
 

Sandra Svedefelt 870125 sst15004@student.mdh.se 

Sofia Berg 841208 stn15006@student.mdh.se  

KOMMUNIKATION MED PATIENTER 
INOM ONKOLOGI 

 

SANDRA SVEDEFELT 

SOFIA BERG

Akademin för hälsa, vård och välfärd 
Vårdvetenskap 
Grundnivå 
15 hp 
Sjuksköterskeprogrammet 
VAE027 

Handledare: Sofia Skogevall och Jessica 
Höglander 

Examinator: Lena-Karin Gustafsson 
 
Datum: 2017-12-11 

 

mailto:sst15004@student.mdh.se
mailto:stn15006@student.mdh.se


SAMMANFATTNING   

Bakgrund: Patienter som får en cancerdiagnos genomgår en livsomvälvande process. 

Patienter tycker att det är viktigt att sjuksköterskan är närvarande och möter deras behov av 

samtal. Dock utgör sjuksköterskors arbetssituation en utmaning i att möta dessa patienter 

och deras behov. Problem: Patienter som har en cancerdiagnos lever mellan hopp och 

förtvivlan och har ett behov av att få stöttning från sjuksköterskor. För att kunna möta 

patienters behov av att samtala så finns behovet av att ta reda på sjuksköterskors 

erfarenheter av kommunikation. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

kommunikation med patienter i samband med cancersjukdom. Metod: En systematisk 

litteraturstudie med beskrivande syntes. Resultat: Genom att skapa en förtroendefull 

relation och få information kring patientens vårdsituation skapades grundläggande 

förutsättningar för kommunikation. Det fanns utmaningar i att hitta en balans i 

kommunikationen, att vara följsam gentemot patienten och lyssna till vad patienten har för 

behov. Sjuksköterskor erfor att de var viktigt med professionalitet i mötet och att inte bli 

personligt påverkad. Slutsats: Sjuksköterskor behöver tid för att skapa en relation. Det är 

viktigt att sjuksköterskorna är närvarande och skapar en balans i kommunikationen där 

sjuksköterskorna är följsam gentemot patienten. 

Nyckelord: Cancer, erfarenheter, kommunikation, onkologi, sjuksköterska-patient relation, 

systematisk litteraturstudie.  



ABSTRACT 

Background: Patients who receive a cancer diagnosis undergo a life-changing process. 

Patients find it important that the nurse is present and meets their needs for conversation. 

Nurse's work situation is a challenge in meeting these patients and their needs. Problem: 

Patients who have a cancer diagnosis live between hope and despair and need support from 

nurses. In order to be able to meet patients 'need to talk, it’s necessary to find out about 

nurses' experiences of the difficult conversations. Aim: To describe nurses’ experiences of 

communication with patients in relation to cancer disease. Method: A literature review with 

descriptive analysis. Result: By creating a trustworthy relationship and having information 

about the patients situation, basic conditions for communication were created. There were 

challenges in finding a balance in the conversation, being patient towards the patient and 

listening to what the patient needed. Nurses required them to be proficient in the meeting 

and avoid being personally affected. Conclusion: Nurses need time to create a relationship. 

It is important to be present and create a balance in the communication where the nurse has 

the opportunity to adapt to the patient. 

Keywords: Cancer, communication, experience, nurse-patient relations, oncology, 

systematic literature.
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1 INLEDNING 

Cancersjukdom är ett ökande folkhälsoproblem i samhället och det är en växande 

patientgrupp som får ta emot cancerbesked. Som sjuksköterskor kommer vi därför att möta 

patienter som har en cancerdiagnos oavsett vårdkontext. Kommunikation inom onkologi 

valdes för att det är en utmaning för sjuksköterskor. Inom onkologin får patienter ofta ta 

emot livsomvälvande besked från läkare. Det är efter dessa besked som det blir tydligt att det 

är av stor vikt att sjuksköterskor har förmåga att kommunicera och se patienten bakom 

sjukdomen.  

Under sjuksköterskeutbildningen har ett intresse för kommunikation med patienter väckts 

då det lägger en grund för hur mötet med patienterna utspelar sig. Oavsett patient så har vi 

alltid en kommunikation med patienten, antingen verbal eller icke-verbal. Det vårdande 

samtalet väckte därför ett intresse, då de gav en möjlighet att få en djupare kunskap kring 

kommunikation. Utifrån våra erfarenheter av att arbeta med människor inom äldrevård och 

annan somatisk vård har vi förstått att samtal och kommunikation och på vilket sätt 

information förmedlas är av stor vikt för patienter. Intresseområdet kommer från Akademin 

för hälsa, vård och välfärd på Mälardalens högskola och det är primärvård, psykiatri, 

habiliteringsverksamhet och vuxenpsykiatri Västmanland som efterfrågar mer kunskap inom 

ämnet det vårdande samtalet. Kunskap om hur sjuksköterskor kan stödja patienter i den 

svåra situation som en cancerdiagnos innebär kan medföra minskat lidandet. Så vi hoppas att 

detta examensarbete kan öka kunskaperna om vilka erfarenheter sjuksköterskor har i att 

kommunicera med patienter inom onkologi. För att kunna tillämpa kommunikationen i 

vårdandet och få en djupare teoretisk förklaring kring kommunikation och vårdande samtal. 

Samt att mer kunskap kan bidra till att sjuksköterskor kan utföra personcentrerad vård. 

2 BAKGRUND 

Nedan presenteras definitioner av begrepp som är återkommande i examensarbetet, följt av 

tidigare forskning som rör patientens upplevelse av cancersjukdom och kommunikation samt 

sjuksköterskans arbetsmiljö och teamarbete relaterat till kommunikation. Sedan beskrivs det 

vårdande samtalet som är den teoretiska grunden i examensarbetet och slutligen 

styrdokument och problemformulering. 
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2.1  Definitioner av begrepp 

Nedan definieras begrepp som är återkommande i examensarbetet såsom kommunikation, 

cancersjukdom och sjuksköterskans professionella roll. 

2.1.1 Kommunikation 

Ordet kommunikation kommer från det latinska ordet communica´tio och betyder 

ömsesidigt utbyte, att meddela och att ta del utav (Nationalencyklopedin, 2017). 

Kommunikation innebär att ett budskap skickas mellan två människor som försöker tolka 

budskapet. Budskap kan kommuniceras genom verbal eller icke-verbal kommunikation. Den 

icke-verbala innebär att budskapet sänds genom kroppsspråk. Verbal och icke-verbal 

kommunikation sker oftast samtidigt och den icke-verbala kommunikationen kan förstärka 

budskapet som avses att förmedlas. Icke-verbal kommunikation används alltid, både 

medvetet och omedvetet. De kroppsliga rörelserna och ansiktsmimiken gör att budskapet kan 

förtydligas. Dock kan icke-verbal kommunikation tillsammans med verbal kommunikation 

skapa förvirring när dessa inte är samstämmiga (Baggens & Sandén, 2014).  

Samtal innebär att två eller fler personer har en dialog tillsammans där båda parterna är 

delaktiga. Det innebär att tala med någon inte till någon. Det svåra i samtalet handlar ofta om 

att hantera det känslomässigt negativa som kan uppkomma i samtalet. Det kan till exempel 

vara att tala om svåra besked, om svåra ämnen eller att samtalet framkallar oväntade känslor 

(Hilmarsson, 2012). Fredriksson (2003) menar att det är skillnad på begreppen samtal och 

kommunikation. Kommunikation är ett bredare begrepp som innehåller relation, 

gemenskap, förbindelse och beröring. Samtal som begrepp har istället en viss ytlighet där 

maktpositioner kan bli mer tydliga.  

2.1.2 Cancersjukdom 

Cancer innebär en okontrollerad celldelning på grund av mutationer i cellens DNA. Dessa 

celler bildar tumörer som sedan kan spridas till övriga kroppen och dessa kallas då 

metastaser (Socialstyrelsen, 2013). I Sverige får minst var tredje person en cancerdiagnos 

någon gång under sin livstid. Under år 2015 fick 61000 personer en cancerdiagnos. 

Bröstcancer, prostatacancer och lungcancer är de vanligaste cancerformerna och lungcancer 

orsakar flest dödsfall. Under 2015 dog 23454 personer till följd av cancersjukdom 

(Socialstyrelsen, 2017). 

2.1.3 Sjuksköterskans professionella roll 

Sjuksköterskor har ett självständigt ansvar i att fatta beslut som främjar hälsa och motverkar 

ohälsa för att uppnå välbefinnande och livskvalitet för patienter. Att kommunicera lyhört och 

empatiskt med kollegor i teamet, patienter och anhöriga samt ha ett respektfullt 

förhållningssätt. Det finns även ett ansvar att bibehålla patienters värdighet och integritet i 

omvårdnaden, där vården utgår från patienters berättelse och individuella behov (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 
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2.2 Tidigare forskning 

I tidigare forskningen presenteras patienters upplevelse av att få cancer och kommunikation 

med vårdpersonal, samt sjuksköterskans upplevelse av arbetsmiljön och teamsamarbetet. 

2.2.1 Patienters upplevelse av att få cancer 

Vissa patienter uppger att en cancerdiagnos kan komma som en chock, medan andra 

patienter har symtom som redan gett dem en stark misstanke om att det är cancer. Denna 

process börjar redan vid första misstanken som kan vara att till exempel känna en knöl eller 

ha upplevt kraftig trötthet och viktnedgång under en tid. Det innebär en förändring av 

livssituationen vilken i sin tur medför ångest, oro och rädsla för eventuell död (Tobin & 

Begley, 2008; Hvidt, 2015).  

Patienter kan uppleva att anhöriga inte tar dem på allvar och att de överdriver sin oro. Det 

kan skapa en spänning mellan patienter och anhöriga. Om patienterna inte blir tagna på 

allvar av vänner och familj kan det leda till att patienterna ignorerar sina symtom och 

sjukdomsmisstankar och det kan vidare leda till en försenad vårdkontakt. När anhöriga 

reagerar genom att inte vilja prata med sin närstående om sjukdomen så kan patienter känna 

sig avisade, patienter kan ha behov av att prata med vänner och familj om sjukdomen och 

svårigheterna kring den. Patienter kan då uppleva att de inte har någon att dela oron med 

(Tobin & Begley, 2008; Knott, Turnbull, Olver, Winefield, 2012). Även i mötet med 

sjukvården kan patienter känna sig avvisade både genom att de kan få kämpa för att få en 

utredning och att sjukvårdpersonal ibland ger falska förhoppningar, vilket leder till ett 

minskat förtroende för sjukvården (Tobin & Begley, 2008). 

