

patienten behöver och genom detta hjälpa patienten att ta makten över sitt eget liv.

I kommunikationen mellan patient och sjuksköterska fordras, enligt Galbraith (1995), att

sjuksköterskan dagligen bekräftar patienten genom kommunikationen. Detta kan ske till

exempel som beröring, där patienten kan bekräftas som ”värd att röra vid”. Galbraith kallar

detta för bekräftande stöd, det vill säga att sjuksköterskan försäkrar patienten om hans unika

värde som människa och ger honom respons på hur han utfört något. Därmed är det också

viktigt att sjuksköterskan tillhandahåller information, vilket innebär att hon ger specifika
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instruktioner eller råd till patienten. Suominen, Leino-Kilpi och Laippala (1995) understryker

också vikten av stöd i kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. Detta har visat sig

vara välgörande för patientens anpassning till sjukdomen och påverkar även

överlevnadslängden.

SYFTEN

Syftet med studien är dels att beskriva hur sju personer med svåra sjukdomsdiagnoser

uttrycker sin problematik, dels att diskutera sjuksköterskans bemötande av patienter som fått

ett svårt sjukdomsbesked.

Frågeställningar:

Följande frågeställningar utgör utgångspunkten i studien:

• Vad händer med patienten när denne får ett svårt sjukdomsbesked?

• Vad händer med patienten efter ett svårt sjukdomsbesked?

• Hur bör sjuksköterskan bemöta en patienten i kris?

• Vilka problem kan sjuksköterskan stöta på när hon bemöter patienten i kris?

METOD

Metoden i föreliggande studie utgörs av litteraturstudier. Litteraturundersökningarna

inriktades på att söka material med relevans för studiens syfte. Enligt Patel och Davidson

(1994) är det viktigt att använda litteratur som svarar mot studiens syfte.

Litteraturundersökning
Enligt Polit och Hungler (1999) är CINAHL och MEDLINE de viktigaste databaserna för

omvårdnadsforskning. De menar vidare att manuell sökning via referenslistor också är ett bra

sätt att finna ytterligare material inom samma ämne. Litteraturen som användes har sökts vid

Högskolan Trollhättan / Uddevallas (HTU) bibliotek i Vänersborg och även vid

Biomedicinska biblioteket i Göteborg. Sökning av artiklar gjordes i CINAHL och MEDLINE

och även via referenslistor. För att få kunskap om patienters egna upplevelser i kris som

kommit av en svår sjukdom, lästes ett antal självbiografier. Självbiografierna söktes genom
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besök på Ale bibliotek, Kungsbackas huvudbibliotek och Kungälvs huvudbibliotek samt

genom samtal med bibliotekarier. Via rekommendationer från bibliotekarierna kunde

självbiografierna sedan sökas i bibliotekets katalog.

Urval
Support, nursing och crises var sökord som kombinerades i CINAHL. Dessa sökord gav 154

träffar. Efter att ha läst abstrakt gjordes en bedömning att tre artiklar var användbara för

studiens syfte. Vidare gjordes en sökning i MEDLINE där sökorden nursing, care och crises

användes. Detta gav 54 träffar. Efter genomgång av artiklarnas titlar, valdes ett antal abstrakt

ut. Därefter lästes även dessa abstrakt och en bedömning gjordes att tre artiklar motsvarade

ämnet. Ännu en sökning gjordes i MEDLINE med sökorden nursing, support och denial som

kombination. Detta gav 39 träffar varav en visade sig vara användbar för studien efter att på

samma sätt som tidigare gått igenom titlarna och läst abstrakten. Sökningarna i CINAHL och

MEDLINE begränsades till artiklar på svenska och engelska vilka var publicerade år 1995

och senare. De övriga fyra artiklarna och en avhandling har funnits genom sökning i

referenslistor i de utvalda artiklarna. Enligt Polit och Hungler (1999) är manuell sökning via

referenslistor ett bra sätt att finna material. Även de böcker som använts i studien har

framkommit genom osystematisk sökning i referenslistor. Böckerna har sedan funnits på

HTU:s bibliotek i Vänersborg. Efter rekommendationer om självbiografier av bibliotekarier

på Ale bibliotek, Kungsbackas huvudbibliotek och Kungälvs huvudbibliotek gjordes sökning

på dessa i bibliotekskatalogerna. Åtta självbiografier lånades hem, var av en valdes bort.

Totalt resulterade litteratursökningen i att 11 artiklar valdes ut samt en avhandling för

granskning. Åtta artiklar och en avhandling har använts i bakgrunden och sju artiklar samt en

avhandling har använts i diskussionen. Fyra böcker har använts i bakgrund, metod och

diskussion och de sju självbiografierna användes i resultat och diskussion.

Enligt Polit och Hungler (1999) bör litteraturstudien i första hand stödja sig på vetenskaplig

litteratur och att resultatet främst bör innehålla litteratur som är relevant för studiens syfte. De

framhåller även att förstahandsreferenser i första hand bör användas i studien. För att få en

vetenskaplig litteraturstudie användes inte icke - vetenskapliga artiklar, vilket innebär att de

inte är godkända som tillförlitligt material. Under litteraturstudiens gång granskades även

äldre artiklar inom området för studien. En äldre artikel och även en avhandling belyste

relevanta fenomenen på ett bra och något annorlunda sätt, som inte kunde ses i det nyare
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materialet, och inkluderades därför i studien. Detta gällde en artikel skriven av Suominen och

Laippala (1993) och avhandlingen skriven av Drugge (1988). Äldre litteratur kan också

användas, enligt Polit och Hungler (1999), om dessa har en tydlig relevans i förhållande till

ämnesområdet. I de använda självbiografierna har ingen avgränsning med avseende på

publiceringsår gjorts, inte heller i de använda böckerna. De i resultatet använda självbiografier

redovisas i bilaga 1. Där framkommer information om författare, publikationsår, titel, kön och

ålder samt sjukdomsdiagnos. De övrigt använda artiklar samt avhandlingen redovisas i bilaga

2. Där återfinns information om författare, publikationsår, urval och metod samt syfte.

Analys
Patel och Davidson (1994) betonar att målsättningen med analysen är att hitta kategorier,

mönster och teman i materialet. Dessa ligger sedan till grund för resultatet. Analysen inleds

med att bearbeta materialet och efter det kan materialet delas in i kategorier. Indelning i

kategorier sker efter vad som valts ut att fördjupa sig i.

Analysen av de utvalda artiklarna, avhandlingen, böckerna och självbiografierna gjordes med

studiens syfte som utgångspunkt. Självbiografierna var de första som granskades och

analyserades. Detta skedde genom att självbiografierna lästes och därefter skrevs

sammanfattningar om huvudresultatet av varje biografi. Efter detta plockades ett antal

nyckelord ut ur sammanfattningarna. Nyckelorden bildade samband som formades till olika

huvudkategorier. Dessa var chock, dissociation och känslomässiga ytterligheter. Under

huvudkategorierna bildades två till tre underkategorier. Under chock bildades apati, gråt och

kyla. Under dissociation framkom förnekande och förträngning. I den sista huvudkategorin

underordnades rädsla, humörväxlingar och inre frågor. Från dessa kategorier valdes relevanta

delar ur artiklarna och avhandlingen ut, som senare formade bakgrunden.

Patel och Davidson (1994) framhåller att det är viktigt att ha en bra validitet och reliabilitet i

den undersökning som görs. God reliabilitet innebär att undersökningen utförs på ett

tillförlitligt sätt, alltså att den håller sig inom förutbestämda vetenskapliga ramar och baserar

sig på vetenskapligt granskat material. God validitet innebär att studien verkligen undersöker

det som avses att undersökas, med andra ord att resultatet av undersökningen svarar mot

syftet. För att få en god reliabilitet och validitet i studien har tyngden lagts vid bearbetning av

böckerna, samt att välja ut godkända vetenskapliga artiklar och avhandling, och därmed
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anknyta dessa till självbiografierna, bakgrunden och diskussionen. Slutligen har författarna

valt att knyta an resultatet till Travelbees (1971) omvårdnadsteori och diskutera konsekvenser

utifrån dessa begrepp.

RESULTAT

Genom en undersökning och bearbetning av självbiografierna har författarna tagit fram de

framträdande nyckelord som återkom hos flertalet av personerna. Detta gjordes, som tidigare

nämnts i metoden, genom att samtliga författare läste självbiografierna och skrev ned det som

framkom ur de olika personernas berättelser. Därefter jämfördes de olika berättelserna och

mönster började växa fram. Detta har resulterat i tre kategorier som förenar det personerna

beskrev i sina självbiografier. Varje underkategori stöds med ett antal explicita citat, som

beskrev det som personerna upplevde och även implicita citat, som gav en aning om hur

personerna kände sina upplevelser.

