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”Varje människa behöver en annan människa  

någon som kravlöst ansar, leker och lär 

någon som tar dig i sin famn, håller om dig, 

smeker dig, torkar tårarna, vaggar dig till ro 

någon som skrattar med dig” (Eriksson, 2018, s. 230).  



SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Ett cancerbesked kan vara en livsomvälvande händelse i patientens liv. Beskedet 

kan skapa en känslomässig kris vilket gör människan sårbar där behovet av stöd och trygghet 

samt mänsklig beröring ökar. Problem: Tidigare forskning lyfter fram patienternas behov 

av stöd och omsorg vid tiden efter ett cancerbesked. För att kunna tillgodose det behovet är 

sjuksköterskornas erfarenheter en viktig aspekt i vårdandet. Syfte: Att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienten efter denne givits ett cancerbesked. 

Metod: En systematisk litteraturstudie med deskriptiv ansats. Resultat: Sjuksköterskorna 

skildrade hur deras närvaro i omvårdnaden av patienten var viktig i skapandet av en tillitsfull 

relation. Dessutom framkom även betydelsen av att vara ett stöd och ha rätta förutsättningar 

för att ge god omvårdnad. Vidare erfors att det finns behov av mer kunskap och utbildning 

för att omvårdnaden ska kunna anpassas efter varje enskild individ. Sjuksköterskornas 

erfarenheter beskrev även hur ett känslomässigt engagemang kunde vara påfrestande. Trots 

detta ansågs det vara en stor del av en god omvårdnad. Slutsats: Sjuksköterskornas 

erfarenheter av god omvårdnad visar på vikten av att ha ett engagemang där tillitsfulla 

relationer skapas trots vetskapen om de känslomässiga svårigheterna som kan uppstå. 

Nyckelord: Cancer, erfarenheter, kvalitativ metod, omvårdnad, sjuksköterskeperspektiv 

 

 

  



ABSTRACT 

Background: A cancer diagnosis can be a life-changing event in the patient's life. The 

diagnosis may create an emotional crisis which makes individuals vulnerable where the need 

for support and feeling safe as well as the need for human touch increases. Problem: 

Previous research highlights the patient's need for support and care when been given a 

cancer diagnosis. To meet that need, nurses experience is an important aspect in the care of 

cancer patients. Aim: To describe nurses experience of caring for the patient after they 

received knowledge about the cancer diagnosis. Method: A systematic literature review with 

a descriptive approach. Result: Registered nurses described how them being present in the 

care of the patient was important in the conception of a trustworthy relationship.  

Additionally, the importance of being a support and having the right conditions for good 

nursing also emerged. Furthermore, there is a need for more knowledge and education to 

adapt the care individually. Nurses experience also described how being emotionally involved 

could be demanding. Nevertheless, it was considered as an essential part of nursing. 

Conclusion: Experiences of qualitative care shows the importance of having a commitment 

that creates trustful relationships despite the awareness of the emotional difficulties that may 

arise. 

Keywords: Cancer, experiences, nurse perspective, nursing, qualitative method 
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1 INLEDNING 

Cancer. Ett ord. Flera reaktioner. Att få ett cancerbesked för med sig ett flertal känslor och 

reaktioner, beskedet kan komma som en chock och förändra en människas liv. Dessutom kan 

vetskapen om att ha cancer skapa ovisshet och oro inför framtiden vilket kan påverka 

välbefinnandet. Sjuksköterskorna har en viktig roll i processen som cancerpatienten går 

igenom där vårdande innebär mer än att göra människan frisk, det är en tid för att inge hopp 

och visa medmänsklig värme. Ett cancerbesked kan även beröra sjuksköterskorna, beroende 

på relationen till patienten eller vilka egna personliga upplevelser en bär med sig. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen uppmärksammades sjuksköterskornas arbete med den 

betydelsefulla vårdrelationen och att patienten värderade den högt. Många sjuksköterskor 

kommer någon gång att vårda denna patientgrupp då cancer ständigt ökar hos befolkningen. 

Detta oavsett om sjuksköterskorna vårdar patienten i ett akut skede eller vid ett tillfälle när 

patienten vårdas på avdelning av andra orsaker. Därtill har sjuksköterskorna en skyldighet 

att främja hälsa och lindra lidande för alla, på lika villkor samt utifrån individuella behov. 

Utifrån egna erfarenheter av att se hur ett cancerbesked har skapat känslor av rädsla och ett 

minskat välbefinnande, vill vi beskriva och ta tillvara på sjuksköterskornas erfarenheter av 

att vårda denna patientgrupp vid tiden efter ett cancerbesked. Genom att beskriva 

sjuksköterskornas erfarenheter är önskan som blivande sjuksköterskor, att utveckla vår 

kunskap samt få en djupare förståelse och ökad insikt om vården av cancerpatienten. 

Intresseområdet är efterfrågat av forskargruppen Care, Recovery & Health vid Akademin för 

hälsa, vård och välfärd (HVV), Mälardalens Högskola.  

2 BAKGRUND  

I bakgrunden definieras centrala begrepp, där cancersjukdom med dess förekomst och orsak 

tydliggörs samt vilka olika faser som människan kan gå igenom när denne givits ett besked 

om cancerdiagnos. Vidare beskrivs sjuksköterskornas ansvarsområden och tidigare forskning 

ur ett patientperspektiv. Avslutningsvis presenteras examensarbetets vårdteoretiska 

perspektiv och slutligen en problemformulering. För att förenkla läsningen av detta 

examensarbete kommer cancerpatienten att benämnas som patienten. 

2.1 Cancersjukdom  

Cancer är ett latinskt ord som på svenska syftar till stjärnbilden kräftan och är ett 

samlingsnamn för olika cancersjukdomar. Cancer uppstår genom förändringar i arvsmassan 
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genom att en frisk cell inte stoppar sin delning utan istället börjar dela sig okontrollerat, den 

perfekta balansen är rubbad. Denna obalans kan uppstå i cirka 200 olika celltyper i kroppen 

och kan ge upphov till både elakartade och godartade tumörer (Cullberg Weston, 2001). 

Årligen är det cirka 6o 000 personer som får ett cancerbesked och mer än var tredje person 

kommer under sin livstid att diagnostiseras. Detta innebär att det dagligen är runt 160 

personer som får besked om en cancerdiagnos. Antalet individer som får en cancerdiagnos 

har ökat väsentligt från 1970 - talet fram till idag. Däremot har dödligheten minskat under 

samma period, det är betydligt fler som insjuknar än de som dör. Detta anses till viss del bero 

på tidigare upptäckt och bättre behandlingsmöjligheter (Socialstyrelsen, 2018). 

2.2 Krisens fyra faser efter cancerbeskedet  

Ett cancerbesked framkallar ofta en känslomässig reaktion. En reaktion som inte är helt 

ovanlig när livet drastiskt förändras. Påfrestande situationer berör människor på olika sätt, 

ingen reaktion är den andre lik och detta kan göra människan sårbar (Wettergren, 2007). 

När människan hamnar i en känslomässig kris som är svår att hantera, har det visat sig att 

krisens olika faser ändock följer en viss ordning. Däremot är det inte sagt att individen kan 

vackla mellan faserna, en fas börjar inte nödvändigtvis där den andra slutar (Birkehorn, 

2008). Första fasen i en krisprocess inleds med chock som kan pågå i endast ett kort 

ögonblick upp till några dagar. Individen har svårt att ta in det som sker och hamnar ofta i 

förnekelse, allt runtomkring kan komma att kännas overkligt. Saker som tidigare tagits för 

givet, dras hastigt undan, tankeförmågan hämmas och det handlar om att överleva. Att bara 

finnas till. När individen börjar inse vad som har hänt har denne kommit till reaktionsfasen. 