Tidigt i sjukdomsprocessen kan patienter fly från tankar på sjukdom och död, men synen på 

livet kan sedan bli annorlunda vilket gör att de prioriterar livet på ett annat sätt där allt 

materiellt kan bli oviktigt. Genom den här processen så interagerar liv och död med varandra 

vilket kan göra att patienter upplever livet ur ett annat perspektiv. Livet får en ny mening när 

döden kommer nära (Hvidt, 2015; Thorne, Oliffe, & Stajduhar, 2012). Att få besked om en 

cancerdiagnos kan göra att patienter kommer i chock vilket kan ge upphov till en ökad 

känslighet och bräcklighet genom hela vårdförloppet och detta kan öka medvetenheten om 

att tiden är dyrbar (Thorne et al., 2012). Cancerdiagnosen kan innebära förluster på flera 

plan i livet. Det kan till exempel vara förluster i ekonomi, kollegor, kognitiv förmåga, 

funktion i samhället och att förlora det enkla i livet, vilket kan vara närhet och intimitet eller 

andra vardagliga situationer som tidigare varit självklara (Knott et al., 2012). 

2.2.2 Kommunikation ur patientens perspektiv 

Patienter upplever det viktigt att sjuksköterskor skapar tid för samtal genom att vara 

närvarande och lyssna. När tid ges så upplever patienter att sjuksköterskor skapar en miljö 

där det finns respekt för deras upplevelse, där de får tid att uttrycka sina känslor (Matiti & 

Trorey, 2008; Thorne, Hislop, Stadjuhar., & Oglov, 2008). Patienter uppger att det är viktigt 

att vara delaktiga och få möjlighet att diskutera sin oro och rädsla med sjuksköterskor. 

Patienter beskriver också vikten av att integriteten bibehålls i kommunikationen (Clucas, 
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2016). Om information ges utan lyhördhet och känslighet så kan detta hindra att en god 

relation bildas. En del patienter anser att sjuksköterskor behöver egenskaper såsom empati, 

tillgivenhet, känslighet, stödjande och lyssnande för att kommunicera och möta dem i deras 

känsliga situation (Abt Sacks et al., 2016; Matiti & Trorey, 2008).  

Enligt Abt Sacks et al (2016) så beskriver patienter att icke-verbal kommunikation är en 

viktig del i kommunikationen med sjuksköterskor som både kan hindra och möjliggöra en 

nära relation. Thorne et al (2008) beskriver att patienter upplever att det ger en känsla av att 

vara i centrum när sjuksköterskor möter dem med ögonkontakt, tilltalar dem vid förnamn 

och presenterar sig, då känner de sig sedda av sjuksköterskorna. Enligt Clucas (2016) så 

uppger patienter att sjuksköterskor, i de flesta fall, stöttar deras autonomi och är lyhörda och 

känsliga för den utsatta situation de befinner sig i. Men när sjuksköterskor däremot fokuserar 

på den fysiska omvårdnaden så upplever patienter att de inte får en möjlighet till samtal.  

Patienter upplever det viktigt med balans i mängden information de ges om sjukdomen och 

detta påverkar deras upplevelse av sjukvården (Clucas, 2016). Det är viktigt att 

informationen är uppdaterad och att samma information ges för att undvika att skapa 

förvirring hos patienterna. Information som ges professionellt ger patienter en känsla av 

sinnesro vilket gör att de kan hantera situationen på ett bättre sätt. När patienter får svåra 

besked upplever de relationen till sjuksköterskor extra viktig. Sjuksköterskor som är 

stressade när informationen ges ger en känsla av att de inte lyssnar och att det inte finns tid 

till att ställa frågor. De uppger också att sjuksköterskor har en viktig roll i att förklara vad 

läkaren har sagt för att få en klarare bild av informationen (Matiti & Trorey, 2008; Abt Sacks 

et al., 2016). Patienter har ett behov av att vara delaktiga i samtalet och vara involverade i 

sjukdomsprocessen för möjligheten att vara med och påverka sin behandling. De upplever att 

de ofta förlorar sin autonomi vilket leder till en känsla av att vara mindre delaktig i samtalet 

och därmed har svårare att påverka sin situation (Matiti & Trorey, 2008). 

Patienter känner sig stärkta när sjuksköterskor lyckas förmedla hopp genom 

kommunikation. Det kan vara hopp om att bli smärtfri, känna livskvalitet eller hopp om en 

ny behandling. Patienter upplever att det får hopp genom att vara ett team med 

sjukvårdspersonalen där de ska uppnå mål tillsammans. De uppger också att det är viktigt att 

bibehålla hoppet genom sjukdomens alla faser. Det kan vara hopp om en ny behandling, som 

kanske inte ger bot men förlänger livet. Även om patienter vet att de inte kan bli botade, så är 

det bättre att möta döden med bibehållet hopp, eftersom det lindrar dödsångesten (Eun, 

Hong, Bruera, & Kang, 2016; Thorne et al., 2012). 

2.2.3 Sjuksköterskans arbetsmiljö och teamsamarbete 

Sjuksköterskor uttrycker att deras arbetsbelastning ofta är hög och att det kan bero på att det 

är många patienter på avdelningen i förhållande till bemanningen. Arbetet är också präglat 

av många administrativa uppgifter som tar tid från det patientnära arbetet. Det blir särskilt 

tydligt vid tidsbrist. Till följd av tidsbristen blir det svårare att lära känna anhöriga och 

därmed få den helhetsbild av patienten som anhöriga kan bidra med (Karadzinska-

Bislimovska et al., 2013; Chan, Jones & Wong, 2012). En annan faktor som också kan 

upplevas stressande av sjuksköterskor är den emotionella utmaningen det innebär att vårda 
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människor i livets slut. Sjuksköterskor kan även uppleva stress när patienter avlider trots att 

de gjort allt de kan för patienten (Karadzinska-Bislimovska et al., 2013).  

Att arbeta som sjuksköterska innebär att samarbete med andra professioner. När 

arbetsbelastningen är hög och kommunikationen brister så kan det bli spänningar kollegor 

emellan (Lancaster, Kolakowsky-Hayner, Kovacich & Greer-Williams, 2015), men kollegor 

kan också vara räddningen när det är svårt att hinna med. Sjuksköterskor kan uppleva att de 

är tvingade att arbeta klart och göra färdigt sina arbetsuppgifter innan nästa kollega tar över. 

Detta för att andra inte ska behöva slutföra uppgifter som egentligen inte är deras. Det kan 

även bli spänningar mellan sjuksköterskor när patienters emotionella behov prioriteras före 

administrativa uppgifter (Chan, 2012). 

Icke fungerande teamsamarbete kan resultera i att bemötandet av patienter blir lidande. 

Kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter är en förutsättning för att patienter 

ska känna trygghet i vårdandet (Benkel, Molander & Wijk, 2016). Läkare och sjuksköterskor 

arbetar parallellt men sjuksköterskor kan uppleva att läkare försummar grundläggande 

kommunikation. Det kan vara att läkare inte presenterar för eller lär sig namnen på 

sjuksköterskorna på avdelningen. Sjuksköterskor kan också uppleva att läkare borde ta mer 

ansvar för att hålla sig uppdaterade kring patienternas vårdplaner (Lewin & Reeves, 2011; 

Lancaster, 2015). En del läkare anser att kommunikationen och samarbetet med 

sjuksköterskor är viktigt eftersom det är de som är nära patienterna och säkerställer att 

patienter får rätt information, och att sjuksköterskor bidrar till att öka patientsäkerheten. 

Läkare anser även att det är viktigt att hålla sjuksköterskor uppdaterade om 

behandlingsplanen och patienternas situation eftersom det är sjuksköterskor som tillbringar 

mycket tid i det patientnära arbetet (Lancaster, 2015).  

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Examensarbetet kommer att utgå utifrån Fredrikssons (2003) teori kring det vårdande 

samtalet. Teorin om det vårdande samtalet valdes eftersom det ger en djupare förståelse för 

kommunikationen och en teoretisk förklaring till sjuksköterskornas erfarenheter av 

kommunikation. 

2.3.1 Det vårdande samtalet 

Enligt Fredriksson (2003) är det skillnad mellan ett vanligt samtal och ett vårdande samtal. 

Det vårdande samtalet har som syfte att lindra patientens lidande. Det kan även ses som ett 

vägledande samtal där syftet är att främja hälsa. Den relationella aspekten beskrivs, där den 

vårdande relationen som står i fokus och kontakten mellan vårdaren och patienten är 

grunden för det vårdande samtalet. Att lyssna kan vara ett första steg mot att skapa en 

relation, vilket innebär att lyssna precis till det patienten säger. Fredriksson (2003) menar att 

sjuksköterskor alltid har med sig tidigare erfarenheter och kunskaper vilket kan göra att det 

sker en tolkning i lyssnandet av patientens berättelse utifrån sjuksköterskans förförståelse.  
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Gemenskapen är ett första steg till ett vårdande samtal. Det är sjuksköterskans ansvar att 

bjuda in patienten till en gemenskap där samtal kan äga rum. Här skapas en förbindelse 

mellan sjuksköterskan och patienten genom att sjuksköterskan lyssnar, berör och är 

närvarande. Fredriksson beskriver närvaro som med-varo, vilket innebär att vara närvarande 

med hela sin person och bjuda in patienten i relationen. Denna närvaro är en förutsättning 

för att verkligen kunna lyssna och bli berörd och beröra såväl fysiskt som känslomässigt. 

Beröring kan beskrivas som vårdande beröring vilket innebär att skapa en relation och 

förmedla positiva känslor medan den beskyddande beröringen är motsatsen. Den skapar 

distans och negativa känslor och kan utgöra ett skydd mot känslomässig och fysisk smärta, 

både för sjuksköterskan och patienten.  

Fredriksson (2003) beskriver att patienter har en fasad som skyddar dem mot att uppleva 

och möta sitt lidande. Fasaden har två syften att skydda sig själv och andra. När patienter har 

denna fasad kan det inte bildas ett vårdande samtal. Fasaden verkar som ett skydd där 

patienten inte vill möta eller dela sitt lidande. Lidandet blir synligt i förbindelsen som i 

relationen uppmuntrar patienten till att öppna sig och berätta om sitt lidande där patienten 

vågar be om hjälp. När patienten har öppnat upp och erkänt sitt lidande bildas varför-frågor 

som framkallar en känsla av skuld till exempel varför patienten hamnat i den situationen och 

vad patienten kunde ha gjort annorlunda i livet. Sjuksköterskans förmåga att hjälpa 

patienten i dessa frågor är av avgörande vikt för att patienten ska nå en vändpunkt där 

fasaden spricker och där lidandet inte längre hålls dolt. Det är genom patientens berättelse 

som lidandet kan sättas in i ett sammanhang och bli en helhet.  