Chock
Flertalet av personerna i de undersökta självbiografierna upplevde chock på ett eller annat sätt

under sitt sjukdomsförlopp. Chocken yttrade sig på olika sätt hos personerna. Några upplevde

att allt blev svart runt omkring dem. Andra blev arga och kände det som om de blev straffade

utan att det fanns någon anledning. En del av personerna antydde att de funderat på att begå

självmord när de befann sig i chocken. Flertalet hörde inte vad som sades när de fick sin

diagnos och informationen efter diagnosbeskedet kunde de oftast inte ta till sig. Några av

personerna tappade helt minnet efter det att de fått sin diagnos. Förnekande var också något

som kunde yttra sig i chock. Personerna kunde då tro att fel diagnos var ställd eller att

proverna hade blandats ihop med någon annan. Personerna kunde till och med gå och vänta på

att doktorn skulle ringa och säga att allt var ett misstag. De mest framträdande känslorna hos

personerna i chock var apati, gråt och kyla. Dessa har därför underordnats huvudkategorin.

Apati
Apati var något som var vanligt förekommande bland flertalet av personerna när de befann sig

i chock. Apatin kunde bland annat yttra sig som likgiltighet, håglöshet, slöhet, oföretagsamhet

och ointresse av sitt eget tillfrisknande. Blomqvist (1997) fick sitt diagnosbesked med posten
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och hon beskrev sin känsla som om all kraft hade tagits från henne och hon kände sig

bedövad:

Jag var formligen förlamad både i tanke och handling. Rullgardinen hade

dragits ner, obönhörligen (sid. 16).

Bauby (1997) som blivit förlamad av sin sjukdom beskrev hur han stundtals kände sig

apatisk:

I min dröm vill jag ta till flykten, men så fort det blir ett lämpligt tillfälle

kommer en obeskrivlig apati över mig och jag kan inte ta ett enda steg. Jag är

förstenad, mumifierad, inkapslad. Om det bara är en dörr som skiljer mig från

friheten har jag inte kraft nog att öppna den (sid. 58).

Tropp Erblad (1991) uttryckte att det kändes som om ingenting berörde henne:

Tanken på att dö var lika dramatisk, som om det gällde att förflyttas från det

ena rummet till det andra (sid. 131).

Vidare kände Boëthius (1988) ett ointresse om att bli behandlad på sjukhuset. Hon kände att

allt var jobbigt och orkade inte att bry sig längre om sitt tillfrisknande:

 Jag hade kommit till det stadiet då jag ville vara på vilken plats som helst bara

inte på sjukhuset (sid. 11).

Gråt
I de undersökta självbiografierna kunde gråt urskiljas under chocken. Detta gestaltades i allt

från tyst och stilla gråt, som endast uppfattades av omgivningen som ett par rinnande ögon,

till hejdlös förtvivlad gråt och till att personerna skrek ut sin förtvivlan. Boëthius (1988) anade

vad hon skulle behöva gå igenom när hon insjuknade i sin cancer och hon grät ut sin

förtvivlan, vilket resulterade i att hon kände sig bättre till mods efteråt:
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Men jag bara grät. Flera timmar i sträck. Jag tror aldrig att jag gråtit så mycket

i hela mitt liv (sid. 26).

Efter att Blomqvist (1997) vaknat upp ur sin tillfälliga förlamning som grep henne vid

bekräftelsen av att hon fått diagnosen cancer, så lättade hon på trycket genom att gråta ut sin

förtvivlan:

Jag gav efter för tårarna. Det kändes skönt och befriande att ge utlopp för den

förtvivlan som välvde upp inom mig (sid. 17).

Vidare kände Bauby (1997) sig nedstämd och övergiven. Han kände att det inte var någon

som förstod honom:

Jag kan gråta nästan utan att det märks. Man säger att det rinner i mina ögon

(sid. 85).

Hoffsten (1998) uttryckte hur allt kändes svårt och hopplöst. Hon ringde till en vän och

berättade medan hon grät:

”Hur ska jag klara av det här?” snörvlade jag. ”Vilken modern människa har

tid att göra qigong hela dagarna?” (sid. 30).

Kyla
Den känsla av kyla som personerna beskrev var av psykisk karaktär. Det kunde yttra sig i att

personerna blev känslolösa, reserverade, kallsinniga eller kände en avsaknad av positiva

känslor. Den kunde också upplevas som en kroppslig kyla, det vill säga att personerna kände

sig kalla inuti kroppen. I flertalet av de undersökta självbiografierna uttryckte personerna att

de känt en kyla efter sjukdomsbeskedet. Detta upplevdes av Ögård (2002) på följande sätt:

Själv kan jag återuppleva den otäcka kyla jag kände. Det jag hade i huvudet

tycktes rinna ner i magen. Där nere gjorde i sin tur magen sitt för att hindra

intrånget och allt snurrade runt, bubblade och skapade en känsla av annalkande

illamående (sid. 18).
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Vidare kände Fant (1995) sig kall inuti sin kropp när hon lämnade sjukhuset samtidigt som

hon betedde sig på ett kyligt sätt, som om hon inte orkade bry sig:

När jag lämnar KS (Karolinska sjukhuset) är jag på ett märkligt sätt alldeles

kall inuti. Det är som om jag ”fryser” informationen som jag just fått. Jag

förstår att de där hemma undrar vart jag har tagit vägen, men kopplar ändå inte

in min mobiltelefon (sid. 45).

Boëthius (1988) var kallsinnigt inställd då det gällde hennes sjukdomsdiagnos. Hon var

likgiltig inför att hon var så nära döden:

Jag kan inte ens lamentera över ”varför ska detta drabba mig”? Varför skulle

det inte drabba mig när det drabbar så många andra? I en sådan här situation

måste man hela tiden betrakta döden som alternativet (sid. 34-35).

Tropp Erblad (1991) hade dåligt samvete över att hon var så känslolös. Hon varken brydde sig

om sin egen situation eller dem runt omkring henne. Detta beskrevs på följande sätt:

Nu hade jag både döden och rullstolen bara några sekunder ifrån mig. När som

helst kunde en ny blödning inträffa. Ändå var jag inte rädd. Jag insåg vad som

kunde hända, men det berörde mig inte. Jag borde väl ha tänkt på mina barn.

Jag har tre flickor, som då var i tonåren. Jag borde väl också ha tänk på allt

som jag hade ogjort. Men det gjorde jag inte (sid. 30).

Dissociation
Dissociation, som begrepp, innebär, som tidigare beskrivits i bakgrunden, massiv

bortträngning. I självbiografierna uttrycktes att dissociation kan leda till förnekande,

bortträngning, minnesförlust, personlighetsklyvning och känslor av overklighet inför

omvärlden och den egna personen. Majoriteten av personerna i de undersökta

självbiografierna reagerade med dissociation, vilket yttrade sig genom olika

försvarsmekanismer. Detta kunde ske både medvetet och omedvetet. De mest dominerande

försvarsmekanismerna bland de undersökta självbiografierna var förnekande och

förträngning.
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Förnekande
Förnekelse var något som flertalet av personerna beskrev i sina självbiografier. De ville inte

inse sanningen om sin sjukdom och därför undvek de att uppmärksamma hur verkligheten

egentligen förhöll sig. Detta syntes tydligt i självbiografin som Hoffsten (1998) skrivit. Hon

uttryckte följande:

Det kan inte vara möjligt att jag har den här sjukdomen. Det händer kanske

andra människor, men inte mig (sid. 23).

Vidare uttryckte Fant (1995) att hon ville glömma hela sin sjukdom, inte veta av den. Hon

önskade att alltihopa bara var en ond dröm och hon uttryckte följande:

SOV OCH GLÖM – diagnosen och alltihop. Sov och dröm! SOV OCH DRÖM -

att det inte har hänt. SOV OCH GLÖM – det var bara en ond dröm. Det är väl

det här som kallas förnekande, när sorgens faser och krisens olika faser

analyseras (sid. 48).

Bauby (1997) ville inte längre se sin förlamade kropp som om den tillhörde honom, utan

förnekade att det var han själv som låg i sängen som ett orörligt paket. Han uttrycker följande:

Jag skulle faktiskt ha njutit av att återigen ha en rutig skjorta, ett par gamla

byxor och en formlös stickad tröja i stället för den gula nylonsärken, om de bara

inte hade varit en mardröm att ta på sig dessa kläder. Eller snarare se dem dras

på denna slappa och lealösa kropp, som människor vred fram och tillbaka och

som inte längre var min annat än när jag plågades av den (sid. 14).