Känslor som ångest och rädsla infinner sig samtidigt med att försöka finna en mening med 

det som inträffat. Att älta är inget ovanligt, ofta vill individen prata om samma saker om och 

om igen. Stöd från omgivningen i det här läget är av största vikt, individen behöver klara 

besked och information med möjlighet att ställa frågor vid behov. När individen upplever att 

denne är förstådd i sin sorg börjar läkandet (Birkehorn, 2008; Wettergren, 2007). I 

bearbetningsfasen stabiliserar sig situationen och vardagen börjar fungera någorlunda bra. 

Individen har fått en förståelse för sin sjukdom och börjar planera inför framtiden. 

Bearbetningsfasen gynnas av att tillsammans med andra, i liknande situationer, dela 

erfarenheter om hur en tar sig vidare i livet. Den sista fasen, nyorientering, präglas av en 

acceptans mot det som inträffat. Den första chocken har lagt sig och istället blivit ett minne. 

Ett minne som kan väcka känslor till liv om individen hamnar i situationer som påminner om 

tiden vid insjuknandet. Åtskilliga omvärderar livet och tar vara på varje dag (Wettergren, 

2007). 

2.3 Sjuksköterskans ansvar 

Att främja hälsa beskrivs som ett av sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden, 

tillsammans med att lindra lidande, förebygga sjukdom och återställa hälsa. Därutöver 

skildras i Värdegrund för omvårdnad (2016) hur sjuksköterskan genom att visa hänsyn för 
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sårbarhet, värdighet, integritet och självbestämmande ger människor möjlighet att uppleva 

känslor av tillit, hopp och mening när denne i stunden upplever ohälsa. Vidare står det i 

Kompetensbeskrivningen (2017) som är framtagen av svensk sjuksköterskeförening hur en 

förutsättning för god omvårdnad handlar om sjuksköterskans förmåga att kunna skapa 

förtroendefulla relationer till patienten och dennes anhöriga. Även betydelsen av att kunna 

uppmärksamma vad hälsa betyder för den unika människan utifrån individuella behov och 

upplevelser. Dessutom bör vården ges på lika villkor till alla, oavsett ålder, kön eller 

bakgrund med syftet att främja hälsa och lindra lidande. Patientlagen (SFS, 2014:821) har 

som sitt yttersta mål att stärka patientens ställning i sin vård. Vidare skildras hur patientens 

delaktighet är en stor del av den vårdande relationen samt att vården sker i samråd med 

patienten och dennes önskemål utifrån individuella förutsättningar. Detta för att säkerställa 

att patienten får en trygg och säker vård. Likaså beskriver Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 

2017:30) vikten av en god kommunikation patient- och vårdare emellan och hur relationen 

handlar om att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet samt säkerhet.  

Det formella delgivandet av en cancerdiagnos sker idag med ansvar av en läkare. Med syftet 

att informera om vilka kliniska fynd som gjorts och för att ge en samlad bild av diagnosen. 

Sjuksköterskorna har en viktig roll i betydelsen av dessa samtal för patienten. Att lyssna och 

stödja patienten med sin närvaro gör det lättare att följa upp dem, särskilt vid mindre bra 

nyheter. Den information som ges kan vara svår för patienten att ta in och med 

sjuksköterskornas hjälp kan eventuella missuppfattningar rätas ut. Vidare kan information 

beskrivas och anpassas efter patientens unika förutsättningar och behov. Genom att bekräfta 

patienten uppmuntras det till ett aktivt engagemang vilket skapar en delaktighet som är av 

vikt vid denna sårbara tid (Reitan, 2003). 

2.4 Tidigare forskning  

Ur tidigare forskning presenteras patienternas upplevelser och erfarenheter av att få ett 

cancerbesked, samt deras behov av stöd och trygghet. Detta ansågs vara relevant till 

examensarbetets resultat då syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienten efter denne givits ett cancerbesked. Artiklarna skildras ur varierande vårdkontexter 

där patienternas kontakt och relation med vårdpersonal inte alltid avsåg just sjuksköterskan. 

Artiklarna i sin helhet gav däremot en djupare insikt för patienternas situation som är 

betydelsefull för examensarbetets syfte. 

2.4.1 Patienternas upplevelser av att få ett besked om cancer 

Det framkommer att vissa av patienterna, efter en cancerdiagnos, upplever situationen som 

stressande och att de känner frustration, rädsla samt i viss mån övergivenhet. Trots 

upplevelsen av dessa känslor vill vissa av patienterna ha mer kunskap och förståelse för sin 

sjukdom vilket kan bidra till känslan av att ha kontroll och att vara delaktig (Williams & 

Jeanetta, 2016). Patienterna kan uppleva att beskedet om en cancerdiagnos är både 

traumatiserande och chockartat samt anse att det förändrar hela livsvärlden (Håland, 

Bentsen & Berland, 2017; Inan, Günüşen & Üstün, 2016). Vidare beskriver patienterna hur de 
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kan få ett svängande humör. Från att frukta det värsta till att hoppas att diagnosen är felaktig 

och att det finns en önskan om att allt blir som vanligt igen, att återgå till det normala 

(Godlewski, Adamczak & Wojtyś, 2017; Hammer, Mogensen & O.C.Hall, 2009). Hoppet om 

att återgå till det normala är således en känsla att vilja leva och finna mening i den nya 

situationen. Dessutom upplever patienterna att känslan av trygghet ökar och att 

omvårdnaden kan stärkas om vårdpersonal behandlar dem med respekt samt ger ett intryck 

av att ha kontroll över situationen (Hammer et al., 2009). Patienterna kan även uttrycka en 

osäkerhet och stress om de blir hänvisade till olika instanser. Kommunikationen mellan 

patienterna och vårdaren beskrivs ibland som bristfällig. Detta på grund av otillräcklig 

vårdpersonal och därtill överbeläggningar. Patienterna menar att de saknar information om 

både tillstånd och behandling och hur det kan leda till att de upplever ett minskat förtroende 

för hälso-och sjukvården (Godlewski et al., 2017). Vidare upplever patienterna en osäkerhet 

som kan medföra ett undvikande beteende avseende situationer som är svåra att klara av, 

exempelvis anses det vara påfrestande att behöva uppge detaljer om cancerdiagnosen och hur 

det är enklare att istället gömma undan sina känslor för att inte göra sina anhöriga ledsna 

(Inan et al., 2016). Det skildras hur vissa av patienterna upplever rädsla över att vara en 

börda. Denna känsla menar vissa av patienterna bidrar till att de förlorar sig själva och sin 

identitet (Inan et al., 2016; Senden et al., 2015). 

2.4.2 Patienternas behov av stöd och trygghet 

Vissa av patienterna beskriver hur familj och anhöriga är av stor betydelse när ett besked om 

cancer förändrar deras vardag och hur det underlättar att med hjälp av sina nära finna 

styrka, mod och hopp. (Drageset, Lindstrøm, Giske & Underlid, 2012; Senden et al., 2015; 

Williams & Jeanetta, 2016). Att vara självständig och uppleva kontroll beskrivs av 

patienterna som en viktig del i hur de hanterar sitt cancerbesked, samtidigt som de menar att 

det finns ett behov av att hitta adekvata tillvägagångssätt för att nå detta. Ett sätt kan vara att 

ha stöd av familj och anhöriga vilket bidrar till ökad förmåga att klara av beskedet av 

diagnosen (Senden et al., 2015). Det skildras även hur vissa av patienterna menar att 

familjens stöd hjälper dem att hålla fast vid livet (Inan et al., 2016). Förutom familj och 

anhöriga anser fler av patienterna att också vårdpersonal är av stor betydelse vid 

mottagandet av ett cancerbesked (Drageset et al., 2012; Håland et al., 2017; Senden et al., 

2015). Patienterna beskriver att en förtroendefull vårdare kan stärka och ge mening genom 

att ge ärlig information och stöd och att det är en viktig aspekt för att uppnå hälsa och 

välbefinnande (Håland et al., 2017; Williams & Jeanetta, 2016). Vanligtvis framställer 

patienterna en önskan om att få ha en och samma person den kan vända sig till i vården när 

det uppstår frågor och funderingar efter att en diagnos är fastställd och hur det kan bidra 

med en känsla av trygghet samt välbefinnande (Godlewski et al., 2017; Håland et al., 2017). 