Fredriksson (2003) skriver vidare om den etiska relationen där det vårdande samtalet är 

asymmetriskt eftersom patienten är i ett lidande och lidandet i sig gör patienten passiv, 

medan sjuksköterskan har förmåga att handla och därmed är aktiv. Genom denna asymmetri 

finns det risk att relationen blir oetisk eftersom den aktiva parten kan utöva makt över den 

passiva. Genom att vårdaren har ett kärleksfullt förhållningssätt så kan patienten hitta 

tillbaka till sig själv igen och få möjligheter till ett gott liv, detta sker genom ömsesidig 

respekt och medlidande, vilket är grunden för att ha möjlighet att lindra lidandet och återfå 

hälsa. Denna kärleksfulla hållning beskrivs som caritas.  

2.4 Styrdokument 

Enligt International Council of Nurses (2014) etiska kod har sjuksköterskan ansvar att ge 

information på ett lämpligt och anpassat sätt som grund för samtycke till vård och omsorg. 

Sjuksköterskan uppvisar också professionella värden såsom respekt, lyhördhet, medkänsla, 

trovärdighet och integritet. I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) kap 3 1§ står det att 

vård ska ske på lika villkor med respekt för människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet. Kraven på god vård ska uppfylla patientens behov av trygghet, 

kontinuitet och säkerhet och bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet. Verksamheten ska främja goda kontakter mellan patient och vårdpersonal samt 

vara lättillgänglig. Patientlagen (SFS 2014:821) Kap 3 1§ skriver att patienten har rätt till 

information om sitt hälsotillstånd och vilka metoder som finns för undersökning, vård och 
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behandling. Patienten har rätt till information om förväntat händelseförlopp och vilka risker 

en behandling innebär. 

2.5 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att patienter som drabbats av cancer har ett behov av att samtala. Att 

få en cancerdiagnos är livsomvälvande och patienterna kan uppleva ökad känslighet. 

Patienter lever mellan hopp och förtvivlan och kan uppleva en känsla av att bli avvisade från 

sin omgivning när de behöver stöttning och bekräftelse. Patienterna upplever att de behöver 

tid, närhet och en god atmosfär. De vill ha en relation till sjuksköterskan som är byggd på 

empati och lyhördhet. Det kan vara en emotionell utmaning att vårda patienter som är i 

denna situation. Tidigare forskning visar också att det kan vara svårt för sjuksköterskor att 

kommunicera med patienter och möta deras behov med tanke på den rådande 

arbetssituationen. För att kunna möta patienters behov av kommunikation så finns behovet 

av att ta reda på sjuksköterskors erfarenheter. Det vårdande samtalet kan bidra med ökad 

kunskap och ge en förberedelse för att ha bättre möjlighet att kommunicera med patienter. 

Denna kunskap kan göra sjuksköterskor ytterligare medvetna i mötet med denna 

patientgrupp. 

3 SYFTE 

Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med patienter i samband med 

cancersjukdom. 

4 METOD 

I metod presenteras val av metod, datainsamling och urval samt genomförande och etiska 

överväganden. 

4.1 Val av metod 

Artiklarna i detta examensarbete har analyserats enligt Evans (2002) systematiska 

litteraturstudie med beskrivande syntes. Detta innebär en sammanställning av kvalitativa 

studier där resultatet analyseras för att beskriva fenomenet. Arbetet syftade till att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med patienter som har en cancerdiagnos. 
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Enligt Evans (2002) eftersträvas en minimal omtolkning av studierna vilket ger en 

sammanfattande beskrivning av resultaten. Genom ett strukturerat arbetssätt har data från 

flera studier utifrån sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med patienter som har 

en cancerdiagnos analyserats.  

4.2 Datainsamling och urval 

Steg ett enligt Evans (2002) innebar en sökning i databaser för att hitta lämpliga studier som 

skulle ingå i resultatet och svara på syftet. Denna sökning är dokumenterad i Bilaga A. För att 

välja ut artiklar lästes titeln först, därefter abstract och om dessa svarade på syftet lästes även 

resultatet i artikeln. Artiklarnas metodbeskrivning granskades vidare för att säkerställa att 

undersökningspersonerna i studien var sjuksköterskor. De vårdvetenskapliga artiklarna 

hämtades från CINAHL Plus och PubMed. Studierna valdes ut med hjälp av inklusions- och 

exklusionskriterier. De inklusionskriterier som användes i sökningarna var att artiklarna 

skulle vara publicerade mellan 2007-2017, Peer Review samt vara publicerade på engelska. I 

examensarbetet inkluderades studier gjorda på onkologavdelningar eller inom palliativa 

vårdkontext och hemsjukvård. Exklusionskriterier var artiklar skrivna ur patient och 

anhörigperspektiv samt artiklar som baserades på läkares erfarenheter. Dessutom 

exkluderades studier utifrån sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med 

barn/ungdomar upp till 18 års ålder. Kvantitativa artiklar och artiklar som inte var baserade 

på empirisk forskning utan en sammanställning av andra artiklar exkluderades. I en artikel 

förekom det informanter som arbetade på medicinavdelning och lungavdelning. Dessa 

exkluderades i analysen då det inte är uteslutande onkologipatienter som vårdas på dessa 

avdelningar.  

För att begränsa sökningarna så användes olika huvudrubriker för att relevanta nyckelord 

skulle komma fram i sökningen, till exempel ”cancer-patient” och ”nurse attitudes”. Olika 

kombinationer av sökord användes tillsammans med inklusionskriterierna. Sökord som 

användes var: ”Nurse-patient relations” AND ”communication” AND ”patients experience” 

AND ”nurse perspective” AND ”oncology nursing” AND ”oncology” AND ”cancer-patient” 

AND ”terminally ill”.  

När denna process var klar och tretton artiklar valts, granskades dessa utifrån Fribergs 

(2012) kvalitetsgranskning. Granskningen skedde utifrån fjorton kriterier som exempel syfte, 

problemformulering, metod, undersökningspersoner i artikeln, dataanalys och resultat, se 

Bilaga B. Efter denna granskning valdes elva artiklar ut till analysen. Två artiklar valdes bort 

då resultatet inte var relevant för detta examensarbetes syfte. I artikelmatrisen, se Bilaga C, 

så gjordes en sammanställning av kvalitetsgranskningen där varje artikel blev poängsatt med 

en till fjorton poäng. Artiklar som fick poäng 11-14 ansågs ha hög kvalitet, artiklar med poäng 

7-10 poäng medelkvalitet och artiklar med poäng 1-6 poäng låg kvalitet. Endast artiklar med 

medel och hög kvalitet inkluderades i resultatet. 
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4.3 Genomförande och analys 

Steg två innebar att artiklarnas resultat lästes flera gånger för att få en helhetsbild av 

innehållet och därefter togs nyckelfynd fram som svarade på syftet (Evans, 2002). Artiklarna 

skrevs ut på originalspråket och lästes noggrant igenom av båda författarna enskilt, för att få 

en helhetsbild av innehållet och se hur resultaten i de olika artiklarna relaterar till varandra. 

Nyckelfynden togs ut var för sig i varje artikels resultat och dessa jämfördes för att se att 

samma nyckelfynd tagits ut och det diskuterades sedan hur dessa svarade på syftet.  

I steg tre identifieras olika teman och subteman genom att hitta gemensamma nämnare 

(Evans, 2002). Nyckelfynden färgkodades och fick en sifferkod för att lättare kunna referera 

tillbaka till artikeln i sin helhet. Nyckelfynden skrevs sedan ut på papper och sorterades i 

gemensamma nämnare i olika grupper med liknande beskrivningar av sjuksköterskors 

erfarenheter av kommunikation. Denna process genomfördes sedan en gång till men denna 

gång sattes ett ord på varje erfarenhet till nyckelfynden som sedan sorterades och 

grupperades efter likheter och skillnader. Detta för att se att samma teman och subteman 

framkom en gång till vilket det visade sig göra. De olika subteman sorterades sedan fram och 

tillbaka och mellan olika teman för att vara säkra på att nyckelfynden inom varje tema sa 

samma saker och inte gick att kombinera med andra teman och subteman. Därefter fick varje 

tema och subtema rubriker som beskrev innehållet. Även rubrikerna har ändrats under 

examensarbetets gång ju mer bearbetat materialet har blivit.  

Steg fyra innebär att beskriva varje tema och subtema och referera tillbaka till de 

ursprungliga studierna (Evans, 2002). I steg fyra skapades en beskrivning utifrån 

nyckelfynden som refererade tillbaka till ursprungsartiklarna, vilket sedan blev till en ny 

helhet som svarade på syftet. Denna process utfördes ett flertal gånger för att säkerställa att 

nyckelfynden tillhörde rätt tema och subtema. För att stärka beskrivningens korrekthet så 

citerades nyckelfynd i texten. Nedan finns även exempel på dessa. 

Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, tema och subteman. 

Nyckelfynd Subtema Tema 

“We try to talk to them and… the important 
thing is how we talk to the patients. We have to 
get them to trust us first. When they trust us, 
then we can easily tackle them.” (Art. 7) 
 

 
 
Skapa en förtroendefull 
relation 
 
 
 
 
 
Information kring 
patientens situation 
 
 
 
 
 
Vara professionell 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förutsättningar för 
kommunikation 
 

“It makes my job harder when I don’t know what 
the patient knows. It’s unfair on them and us. 
We care for them, and it’s often us they confide 
in… the lack of information results in a form of 
curtailed dialogue with the nurse unsure of how 
to proceed.” (Art. 5) 
  
“The nurses stated that when the patients had 
the opportunity to put their fears and matters 
into words, the conversation could help the 
patients find their own answers. A vital aspect 
was to confirm the patient’s feelings and 
acknowledge the patient’s perceptions.” (Art. 9) 
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4.4 Etiska överväganden 

Genom att artiklarna som valdes ut till det här examensarbetet har kvalitetsgranskats utifrån 

etiska kriterier så finns en grund för att detta examensarbete inte ska grunda sig på oetiska 

studier. Ett inkluderingskriterie var att artiklarna skulle ha genomgått en Peer Review, vilket 

innebär att de genomgått en granskning av en forskningsetisk nämnd och av redaktörer samt 

oberoende granskare (Codex, 2016). Enligt Polit och Beck (2012) är det av största vikt att inte 

manipulera datamaterial eller utelämna och snedvrida resultat. Författarna har under 

examensarbetets gång reflekterat över sin förförståelse både i sökningar av artiklar och 

annan informationshämtning så att resultatet och analysen inte vinklades eller blev 

missvisande. All referenshantering skedde i enlighet med forskningsetiska principer för att 

undvika risken för plagiat och fusk (Codex, 2016). 