Boëthius (1988) förnekade sin sjukdom ända tills att de skulle operera henne, trots att hon fått

höra att risken för cancer fanns. Hon beskrev detta på följande sätt:

Nu hade cystan växt och blivit dubbelt så stor som en grapefrukt. Jag tyckte att

kvinnoläkaren verkade en smula oroad. Men jag slog bort det som inbillning. En

vecka senare lades jag in på Danderyd för operation. Då gick det på allvar upp

för mig att det kunde vara cancer (sid. 23).
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Ögård (2002) försökte förneka att han hade Parkinson både för sig själv och för alla andra.

Detta var ohållbart i längden. Till slut var han inte längre en trovärdig person, inte ens för sig

själv. Detta beskrev han på följande sätt:

Förnekandet ledde till ett ökat antal kriser och en växande börda (sid. 23).

Förträngning

Att ta på sig mycket för att förtränga sin situation beskrevs i flera av personernas berättelser.

Personerna visade detta genom att de lade ner mer tid på arbete och andra aktiviteter än de

gjort innan insjuknandet. Detta för att koncentrera sig på annat än hur de egentligen mådde.

Hoffsten (1998) ville visa hela världen att hon dög. Detta uttryckte hon genom att beskriva

hur hon kompenserade sin sjukdom via sin karriär, genom att arbeta ännu hårdare:

De visste inte hur de skulle bära sig åt för att stötta mig för jag släppte ingen

människa innanför skinnet och jag ville absolut inte bli påmind. Istället försökte

jag förtränga oron genom att satsa ännu hårdare på min karriär. Ta tag i alla

drömmar som jag velat förverkliga sedan länge (sid. 39).

Boëthius (1988) satte sig in i sin sjukdom så mycket hon hade förmåga till. Hon satte sig ner

och ringde runt och samlade in fakta, som om hon skulle skriva en artikel åt någon. Detta

gjorde att hon inte kände efter hur hon egentligen mådde, vilket hon åskådliggör genom

följande citat:

Nästa dag skärpte jag mig. Jag beslöt mig för att ta reda på så mycket som

möjligt. Det var bra att ha något att koncentrera sig på (sid. 26).

Även Fant (1995) var inne på samma spår. Hon överöste sig med arbete och låtsades att hon

orkade lika mycket som innan hon blev sjuk. Hon menade att det var skönt att få annat än sin

sjukdom att tänka på. Hon skulle inte få mycket tid över till annat än arbete nu när de skulle

spela in nya avsnitt av hennes tv-program, där hon själv hade huvudrollen. Hon kände på

följande sätt:
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Det känns redan att det kommer att bli roligt att samarbeta med gänget där. Jag

tänker inte säga ett knyst om sjukdomen utan helt gå in och fortsätta som förut,

helst göra bättre ifrån mig (sid. 51).

Vidare menade Blomqvist (1997) att hon försökte att gör andra saker för att glömma sin

sjukdom för en stund. Detta gick inte så bra som hon hade hoppats. Sjukdomen och dess

symtom fanns nästan alltid med henne var hon än befann sig. Detta märks på följande citat:

Jag kunde vistas ute på eftermiddagarna, eller syssla med andra ting. Men på

ett sätt var jag helt fixerad vid sjukdomen. Allt roterade kring den, även om jag

försökte leva ett så normalt liv som möjligt (sid. 37).

Känslomässiga ytterligheter

Under sjukdomsförloppet kom ideligen en mängd olika känslor upp för majoriteten av

personerna i de undersökta självbiografierna. Känslomässiga ytterligheter kunde yttra sig på

olika sätt. Det kunde bland annat handla om att personerna kände ångest och oro inför sin

sjukdom och inför döden. Personerna kunde också känna sorg inför sådant som de inte längre

kunde göra eller klara av på egen hand. Skuldkänslor, glädje och hopp var andra delar som

kunde yttra sig. Personerna pendlade fram och tillbaka emellan olika ytterligheter. De mest

framträdande känsloyttringarna var rädsla, humörväxlingar och inre frågor.

Rädsla

Känslan av rädsla upplevdes i olika situationer och på olika sätt av personerna som skrivit

självbiografierna. Flera kände en rädsla inför döden och vad som skulle hända efter den. En

rädsla för att anhöriga och vänner skulle ändras mot hur de varit tidigare innan de blev sjuka,

var också något som yttrades. Rädsla kunde för personerna innebära allt från hur det dagliga

livet skulle ändras, när nästa försämring skulle komma och vad som skulle hända i framtiden.

Blomqvist (1997) menade att sjukdomen kunde göra så att hon kände det som om hon var en

liten ynklig människa. Hon ville helst inte visa omvärlden att hon var rädd. Men innerst inne

hoppades hon på att högre makter skulle hjälpa henne. Detta beskrev hon på följande sätt:

Vi vill vara duktiga och klara allt själva, men innerst inne är vi sårbara. Att

våga visa sig rädd och söka hjälp från högre makter, är inte lätt att erkänna,
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varken för oss själva eller andra. Ändå tror jag att vi alla lite till mans beter oss

just så, då vi drabbas av något svårt (sid. 66).

Hoffsten (1998) var en av dem som var rädd för vad som skulle hända i framtiden. Hon kände

sig orolig för om hennes kropp skulle sluta fungera:

Det är morgon och tårarna strömmar ner för mina kinder. Känseln i

vänsterarmen blir hela tiden sämre och jag är fullständigt panikslagen. Livrädd

att skovet ska göra mig orörlig för all framtid. Jag undrar vad som ska sluta

fungera här näst. Ögonen? Benen? (sid. 133).

Vidare kände Tropp Erblad (1991) en rädsla för att klara sig på egen hand. Hon hade fått hjälp

med det mesta på sjukhuset och nu skulle hon klara sig själv. Hon uttryckte sig på följande

sätt:

Jag minns att jag önskade att jag skulle få stanna på sjukhuset. Världen utanför

föreföll så skrämmande och främmande. Jag hade varit skyddad och

omhändertagen i tre veckor. Nu var jag osäker på om jag skulle klara mig där

ute (sid. 75).

Fant (1995) får stöd i sitt hem och kommer då plötsligt på att hon kanske är sjukare än hon

tror. Hon beskrev sin rädsla på följande sätt:

Då dyker nästa ovälkomna tanke upp i skallen: Jag är kanske mycket sjukare än

jag förstår? Eller vill erkänna? Sjukdomen är kanske längre gången och jag har

mindre tid kvar än jag tror? (sid. 158).

Bauby (1997) var rädd för att hans anhöriga inte skulle orka med att se honom i det tillstånd

som sjukdomen hade försatt honom i. Flera av hans anhöriga och bekanta hade vänt i dörren

till hans rum. De hade fått syn på att han låg där i sängen som ett orörligt paket. Han beskrev

detta på följande sätt:
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Vincent knackar och kommer tyst och stilla in. Jag har blivit så van nu att jag

knappt längre lägger märke till den fasa som glimmar till i människors ögon.

Det får mig i alla fall inte att darra lika mycket av skräck nu (sid. 100).

Humörväxlingar
Alla hade humörväxlingar under sin sjukdomsperiod. Detta kunde beskrivas som att pendla

mellan skratt och gråt, hopp och förtvivlan. Vissa av personernas humör kunde vända på ett

ögonblick, medan andras humör kunde skifta under längre perioder under sjukdomsförloppet.

Detta kunde upplevas som påfrestande för personerna och deras närmsta omgivning.

Humörväxlingarna visade sig hos Fant (1995) i många lägen. Hon beskrev att det inte

behövde vara några stora incidenter för att få henne ur balans. Hon beskrev bland annat detta

vid ett känslosamt tillfälle då hon och hennes man samtalade:

Han säger det med glimten i ögat och vi börjar båda skratta. Men för mig ligger

skratt och gråt så nära, och plötsligt grinar jag (sid. 197).

Vidare beskrev Boëthius (1988) sitt växlande humör på följande sätt:

Mitt humör växlar, jag kan vara hur glad som helst hela tiden och ta allt med en

klackspark, men plötsligt stockar sig mörka moln inne i skallen. Sen drar de

förbi (sid. 41-42).