Att ha möjlighet att vända sig till samma sjuksköterska, menar vissa av patienterna, bidrar 

till upplevelsen av att sjuksköterskan känner dem och deras sjukdom vilket lindrar deras  

sjuksköterskan kan underlätta hanteringen av diagnosen och hur medförda utmaningar 

bättre kan klaras av, men också hur det kan ge en känsla av hopp och mening. Vissa patienter 

skildrar även hur det är krävande att vara patient och att hopp och stöd från sjuksköterskan 
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under dessa omständigheter kan hjälpa dem att klara av den förändrade livssituationen 

(Håland et al., 2017).  

Ett flertal av patienterna framställer att sjuksköterskan bör ha klinisk kompetens och utöver 

det vikten av att de är empatiska och har insikt i betydelsen av beröring (Drageset et al., 

2012; Kvåle & Bondevik, 2008; Kvåle & Bondevik, 2010). Däremot betonar vissa av 

patienterna att sjuksköterskan inte behöver ha svar på alla deras frågor samt hur det är mer 

förtroendeingivande om sjuksköterskan istället är ärlig med sin okunskap (Kvåle & Bondevik, 

2010). Patienterna uttrycker att de vill bli respekterade och lyssnade på samt ses som unika 

individer. Att skapa denna delaktighet menar de kan bidra till upplevelsen av att vara värdig 

(Drageset et al., 2012; Kvåle & Bondevik, 2008). Vissa av patienterna anser att det är 

betydelsefullt att dela erfarenheter med andra som befinner sig i liknande situationer. Det 

skapar en ömsesidig relation, ett band för livet (Borregaard & Ludvigsen, 2017; Williams & 

Jeanetta, 2016). Vissa av patienterna anser även hur det kan vara något lättare att uttrycka 

sig med likasinnade än med familjen eller sjuksköterskan, speciellt när det gäller att byta 

emotionella tankar. Detta menar patienterna kan bidra till minskad känsla av ensamhet och 

att relationen blir mer personlig (Borregaard & Ludvigsen, 2017). 

2.5 Vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv 

Vårdande syftar till att lindra patientens lidande och främja dennes hälsa, utifrån en 

helhetssyn på människan. Det kan ge patienten en bättre upplevelse av vården och ett ökat 

välbefinnande vilket kan ses som värdefullt i omvårdnaden. En vårdande relation är en 

förutsättning för god omvårdnad. Därtill är det av vikt att sjuksköterskorna har mod och 

viljan att vara närvarande i mötet med patienten, då det anses vara betydelsefullt för 

relationen dem emellan. Att vilja en annan människa väl och bekräfta den andres existens ses 

som vårdandets grundläggande motiv. Därav har Katie Erikssons vårdteoretiska perspektiv 

tillämpats för att tydliggöra vad vårdrelationen samt hälsa kan innebära för patienten som 

givits ett cancerbesked. Dessutom hur sjuksköterskorna genom att ansa, leka och lära kan 

skapa en relation med patienten som präglas av förtroende och närhet vilket hjälper 

patienten att utvecklas. 

2.5.1 Vårdrelationen  

Enligt Eriksson (1987) innebär vårdande att hela med en helhetssyn på människan och syftet 

är att det främjar hälsa och lindrar lidande. Vårdande handlar om att hjälpa människan med 

dess behov och problem när den i stunden är förhindrad att själv ansvara för dessa. 

Begreppet vård är förknippat med att ta hand om och skydda individer genom behandling 

eller andra åtgärder. Att vårda innebär att se hela människan som egen med unika drag och 

genom att ansa, leka och lära skapas tillstånd av tillit, kroppsligt- och andligt välbehag vilket 

främjar patientens hälsoprocess.  

Eriksson (2014) beskriver att relationen mellan vårdaren och patienten kan ses som en akt 

mellan två människor, där båda är en del av en och samma helhet. Vidare bygger relationen 
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mellan vårdaren och patienten på en ömsesidighet där vårdande ses som något naturligt. En 

vårdare får därav inte forcera fram relationen med patienten. I en vårdande relation skapas 

det utrymme, ett utrymme som ger människan möjlighet att växa samt uttrycka vilka behov, 

begär och problem den har. Vårdarens åliggande präglas av att skapa en trygg relation till 

patienten där kontinuitet är av stor betydelse. Kontinuiteten handlar om att lära känna 

patienten oavsett om tiden som spenderas tillsammans är kort eller lång. Dessutom kommer 

relationen även att variera i intensitet och djup och med detta i åtanke är syftet med 

vårdrelationen att skapa en god omvårdnad.  

2.5.2 Att ansa, leka och lära 

Vårdandets kärna handlar enligt Eriksson (2000b) om att ansa, leka och lära genom tro, 

hopp och kärlek samt att detta är grunden till god omvårdnad. Ansa innebär att skydda, ta 

hand om och se människan som unik. Ansningen kännetecknas av värme, närhet samt 

beröring och är en av de mest grundläggande omvårdnadsåtgärderna. Vidare beskrivs hur 

beröring kan skapa en upplevelse av välbefinnande genom små handlingar som att hålla en 

hand och bekräfta den andres existens. Beröringen behöver dock inte vara fysisk, den kan 

också ske genom något så enkelt som ögonkontakt. Ansa är en estetisk handling, det är att 

våga bry sig om en annan människa. Det handlar om att vara närvarande och engagerad där 

relationen ger form till en vänskap som kan stärka känslan av välbefinnande. För att uppnå 

hälsa är leken en viktig del i vårdandet. Leken kan beskrivas som en acceptans mot det som i 

stunden hindrar människan från att uppleva hälsa, det är något naturligt och ses värdefullt i 

vårdandet. Leken kan hjälpa människan att anpassa all ny information och göra det till sitt 

eget, den avser skapa en medvetenhet och förståelse för den unika situationen. Genom att 

skapa utrymme för prövningar, livslust och glädje kan leken framkalla intresse och vilja samt 

kraft mot att nå försoning. I leken är patienten den som har kontroll vilket innebär att 

vårdarens roll handlar om att finnas där och gå med patienten och försöka förstå dennes 

önskningar. Lärande hör ihop med leken och innebär att människan ständigt utvecklas och 

förändras vilket skapar ny kunskap och erfarenheter som kan främja dennes hälsa. Det 

hjälper patienten att uttrycka sina känslor såsom rädsla, frustration samt förhoppningar och 

stödja denne mot att återfå sitt oberoende. Vårdaren bör därmed skapa förutsättningar för 

att detta lärande sker genom att se patientens unika behov (Eriksson, 2000b). 

2.5.3 Hälsa 

Den vårdvetenskapliga definitionen av hälsa beskrivs som ett tillstånd av fullständig fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande. Eriksson (2000a) definierar begreppet hälsa som en 

helhet av sundhet, friskhet och välbefinnande. Sund- och friskhet kan förekomma i olika 

grader hos den enskilda individen där sundhet omfattar den psykiska och själsliga hälsan 

medan friskhet inbegriper fysiska och kroppsliga hälsan. Välbefinnandet definieras mer som 

en känsla hos individen, dennes egen upplevelse av sin situation och hälsa. Hälsa är högst 

individuellt och unikt för varje enskild individ, det finns inga exakta gränser för vad som är 

hälsa och ohälsa. Hälsa kan variera från den ena dagen till den andra och har en stark 

förbindelse till en individs situation och den varierar beroende på hur denne mår. Enligt 
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Eriksson (2000a; 2014) innebär hälsa mer än frånvaro av sjukdom samt att den formas av 

individen själv och dennes upplevelser. Upplever människan att det saknas balans i tillvaron 

kan detta skapa ohälsa. Vidare beskrivs hur människan ”är” hälsa, det är inget som kan ”ges” 

till någon. Vårdaren däremot kan finnas där som ett stöd för individen i sin process att uppnå 

hälsa.  