5 RESULTAT 

Under analysarbetet framkom två teman; förutsättningar för kommunikation och 

finna balans i kommunikationen samt fem subteman: skapa en förtroendefull 

relation, information kring patientens situation, vara professionell, vara följsam 

och personligt påverkad. Dessa teman och subteman presenteras som en översikt i tabell 

2. 

Tabell 2: Teman och subteman 

Tema Subtema 

 
 
 
 
Förutsättningar för kommunikation 
 
 
 
 

 
Skapa en förtroendefull relation 
 
 
Information kring patientens situation 

 
Vara professionell 

 
 
Finna balans i kommunikationen 

 
Vara följsam  
 
 
Personligt påverkad 
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5.1 Förutsättningar för kommunikation 

Under temat förutsättningar för kommunikation framkom tre subteman; Skapa en 

förtroendefull relation, information kring patientens situation och vara professionell. Dessa 

subteman beskriver sjuksköterskors erfarenheter av vad som var viktigt i kommunikationen 

med patienterna. För att kunna hålla ett samtal med patienter så beskrivs vikten av att skapa 

en förtroendefull relation, där det gavs tid till patienterna så att sjuksköterskor och patienter 

fick möjlighet att skapa en nära relation. Sjuksköterskor beskrev även vikten av att ha tillgång 

till information kring patientens nuvarande situation, att vara ärliga mot patienter och ha 

kunskap om vad patienterna var informerade om. De beskrev även vikten av att vara 

professionella och trygga i sin roll samt ha förmåga att stödja patienterna. 

5.1.1 Skapa en förtroendefull relation 

Sjuksköterskorna beskrev att det behövdes tid och ärlighet för att kunna skapa en 

förtroendefull relation. De uppgav även att de inte kunde stressa patienterna till att öppna sig 

utan att det krävdes tid för att skapa en relation där patienterna kände sig trygga. 

Sjuksköterskorna talade om vikten av att vara öppen och ärlig inför patienterna när det 

gällde deras sjukdom och livssituation. Genom att en relation skapades kunde ett ömsesidigt 

förtroende mellan patienterna och sjuksköterskorna äga rum. Det kunde öka möjligheten för 

kommunikation (Tobin, 2012; Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt, & Häggström, 2010). 

Sjuksköterskornas erfarenhet var att patienterna observerade hur sjuksköterskorna arbetade 

och bemötte dem vilket gjorde att de efter en tid accepterade sjuksköterskorna och öppnade 

upp för kommunikation (Maskor, Krauss, Muhamad, & Mahmood, 2013).  

Samtalen skedde ofta när sjuksköterskorna var inne hos patienterna en tid och utförde en 

uppgift, till exempel när de duschade patienterna. En sjuksköterska uttryckte det såhär: 

You can’t rush the patient. Sometimes they are so shut down or locked in their own pain that 

all you can do is give them time to open up. Eventually you can build up a rapport that 

convinces them that you’re interested in them and want to be there for them. It can take time; 

you have to be patient with them, but in the end, you usually have a breakthrough.... (Tobin, 

2012. s. E26)  

Sjuksköterskorna erfor att det var vanligt att patienterna började småprata eftersom de då 

fick tid till att lära känna sjuksköterskorna och började att anförtro sig till dem (Iranmanesh 

et al., 2010; Tobin, 2012; Strang, Henoch, Danielson, Browall, & Melin-Johansson, 2013). 

Sjuksköterskorna menade att för att bygga en relation så måste de få patienternas tillit först. 

Eftersom cancerpatienter var känsliga och befann sig i en svår period i livet så behövde 

sjuksköterskorna vara nära, ha förståelse och lära känna dem. Sjuksköterskorna upplevde att 

patienterna hade lättare att berätta om sin situation då en nära relation upprättades med 

sjuksköterskorna. Det var till hjälp och underlättade för sjuksköterskorna att stödja och inge 

hopp till patienterna (Reinke, Shannon, Engelberg, Young, & Curtis, 2010; Maskor et al., 

2013). Ibland berättade patienterna mer för sjuksköterskorna än den egna familjen, något 

som sjuksköterskorna beskrev som hedrande när de fick det förtroendet (Maskor et al., 2013; 

Strang et al., 2013).  
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När sjuksköterskorna kunde prata med patienterna och få dem att öppna sig och uttrycka 

sina innersta känslor så hade de erfarenhet av att även den fysiska smärtan kunde lindras i så 

hög grad att läkemedel inte längre behövdes (Seyedfatemi, Borimnejad, Hamooleh, & 

Tahmasebi, 2014). Sjuksköterskorna uppgav att det var viktigt att sitta nära patienterna och 

se dem i ögonen och beröra dem fysiskt. Detta för att det inte skulle finnas några hinder 

mellan dem och för att lättare kunna skapa en förtroendefull relation (Maskor et al., 2013). 

En sjuksköterska beskrev närhet på följande sätt “We always assured our new patients: 

‘Whatever happens, we will be there for you, we won’t abandon you’. That gives peace of 

mind.” (Stang et al., 2013 s.564). I relationen ger sjuksköterskor patienter ett löfte om att 

finnas där för dem (Strang et al., 2013). 

Sjuksköterskorna upplevde att relationen och förtroendet de skapat med patienterna var 

extra viktigt de gånger sjukvården misslyckades i kommunikationen, så att patienten 

hamnade i osäkerhet. Detta visade sig när sjuksköterskorna undvek eller inte svarade ärligt 

på patientens frågor. De upplevde att relationen till patienterna förändrades när de fick sin 

diagnos, eftersom sjuksköterskorna inte alltid varit ärliga så upplevde sjuksköterskorna att 

de brutit de förtroende patienterna tidigare visat dem (Tobin, 2012). 

5.1.2 Information kring patientens situation 

Sjuksköterskorna upplevde att när de hade för lite information kring patienternas situation 

så skapades en osäkerhet där samtalet med patienterna blev lidande. Det resulterade i att 

patienterna blev irriterade och arga på sjuksköterskorna vilket i sin tur skadade deras 

relation. Sjuksköterskorna erfor att de ofta var otillräckligt förberedda och saknade väsentlig 

kunskap kring hur de interagerade med patienterna när de ställde svåra frågor. 

Sjuksköterskorna upplevde detta som utmattande och det skapade en oro i att uttrycka sig fel 

till patienterna (McLennon, Uhrich, Lasiter, Chamness & Helft, 2013b; McLennon et al 

2013a; Tobin, 2012; Reinke et al., 2010; Banerjee et al., 2015; Watts, Botti, & Hunter, 2010). 

Sjuksköterskorna hade även erfarenheter av att fråga patienterna vad de visste angående sin 

sjukdom. Det gav dem information kring vad patienterna hade för förväntningar och vad de 

visste om sin diagnos. Sjuksköterskorna upplevde att det tog mycket energi att inte veta och 

det ledde till att de undvek samtal som kunde leda till frågor om patientens situation (Tobin, 

2012; Banerjee et al., 2015; McLennon et al., 2013a).  

Vid de tillfällen när läkarna inte hade berättat för patienten om dennes diagnos och prognos 

så upplevde sjuksköterskorna svårigheter att möta patienten utifrån dennes situation, detta 

på grund av att sjuksköterskorna önskade vara ärliga mot patienterna. Eftersom det inte var 

sjuksköterskornas uppgift att ge diagnosrelaterad information, så var det svårt att föra ett 

samtal med patienterna då vissa frågor behövde undvikas. En sjuksköterska uttryckte det 

som följande ”Most of the apprehension… is based on not having the complete picture…” 

(McLennon et al, 2013b. s.117). Ibland skrev inte läkarna tillräckligt utförligt i journalen eller 

gav sjuksköterskorna för lite muntlig information angående patienterna. Detta bidrog till att 

sjuksköterskorna erfor en brist på kunskap om patienterna (McLennon et al., 2013b; Watts, 

Botti, & Hunter, 2010). För att kunna skapa en bild av patientens situation och känna sig 

tryggare i att svara på frågor så hade en del sjuksköterskor som vana att följa med läkarna in 
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till patienterna när denne skulle ge information kring patientens sjukdom. Det gjorde det 

även lättare att interagera med patienterna på ett lämpligt sätt när de visste vad patienterna 

hade fått information om (McLennon et al., 2013a; Reinke et al., 2010; McLennon et al, 

2013b).  

5.1.3 Vara professionell 

Sjuksköterskorna uttryckte en osäkerhet kring att visa sympati för patienterna utan att tycka 

synd om dem. De beskrev att det kände en oförmåga att kommunicera empatiskt och det var 

svårt att veta hur patienterna uppfattade det. De var medvetna om att en stor del av deras 

arbete innebar kommunikation men tyckte att de fått för lite utbildning om hur 

kommunikationen utformas. Att sjuksköterskorna inte hade tillräcklig kunskap kunde vara 

en orsak till att de inte var tillräckligt tydliga i sin kommunikation och det i sin tur ledde till 

onödigt vårdlidande för patienterna och deras familjer (Banerjee et al., 2015; McLennon et 

al., 2013b). 

En del sjuksköterskor kände sig motvilliga till att samtala med patienterna om ämnen som 

handlade om patientens sjukdom eller prognos, men gjorde detta med en känsla av ansvar 

och skyldighet. De ansåg att det egentligen inte var deras uppgift men att patienterna hade 

rätt att få en chans till att förbereda sig inför livets slut. När patienterna hade kommit långt i 

sin sjukdom så handlade det inte alltid längre om att bota utan om att inge hopp och uppnå 

små mål i livet. Det handlade om att hjälpa dem att acceptera och planera för livets slut 

(McLennon et al., 2013a; McLennon et al., 2013b).  