Bauby (1997) hade besök av sina barn på sjukhuset, vilka gav honom delade känslor. Han

kände glädje av att se sina barn växa, men samtidigt kände han en sorg över att inte kunna

krama om dem eller vara delaktig i deras liv på samma sätt som innan sjukdomen:

Jag är kluven mellan glädjen att se dem leva, röra sig, skratta och gråta under

några timmar, och fruktan att anblicken av all denna sorg och bedrövelse, först

och främst min egen inte är något idealiskt tidsfördriv för en pojke på tio år och

hans åtta åriga lillasyster, även om vi gemensamt har fattat det kloka beslutet

att inte sockra sanningen (sid. 77).
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Blomqvist (1997) kände sig ofta nedstämd på grund av sin sjukdom och dess medföljande

hårlöshet. Men det kunde vara små incidenter som kunde få henne på bättre humör. Hennes

barnbarn hanterade sjukdomen på ett mer naturligt sätt, vilket ofta kunde lätta upp allt det

svåra. Hon sade:

Ida hade en teckning med sig och förklarade att först skulle hon rita av sin

mamma men glömde bort håret, och då fick det bli jag. Jag skrattade så att

tårarna rann. De barna, de barna! Naturligtvis var det jag som var hårlös. Inget

märkvärdigt med den saken, det accepterade de utan vidare. Det var härligt

med deras besök. Jag tror att mitt tillfrisknande tog ett stort steg framåt, tack

vare deras livslust och glada uppsyn (sid. 75).

Inre frågor
De inre tankarna och frågorna var många under sjukdomsförloppet. Det fanns frågor som

handlade om hur sjukdomen skulle förändra det dagliga livet, medan andra frågor rörde sig

om hur livet efter döden skulle kunna se ut. De kunde också röra sig om orsaken till varför

någon insjuknat i sin sjukdom och hur det kom sig att personerna skulle straffas så hårt. Flera

frågade sig om de hade gjort något ont eller om de hade levt på fel sätt, så att de själva hade

orsakat sjukdomen. Några av Blomqvist (1997) frågor berörde sjukdomen och dess påverkan

på livet. Hon funderar också på om hon skulle bli botad från sin cancer, och vad som annars

skulle hända. Detta kunde yttra sig på följande sätt:

Visst funderade jag på varför jag fick återfall efter fem månader. Var det en

aggressivare form av lymfom än vad läkarna först antog? Biter cytostatikan på

de elakartade cellerna och ger ett bra resultat? Förkortas min livstid? Lever jag

på lånad tid? Frågorna den kvällen var många (sid. 57).

Frågorna var även många för Boëthius (1988), som undrade hur det var att tappa sitt hår.

Frågorna löd:

Hur står man ut med att bli skallig? Hur känns det att gå omkring och bära på

ett alldeles naket huvud? Utan möjligheter till gömslen? Hur känns det när

håret börjar falla av i testar? Tänk om det händer något med hormonerna i

kroppen så att håret aldrig växer ut igen? (sid. 60).
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Fant (1995) funderade på hur länge hon skulle leva och vad som skulle hända efter livets slut.

Hon funderade på vad hennes familj skulle tänka och hur de skulle reagera efter hennes död:

Det har varit ett evigt syltande den här tiden när alla bärbuskar bär frukt. På

etiketterna sätter jag dagens datum. Varje gång tänker jag, undra om det är

sista gången jag kan plocka bär och sylta? Kanske finns jag inte i livet när den

här sylten äts upp? Kanske förstår familjen att jag velat lämna spår efter mig?

(sid. 36).

Vidare trodde Hoffsten (1998) att hon själv hade orsakat sin sjukdom och att hennes sjukdom

var ett straff för något hon tidigare gjort i sitt liv:

Nu låg jag där och var övertygad om att jag var en ond människa och att min

sjukdom var ett sätt att lära mig en läxa (sid. 88).

DISKUSSION

Metod
Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva hur ett antal personer med svåra

sjukdomsdiagnoser uttrycker sin problematik samt att diskutera hur sjuksköterskor bör

bemöta människor i krissituationer, efter att de har fått ett svårt sjukdomsbesked. Vi har valt

att använda olika former av litteratur som svarar mot studiens syfte. Den litteratur som ingår

är baslitteratur, självbiografier, artiklar och en avhandling. Dels har författarna valt litteratur

som grund för arbetet. Dessutom har författarna valt vetenskaplig litteratur i form av artiklar

och en avhandling för att försöka få ett så brett material som möjligt till stöd för det

författarna hittat i självbiografierna. Både den systematiska och osystematiska sökningen

ledde till litteratur som senare betraktades som bortfall. Anledningen till att det uppstod

bortfall var att denna litteratur inte sågs som relevant med tanke på studiens syfte. Några

artiklar valdes bort på grund av titeln och andra valdes bort efter genomläsning av abstraktet.

Författarna har valt att inte intervjua personer i kris på grund av att det krävt en etisk

granskning, vilket hade tagit för lång tid i anspråk. En annan aspekt som också spelade in i

valet att använda självbiografier, var att genomförandet och bearbetningen av materialet som

erhållits, skulle ha tagit mer tid än vad som var avpassat för denna nivå av studie. Därför
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valde författarna självbiografier, där personer själva valt att tala om den kris de gått igenom.

Cullberg (1992) menar att det bästa sättet att få kunskap om kriser är att tala med människor i

akuta livssvårigheter. Han uttrycker vidare att ett annat bra sätt att få kunskap om kriser är

genom läsning av skönlitteratur. Författarna har valt ut det som förenar självbiografierna och

strukturerat upp detta som ett antal kategorier. Dessa kategorier gick relativt tydligt att utläsa

ur självbiografierna och flertalet av dem visade på och beskrev samma saker. Detta framgick

då författarna läst samtliga biografier flera gånger och samtidigt antecknat vad dessa personer

uttryckte i sina självbiografier. Därefter kunde författarna snart se mönster som knöt samman

biografierna och tillsammans bildade gemensamma kategorier. Detta gör att författarna kan

anta att även de patienter de senare kommer att träffa på kan komma att beskriva samma sak.

Polit och Hungler (1999) påpekar att undersökningens resultat kan generaliseras till andra

individer då undersökningen är av god kvalitet.

För att uppnå god reliabilitet i studien har litteraturen som använts granskats och analyserats

noggrant av samtliga författare. För att även uppnå god validitet har innehållet i studien

granskats av handledare inom området. Patel och Davidson (1994) påpekar att när det som är

avsett att undersökas undersökts, så har god validitet uppnåtts. Vidare menar de att god

reliabilitet uppnås då studien utförs på ett tillförlitligt sätt. För att säkerställa validiteten krävs

att någon utomstående granskar studien.

Författarna har använt sju böcker som var relevanta med tanke på studiens syfte. Polit och

Hungler (1999)  påpekar att litteratur som inte är vetenskaplig kan användas om den är

relevant och ger en bredare förståelse till studiens frågeställningar.

Även en avhandling från år 1988 ingår i studien. Anledningen till att en så pass gammal

referens ingår är att den svarar bra mot studiens syfte. Patel och Davidson (1994) skriver att

det kan vara bra att använda litteratur som ger god kunskap och helhet till arbetet. Artiklar kan

användas för att få de senaste rönen inom området.

Resultat
Efter att ha undersökt självbiografier, böcker och artiklar samt avhandlingen har författarna

slutligen kommit fram till att självbiografierna egentligen till stor del handlar om bemötande.

Bemötandet av patienten betyder mycket för hur patienten känner sig och hanterar sin

situation. Genom hur sjuksköterskan bemöter patienten kan hon påverka hur patienten



- 22 -

bearbetar sin kris för att slutligen nå nyorienteringsfasen. Sjuksköterskan kan också stötta

patienten så att han/hon mår bättre under krisens förlopp. Om sjuksköterskan bemöter

patienten på ett oprofessionellt sätt kan denne orsaka att patienten mår sämre än vad han/hon

egentligen behöver och återhämtar sig långsammare. Keskinen-Rosenqvist (2000) menar att

en patient i första skedet tycker att det är viktigare hur han/hon blir bemött än vad

behandlingen innehåller. En patient i kris är ytterst känslig för sjuksköterskans attityd. Stöd,

givet med respekt och intresse uppmuntrar patienten i processen att lita på sig själv, vilket är

något som ökar patientens autonomi gentemot problemet. Författarna kommer fortsättningsvis

att diskutera hur sjuksköterskan bör bemöta patienter i de olika situationerna som tas upp i

resultatet. Vidare, i diskussionen, kommer att diskuteras på vilket sätt texterna i

självbiografierna handlar om bemötande. Detta kommer göras med utgångspunkt i de

framkomna huvudkategorierna. Varje beskrivning kommer att avslutas med en beskrivning av

konsekvenser för sjuksköterskan med utgångspunkt i Travelbees omvårdnadsteori. Slutligen

kommer en sammanfattning av de viktigaste slutsatserna och de viktigaste kunskaperna att

göras.