2.6 Problemformulering  

I Sverige får omkring 160 människor ett cancerbesked varje dag. Ett besked som för tankarna 

till hur skört livet kan vara och som kan skapa en förändrad inställning inför framtiden. 

Cancer är en av dem vanligaste folksjukdomar och utvecklingen av antalet människor som 

kommer att leva med sjukdomen ökar kontinuerligt. Tidigare forskning visar att patienterna 

efter ett cancerbesked ofta känner en ovisshet och ängslan kring vad beskedet kommer att 

innebära. Att frukta det värsta kan skapa känslor som rädsla och osäkerhet vilket även kan 

medföra frustration och känslan av otrygghet. Vidare skildras hur vissa av patienterna bättre 

klarar av sin vardag efter att ha fått besked om en cancerdiagnos genom stöd från familj, 

anhöriga samt vårdpersonal och hur de är av stor betydelse. Ur ett vårdteoretiskt perspektiv 

innebär vårdade att ha en ömsesidig relation till individer som är i behov av vård, att finnas 

där som ett stöd och fånga upp de känslor som uppstår när tillvaron drastiskt förändras. 

Vårdande handlar om att hela, se människan som en egen individ med unika drag och där 

små handlingar, som i stunden verkar betydelselösa, kan skapa ett ökat välbefinnande för 

patienten. Att beskriva och ta tillvara på sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda denna 

patientgrupp kan ses som värdefullt och bidra till att ge patienten en ökad tillit samt bättre 

upplevelse av omvårdnaden. Även tidigare forskning fokuserar mestadels på patienternas 

känslor och upplevelser kring livet med cancer. Sjuksköterskornas erfarenheter anses därav 

vara betydelsefulla för vårdrelationen där mötena mellan dem och patienten stärks av att 

olika behov kan bemötas utifrån varje unik människa för att lindra lidande och främja hälsa. 

3 SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienten efter denne givits 

ett cancerbesked 
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4 METOD 

Utifrån syftet valdes en litteraturstudie som systematiskt granskar litteratur utifrån ett 

vetenskapligt syfte. En litteraturstudie avser att sammanställa insamlat material till en ny 

helhet. Dessutom ger kvalitativa studier en överblick av människans erfarenheter, 

upplevelser och känslor kring ett specifikt fenomen samt gör det möjligt att omvandla 

resultat av forskning till praktiskt tillämpbart inom omvårdnadsarbete (Friberg, 2012a). 

Utifrån detta valdes en analysmetod med deskriptiv ansats, där resultat av insamlat material 

beskrivs och sammanställs med minimal omtolkning. Analysmetoden sker i flera steg, där 

utvalda vetenskapliga artiklar läses ett flertal gånger för att sedan kunna identifiera 

nyckelfynd i materialet som är innehållsrikt och svarar an på syftet. Vidare skapas teman och 

subteman utifrån nyckelfynden i varje studie där skillnader och likheter upptäckes. I det sista 

steget relateras resultaten från de olika studierna till varandra genom jämförelse av 

materialet samt för att finna och beskriva fenomenet (Evans, 2002). 

4.1 Urval och datainsamling 

Valda artiklar till litteraturstudien är hämtade från databaserna Cinahl Plus och PubMed som 

båda är inriktade mot vårdvetenskap. Ett sätt att begränsa sin sökning, för att få ett väsentligt 

urval, är genom användning av inklusion- och exklusionskriterier vilket innebär att inkludera 

eller utesluta kriterier som inte är relevanta för syftet (Evans, 2002; Friberg, 2012b). 

Inklusionskriterierna begränsades till engelska artiklar mellan årtalen 2008 – 2018 och att 

de var utifrån ett sjuksköterskeperspektiv samt att vald metod i artiklarna skulle vara 

kvalitativ. Vidare inkluderades artiklar som tillämpade peer review, vilket är en text som 

granskats av flera forskare innan den publiceras (Erikson, 2009). Exklusionskriterierna var 

artiklar som hade inriktning ur ett barnperspektiv, eller beskrev specialistsjuksköterskornas 

erfarenheter samt de artiklar som syftade till erfarenheter av att vårda patienten i livets 

slutskede. Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskornas erfarenheter, därav 

begränsades inte sökning med kön eller någon specifik form av cancer.  

För att finna relevanta artiklar till det valda syftet användes MeSH- terminologi vilket är när 

ett sökord översätts till engelska och får en bredare betydelse (Östlundh, 2012). Cancer var 

ett av sökorden som förslagsvis kunde kompletteras med neoplasm vilket utökade sökningen 

av väsentliga artiklar. Utöver cancer och neoplasm användes sökord såsom, diagnosis, nurse 

attitudes, nurse-patient relations, nurse experiences or perceptions, nursing care, qualitative, 

nurs*, nursing role, nurse narratives samt not child*. Vidare har sökorden kombinerats med 

varandra och begreppen AND samt OR för att inte gå miste om relevanta artiklar samt för att 

få en ökad sökbredd. Valda sökord, antal träffar och lästa sammanfattningar samt artiklar 

presenteras i sökmatrisen, bilaga A. Av de antal träffar som sökningen gav, lästes alla titlar.  

Artiklar som ansågs ha väsentlig titel och sammanfattning utifrån examensarbetets syfte 

valdes för att vid ett senare tillfälle läsas igenom. Urvalet resulterade i tolv artiklar varav en 

av dessa valdes bort då den inte följde de krav som ställs på en vetenskaplig artikel. Vidare 

inkluderades en artikel trots att den publicerades år 2005, detta efter granskning utifrån de 
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andra artiklarnas referenslista. Artikeln i fråga tillförde allmänsjuksköterskornas perspektiv 

från en icke-specialiserad avdelning vilket ansågs vara relevant till det valda syftet och det 

kommande resultatet. Artiklarna presenteras i sin helhet i bilaga B. Dessa artiklar har 

genomgått en kvalitetsgranskning utifrån exempel på frågor som är lämpliga att ställa vid 

kvalitativa studier (Friberg, 2012a). Frågorna som återfinns i bilaga C, avser stödja valet av 

artiklar till examensarbetet och för att se att de håller en god kvalité. Vidare omformulerades 

dessa till ja och nej frågor för att kunna besvaras samt poängsätta kvalitén. De artiklar som 

hade ett värde från 0 – 5 poäng ansågs vara av låg kvalité, 6 – 10 poäng medelhög kvalité och 

de över elva poäng bedömdes vara av tillräckligt hög kvalité för vidare analys. Artiklar som 

valdes till detta examensarbete är strukturerade enligt IMRAD- modellen som innebär att de 

följer en viss ordning med en introduktion, metod, resultat och en diskussionsdel samt 

sammanfattning och referenslista (Polit & Beck, 2017). 

4.2 Genomförande och dataanalys 

Valda artiklar till examensarbetet lästes ett flertal gånger, med öppenhet och följsamhet för 

att erhålla en känsla och djupare förståelse av insamlat material som helhet. Detta gjorde det 

möjligt att urskilja nyckelfynd vilket innebär att finna det väsentliga ur texten som är 

innehållsrikt och svarar an på syftet, där fokus ligger på att finna detaljer ur varje artikels 

resultatdel (Evans, 2002). Artiklarna lästes var för sig för att se om samma nyckelfynd har 

identifierats vilket kan stärka examensarbetets relevans och trovärdighet.  