Sjuksköterskorna var medvetna om att en stor del av samtalen handlade om att lyssna. Det 

handlade inte alltid om att säga rätt saker utan att låta patienten ventilera sina frågor. Detta 

uppfattades ibland som obekvämt av sjuksköterskorna då de var tvungna att svara på frågor 

som handlade om meningen med livet och prata med patienterna om vad de vill uppnå i livet 

den lilla tid som fanns kvar. De kände sig även obekväma med att tala om intima frågor, 

särskilt med patienter av motsatt kön. Sjuksköterskorna hade även erfarenhet av att känna en 

besvikelse mot sig själva för att de inte varit tillräckligt raka och ärliga mot patienterna 

(Banerjee et al., 2015; McLennon et al., 2013a; Tay, Ang, & Hegney, 2012). Patienterna var i 

en svår situation och detta kunde ibland innebära att de blev utåtagerande och ilskna. En 

sjuksköterska beskrev svårigheten enligt följande: 

It’s a hard balance… even though you think they’re angry at you they are just angry at, they 

need to be angry at something but then you feel it, so it is really hard to know where to draw 

the line…(Watts et al., 2010) 

Sjuksköterskorna erfor att det var svårt att veta om de skulle säga ifrån och om det var riktat 

mot dem eller om det berodde på att patienterna behövde få ventilera sina känslor (Watts et 

al., 2010). Patienter i livets slut som led av cancer behövde stöd från sjuksköterskorna som 

kunde vara deras trygghet och som hjälpte dem att sätta ord på sina känslor och bekräftade 

dem så att de kunde hitta sina egna svar.  Sjuksköterskorna beskrev detta: 
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The nurses stated that when the patients had the opportunity to put their fears and matters 

into words, the conversation could help the patients find their own answers. A vital aspect was 

to confirm the patient’s feelings and acknowledge the patient’s perceptions (Strang, et al., 

2013. s. 564)  

En del sjuksköterskor ansåg att det var deras uppgift att stå vid patientens sida och stötta 

dem när det var som svårast och att det var deras ansvar att få patienterna att inse att deras 

livskvalitet var viktig (McLennon et al., 2013a; Seyedfatemi et al, 2014; Strang et al., 2013).  

Vissa sjuksköterskor uppgav att de kände sig trygga och bekväma i sin roll att stödja patienter 

i livets slut. De kände att de gjorde skillnad när de hade möjlighet svara på de frågor som 

patienterna hade. Vissa sjuksköterskor ansåg även att eftersom patienten var i en så svår tid i 

livet så var det deras skyldighet att ha förmåga att stötta dem (McLennon et al., 2013a; 

McLennon et al., 2013b; Seyedfatemi et al., 2014).  

5.2 Finna balans i kommunikationen 

Under detta tema framkom två subteman; Vara följsam och personligt påverkad. 

Sjuksköterskor ansåg att det behövde vara inkännande för att veta om patienten var redo för 

att samtala samt respektera patienters olikheter. De belyser vikten att lyssna och låta 

patienter ventilera sina känslor. Samt erfarenheter av att skärma av sig känslomässigt eller 

att tvärtom låta känslorna ta över vilket kunde orsaka ångest. 

5.2.1 Vara följsam 

Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att vara närvarande och lyssna på patienterna, att 

vara närvarande och visa att de finns där för dem så att samtalet inte går ut på att lösa 

problem. Det var viktigt att hitta en balans i samtalen där patienterna blir erbjudna en chans 

att öppna sig och där sjuksköterskorna inte går för djupt in i samtalet eftersom det var lätt att 

forcera samtalet innan patienten var redo för det. Sjuksköterskornas erfarenheter var att 

patienterna kommer att berätta om de aktivt lyssnade, ställde öppna frågor och anpassade 

samtalet efter vad patienterna behövde (Mc Lennon et al., 2013a; Seyedfatemi et al., 2014; 

Strang et al., 2013). Det var viktigt att känna in vilken patient de hade framför sig och vilken 

känslomässig status patienten befann sig i så att de inte forcerade samtalet eller undvek det. 

Varje patient behövde utvärderas individuellt så att sjuksköterskorna visste vad patienterna 

hade för behov och om de var redo för samtal. Det var viktigt att få patienterna att förstå sin 

situation, så att de kunde se vad som var viktigt i deras liv. Att patienterna hade kunskap och 

förståelse kring sin sjukdom gjorde att sjuksköterskorna lättare kunde möta dem i samtalet 

(McLennon et al., 2013a; McLennon et al., 2013b; Reinke et al., 2010; Strang et al., 2013; 

Tobin, 2012). 

Sjuksköterskorna erfor att när patienterna inte var redo att prata om sin sjukdom så var det 

viktigt att respektera det. Det var särskilt i början av sjukdomsförloppet när patienterna var 

nyligen diagnosticerade som sjuksköterskorna fick en känsla av att de lyssnade men inte hade 
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förmåga att ta till sig det dem sa. Patienterna kunde fortfarande vara i ett stadium av 

förnekande (Tay et al., 2012; Banerjee et al., 2015). Det var viktigt att respektera patienternas 

integritet och vänta tills patienterna beslutade sig för att prata. Sjuksköterskorna kunde läsa 

av patienterna, antingen genom det de sa eller hur de uppträdde. Sjuksköterskorna kunde 

inte förutsätta att de aldrig ville samtala om döden. När patienterna var redo så upplevde 

sjuksköterskorna att de signalerade det (Banerjee et al., 2015; McLennon et al., 2013a; 

McLennon et al., 2013b; Strang et al., 2013). En sjuksköterska menade att patienten gav 

tecken till samtal på detta sätt: 

Sometimes patients simply asked “how much time do I have?” In other situations nurses 

described oblique references such as “The person will say to you, ‘you know, I really need some 

new tennis shoes but I just wonder should I invest in them, you know, they're not going to do 

me any good in a few months’.” (McLennon et al., 2013a. s.431) 

Genom att se patienternas signaler så kunde sjuksköterskorna lättare ta initiativet till samtal 

(McLennon et al., 2013a). Att förstå och lyssna in patienternas vilja var viktigt. Det kunde till 

exempel vara en vilja att aldrig prata om döden eller att lyssna på patienternas vilja att få 

komma hem och spendera den sista tiden i hemmet. Sjuksköterskorna upplevde detta som 

tillfredställande när de kunde underlätta för patienterna (Strang et al., 2013; Iranmanesh et 

al., 2010). 

Sjuksköterskor kände att de var tvungna att vara ärliga mot patienterna trots att de var 

obekvämt att samtala om dåliga besked. De oroade sig för patienternas reaktion, då de inte 

ville släcka deras hopp. En sjuksköterska uttryckte ”I don’t like to diminish hope” (McLennon 

et al., 2013b. s.117). Ibland upplevde de att samtalet kom oväntat för patienten och det hopp 

som patienten hade kvar släcktes. Sjuksköterskorna erfor att det var viktigt att vänta till rätt 

tid men upplevde en oro över att tiden för samtal aldrig skulle bli aktuell, vilket medförde att 

det var svårt att värna om patienternas hopp (McLennon et al., 2013a; Tay et al., 2012; 

Strang et al., 2013). De upplevde att det var svårt att veta hur de skulle förhålla sig till 

patienter som hade förlorat hoppet. De upplevde en utmaning i att veta vad de skulle säga till 

patienterna för att de skulle återfå en glimt av hopp och lindra deras lidande (Banerjee et al., 

2015). Det var extra svårt att samtala om döden och framtiden med yngre patienter som hade 

en stark förnekelse kring sin sjukdom. Sjuksköterskor undvek att komma in på sådana 

ämnen i dessa fallen eftersom de inte ville släcka hoppet för patienterna (McLennon et al., 

2013b). 

Sjuksköterskorna menade att det fanns svårigheter i samtalet beroende på vilken patient det 

var. Patienterna är olika med olika bakgrund, ålder och kön och ser på döden olika (Banerjee 

et al., 2015). Religionen spelade stor roll när sjuksköterskorna anpassade sig till vilken 

patient de hade framför sig. Sjuksköterskornas erfarenhet var att religionen spelade stor roll i 

hur patienterna såg på döden och deras sätt att acceptera sin situation. I Asien talade 

sjuksköterskorna inte lika mycket med patienterna eftersom det i deras olika kulturer ansågs 

oacceptabelt eller stötande. Det var även en princip i dessa kulturer att hålla dåliga nyheter 

osagda (Tay et al., 2012). 
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5.2.2 Personligt påverkad 

Att dagligen samtala med patienterna om svåra ämnen och komma så nära döden upplevde 

sjuksköterskorna som påfrestande, vilket gjorde att de utvärderade sitt eget liv och såg det 

med nya ögon (Iranmanesh et al., 2010; Watts et al., 2010). Det orsakade ångest hos en del 

sjuksköterskor, vilket en sjuksköterska beskrev: 

I had a patient who had metastases throughout the body and she was filled with death anxiety. 

The situation totally drained my energy and it triggered my own thoughts. It was terrible to 

meet her or support her; the anxiety was all around her. (Strang et al., 2013 s.565) 

Sjuksköterskorna erfor att det var en utmaning att ha personliga gränser så att de kunde 

stödja utan att bli personligt påverkade. När sjuksköterskorna misslyckades med att sätta 

upp gränser så orsakade det ångest och dränerade dem på energi även utanför arbetet. De 

kunde vakna på natten och fundera över hur patienterna kände sig (Banerjee et al., 2015; 

Strang et al., 2013; Tobin, 2012).  

En annan svårighet var enligt sjuksköterskorna att de kom så nära patienterna att de blev 

känslosamma under samtalen vilket gjorde det svårt att utföra jobbet som sjuksköterska. De 

var inte alltid medvetna om att de inte kan hantera det och det tär på dem. Vissa dagar kunde 

de även känna av detta och då ägnade de dagen till att tillfredsställa patienternas medicinska 

och fysiska omvårdnadsbehov istället (Banerjee et al., 2015; McLennon et al., 2013a; Watts et 

al., 2010).  

Sjuksköterskorna upplevde att det var svårare att kommunicera med patienter som var 

otrevliga och aggressiva. Sjuksköterskorna visste att de var tvungna att sätta upp personliga 

gränser för att undvika att ta illa vid sig, men att det inte alltid lyckades (Banerjee et al., 2015; 

Strang et al., 2013; Tay et al., 2012; Watts et al., 2010). Sjuksköterskorna tyckte att det i vissa 

fall var svårt att inte bli för avskärmade gentemot patienterna och därmed bli nonchalanta, 

vilket gjorde det svårare att agera stödjande (Watts et al., 2010). En del sjuksköterskor 

föredrog att inte samtala om döden och negativa besked. De upplevde det svårt att svara på 

frågor om hur framtiden såg ut, då frågor som dessa kunde bli för personliga. Det hände att 

de tog med sig arbetet hem, men de var tvungna att lära sig styra sina känslor och inte bli 

påverkade av oro och ångest utan agera professionellt i sin roll som sjuksköterskor 

(McLennon et al., 2013a; Watts et al., 2010; Iranmanesh et al., 2010). 