Chock
I resultatet har det framkommit att det är vanligt att drabbas av chock när patienten i fråga får

ett svårt sjukdomsbesked. Genom att undersöka självbiografier, böcker och artiklar samt

avhandlingen har författarna kommit fram till att det är angeläget hur sjuksköterskan bemöter

patienten i samband med en svår diagnos. Det kan spegla sig i hur patientens krisförlopp

formar sig. Drugge (1988) menar att hur, var och när ett sjukdomsbesked lämnas har central

betydelse för patientens fortsatta krisförlopp. Vidare menar Lugton (1997) att diagnosen kan

göras mindre hotfull på flera sätt, vilket hjälper patienten att hantera känslan av bland annat

apati, gråt och kyla.

Apati

I resultatet visas hur Blomqvist (1997) reagerade med apati när hon fick sitt diagnosbesked

per post. Hon beskrev det som om all kraft hade tagits ifrån henne, hon blev alldeles förlamad

i både tanke och handling. Hon visste inte vad hon skulle ta sig till. Hon kände sig osäker på

vad som stod i brevet eller vad som menades med det. Hon var ensam med sitt tunga besked.

Drugge (1988) framhåller att en patient som har fått ett svårt sjukdomsbesked inte bör lämnas

ensam. Hon framhåller vidare vikten av att sjuksköterskan bör upprepa informationen till
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patienten flera gånger och försäkra sig om att informationen verkligen har tagits emot av

patienten. Patienten har svårt att ta emot information när denne befinner sig i chock. Detta

märks bland personerna i självbiografierna. Några orkar inte ta till sig beskedet, vissa förnekar

att informationen tillhör dem, andra hör inte vad som sägs på grund av sitt chocktillstånd.

Som tidigare beskrivits var apati något som framkom hos flera av personerna i de undersökta

självbiografierna. Boëthius (1988) kände att hon inte längre orkade bry sig om sitt

tillfrisknande. Hon ville absolut inte vara kvar på sjukhuset och bli behandlad. Författarna har

kommit fram till att det är viktigt att patienten får prata om sina innersta känslor och att

sjuksköterskan hjälper patienten att se en mening med tillvaron så att hon kan hjälpa denne att

komma vidare i sin kris och få den vård som behövs.

Gråt

Det har i resultatet framkommit att flera av personerna grät under chocken. Blomqvist (1997)

grät när hennes tillfälliga psykiska förlamning släppte. Hon beskrev att det kändes skönt och

befriande att få utlopp för den förtvivlan som vällde upp inom henne. I några av de andra

självbiografierna har samma sak uppfattats, att personerna har tyckt att det kändes lättare efter

de gråtit. Widerfors och Birgersson (2000) menar att det är vanligt att personer gråter i

samband med chock och att det då är viktigt att sjuksköterskan hjälper patienten med

känslomässigt stöd. Författarna menar att gråt tillsammans med känslomässigt stöd hjälper

patienten att komma vidare i sin kris och återhämta sig i sin sjukdom. Gråten gör då att

patienten får utlopp för sina känslor och sjuksköterskans tröstande fungerar som en slags

bekräftelse på att det är bra att släppa ut sina känslor, vilket kan leda till att patienten inte bär

dem inom sig.

Nedstämdhet och övergivenhet var också inslag som kunde identifieras hos en del personer i

självbiografierna under chocken. Bauby (1997) tyckte att det kändes som om ingen förstod

honom, som om han var övergiven med sin sjukdom. Han uttryckte att han kunde gråta utan

att någon förstod att hans tårar betydde att han grät. Widerfors och Birgersson (2000)

framhåller att det är viktigt att sjuksköterskan inte bemöter en patient med avståndstagande

och kyla då detta kan leda till att patienten får en negativ självbild. Författarna tycker att det

är viktigt att sjuksköterskan tar reda på hur patienten verkligen mår och känner sig, för att

kunna bemöta patienten på rätt sätt. För att få reda på detta är det viktigt att sjuksköterskan
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vågar fråga patienten hur han/hon verkligen känner sig och sedan lyssnar aktivt och

koncentrerat på svaret. Lugton (1997) menar att sjuksköterskan har möjlighet att öka

patientens hoppfullhet och livslust genom att ge känslomässigt stöd, förståelse och genom att

ge relevant information.

Sjuksköterskans omvårdnadsarbete kopplat till Travelbee

Travelbee (1971) framhåller att sjuksköterskans uppgift är att hjälpa patienten att hantera sina

upplevelser av sjukdom och lidande och om möjligt hjälpa patienten att finna en mening i sin

situation. Samtliga personer i de undersökta självbiografierna hade olika diagnoser och tog sin

sjukdom på olika sätt. Några reagerade kraftigt på sin diagnos medans andra inte påverkades

lika mycket. Travelbee (a.a.) uttrycker vidare att den enskilda individens upplevelse av

lidande är mycket personlig och att det viktigaste för sjuksköterskan är att känna till

patientens upplevelse av sin situation. Sjuksköterskan bör försöka förstå den mening som

patienten tillskriver sitt lidande i stället för att hänga upp sig på patientens diagnos.

Apati förekom hos en del av personerna i självbiografierna och är enligt Travelbee (a.a.)

framträdande i situationer där människor tycks ha förlorat livsgnistan och så gott som gett

upp. I förhållande till det som kommer fram gällande apati i resultatet tycks det inte finnas

något i deras situation som har någon mening eller som intresserar dem. Här är det viktigt för

sjuksköterskan att inte ge upp utan söka efter något som alltjämt kan vara betydelsefullt för

patienten. För att finna det som intresserar patienten bör sjuksköterskan börja söka i

patientens omgivning och i det förflutna. Enligt Travelbee (a.a.) söker så gott som alla

människor efter mening när de stöter på lidande, sjukdom och smärta. Sjuksköterskan bör då

hjälpa patienten att finna mening i den situation som patienten genomlider.

Bauby (1997) kände sig liksom flera andra, nedstämd och övergiven under chockfasen, som

om ingen förstod honom. Travelbee (1971) menar att sjuksköterskan bör intressera sig för

patienten som person. Om sjuksköterskan saknar förmågan att se människan i patienten och

hur denne kan känna, blir omvårdnaden opersonlig, ytlig och mekanisk. Travelbee (a.a.)

framhåller vikten av att sjuksköterskan har en empatisk förmåga, vilket innebär förmågan att

tränga in i, eller delta i och förstå det psykologiska tillståndet som en annan person befinner

sig i. Empatin är inte beroende av om sjuksköterskan tycker om någon eller inte. Empati

kommer av önskan att förstå en annan person. Sjuksköterskan bör då försöka lära känna



- 25 -

patienten och koppla det patienten varit med om till sin egen bakgrund. Hon bör fundera på

hur hon själv skulle känna sig eller reagera och utifrån detta hjälpa patienten. Ett resultat av

den empatiska processen är sympati, vilket innebär att sjuksköterskan vill göra något aktivt

för att hjälpa den drabbade patienten. Sjuksköterskan bör med andra ord, enligt Travelbee,

använda sig själv terapeutiskt. Patientens upplevelse av sjuksköterskans sympati och

känslomässiga stöd kan enligt Travelbee hjälpa patienten att bemästra sin situation bättre. I

vissa fall kan det till och med vara avgörande för om patienten vill leva eller dö.

Dissociation
Flertalet av personerna i de undersökta självbiografierna reagerade med dissociation av olika

slag. Dissociation användes av personerna för att försvara sig själva på ett eller annat sätt mot

den hotande sjukdom som de drabbats av.

Förnekande

Förnekande var något som var vanligt förekommande bland personerna i självbiografierna.

Lugton (1997) uttrycker att patienten använder förnekande som ett försvar mot sin sjukdom

eftersom sjukdomen upplevs som ett stressande hot mot personen. I några fall märks att

försvarsmekanismerna har en positiv inverkan på personerna, om de varar ett kort tag. Detta

poängterar även Drugge (1988) som beskriver att patienterna genom förnekelse lättare kan

anpassa sig till sin nya situation på grund av att de stänger av det hotande för en stund.