Vidare färgmarkerade och numrerades nyckelfynden i varje artikel vilket skapade en bättre 

överblick samt möjliggjorde ett strukturerat sätt att sammanställa i ett dokument för att 

sedan föras in i en tabell. Analysens nästa steg går ut på att hitta likheter och skillnader i de 

sammanställda nyckelfynden för att identifiera lämpliga teman och subteman som sedan kan 

användas till arbetets resultat. Processen från ett tema till att identifiera subteman leder till 

en ökad förståelse för det fenomen som avses att studeras (Evans, 2002). Relevanta teman 

utformades efter att nyckelfynden lästs igenom ett flertal gånger och för att underlätta 

arbetet fokuserades på ett tema i taget. Utifrån varje valt tema identifierades de subteman 

som ansågs vara lämpliga och kunde svara an på examensarbetets syfte. När teman och 

subteman fanns skildrade i ett dokument kontrollerades stegen på nytt, nyckelfynd, teman 

och subteman, för att identifiera ett korrekt sammanhang, kunna se att subteman stämde 

överens med de nyckelfynd som från början urskildes.  

I analysens sista steg beskrivs och formuleras fenomenet. Valda teman kontrolleras och 

refereras tillbaka mot originalartikel för att fastställa att minimal omtolkning av texten har 

skett (Evans, 2002). Teman som ansågs svara an på syftet kontrollerades återigen för att 

identifiera tillförlitligheten, om dem gav stöd för originalartikelns resultat. Därefter 

presenteras både teman och subteman som en del av det slutgiltiga resultatet. I Tabell 1 

redogörs exempel på nyckelfynd, subteman och tema som urskilts under analysens gång. 

Nyckelfynden har bevarats på engelska för att tydliggöra varje enskilt tema och dess innebörd 

vilket minskar risken att nyckelfyndets betydelse går förlorad vid en eventuell översättning. 

Ur artiklarna har utmärkande citat använts för att förtydliga och stärka vilka 
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sjuksköterskornas erfarenheter är av att vårda denna patientgrupp. Dessa presenteras i 

examensarbetets resultatdel. 

Tabell 1: Utdrag ur analysmatrisen. 

Nyckelfynd Subtema Tema 

Earlier the nurse had been striving 

to be a protector of patients. Now, 

her story was one about artistry, 

which has a human person-centred 

ground (Brataas, Thorsnes & 

Hargie, 2009). 

Knowing the patient was seen as 

essential for the nurse. It was the 

ability to move beyond the specific 

generalized knowledge of the 

condition or treatment modality 

(Tobin, 2012). 

Tillit i vårdrelationen 

Erfarenheter av att skapa 

en vårdande relation 

The participants often mentioned 

the importance of listening to the 

patients and their families. This 

enables them to take into account 

the individuality of patients to 

determine their support and 

interventions from the time the 

diagnosis has been announced 

(Lebouef, Lachapelle, Dubois & 

Genest, 2014). 

Patients are willing to express their 

feelings only after the 

establishment of a close 

relationship with health personnel. 

In this case, nurses should play an 

active role for helping patients to 

establish this kind of relationship 

(Hong, Song, Liu, Wang & Wang, 

2014).  

 

Betydelsen att vara ett 

stöd 
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4.3 Etiska överväganden 

Syftet med forskningsetiska regler är att skapa insikt om vilka lagar och riktlinjer som bör 

följas, samt vilka krav som ställs på forskningsprocessen. Ett forskningsarbete präglas av 

forskarens eget ansvar av att hålla en god kvalité och därtill även att arbetet är moraliskt 

acceptabelt. Vidare hör det till god forskning- och dokumentationssed att inte fabricera data 

och resultat, plagiera, förfalska eller avsiktligt förvränga material, vilket räknas som fusk 

(Codex, 2018). Dessutom handlar etik om att ha kännedom och åstadkomma diskussion om 

hur människan bör handla. Resultat av all forskning redovisas öppet och detta är ett 

ofrånkomligt krav. Om ett forskningsarbete går att kontrollera och upprepas av andra 

forskare ses detta som vetenskapligt godtagbart (Vetenskapsrådet, 2018). Detta 

examensarbete har analyserats och kritiskt granskats under hela processens gång där 

materialet inte har omtolkats utan återgetts i sin helhet utifrån ursprungsartikeln. 

Genomgående i arbetet refereras text och citat på ett tydligt sätt för att minska felaktiga 

påståenden samt underlätta att finna den aktuella källan. 

5 RESULTAT 

I resultatet presenteras de teman och subteman som framkom under analysarbetets gång. 

Efter den genomförda analysen kunde två teman och fem subteman identifieras utifrån 

sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda patienten efter ett cancerbesked. Varje tema med 

tillhörande subteman redovisas i översiktstabellen nedan (Tabell 2), för att sedan beskrivas 

enskilt.  

Tabell 2: Översiktstabell över tema och subtema. 

Tema Subtema 

Erfarenheter av att skapa en 

vårdande relation 

Tillit i vårdrelationen 

Betydelsen att vara ett stöd 

Utmaningar i omvårdnaden av 

cancerpatienten 

Anpassa omvårdnaden efter patientens behov 

Avsaknaden av rätt förutsättningar 

Det känslomässiga engagemanget 
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5.1 Erfarenheter av att skapa en vårdande relation 

Till detta tema framkom två subteman som belyser vikten av att skapa en tillitsfull 

vårdrelation samt betydelsen av att vara ett stöd. 

5.1.1 Tillit i vårdrelationen 

Sjuksköterskorna erfor att medkänsla utvecklade bättre möjligheter att ha en nära 

vårdrelation med patienten och att lärdomen kommer med tiden. De menade att lärdomen 

handlade om att ta hänsyn till patientens känslor och kunna möta dennes unika behov samt 

att det krävde ett eget lugn och känslomässig kontroll (Banning & Gumley, 2013). 

Sjuksköterskorna uttryckte vikten av att relationen med patienten som har fått ett 

cancerbesked skedde med en helhetssyn på människan, att se varje patient som en unik 

individ med individuella egenskaper och behov. Vidare skildrades att sjuksköterske- och 

patientrelationen stärktes av att göra patienten delaktig, där relationen präglades av 

förtroende som skapade en outtalad sammanhållning (Banning & Gumley, 2013; Brataas, 

Thorsnes & Hargie, 2009; Hong, Song, Liu, Wang & Wang, 2014; Leboeuf, Lachapelle, 

Dubois & Genest, 2014; Tobin, 2012).  

En annan erfarenhet som sjuksköterskorna menade är värdefull för vårdrelationen var att 

lyssna på patienten och försöka förstå dennes känslor vilket ansågs stärka den empatiska 

förmågan (Edward, Giandinoto & McFarland, 2017). Vissa av sjuksköterskorna beskrev även 

hur egna upplevda erfarenheter av canceröverlevnad gav en större förmåga att visa empati 

och medkänsla. Sjuksköterskorna menade att dessa erfarenheter bidrog till en mer betydande 

empatisk förmåga då de själva varit i samma situation som patienten nu befinner sig i 

(Banning & Gumley, 2013; Edward et al., 2017). Dessutom framförde vissa av 

sjuksköterskorna hur skapandet av en vårdrelation underlättades genom att ha kännedom 

om vad cancer är och vilka svårigheter det kan medföra för patienten (Banning & Gumley, 

2013). Sjuksköterskorna uttryckte vikten av att vara närvarande i relationen med patienten, 

men där närvaron nödvändigtvis inte behövde vara fysisk utan kännetecknades mer av 

känslan att finnas där och att detta var väsentligt för att tillhandahålla kompetent omvårdnad 

(Tobin, 2012). Känslan av att vara närvarande i relationen beskrevs av en sjuksköterska på 

följande sätt: “Being there was the ability to move beyond providing physical care” (Tobin, 

2012, s. 26). Sjuksköterskorna beskrev att relationen mellan dem och patienten påverkade i 

hur stor omfattning patienten delade med sig av sina känslor och hur det var sjuksköterskans 

uppgift att upprätthålla denna relationen genom att låta patienten verbalisera sina rädslor 

och behov (Hong et al., 2014; Leboeuf et al., 2014). Att använda humor tillsammans med 

patienten gav sjuksköterskorna en bekräftelse på att relationen dem emellan var stark och 

präglades av tillit. En erfarenhet var att patienten då anförtrodde sig om djupare saker men 

även att sjuksköterskorna använde humor som ett sätt att visa ett öppet förhållningssätt för 

att erhålla patientens förtroende (Tanay, Wiseman, Roberts & Ream, 2014). 