6 DISKUSSION 

Under denna rubrik följer en diskussion kring resultatet relaterat till tidigare forskning och 

de teoretiska perspektivet. Metoden diskuteras gällande examensarbetets förfarande, styrkor 

och svagheter. Sedan följer en etisk diskussion och förslag till vidare forskning. 
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6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

kommunikation med patienter i samband med cancersjukdom. Det framkom tydligt i 

resultatet att sjuksköterskor erfor att det var viktigt att skapa en relation med patienter. 

Sjuksköterskor erfor vidare att det var viktigt att ha all information kring patienternas 

situation för att kunna kommunicera med dem. De var medvetna om vad det innebar att vara 

professionella men erfor att det inte alltid var enkelt i praktiken. Sjuksköterskor uppgav att 

det var flera faktorer om medverkade till att lyckas med samtalet såsom att vara närvarande, 

att lyssna, vara följsam och inkännande till patientens behov. Sjuksköterskor hade även 

erfarenheter av att samtalen och relationen till patienterna kom för nära den personliga 

sfären, vilket gjorde att de började reflektera över sitt eget liv och det i sin tur kunde orsaka 

ångest. 

Resultatet visade att tiden var en viktig faktor för att ge möjlighet för sjuksköterskor att skapa 

en relation till patienterna för att underlätta kommunikationen. Sjuksköterskor uppgav att 

patienterna efter en tid öppnade upp sig för dem. Detta skedde när de lärde känna 

patienterna mer. För att lära känna en annan person krävs det ömsesidighet, respekt och 

ärlighet. Även tidigare forskning visar att patienter har ett behov av att sjuksköterskor finns 

tillgängliga och skapar en atmosfär där de får möjlighet att uttrycka sina känslor (Matiti & 

Trorey, 2008; Thorne et al., 2008; Abt Sacks et al., 2016; Clucas, 2016). Tidigare forskning 

visar också att det på grund av tidsbrist och mycket administrativa uppgifter gör det svårt för 

sjuksköterskorna att få tid till patientnära vård (Karadzinska-Bislimovska et al., 2013; Chan, 

Jones & Wong, 2012). Utifrån detta visar både resultatet och tidigare forskning att 

sjuksköterskor och patienter behöver få utrymme för samtal och lära känna varandra, men 

det finns ett behov av tid i sjukvården för att detta ska vara möjligt. Tidsfaktorn medför att 

möjligheten till att bygga en relation och ha givande samtal blir en utmaning. Sjuksköterskor 

beskriver att det var i omvårdnadssituationerna som patienterna fick tid och därmed 

öppnade sig för sjuksköterskorna. Det visade att sjuksköterskor som var närvarande med 

patienterna visade att det fanns tid, att sjuksköterskorna var här och nu med hela sin person. 

Detta skapade ett samtalsrum där patienten får tid och möjlighet att öppna sig. Resultatet 

visade vidare att patienter behöver tid för att kunna öppna upp sig inför sjuksköterskorna, 

detta skedde ofta genom att patienter observerade sjuksköterskorna i hur de bemötte dem. 

På det sättet skapade patienterna en bild av sjuksköterskorna vilket kunde göra dem tryggare 

i att öppna sig. Fredriksson (2003) skriver att patienter har en fasad som har två funktioner. 

Det handlar om att dölja lidandet både för andra och för sig själv genom att patienter ser sig 

själv som ett offer eller som en stark individ. Den här fasaden kan göra att patienter behöver 

tid för att skapa tillit och en relation till sjuksköterskor där de sedan kan berätta om sitt 

lidande. 

Resultatet visade att sjuksköterskor hade erfarenhet av att patienter inte alltid var redo att 

samtala om sin sjukdom. Patienter var i ett stadium av förnekelse och det var viktigt att vänta 

på att patienterna gav en signal att de var redo. Detta stärks i tidigare forskning som visar att 

patienter i ett tidigt stadium i sjukdomsprocessen flyr från tankarna men att synen på livet 

senare ändras och de börjar prioritera annorlunda (Hvidt, 2015; Thorne, Oliffe, & Stajduhar, 

2012). Ett sätt att se på detta är enligt Fredriksson (2003) som en fasad, ett skydd mot att 
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möta lidandet men det kan också orsaka lidande. När lidandet blir outhärdligt så blir det en 

spricka i fasaden och detta blir en vändpunkt där patienten för första gången vågar be om 

hjälp och kommer i kontakt med vården. Det var när denna fasad spricker som 

sjuksköterskor i resultatet hade erfarenhet av att patienterna gav en signal att de var redo att 

samtala. Vidare visade resultatet även att det var viktigt att vara lyhörd inför patienten och 

respektera om patienten inte var redo att prata om sin situation. Eftersom patienterna flyr 

från tankarna kring sjukdomen så kan det tolkas som att patienterna inte är redo. Om 

sjuksköterskan forcerar och inte är lyhörd mot patienten så har sjuksköterskan misslyckats 

med att sätta patienten i centrum och lyssna in dennes behov. Patienter beskriver även att 

det är viktigt att sjuksköterskor har egenskaper såsom empati, tillgivenhet och att de lyssnar 

på patienten och anpassar sig till patientens individuella behov (Abt Sacks et al., 2016; 

Thorne et al., 2008; Matiti & Trorey, 2008). 

Resultatet visade att sjuksköterskor hade erfarenhet av att patienter som drabbats av cancer 

var känsliga. Även tidigare forskning visar att patienter som får en cancerdiagnos går igenom 

en kris där livet inte längre är självklart och att patienterna går igenom en process där döden 

gör sig påmind (Hvidt, 2015; Thorne, Oliffe, & Stajduhar, 2012). Tidigare forskning visar 

vidare att patienterna upplever sig ensamma i sin process där både anhöriga och 

sjukvårdspersonal inte lyssnar eller ger bekräftelse på deras känslor (Tobin & Begley, 2008; 

Knott et al, 2012). Fredriksson (2003) skriver att patienten försöker hantera sitt lidande men 

att när ingen ser eller hör lidandet, eller ignorerade det, så väcktes en känsla av skam. Denna 

känsla bidrar vidare till en känsla av utanförskap. Här kan ett samband ses mellan tidigare 

forskning som beskriver patienters livskris, ensamhet och avsaknad av bekräftelse samt 

resultatet som beskriver sjuksköterskors upplevelse av patienter med en cancerdiagnos som 

känsliga. I kommunikationen är det därför av vikt att patienterna får chans att uttrycka sitt 

lidande och att sjuksköterskor visar att de finns där. Resultatet visade även att sjuksköterskor 

hade erfarenhet av att ge patienterna det löftet genom sin närhet. Fredriksson (2003) menar 

att när patienten har kapitulerat och inte längre kan dölja sitt lidande så kommer varför-

frågan att dyka upp. Med det menas till exempel -varför just jag? eller -varför just nu? Dessa 

frågor kommer upp i lidandeberättelsen och då skapas förbindelsen där sjuksköterskan ger 

ett löfte om att hjälpa patienten att hitta sina svar. Detta gör att patienten öppnar sig för 

relationen och vågar be om hjälp. Genom att sjuksköterskor visade att det fanns där för 

patienten så kan det kopplas samman med Fredrikssons (2003) teori om lidande och 

förbindelse.  

Vidare visade resultatet att sjuksköterskor hade erfarenheter av vikten att beröra patienterna 

fysiskt genom att sitta nära. Detta minskade barriärerna mellan dem och gjorde det lättare 

att skapa en relation. Även tidigare forskning visar att patienter värderar icke-verbal 

kommunikation högt genom att de vill att sjuksköterskor ska vara nära och lyssna (Abt Sacks 

et al., 2016; Thorne et al., 2008). Fredriksson (2003) lyfter att det i det vårdande samtalet 

finns vårdande beröring. Genom vårdande beröring så har sjuksköterskor för avsikt att skapa 

en relation och förmedla känslor. Fysisk beröring kunde vara ett sätt att relatera när orden 

inte räckte till. I kommunikationen har den fysiska beröringen en viktig funktion genom att 

det ofta är svåra ämnen och känslor som ska kommuniceras och det kan då vara en utmaning 
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att sätta ord på dessa känslor. Därför kan den fysiska beröringen och den icke-verbala 

kommunikationen att vara ett bra komplement. 

Resultatet belyste att sjuksköterskor hade ett behov av att vara ärliga mot patienterna men 

att detta kunde vara svårt då de saknade information kring patienternas situation. 

Sjuksköterskor kände en osäkerhet kring att föra samtal med patienter då de inte visste hur 

mycket information patienterna fått från läkarna. Patienterna uppger att det är viktigt att få 

uppdaterad information i rätt mängd. Det är även viktigt att det inte ges olika information 

beroende på vem de pratade med, då detta kan orsaka förvirring (Matiti & Trorey, 2008; Abt 

Sacks et al., 2016; Clucas, 2016). Utifrån både resultatet och tidigare forskning kan slutsatser 

dras att ärlighet och information är en viktig del i kommunikationen med patienter med 

cancersjukdom. Detta stärks även i Patientlagen (SFS 2014:821) som beskriver vikten av 

patienternas rätt till information. En risk kring att inte ge information korrekt är att 

patienterna får en bild av vården som opålitlig när kommunikationen tvärprofessionellt inte 

fungerar. Vilket kan göra att bemötandet blir bristfälligt. I samband med att den här 

patientgruppen är i ett redan utsatt läge finns det risk att de utsätts för ett onödigt 

vårdlidande. Resultatet visade att sjuksköterskor hade tagit för vana att följa med läkaren in 

till patienterna när de gav viktig information eller så frågade sjuksköterskorna patienterna 

vad de fått för information tidigare. Detta för att få en bättre bild av vad patienterna visste 

om sin situation. Tidigare forskning visar också att läkare anser att det är viktigt att 

tillhandahålla sjuksköterskor med uppdaterad information om patienterna, eftersom det är 

sjuksköterskorna som står patienterna närmast (Lancaster, 2015). Detta står dock i motsats 

till det sjuksköterskorna visade sig uppleva i resultatet. Utifrån den kunskapen som kommit 

fram i det här examensarbetet så framkommer det att det finns hinder i kommunikationen 

tvärprofessionellt som försvårar att informationen till patienterna ges på ett lämpligt sätt. 