Drugge (a.a.) menar vidare att sjuksköterskan bör acceptera förnekandet hos patienten som en

försvarsmekanism, men det är viktigt för sjuksköterskan att avgöra om försvarsmekanismen

är av positiv eller negativ karaktär. Ögård (2002) försökte förneka sin sjukdom för alla andra

och även för sig själv, vilket var ohållbart i längden. Hans förnekande blev av negativ art och

blockerade honom att komma vidare i sin kris. Han beskrev sitt förnekande på följande sätt:

”Förnekandet ledde till ett ökat antal kriser och en växande börda” (sid. 23). Drugge (1988)

poängterar att sjuksköterskan bör se till att patientens förnekande inte blir så destruktivt så att

patienten avstår från att kommunicera med sjuksköterskan om sin sjukdom, eller kommer

vidare i sin kris.

Enligt Franck Wihlborg (1996) kan det vara en påfrestning och en svår situation för

sjuksköterskan att hantera de fall då patienten förnekar sin situation. Om patienten inte vill

veta av eller inte tala om sin sjukdom, kan sjuksköterskan uppleva ett hinder och
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misslyckande i omvårdnaden. Författarna har uppmärksammat att flera av personerna i de

undersökta självbiografierna mådde bättre då de började tala om sin sjukdom. Några uttryckte

en lättnad över när folk i allmänhet frågade hur de egentligen mådde och uppriktigt verkade

bry sig om svaret. Detta gjorde att personerna i självbiografierna fick någon eller några att

dela sin börda med och de slapp då att känna sig ensamma. Detta bidrog även till att

personerna orkade kämpa vidare med sin sjukdom. Simonsen-Rehn, Sarvimäki och Sandelin

Benkö (2000) påpekar att stöd minskar ofördelaktiga psykologiska reaktioner till exempel

som negativt förnekande.

Förträngning

Förträngning är också något som kan ses hos personerna i resultatet av de undersökta

självbiografierna. Personerna visade sin förträngning genom att de lade ner mer tid på arbete

och annat än vad de gjort innan insjuknandet. Även här menar Drugge (1988) att förträngning

i måttliga mängder kan vara till hjälp för patienten. Boëthius (1988) samlade in så mycket

fakta om sin sjukdom som om hon skulle skriva en hel artikel. Hon tyckte att det kändes skönt

att ha något att koncentrera sig på, vilket gjorde att hon inte kände efter hur hon egentligen

mådde för en stund. Några av personerna i de undersökta självbiografierna beskriver också att

de har blivit hjälpta genom att hantera verkligheten på liknande sätt som Boëthius (a.a.). Det

kan i vissa fall vara bra för patienten att förtränga sin sjukdom för en kort stund. Detta kan få

dem att se att livet fortfarande kan fungera trots att de drabbas av en svår sjukdom, vilket i sin

tur kan ge dem lite hopp att kämpa vidare för.

I andra fall kan förträngningen enligt Drugge (1988) vara negativ eftersom patientens

krisförlopp då fördröjs. Fant (1995) tyckte att det var skönt att få annat än sin sjukdom att

tänka på och överöste sig med mer arbete än hon gjort innan hon blev sjuk. Hon berättade inte

heller för sina kollegor att hon blivit sjuk utan bar allt inom sig. Detta gjorde att Fant (a.a.)

ofta kände sig ensam, som om ingen förstod henne eller kunde hjälpa henne. Hon undrade

senare för sig själv om hon var sjukare än vad hon själv velat inse, vilket resulterade i att hon

stundtals blev arg och nedstämd och grät i sin ensamhet. Enligt Drugge (1988) kan patienten

få skuldkänslor och aggressioner i efterhand på grund av att denne inte insett allvaret av sin

sjukdom tidigare. Patienten kanske kan få uppfattningen av att känna sig lurad att tro att

sjukdomen inte är så allvarlig som den är. Patientens ilska kan då vändas mot sjuksköterskan

och förtroendet som byggts upp dem emellan kan då gå förlorat. Det är viktigt att
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sjuksköterskan är medveten om att patienten kan använda sig av försvarsmekanismer för att

kunna bemöta patienten på rätt sätt. Sjuksköterskan bör uppmärksamma om en patients

förnekande eller förträngning är av positiv eller av negativ karaktär. Om försvarsmekanismen

är av negativ karaktär bör sjuksköterskan försöka hjälpa patienten att se verkligheten på ett

mer nyanserat sätt. Om detta är omöjligt bör sjuksköterskan förhålla sig så neutral som

möjligt, det vill säga inte spinna vidare eller hålla med patienten i sitt försvar och inte heller

tala emot. Detta för att behålla en bra relation även efter det att patienten blivit mer orienterad

om verkligheten.

Sjuksköterskans omvårdnadsarbete kopplat till Travelbee

Dissociation används av personerna i de undersökta självbiografierna som ett slags försvar

mot den hemska verkligheten som de har utsatts för i och med sin sjukdom. De försöker hålla

borta hotet från sig för att över huvudtaget orka med sin situation. Travelbee (1971) menar att

det är sjuksköterskans uppgift att hjälpa patienten att förebygga, eller bemästra sin sjukdom

och klara sig igenom det lidande, som den svåra situationen för med sig. Sjuksköterskan bör

även så gott det går hjälpa patienten att hålla uppe hoppet så att patienten har något att kämpa

för. Travelbee (a.a.) poängterar att, genom att understödja hoppet hos en patient som lider

eller har det svårt, hjälper sjuksköterskan patienten att bemästra lidandet bättre än vad denne

annars skulle ha gjort. Hoppet hjälper även patienterna att bära sjukdomen och konsekvensen

av denna genom resten av deras liv. Även om nuet är präglat av förtvivlan kan hoppet bidra

till att patienten orkar härda ut. För att patienten skall återfå hoppet bör denne själv bedöma

det som mycket sannolikt att hoppet går att nå.

Hoppet är enligt Travelbee (a.a.) knutet till tillit, uthållighet och mod. Patienten bör kunna lita

på att sjuksköterskan hjälper honom/henne när det behövs samt att sjuksköterskan inte

underbygger hopp om det inte finns en chans att det kan uppnås. Författarna menar därför att

det är av stor vikt att sjuksköterskan är ärlig och realistisk i sitt bemötande av patienten. Ett

underbyggande av patientens hopp kan också göra att patienterna inte behöver använda sig av

försvarsmekanismer på ett negativt sätt i samma utsträckning som annars. I några av

självbiografierna kan ses att personerna mår bättre när de får något att hoppas på eller när de

känner att det finns något meningsfullt att kämpa för. Det kan handla om små saker som till

exempel att få träffa sina barnbarn, kunna gå ut och springa som förr eller kunna åka på någon

resa.
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Travelbee (1971) framhåller vidare vikten av mod för att patienten kan erkänna sin sjukdom

för sig själv, orka hålla ut och inte ge upp hoppet. Mod är även nödvändigt för att kunna

bemästra ångest och otrygghet. Travelbee (a.a.) påpekar att patientens mod stärks genom att

denne medvetet tar sig an hanteringen av sjukdomen och förhåller sig aktiv till de problem

och lidande som sjukdomen för med sig. Detta betyder att det är viktigt att sjuksköterskan

hjälper patienten att inte förneka eller förtränga sin sjukdom på ett negativt sätt.

Känslomässiga ytterligheter
Förekomsten av känslomässiga ytterligheter var en känsla som identifierades i analysen av

självbiografierna. Dessa känslouttryck hade tydliga konsekvenser för personernas psykiska

välbefinnande.

Rädsla

I resultatet framkommer att känslan av rädsla uppkom hos personerna i självbiografierna i

olika situationer under deras krisförlopp. Personerna kunde vara rädda för allt från hur det

dagliga livet skulle ändras, när nästa försämring skulle dyka upp eller vad som skulle hända i

framtiden. Keskinen–Rosenqvist (2000) menar att rädsla är något som är vanligt

förekommande i den emotionella reaktionen och att det är vanligt att patienten upplever ett

kaos när denne inte kan förstå eller hantera sin situation fullt ut.

Blomqvist (1997) uttryckte att sjukdomen gjorde att hon kände sig liten och rädd. Hon ville

visa sig duktig och klara sig själv samtidigt som hon hoppades att högre makter skulle hjälpa

henne. Hon uttryckte vidare att hon tyckte att det kändes svårt att visa för andra att hon var

rädd. Författarna har kommit fram till att det är viktigt att sjuksköterskan är empatisk och

visar sig öppen och förstående för patienten, samt visar att det inte är ovanligt och konstigt

med rädsla i svåra sjukdomssammanhang. Reynolds och Scott (2000) poängterar att patienten

som fått ett svårt sjukdomsbesked befinner sig i en känslomässig riskzon. Detta innebär att

patientens förmåga att tala om sin rädsla med sjuksköterskan är beroende av att förhållandet

mellan sjuksköterskan och patienten inte upplevs som skrämmande för patienten.