Att använda humor i samtal som tycktes vara både utmanande och ansträngande krävde 

enligt sjuksköterskorna ständig reflektion. Trots tyngden av dessa samtal ansåg 

sjuksköterskorna att humorn ändock kunde vända det nedstämda samtalet till något positivt 

(Brataas et al., 2009; Tanay et al., 2014). Sjuksköterskornas erfarenheter beskrev tydligt att 
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användning av humor i allra högsta grad är beroende av patientens tillstånd samt att den i 

mindre allvarliga situationer var tillåten medan den i svårare situationer bör uteslutas helt 

(Tanay et al., 2014).  

5.1.2 Betydelsen att vara ett stöd 

Sjuksköterskorna erfor att patienten som fått besked om en cancerdiagnos upplevde starka 

känslor såsom ångest och rädsla när de tog emot beskedet, den första chocken om att livet nu 

kommer att förändras (Hong et al., 2014; Leboeuf et al., 2014). Detta menade 

sjuksköterskorna var en viktig aspekt att ta hänsyn till vid utformandet av ett stödjande 

nätverk runt patienten (Hong et al., 2014). Vikten av att ge stöd i det här stadiet beskrevs av 

sjuksköterskorna vara betydelsefullt. Dessutom menade sjuksköterskorna hur deras närvaro 

vid cancerbeskedet stärkte patientens känsla av att inte vara ensam. Att lyssna och 

uppmärksamma på dessa reaktioner gav sjuksköterskorna en uppfattning om vilket behov av 

stöd patienten behövde (Leboeuf et al., 2014). En sjuksköterska uppgav dock hur svårt det 

kan vara att anpassa behovet av stöd när vissa av patienterna hamnade i en förnekelsefas: 

“With each new patient, there are different issues and problems to deal with” (Mohan et al., 

2005, s. 261).  

Utöver patientens ångest och rädslor orsakade ett cancerbesked också andra känslor såsom 

ökad spänning och hopplöshet. En erfarenhet av att vårda patienten i denna specifika 

situation innebar att visa medkänsla, empati och vara ett känslomässigt stöd, och hur det 

annars ansågs kunna skapa ett intryck hos patienten att sjuksköterskan inte är omtänksam. 

Sjuksköterskorna erfor att dessa egenskaper var en viktig del i alla faser under 

sjukdomsprocessen förutom tillhandahållandet av rådgivning och information (Banning & 

Gumley, 2012). Att vara ett känslomässigt stöd beskrevs av en sjuksköterska på följande sätt: 

A nurse should behave emotionally in a sense that she would understand the emotion of the 

patient to whom she is providing care. If you are not able to understand emotionally what is 

happening emotionally with the patient, if you cannot connect with the emotions of the 

patient, you cannot provide the good care to the patient (Banning & Gumley, 2012, s. 805). 

En övervägande del av sjuksköterskorna erfor ändock att det informativa stödet var viktigt 

och betydelsefullt för patienten samt att den behövs som en vägledning genom dennes 

sjukdomsprocess (Hong et al., 2014).  

Patientens individualitet var enligt sjuksköterskorna kärnan i utformandet av interventioner 

och stöd samt hur det underlättade att se vilka behov av stöd som bör prioriteras. Att ta 

hänsyn till patientens unika behov och forma stödet efter dennes individualitet, kunde enligt 

sjuksköterskorna göra det lättare att visa förståelse och uttrycka positiva känslor gentemot 

patienten. Dessutom värderades betydelsen av att upprätthålla en stöttande relation till 

patientens familj. Sjuksköterskorna erfor att detta främjade patientens känsla av 

välbefinnande (Banning & Gumley, 2012; Coyne & Dieperink, 2017; Hong et al., 2014; 

Leboeuf et al., 2014; Mohan et al., 2005). Vid denna sårbara tid ansåg sjuksköterskorna att 

patientens familj var ett viktigt stöd. De menade att familjens närvaro kunde underlätta 

förståelsen av den information som gavs till patienten och hur de tillsammans kunde 
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reflektera kring det väsentliga av den (Hong et al., 2014; Leboeuf et al., 2014). Vissa av 

sjuksköterskorna beskrev vikten av att se både patienten och dennes familj som en enhet och 

hur det var en styrka för tillhandahållandet av stödjande vård. Utöver detta ansågs 

möjligheten att vårda en och samma patient så långt det gick, underlätta omvårdnaden vilket 

betraktades värdefullt (Banning & Gumley, 2012; Coyne & Dieperink, 2017).  

5.2 Utmaningar i omvårdnaden av cancerpatienter 

Under det här temat framkom tre subteman där sjuksköterskornas utmaningar beskrivs i 

form av hur de anpassar vården utifrån patientens unika behov och vilka förutsättningar som 

saknas för att kunna ge god omvårdnad samt erfarenheterna av att bli känslomässigt 

engagerad.  

5.2.1 Anpassa omvårdnaden efter patientens behov 

Sjuksköterskorna såg sig själv vara den som förmedlade fakta samt vägledning och beskrev 

sina erfarenheter av att anpassa informationen som gavs till patienten. De menade att det 

handlade om att ta hänsyn till individuella skillnader och ge information där det behövdes 

samt anpassa den för att nå fram till gemensamma mål såsom att hjälpa patienten med 

dennes emotionella och existentiella frågor (Brataas et al., 2009). Det erfors viktigt att 

anpassa informationen efter patientens förståelse för sin sjukdom, vilket, enligt 

sjuksköterskorna, kunde förbättra patientens upplevelse av omvårdnaden och ge ett ökat 

välbefinnande. Det gav därtill patienten en möjlighet att uttrycka sina känslor och ställa 

personliga frågor som uppkom vilket kunde förbereda dem för olika val som eventuellt skulle 

tas kring vården (Brataas et al., 2009; Gilbert et al., 2011; Hong et al., 2014). 

Sjuksköterskorna erfor betydelsen av att anpassa vården utifrån den unika individen samt att 

samtal mellan dem och patienten kunde minska dennes ångest eftersom den var förknippad 

med en skrämmande och intensiv tid (Gilbert et al., 2011). Däremot indikerade 

sjuksköterskorna att det är av vikt att inte överbelasta patienten med information då det 

kunde vara tillräckligt överväldigande med att få ett cancerbesked (Leboeuf et al., 2014). En 

av sjuksköterskorna uttryckte sig på följande sätt: “No two people are the same; no two 

people have the exact same needs, the same story. So, if I know them well, I can tailor my 

assistance” (Leboeuf et al., 2014, s. 191).  

Vidare erfor vissa av sjuksköterskorna som själva hade givits ett cancerbesked, att de fick en 

större förståelse för patienten som person under dessa omständigheter och vikten av att 

försöka lära sig lyssna på dennes tankar och känslor. Denna livserfarenhet gjorde att de i stor 

utsträckning kunde ge empatiska svar på patientens frågor då de kände igen sig vilket ledde 

till en mer patientcentrerad omvårdnad (Edward et al., 2017).  



15 

 

5.2.2  Avsaknaden av rätt förutsättningar 

Tid för varje enskild patient var en annan erfarenhet som sjuksköterskorna ansåg vara svårt 

att tillgodose som en del av att skapa en tillitsfull relation. Sjuksköterskorna uttryckte viljan 

att spendera mer tid med patienten för att kunna etablera en förtroendefull relation och hur 

avsaknaden av detta skapade frustration samt en mental stress (Mohan, Wilkes, Ogunsiji & 

Walker, 2005). Erfarenheterna av tidsbristen lyfte därtill fram att engagemanget för 

patientens familj gick förlorad, trots vetskapen om hur viktig roll dem hade i vårdrelationen 

som sjuksköterskorna utformade med patienten (Coyne & Dieperink, 2017; Mohan et al., 

2005). Vidare skildrades erfarenheter om hur sjuksköterskorna upplevde känslor av att ha 

svikit patienten när den ömsesidiga relationen inte fanns där. Detta eftersom information 

filtrerades med anledning av dålig kommunikation mellan sjuksköterskorna och vårdteamet. 