Resultatet visade även att sjuksköterskor erfor att de hade ett ansvar och skyldighet att 

samtala med patienter trots att det ansåg att vissa delar av samtalet inte låg i deras roll som 

sjuksköterskor. Trots att de inte tyckte att det var deras uppgift att ge svåra besked så ansåg 

sjuksköterskor att patienter hade rätt att få möjlighet till att förbereda sig inför livets slut. 

Detta visar sig också i tidigare forskning där patienter har ett behov av att vara delaktiga och 

involverade i sin sjukdomsprocess och därmed ha möjlighet att vara med och påverka vården 

och de behandlingar de går igenom (Matiti & Trorey, 2008). Patienters rätt till delaktighet 

stöds även i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) som skriver att vården ska tillgodose 

patienternas rätt till trygghet och självbestämmande. Fredriksson (2003) beskriver att det är 

en asymmetri i vårdrelationen där sjuksköterskor beskrivs som de aktiva och patienter som 

de passiva, det är sjuksköterskors uppgift att få patienter mer aktiva i samtalet. Patienters 

lidande ger upphov till passivitet. Det kan vara svårt för patienten att uttrycka sin 

lidandeberättelse, men om sjuksköterskor lyckas stärka patienter så kan det öka dennes 

förmåga att samtala och det ger en känsla av autonomi. Både resultatet och tidigare forskning 

visar att sjuksköterskor och patienter anser att det är viktigt att lyssna till varandra (Abt 

Sacks et al., 2016; Thorne et al., 2008; Matiti & Trorey, 2008). Genom att lyssna på patienten 

så behöver inte sjuksköterskor ta på sig ansvaret kring svåra besked utan det räcker med att 

lyssna på patienter och deras lidandeberättelse. Detta hjälper patienter att bli mer aktiva och 

det ökar deras delaktighet i samtalet. Det är däremot enligt Fredriksson (2003) 
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sjuksköterskans ansvar att bjuda in patienten i en gemenskap där lidandet kan upplevas 

uthärdligt. Det här kan även styrkas i International Council of Nurses (2014) etiska kod där 

det beskrivs att sjuksköterskor har grundläggande ansvar i att lindra lidande och främja hälsa 

samt ett ansvar i att uppvisa professionella värden såsom respektfullhet, lyhördhet och 

medkänsla.  

Vidare visade resultatet att sjuksköterskor hade en rädsla i att släcka patientens hopp och att 

de erfor att det var svårt att värna om hoppet och att möta patienter som redan hade tappat 

hoppet. Sjuksköterskor uppgav att det inte visste vad de skulle säga till patienterna. Även 

tidigare forskning visar att patienterna anser det viktigt att bibehålla hoppet genom 

sjukdomens alla faser och att döden är lättare att möta när hoppet finns kvar (Eun et al, 

2016; Thorne et al., 2012). Sjuksköterskor upplevde det svårt att bibehålla och upprätta hopp 

hos patienterna och patienterna menar att få behålla hoppet är en viktig del i 

sjukdomsprocessen. Här visar resultatet och tidigare forskning att det finns en 

kunskapslucka där patienterna menar att det är viktigt att bibehålla hopp genom sjukdomens 

alla faser. Medan sjuksköterskorna upplevde att det saknas kunskap i vad de ska säga och 

göra för att bibehålla patienternas hopp. Det blir komplicerat då de får svårt att mötas, vilket 

kan leda till att någon av parterna blir missnöjda. Fredriksson (2003) beskriver den caritativa 

delen i vårdandet och menar att sjuksköterskor ska vårda med ömsesidighet och medlidande 

för att kunna lindra patienters lidande. Detta beskrivs som caritas vilket betyder kärlek och är 

grunden för omvårdnaden. Fredriksson (2003) menar att sjuksköterskans förhållningssätt 

ska vara enligt caritativ etik. Det är i gemenskapen med kärleken som grund, där 

sjuksköterskor och patienter kan mötas och där sjuksköterskor genom att lyssna och vara 

närvarande kan stärka patienternas hopp. Genom att lyssna och vara närvarande behöver 

sjuksköterskorna inte alltid veta vad de ska säga till patienterna utan det räcker att finnas där 

för dem och möta deras lidande.  

I resultatet framkom att sjuksköterskor erfor att patienter reagerade annorlunda beroende på 

bakgrund och kulturella skillnader. Men i slutändan så spelar det ingen roll vem patienten är 

eller vilket ursprung denne har. Fredriksson (2003) menar att det är genom förförståelsen 

som sjuksköterskor tolkar det som patienten berättar, utifrån tidigare erfarenheter och 

kunskap. Det kan diskuteras huruvida sjuksköterskor borde göra sig en bild av patienterna 

utifrån sin förförståelse kring kultur. Att patienter kommer från en annan kulturell bakgrund 

betyder inte att de i grund och botten har andra behov. I kommunikationen handlar det 

fortfarande om att lyssna in patienten och möta dennes behov utifrån patienten som person 

och inte som kulturell varelse. 

Resultatet visade att sjuksköterskor ofta upplever att relationen till patienterna kom dem för 

nära och att de hade svårt att sätta upp personliga gränser. Antingen så skärmade de av 

gentemot patienterna eller så blev de känslomässigt påverkade. Detta visade sig genom oro 

och ångest men sjuksköterskor var inte alltid medvetna om att de tog avstånd eller blev 

känslomässigt påverkade. Fredriksson (2003) menar att i relationen så möts inte patienten 

och sjuksköterskan bara i sina roller utan även som människor där relationen blir mer 

personlig. Närvaro beskrivs som med-varo, och med det menas att sjuksköterskor ska vara 

tillgängliga för patienter med hela sin person. Detta står i kontrast till resultatet där 

sjuksköterskorna upplevde ångest och obehag av att bli för personligt involverade. Samtidigt 
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som teorin menar att sjuksköterskor ska finnas tillgängliga för patienterna. Det gör att det 

blir en utmaning att hålla relationen på en professionell nivå och samtidigt vara personlig 

men inte privat. Denna utmaning styrks även i tidigare forskning där patienterna vill att 

sjuksköterskorna ska visa upp personliga egenskaper såsom empati, tillgivenhet och 

känslighet (Abt Sacks et al., 2016; Thorne et al., 2008; Matiti & Trorey, 2008). Det kan bli en 

utmaning att hålla balansen i kommunikationen och relationen. Där sjuksköterskor vågar 

möta det svåra i patientens berättelse och bli berörd av den. Men samtidigt behålla sin 

professionella roll som enligt International Council of Nurses (2014) etiska kod bland annat 

innebär att visa medkänsla på ett anpassat sätt. Fredriksson (2003) beskriver den 

beskyddande beröringen som en motsats till den vårdande beröringen som innebär att skapa 

en relation och förmedla känslor. Det är ett sätt att skydda sig mot emotionell smärta både 

för sjuksköterskor och patienter. Det är en motsats till den vårdande beröringen som 

associeras med positiva känslor. Den beskyddande beröringen kan vara ett sätt att skydda sig 

från att komma för nära i relationen. Om lidandet för sjuksköterskor eller patienter upplevs 

outhärdligt så kommer någon av dem att kliva ur relationen antingen genom att inte släppa 

patienten lika nära och avskärma sig eller att fokusera på de medicinska åtgärderna i mötet 

med patienterna. Resultatet visade även att sjuksköterskor tyckte att det var jobbigt att 

kommunicera när patienter var aggressiva och otrevliga. De hade även här svårt att sätta upp 

personliga gränser och istället för att skapa en relation så skapar de distans vilket även stärks 

av Fredriksson (2003).  

Syftet med detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

kommunikation för att ha möjlighet ge sjuksköterskor kunskap om vilka komponenter i 

kommunikationen som uppfattas som utmanande. Genom att belysa delarna i det vårdande 

samtalet i relation till sjuksköterskors upplevelse av kommunikation. Så finns det en 

förhoppning om att sjuksköterskor ska ha en ökad möjlighet att hålla det kommunikation på 

en professionell nivå. De kan därmed undvika att låta sig påverkas personligen samt att ha 

möjlighet att ge patienterna ett bättre möte i vården. 

6.2 Metoddiskussion 

Innan intresseområdet valdes så gjordes en grundlig databassökning för att se att det fanns 

tillräckligt med artiklar för vald metod. Enligt Forsberg och Wengström (2016) så är det en 

förutsättning att det finns tillräckligt med studier av god kvalitet för att kunna göra en 

systematisk litteraturstudie. Evans (2002) metod valdes eftersom det enbart framkom 

kvalitativa artiklar i databassökningen och för att få en större förståelse för fenomenet. En 

litteraturstudie med beskrivande syntes var den som ansågs passande för att kunna svara på 

syftet. Problemområdet valdes eftersom författarna ansåg att kommunikationen inom 

onkologi var intressant. När syftet var formulerat avgränsades sökningarna genom att 

använda olika sökord som ansågs relevanta för att svara på syftet. Sökningarna gjordes i 

databaserna Cinahl Plus och PubMed vilka Forsberg och Wengström (2016) anser vara 

databaser som är lämpliga då de är en bred bas för omvårdnadsforskning. Även manuella 

sökningar gjordes genom att studera referenslistan i de artiklar som hittades. Två av 

artiklarna som är med i resultatet är sökta på detta sätt. Inga artiklar exkluderades utifrån 
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forskningsland, en artikel från Iran och en från Asien valdes då det svarade på syftet. Detta 

medförde dock att artikeln från Asien bidrog med kulturella skillnader i jämförelse med 

resterande artiklar i resultatet. Detta kan ses som en svaghet eftersom den skiljer sig få de 

andra artiklarna. Den valdes trots det med i resultatet eftersom den bidrog till att få en annan 

dimension i examensarbetet och hade andra relevanta nyckelfynd som gav mervärde åt 

resterande artiklar. Axelsson (2012) menar att det inte går att utesluta vissa artiklar enbart 

på grund av att de inte stämmer överens med resterande artiklar som inkluderats eller 

stämmer överens med författarens åsikter. 

Artiklar som till viss del hade specialistsjuksköterskors erfarenheter inkluderades i resultatet. 

Dessa ansågs relevanta för allmänsjuksköterskor då det i Sverige inte krävs att sjuksköterskor 

är specialistutbildade för att kunna arbeta på en onkologiavdelning. Studier gjorda på 

sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med barn upp till 18 år exkluderades då 

dessa var inom barnsjukvårdens kontext och dessutom skiljer sig kommunikationen åt när 

det gäller barn och föräldrar vilket kräver särskilda kunskaper.  