Reynolds och Scott (a.a.) understryker vidare vikten av sjuksköterskans fysiska närvaro hos

patienten och vikten av att sjuksköterskan visar en empatisk förståelse, för att effektivt kunna

hjälpa denne att hantera rädslan och sjukdomskrisen. Simonsen-Rehn, Sarvimäki med flera
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(2000) menar att det är viktigt att ha någon nära sig då patienten känner rädsla. Det är också

viktigt att sjuksköterskan har tid för patienten så att denne slipper att oroa sig för att inte få

tillräckligt med hjälp om det skulle behövas. Efter att ha läst de undersökta självbiografierna

framkommer att det är viktigt att sjuksköterskan finns nära till hands för patienten om denne

behöver hjälp. Men det är också viktigt att sjuksköterskan inte tar över för mycket, det vill

säga hjälper patienten med sådant som denne egentligen skulle kunna klara av på egen hand.

Viktigare är istället att hjälpa patienten till självhjälp samt att stötta patienten i svåra

situationer, så att denne kommer vidare i krisarbetet. Tropp Erblad (1991) beskrev att hon

önskat att hon kunde få stannat kvar på sjukhuset. Hon hade fått hjälp med det mesta på

sjukhuset och nu var hon rädd för hur det skulle bli när hon skulle klara sig på egen hand.

Detta tyder på att Tropp Erblad (a.a.) fick mer hjälp än vad hon behövde på sjukhuset.

Sjuksköterskan skulle istället ha försökt att stötta henne till att klara sig bättre själv.

Sjuksköterskan bör också berömma patienten och uppmuntra denne när hon befinner sig på

rätt väg. Drugge (1988) uttrycker att många patienter upplever tiden på sjukhus som hotfull

vilket hon menar kan bero på att patienten under denna tid inte behöver ta något eget ansvar

över sin situation. När patienten sedan blir utskriven får denne ensam bära tyngden av sin

sjukdom, vilket kan upplevas som skrämmande. Vidare menar Drugge (a.a.) att

sjuksköterskan kan minska patientens rädsla inför utskrivningen genom att stärka dennes

självförtroende.

Humörväxlingar

Humörväxlingar var något som förekom hos samtliga personer i självbiografierna. Personerna

beskrev sina humörväxlingar som pendlingar mellan skratt och gråt, hopp och förtvivlan.

Humöret hos några av personerna kunde skifta under längre perioder, medan andras humör

kunde vända på ett ögonblick. Boëthius (1988) beskrev att hon kunde vara hur glad som helst

en tid och ta sin sjukdom med en klackspark, sedan kunde humöret, utan förvarning, helt

vända. Då blev hon nedstämd och kände att allt kändes jobbigt och svårt. Drugge (1988)

uttrycker att det är vanligt att en patient med svår sjukdomsdiagnos upplever humörväxlingar.

Reynolds och Scott (2000) menar att humörväxlingar förekommer mindre hos patienter som

får vård av sjuksköterskor som visar stark empati. De menar vidare att då en sjuksköterska har

hög grad av empati, förstår hon patientens humörväxlingar bättre. Detta är något som

framkommer i några av självbiografierna. Här går även att läsa ut att personerna som pratar

med sjuksköterskan om hur han/hon mår och får bekräftelse och förståelse från
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sjuksköterskan, sedan mår mycket bättre. Patienten kan blir starkare av att prata med någon

som förstår hur denne känner, vilket i sin tur kan påverka patienten. Detta visar sig i form av

att denne blir mindre labil i sitt humör.

Inre frågor

Inre frågor är också något som beskrivs i resultatet. Författarna uppfattar det som att många

inre frågor handlar om hur livet kommer att förändras då sjukdomen uppträder. Det rör även

frågor som varför personerna drabbats av sin sjukdom och om sjukdomen kommer att leda till

döden. Hoffsten (1998) fick ibland tanken att hon var en ond människa som fått sjukdomen

som ett straff för att lära sig en läxa. Enligt Roberts (1998) är det vanligt att sådana tankar

kommer upp i samband med psykiska påfrestningar som svåra diagnoser drar med sig. Dessa

frågor förekommer under alla sjukdomsskeden, från det att patienten får sin diagnos tills att de

är i uppföljningen av sjukdomen. Drugge (1988) påpekar att ett sjukdomsbesked inte bara

startar en reaktion på beskedet, utan även orsakar en livskris. Krisen drar med sig

frågeställningar och känslor som innefattar patientens hela livssituation. Vidare säger Drugge

(a.a.) att sjuksköterskan bör samtala med patienten för att få veta vilka tankar och känslor som

finns omkring sjukdomen. Det är inte alltid vanligt att patienten pratar om sina innersta tankar

och känslor, om inte sjuksköterskan frågar om dem. Det är viktigt att sjuksköterskan tar reda

på patientens frågor och tankar om sjukdomen, för att finna svar på dessa tillsammans med

patienten.

Sjuksköterskans omvårdnadsarbete kopplat till Travelbee  

Personerna i de undersökta självbiografierna beskrev dessa känslomässiga ytterligheter som

främst handlade om rädsla, humörväxlingar och inre frågor. Författarna har kommit fram till

att allt detta är psykiskt påfrestande för patienten och kan påverka denne negativt om inte

sjuksköterskan bemöter patienten på rätt sätt. Travelbee (1971) menar att sjuksköterskan bör

ta reda på patientens upplevelse av sin situation och utifrån detta hjälpa patienten med dennes

behov. Här är det väsentligt att sjuksköterskan tar reda på om patienten är rädd och vad

patienten är rädd för. Sjuksköterskan bör också vara lyhörd för vilka inre frågor som patienten

ligger och grubblar över och hjälpa denne att hantera dessa. Om sjuksköterskan hjälper

patienten att komma till rätta med sin rädsla och sina inre frågor kommer troligen patientens

humörväxlingar också att minska automatiskt på grund av sjuksköterskans empatiska

bemötande. Travelbee (a.a.) uttrycker att det finns något gemensamt för många patienter som
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lider av en svår sjukdom. Det består i att lidande människor försöker att finna en orsak eller

en förklaring till det som skett. De försöker att finna ett klart svar på vad det är som förorsakat

sjukdomen. Många patienter ställer också frågan varför just de har drabbats av sjukdomen.

Travelbee (a.a.) menar vidare att den människan som har ett “varför” eller en mening att leva

för, i princip kan orka väsentligt mer. Vilka svar som ger en mening bör dock varje människa

komma på själv. Boëthius (1988) var rädd att hennes hår aldrig skulle växa ut igen, efter att

hon genomgått en cancer behandling. Hon hade en mängd inre frågor om hur det skulle

kännas att bli skallig och hur det skulle vara att inte kunna dölja sin skallighet inför andra.

Sjuksköterskan hjälpte henne att svara på de frågor hon hade samt berättade att det fanns

peruk att ha så länge tills att håret växte ut igen. Detta gjorde att Boëthius (a.a.) mådde bättre

och att hennes oro slapp gå ut över hennes humör på samma sätt som tidigare. Hon fick en

mening att kämpa för, hon visste att håret skulle komma tillbaka när hon börjat återhämta sig

och tills dess fanns det en peruk att använda, om hon ville dölja sin skallighet.

Travelbee (a.a.) poängterar vidare att om sjuksköterskan genom sina handlingar visar

patienten att denne kan lita på henne, kommer patienten att känna tillit till sjuksköterskan.

Detta gör i sin tur att patienten vågar öppna sig för sjuksköterskan och få möjlighet att kunna

berätta om sin rädsla och innersta tankar. Patienter reagerar med rädsla på olika sätt och inför

olika tankar och känslor som berör sjukdomen. Inre frågor är också individuellt betingade och

i hög grad beroende av vilket liv patienten tidigare levt. Detta menar även Travelbee (a.a.)

som uttrycker att den enskilda patienten reagerar på sitt personliga sätt, utifrån sin

personlighet och erfarenhetsgrund. Därför är det viktigt att sjuksköterskan lär känna

patientens värderingar, känslor och livsperspektiv. Travelbee (a.a.) lägger vikt vid att

sjuksköterskan kommunicerar med patienten och använder sin egen personlighet som ett

redskap när sjuksköterskan hjälper patienten.