Det menar sjuksköterskorna kan ha påverkat att förhållandet till vissa av patienterna blivit 

ansträngd och därmed skadat den tillitsfulla vårdrelationen (Tobin, 2012).  

Sjuksköterskorna beskrev även en önskan om att ge mer stödjande vård till patienten och 

dennes familj men hindrades av en otillräcklig miljö eller avsaknad av tillräckliga kunskaper. 

Miljön ansågs tidvis vara både stressig och mindre anpassad för just cancerpatienten vilket 

gjorde det svårt att göra familjen delaktig, trots att erfarenheterna betonade vikten av ett 

nära samarbete för att säkerställa en optimal omvårdnad för patienten (Mohan et al., 2005). 

En av sjuksköterskorna uttryckte sig på följande sätt: “Ward work is so busy and heavy, that 

being able to give that extra bit of care and understanding often comes at your own mental 

stress and ability to cope” (Mohan et al., 2005, s. 260). 

En lugn och privat miljö ansågs vara en viktig tillgång avseende information och 

uppföljningssamtal men även av vården. Sjuksköterskorna menade att det dessutom 

handlade om att prioritera sitt arbete för att omvårdnaden av patienten inte skulle upplevas 

som stressig, det bör finnas en balans mellan tid och miljö. En sjuksköterska beskrev 

betydelsen av miljön på följande sätt: “A patient with terminal cancer needs to be nursed in a 

quiet convenient environment not a busy ward” (Mohan et al., 2005, s. 261). En annan 

sjuksköterska menade att det kunde vara värdefullt för patienten om de fått en chans att 

vistas i en miljö tillsammans med andra patienter som har liknande erfarenheter och hur det 

kunde stärka känslan av att inte vara ensam (Mohan et al., 2005).  

Vidare menade sjuksköterskorna att de saknade relevant utbildning och kunskap om hur 

stödet kunde utformas individuellt och att tiden inte heller fanns att ta reda på det. Det här 

ansågs av sjuksköterskorna påverka förhållandet mellan dem och patienten samt dennes 

familj på ett ogynnsamt sätt (Coyne & Dieperink, 2017; Mohan et al., 2005). Utöver bristen 

på adekvat utbildning ansåg vissa av sjuksköterskorna att erfarenheterna som de har utgår 

från egna subjektiva känslor när det gäller tillhandahållande av individuellt stöd. 

Sjuksköterskorna erfor att detta var en utmaning för dem och att det fanns en önskan om 

utbildning i att förbättra förmågan av vilket specifikt stöd patienten behöver (Hong et al., 

2014). Sjuksköterskornas erfarenheter beskrev även vikten att få möjligheten till personligt 

stöd i form av debriefing och rådgivning samt hur det kunde underlätta eventuella hinder 

som de står inför när det gäller omvårdnaden av denna patientgrupp (Mohan et al., 2005).  
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5.2.3 Det känslomässiga engagemanget 

Sjuksköterskorna hade uteslutande erfarenheter av att det är oundvikligt att bli 

känslomässigt engagerad i patienten. Relaterat till omvårdnad menade sjuksköterskorna att 

känslor av hjälplöshet och nedstämdhet var en emotionell utmaning. De menade jämväl att 

omvårdnad handlade om mer än att ge information och behandling vid interaktion med 

patienten. Sjuksköterskornas erfarenheter beskrev att känslor uppstår i möten när 

sjuksköterskan ser människan bakom sjukdomen (Banning & Gumley, 2012; Banning & 

Gumley, 2013; Mohan et al., 2005). Även om dessa känslor inte var något ovanligt, erkände 

sjuksköterskorna att det trots utmaningen i sin tur leder till en god omvårdnad. För att 

sjuksköterskorna på ett bättre sätt skulle förstå vad patienten upplevde efter att ha tagit emot 

ett cancerbesked, ansågs att vara känslomässigt engagerad i patienten som något positivt och 

hur det kunde ge en ökad förståelse för den enskilda individen (Banning & Gumley, 2012). 

Däremot beskrev vissa av sjuksköterskorna hur de vissa gånger istället dolde sina känslor av 

frustration som ett sätt att hantera vetskapen om de svårigheten som patienten stod inför 

samt för att lättare kunna behålla ett eget lugn (Banning & Gumley, 2013). En annan 

erfarenhet av att visa ett känslomässigt engagemang var att det kunde hjälpa patienten att ta 

sig igenom sin individuella sorgeprocess och hur det krävdes av sjuksköterskorna att ha god 

insikt i alla faser som patienten gick igenom (Mohan et al., 2005). Däremot erfor 

sjuksköterskorna att det var svårt att hantera känslor som patienten och dennes familj i 

frustration uttryckte (Banning & Gumley, 2013; Mohan et al., 2005). Sjuksköterskornas 

erfarenheter av dessa känslomässigt krävande situationer med känslor av hjälplöshet och 

patientlidande skapade enligt dem behov av strategier för att förhindra känslomässig 

utmattning. Trots positiva erfarenheter av att vara känslomässigt engagerad i patienten, 

fanns det sjuksköterskor som menade att deras kollegor gick utöver sin professionella roll 

och gav för mycket av sig själva vilket ansågs vara oprofessionellt (Banning & Gumley, 2013). 

Yes, sometimes nurses become very emotional and cry about a situation and do 

beyond their professional behaviour and many of us think they cannot control 

themselves to do that. Many times I have seen the nurses talk about patients they 

are attending, talk about the personal family lives with their c’s and family matters. I 

think this is not in the profession and professional boundaries where they become 

involved in the personal lives (Banning & Gumley, 2013, s. 659). 

Sjuksköterskorna hade vissa gånger svårt att släppa taget om destruktiva känslor, de 

upplevde skuld och hjälplöshet av att kanske svikit patienten vilket skapade känslan av 

vanmakt och otillräcklighet. Vidare menade sjuksköterskorna att det var lätt att ta med sig 

dessa känslor hem. En sjuksköterska uttryckte detta på följande sätt: “I often wake in the 

middle of the night wondering how the patient is. I find it hard sometimes to switch off and 

leave it behind, especially when you know the patient is really struggling” (Tobin, 2012, s. 

26). Balansen mellan sjuksköterskornas professionella roll och engagemanget för patienten 

upplevdes ibland vara påfrestande (Mohan et al., 2005; Tobin, 2012).  
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6 DISKUSSION  

Nedan följer examensarbetets resultatdiskussion där resultatet diskuteras mot bakgrunden, 

tidigare forskning, vårdteoretiska perspektivet enligt Katie Eriksson, samt lagar och 

riktlinjer. Vidare diskuteras val av metod där styrkor och svagheter lyfts fram i 

genomförandet. Avslutningsvis skildras examensarbetets kvalitetskriterier utifrån 

trovärdighet, överförbarhet samt giltighet och slutligen förs en diskussion av etiska 

överväganden. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienten efter denne givits ett cancerbesked. Genomgående i resultatet framkom att 

sjuksköterskorna var medvetna om att ett cancerbesked var en livsomvälvande händelse i 

patientens liv. Det ansågs betydelsefullt att vara nära patienten och ge ett individuellt stöd 

med respekt samt hänsyn till patientens unikhet och individuella behov. Den ena patienten är 

inte den andre lik och sjuksköterskornas erfarenheter var att relationen till patienten kom 

med vissa utmaningar samt hur det var svårt att dra en gräns för den känslomässiga 

involveringen. 