Nyckelfynden var för sig för att sedan sammanställa dem och diskutera om nyckelfynden som 

hittades var ungefär samma, detta för att minska risken för att missa nyckelfynd som svarade 

på syftet. Det kan ses som en styrka att jämföra och diskutera fynden tillsammans. Det gjorde 

materialet väl bearbetat och diskussionen medförde en djupare förståelse av materialet. Alla 

artiklar var skrivna på engelska och för att minska risken för feltolkningar och för att få en 

djupare förståelse för innebörden i studierna, översattes nyckelfynden till svenska med det 

engelska ursprungcitatet på baksidan. Detta för att kunna gå tillbaka till det ursprungliga 

citatet och se att inga feltolkningar skett. Kjellström (2017) menar att studenter ofta har 

begränsade engelska kunskaper vilket kan göra det svårt att göra rättvisa bedömningar och 

beskriva materialet utan feltolkningar. Under examensarbetets gång gick författarna även 

tillbaka till helheten i artiklarna för att säkra att inga omtolkningar förekommit eller att 

citaten var tagna ur sitt sammanhang. Detta kunde vara en svaghet eftersom det fanns risk 

att texten översattes felaktigt. Det var nödvändigt för att förstå innehållet och utgjorde därför 

en styrka för arbetet. Enligt Evans (2002) så används den beskrivande syntesen för att 

minska risken för omtolkning av datamaterialet. Nyckelfynden sorterades i olika grupper 

utifrån likheter och skillnader, dessa grupper utgjorde sedan teman och subteman och 

processen gjordes två gånger för att vara säkra på att materialet inte kunde beskrivas på 

annat sätt. Friberg (2012) skriver att det är viktigt att fundera på om det finns andra sätt att 

beskriva och gruppera materialet. Författarna har reflekterat över om det kan ha varit en 

svaghet att i ett så tidigt stadium namnge teman och subteman eftersom det fanns risk att bli 

begränsad i tanken då nyckelfynden eventuellt kunde grupperas annorlunda. Eftersom 

processen gjordes två gånger på skilda sätt så ses det som en styrka då materialet blev väl 

bearbetat och andra resultat inte trädde fram under denna process. Under processen uteslöts 

nyckelfynd som vid närmare granskning inte svarade på syftet. När resultatet beskrivs är det 

viktigt att vara uppmärksam på om det finns motsägelser i texten (Friberg, 2012). Vissa 

nyckelfynd visade sig ha stora likheter med andra nyckelfynd i andra subteman. Därför 

gjordes analysprocessen ännu en gång för att sortera i nyckelfynden ytterligare. Det gjorde att 

nyckelfynd även sorterades när beskrivningen av resultatet skrevs. Detta tillvägagångssätt 

ansågs öka kvalitén på det slutgiltiga resultatet. Nyckelfynden sorterades ännu en gång inom 
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sitt subtema för att skapa en röd tråd i texten och dessa abstraherades för att skapa en ny 

beskrivande syntes. 

Det finns kvalitetskriterier för kvalitativa studiers tillförlitlighet och berör giltighet, 

trovärdighet, och överförbarhet. Polit och Beck (2012) menar att giltighet innebär att 

resultatet grundar sig på studier av hög kvalitet som bidrar till en ökad förståelse av 

fenomenet som avses undersökas. Det innebär även att examensarbetet kan upprepas av 

andra som kan få fram ett liknande resultat. Genom att använda inklusions- och 

exklusionskriterier som utesluter till exempel barn och ungdomar samt 

undersökningspersoner annat än sjuksköterskor. Genom en tydlig metodbeskrivning ger det 

möjlighet för andra att med liknande förutsättningar få fram samma resultat. Det vårdande 

samtalet är ett ämne som inte förändras över tid. Sjuksköterskor kommer även i framtiden 

att möta och samtala med patienter som är i olika typer av livskriser där kommunikation är 

en viktig del. I resultatet framkommer att relationen mellan patienter och sjuksköterskor var 

av stor vikt för att ett samtal skulle kunna äga rum. Så länge sjuksköterskor arbetar 

personcentrerat så kommer relationen till patienterna ha betydelse. Detta gör att resultatet 

även håller över tid, vilket stärker giltigheten.  

Polit och Beck (2012) skriver att trovärdighet innebär att inte förvränga eller tolka studiens 

resultat felaktigt. Det ses som en styrka att nyckelfynden togs ut var för sig för att sedan 

jämföra dem. Detta för att säkerställa att de verkligen svarade på syftet. Detta 

tillvägagångssätt ökade trovärdigheten. Författarna har även under processen varit 

noggranna med att inte omtolka studiernas resultat genom att utgå ifrån nyckelfynden och 

beskriva vad dessa säger utan att själva tolka. Dessa har även bearbetats två gånger för att 

säkerställa trovärdigheten. Även när resultatet beskrevs skriftligt så citerades det tillbaka till 

originalstudierna och nyckelfynden har varit grunden för framskrivningen av resultatet för 

att stärka trovärdigheten. Genom att noggrant ha beskrivit hur urvalet och analysen 

genomförts i metodavsnittet, så ger det en möjlighet för läsaren att följa processen och 

bedöma trovärdigheten i resultatet. Författarna har även reflekterat över sin egen 

förförståelse. Priebe och Landström (2017) menar att förförståelse är något som forskaren 

inte bara får genom studier utan även genom livserfarenheter och värderingar. Att reflektera 

kring förförståelsen ökar trovärdigheten i en studie. Polit och Beck (2012) menar att åsikter 

och personliga värderingar inte hör hemma i studiers resultat. Genom att författarna sedan 

tidigare har erfarenhet av att arbeta med människor så kan det finnas en viss risk att 

nyckelfynden plockades ut utefter förförståelse och tidigare erfarenheter. Författarna har 

dock ingen tidigare erfarenhet av kommunikation i den onkologiska kontexten. När resultatet 

sedan var färdigt så upplevde författarna att de lärt sig nya saker kring samtal och 

kommunikation, vilket tyder på att förförståelsen inte haft så stor påverkan i analysen.  

Överförbarhet innebär enligt Polit och Beck (2012), att resultatet kan överföras på andra 

grupper och i andra kontext. Eftersom det inte exkluderats något land så kan det anses öka 

arbetets överförbarhet eftersom det passar in i fler kulturer. Dock skulle det krävas större 

spridning av artiklarna i olika länder för att examensarbetet ska kunna anses ha hög 

överförbarhet. Kommunikation är något som sjuksköterskan kommer att möta oavsett 

vårdkontext och därför är det överförbart till andra grupper än endast onkologi.  
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I resultatdiskussionen diskuteras det teoretiska perspektivet mot tidigare forskning i relation 

till resultatet. Den tidigare forskningen styrktes av resultatet där det visade sig att 

sjuksköterskor hade erfarenheter som patienterna uttryckte att de hade ett behov av. Det 

teoretiska perspektivet ansågs lämplig i förhållande till syftet med examenarbetet. Det 

teoretiska perspektivet gav en teoretisk förklaring till det sjuksköterskorna erfor i resultatet 

vilket även stärker trovärdigheten.  

6.3 Etisk diskussion 

Alla artiklar som ingick i analysen var Peer Reviewed vilket innebär att de är granskade så att 

det håller en god vetenskaplig kvalitet. Sju artiklar hade även etiska överväganden. Etiska 

överväganden innebär att ha förmåga att reflektera över värden och värderingar som 

forskarens tankar och handlingar ger uttryck för (Kjellström, 2017). Att bygga 

examensarbetet på artiklar som har etiska överväganden och är etiskt granskade ansågs 

viktigt för att undvika att stödja oetiska tillvägagångssätt och referera till oetiska artiklar. I 

resultatbeskrivningen citeras det tillbaka till ursprungsartiklarna och dessa behölls även på 

engelska för att minska risken för omtolkning och för att läsaren ska få möjlighet att 

kontrollera riktigheten i beskrivningen. Författarna har inte medvetet förvrängt eller 

utelämnat material vilket Polit & Beck (2012) även understryker som viktigt. För att undvika 

plagiat har texterna abstraherats under arbetets gång utan att ge dem en ny innebörd, men 

för att kunna ge en beskrivning av nyckelfynden och svara på syftet utan risk för plagiat. Det 

har även refererats tillbaka till ursprungsartiklarna med stor noggrannhet. Författarna har 

under examensarbetets gång reflekterat och haft en öppen dialog kring förförståelsen i ämnet 

och genom detta kommit fram till att förförståelsen inte påverkat nämnvärt. 

7 SLUTSATS 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med patienter som 

har en cancerdiagnos. Sjuksköterskors erfarenheter är att det krävs tid för att bygga en 

relation som innehåller ärlighet och ömsesidighet där patienten har möjlighet att öppna sig. 

Det framkom i resultatet att patienterna öppnar sig när sjuksköterskan är närvarande. Vissa 

sjuksköterskor hade dock erfarenhet av att patienterna kom dem för nära och relationen blev 

personlig vilket gjorde att det blev personligt påverkade. Det är viktigt att vara innerlig och 

ha en nära relation men det är också viktigt att behålla sin professionella roll för att undvika 

att bli för personligt påverkad. Sjuksköterskor upplever att det är energikrävande och skapar 

oro att ha otillräcklig information kring patientens situation. Bristen på information kan bero 

på olika faktorer såsom bristande muntlig rapport eller ofullständiga journaler vilket gör att 

de känner sig otillräckligt förberedda inför mötet med patienterna. Ett sätt att lösa denna 

informationsbrist var att följa med in till patienter när läkaren gick in eller att fråga 

patienterna vad de hade för förväntningar och kunskap kring sin situation. Det räcker med 
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att lyssna på patienter och dess lidandeberättelse. Detta hjälper patienter att bli mer aktiva 

och det ökar patienters delaktighet i samtalet. 

7.1  Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning kan vara att undersöka hur miljön och atmosfären på 

avdelningar, samt hur sjuksköterskors arbetssituation påverkar kommunikationen med 

patienter. Detta skulle kunna leda till förbättringar i sjuksköterskors arbetsmiljö vilket kan 

leda till bättre förutsättningar att hantera kommunikationen med den här patientgruppen. 

Det kan även ses ett behov av att studera sjuksköterskor och läkares relation för att förbättra 

kommunikationen tvärprofessionellt, då det visade sig att det var av stor vikt att information 

som gavs av olika professioner var samstämmig och kom i rätt tidpunkt utifrån patientens 

behov.  
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