KONKLUSION

För att kunna bemöta patienten rätt, bör sjuksköterskan ta reda på hur varje enskild individ

upplever sin sjukdom och sitt lidande, vilket kan vara mycket personligt betingat. Genom ett

empatiskt bemötande kan sjuksköterskan hjälpa patienten att bearbeta sin kris. Målet är att

denne slutligen kommer att nå nyorienteringsfasen.
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Sjuksköterskan bör förklara för patienten att psykiska kriser och dess reaktioner inte är

ovanliga eller onormala. Detta för att patienten ska våga berätta sina innersta tankar och

känslor för sjuksköterskan. Travelbee (1971) menar att genom att hjälpa patienten att se en

mening med tillvaron och understödja hoppet hos en person som lider eller har det svårt, kan

sjuksköterskan få patienten att orka bemästra lidandet och komma vidare. Därför inser

författarna att det är av viktigt att sjuksköterskan hjälper patienten att se en mening med

tillvaron trots dennes sjukdom och lidande. Sjuksköterskans uppgift är även att stötta

patienten genom lidandet så att denne slutligen kan se tillbaka på sin kris med nyvunnen

kunskap och ökad insikt om livets förutsättningar.

Det verkar inte finnas mycket forskning kring sjuksköterskans bemötande av människor i kris

som har fått ett svårt sjukdomsbesked. Författarna till detta arbete menar att sjuksköterskans

bemötande har betydelse för hur patienten hanterar sin kris och kommer vidare i sitt liv.

Därför är forskning inom detta område något som författarna anser betydelsefullt och

efterlyser därför mer forskning.
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BILAGA 1. Sammanställning av självbiografier.

Förf/publ.år Titel Kön/ ca ålder Sjukdomsdiagnos

Bauby, J-D. (1997). Fjärilen i
glaskupan.

Man/ ca 40 år Hjärnblödning, vilket resulterade i att
det enda han kunde röra var sin vänstra
ögonlock.

Blomqvist, G.
(1997).

Högt till
himlens tak,
en bok om
cancer.

Kvinna/ ca 55-60 år Cancer, som började som knutor vid
nyckelbenet och spred sig till nedre
delen av buken.

Boëthius, M-P.
(1988).

Skalliga
damen, en
bok om
cellgifter och
om livsglädje.

Kvinna/ ca 40 år Handbollsstor tumör bakom livmodern.
Tumören innehöll alla möjliga celler
som konstruerade en människa,
hårceller, könsceller mm. En sällsynt
form som krävde operation och
efterbehandling med cytostatika.

Fant, M. (1995). Klockan
saknar visare.

Kvinna/ ca 65 år Amyotrofisk LateralSkleros (ALS). De
nervceller i hjärnan och ryggmärgen
som styr musklerna skadas då man
insjuknar i ALS. Detta orsakar symtom
som vid förlamning.

Hoffsten, L. (1998). Blues. Kvinna/ ca 30 år Multipel Skleros (MS), som är en
nervsjukdom.

Tropp Erblad, I.
(1991).

Katt börjar på
S – om afasi.

Kvinna/ ca 45 år Afasi, som leder till en sviktande
talförmåga.

Ögård, L. (2002). Bättre liv trots
Parkinson.
När det
omöjliga blir
möjligt.

Man/ ca 55 år Parkinsons sjukdom, som leder till
förändrade rörelser såsom darrning,
skakning och muskelstelhet.



BILAGA 2. Sammanställning av avhandlingens och artiklarnas urval, metod och syfte.

Förf/publ.år Urval Metod Syfte

Drugge, G.
(1988).

Studien baseras
på 52
cancerpatienter, i
åldrarna 31-90 år.

Studien är av
kvalitativ art, gjord
i Umeå, Sverige,
1988.

Syftet med undersökningen är att
utforma en kliniskt användbar metod
för psykosocialt omhändertagande av
cancersjuka.

Galbraith, M.
E. (1995).

Studien baseras
på 66
cancerpatienter
som är minst 18
år, gifta och med
make/maka som
huvudsaklig
vårdgivare.

Studien är av
kvantitativ art,
gjord i Kalifornien,
USA, 1995.

Huvudsyftet med undersökningen är att
bestämma om patienter uppfattar
olikheter i hur ofta de får olika typer av
stöd från sjukskö6terskor. Ytterligare
ett syfte är att bestämma hur nöjda
patienter är med den omvårdnad de fått
under sin sjukhusvistelse.

Franck
Wihlborg, M.
(1996).

Studien baseras
på tolv
sjuksköterskor
med tjänstgöring
inom geriatrisk
rehabilitering.
Åldern varierade
mellan 26- 47 år.

Studien är av
kvalitativ art, gjord
i Göteborg, Sverige,
1996.

Syftet med undersökningen är att
beskriva sjuksköterskors återgivande
av sina upplevelser i samtal med
döende patienter.

Keskinen-
Rosenqvist, R.
(2000).

Studien baseras
bland annat på 8
vetenskapliga
artiklar,
publicerade
mellan åren 1995
och 2000.

Studien är av
kvalitativ art, gjord
i Stockholm,
Sverige, 2000.

Syftet med undersökningen är att
belysa psykologiskt trauma och akut
traumatisk stress samt beröringens
betydelse vid behandling av detta.

Lugton, J.
(1997).

Studien baseras
på 29 kvinnor på
en bröstcancer
avdelning och
ytterligare 18
patienter i
hemmet.

Studien är av
kvalitativ art, gjord
i Glasgow,
Skottland, 1997.

Syftet med undersökningen är att visa
på hur viktigt stöd inom
bröstcancervård är, baserat på
patienternas uppfattning.



Pill, R., Rees,
M. E., Stott, N.
C. H. &
Rollnick, S. R.
(1999).

Studien baseras
på 18
sjuksköterskor
inom 15 praktiker.

Studien är av
kvalitativ art, gjord
i Cardiff, Wales,
1999.

Syftet med undersökningen är att
utveckla en patientcentrerad metod,
som omfattar några av de behov av
konsultation vid förändrade
livsförhållanden.

Reynolds, W. J.
& Scott, B.
(2000).

Studien baseras
på tidigare gjorda
observationer som
visar hur leg.
Sjuksköterskor lär
sig hur de skall
visa empati för
patienter.

Studien är av
kvalitativ art, gjord
i Inverness,
Skottland, 2000.

Syftet med undersökningen är att
klarlägga om sjuksköterskor och annan
vårdpersonal vanligtvis visar mycket
empati.

Roberts, C.
(1998).

Studien baseras
på författarens
progradu-
avhandling vid
Helsingfors
universitet,
Institutionen för
folkhälso-
vetenskap.

Studien är av
kvalitativ art, gjord
i Helsingfors, 1998.

Syftet med undersökningen är belysa
informationsbehovet vid bröstcancer.

Simonsen
Rehn, N.,
Sarvimäki, A.
& Sandelin
Benkö, S.
(2000).

Studien baseras
på 19
cancerpatienter, i
åldrarna 28-70 år.

Studien är av
kvalitativ art, gjord
i Finland, 2000.

Syftet med undersökningen är att få
fram patienternas egna upplevelser och
erfarenheter av vården vid smärta.

Suominen, T.
& Laippala, P.
(1993).

Studien baseras
på 125 leg.
Strålbehandlingssj
uksköterskor på
universitets- och
regionala sjukhus
i sydvästra
Finland.

Studien är av
kvalitativ art, gjord
i Turku, Finland,
1993.

Syftet med undersökningen är att
analysera det stöd som sjuksköterskor
ger bröstcancerpatienter före, under
och efter deras sjukhusvistelse, baserat
på sjuksköterskornas uppfattning.

Suominen, T.,
Leino-Kilpi, H.
& Laippala, P.
(1995).

Studien baseras
på 109
bröstcancerpatient
er och 125
sjuksköterskor.

Studien är av
kvalitativ art, gjord
i Turku, Finland,
1995.

Syftet med undersökningen är att
diskutera det fysiska, psykologiska och
sociala stöd som ges till
bröstcancerpatienter och hur det
uppfattas av patienter och
sjuksköterskor.



Widerfors, G.
& Birgersson,
A-M B. (2000).

Studien baseras
på sju parkinson-
patienter i
åldrarna 62-83 år,
samt 6 närstående
i åldrarna 30-80
år.

Studien är av
kvalitativ art, gjord
i Kristianstad,
Sverige, 1996.

Syftet med undersökningen är att
undersöka hur parkinsonsjuka personer
och deras närstående upplevde och
hanterade den situation som
parkinsonsjukdomen medförde.
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