Det framkom i resultatet att skapandet av en tillitsfull relation präglades av att 

sjuksköterskorna visade medkänsla och bemötte patientens känslor och behov för att försöka 

få en förståelse av dennes situation. Dessutom skildrades hur denna relation formades och 

stärktes av att ha en helhetssyn av den unika individen vilket bekräftas av Eriksson (1987) 

som menar att vårdande innebär att se människan som unik med individuella erfarenheter. 

Vidare beskriver Eriksson (2014) att den vårdande relationen har sin grund i en 

ömsesidighet, där relationen tillåts växa fram i den takt som skapar ett förtroende. Tidigare 

forskning visar på att patienterna anser hur deras välbefinnandet stärks om relationen till 

sjuksköterskan är förtroendefull (Håland et al., 2017; Williams & Jeanetta, 2016). Därutöver 

tyder patienternas erfarenheter på att stöd från sjuksköterskan stärker deras känsla av hopp 

och mening samt hur utmaningar med hjälp av dem bättre klaras av i den förändrade 

livssituationen (Håland et al., 2017). Tillit i vårdrelationen kan även jämföras med 

Värdegrund för omvårdnad (2016) som beskriver att det är en förutsättning för att patienten 

ska anförtro sig till vårdaren samt att relationen förstärks av en vårdare som har ett 

engagemang och en öppenhet vilket skapar ett förtroende dem emellan.  

Resultatet visade hur sjuksköterskorna ansåg att det var deras uppgift att se till att patienten 

upplevde ett förtroende för dem och hur det förtroendet växte fram genom att låta patienten 

ge ord åt det som i stunden förhindrade dem från att uppleva hälsa. Detta kan sättas i 

relation till det Birkehorn (2008) och Wettergren (2007) beskriver om reaktionsfasen efter 

att patienten givits ett cancerbesked. De menar att ett stöd från omgivningen i den här 

situationen är av stor betydelse då patienten många gånger har behov av att älta och prata av 

sig om sin rädsla och ångest. Utifrån ovanstående styrker Kompetensbeskrivningen (2017) 

att etablerande av förtroendefulla relationer handlar om att utföra omvårdnad efter 
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patientens subjektiva upplevelser samt att en legitimerad sjuksköterska har en skyldighet att 

personligen ansvara för sin kompetens. Även Patientlagen (SFS, 2014:821) menar att hälso- 

och sjukvård ska utformas i samråd med patienten utifrån dennes individuella behov. 

Dessutom skildrades det i resultatet att sjuksköterskornas närvaro var en viktig del av en 

tillitsfull vårdrelation och hur närvaron handlade om att finnas där för patienten även om det 

inte var i dennes omedelbara miljö. Det överensstämmer med Erikssons (1987) beskrivning 

av att ansa som kännetecknas av värme, närhet och beröring. Ansa syftar till att öka 

människans välbefinnande med en kravlöshet och acceptans för hur denne är samt med en 

närvaro och beröring som inte alltid behöver vara av fysisk karaktär. Att ansa anses vara en 

av vårdarens primära uppgifter men som Eriksson (2000b) menar är ett inslag i vården som 

numera har glömts bort av många.  

I resultatet framkom hur sjuksköterskorna som hade egna upplevda erfarenheter av cancer 

ansågs ha nytta av sina erfarenheter för att visa empatisk förmåga gentemot patienten. 

Vidare hur vårdrelationen kunde stärkas om sjuksköterskorna, oavsett tidigare erfarenheter, 

hade god kunskap om cancer samt vilket lidande ett cancerbesked innebar för patienten. Det 

överensstämmer med tidigare forskning där patienterna uttrycker att de vill att 

sjuksköterskan har ett empatiskt förhållningssätt utöver kliniska kunskaper och hur det 

bidrar till känslan av att ha egenmakt över sin situation. Vidare skildras betydelsen av att bli 

lyssnad på och respekterad vilket stärker delaktigheten i vårdrelationen (Drageset et al., 

2012; Kvåle & Bondevik, 2008). Även Värdegrund för omvårdnad (2016) styrker att 

bekräftelse av människan som unik med hänsyn för dess sårbarhet, integritet och 

självbestämmande kan ge människan en mening med livet och inge hopp när livet känns 

tungt vilket kan lindra dennes lidande. 

Att få vårda samma patient framkom i resultatet vara en önskan hos sjuksköterskorna då det 

ansågs bidra till mer gynnsammare förutsättningar vid omvårdnaden av patienten. Tidigare 

forskning bekräftar att patienterna som kontinuerligt får träffa en och samma sjuksköterska, 

upplever att sjuksköterskan känner dem (Kvåle & Bondevik, 2010). Dessutom menar 

patienterna att det skapar trygghet och ett ökat välbefinnande när de som mest behöver det 

(Godlewski et al., 2017; Håland et al., 2017). Utifrån ovanstående styrker även Patientlagen 

(SFS, 2014:821) att patienten har rätt till en fast vårdkontakt om så önskas för att möta 

dennes behov av trygghet och kontinuitet. 

Det framkom i resultatet att sjuksköterskorna utifrån patientens individualitet bättre kunde 

förstå dem och vilka deras behov var samt hur det underlättade utformandet av stöd. Det 

skildrades även att patientens välbefinnande ökade om sjuksköterskorna bevarade en 

stöttande relation till dennes familj och att det ansågs vara en viktig del av patientens 

omvårdnad. Vidare menade sjuksköterskorna att det var en styrka att inkludera patientens 

familj i omvårdnaden. Det överensstämmer med tidigare forskning där patienterna uttrycker 

betydelsen av att ha ett stöd från familjen vid tiden runt cancerbeskedet. Patienterna anser 

att närvaron av familjen hjälper dem att hålla modet uppe och fortsätta kämpa trots att livet 

stundtals känns hopplöst (Inan et al., 2016; Senden et al., 2015). Även 

Kompetensbeskrivningen (2017) styrker vikten av att sjuksköterskan har förmågan att 

etablera goda kontakter med patientens familj och att kompetensen omfattar patientens 
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situation utifrån ett helhetsperspektiv. Vidare beskrivs vikten av att sjuksköterskan bör vara 

lyhörd och respektfull i samtal med både patienten och dess familj. 

Resultatet visade att stöd till patienten inte alltid kunde tillgodoses då sjuksköterskorna 

menade, trots önskan om att ge mer stödjande vård, att de saknade rätt förutsättningar. Både 

avsaknad av tid och kunskap påverkade relationen till patienten och dennes familj på ett 

ofördelaktigt sätt. Om det brister organisatoriskt, att det saknas rätt möjligheter och relevant 

kunskap att bedriva den vård som sjuksköterskorna uttrycker önskan om att utföra, kan det 

tyda på att patientens process att uppnå hälsa begränsas. Detta utifrån den dimension som 

Eriksson (1987) menar är syftet med vårdande vilket är att främja hälsa och lindra lidande. 

Det överensstämmer även med Patientlagen (SFS, 2014:821) som beskriver att patienten ska 

få en sakkunnig och omsorgsfull vård. Vidare styrker Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 

2017:30) detta ytterligare och menar att all hälso- och sjukvård ska bedrivas för att förebygga 

ohälsa.  

Det framkom i resultatet att sjuksköterskorna utöver att ha ett empatiskt förhållningssätt 

gentemot patienten ansåg att det informativa stödet var betydelsefullt. Sjuksköterskorna 

menade att upplevelsen av omvårdnaden kunde bli mer värdefull om information gavs till 

patienten efter dennes förståelse för sin sjukdom samt efter unika behov. Att ge information 

efter en individs erfarenheter och individuella förutsättningar styrks av Patientlagen (SFS, 

2014:821) som menar att information om hälsotillstånd bör ske på ett tydligt och förståeligt 

sätt för att försäkra sig om att patienten uppfattat innebörden. Vidare beskrivs hur patienten 

som befinner sig i en krisreaktion är i behov av information och klara besked med möjlighet 

att ställa frågor (Birkehorn, 2008; Wettergren, 2007). Resultatet visade dessutom att 

sjuksköterskorna ansåg hur patientens känsla av ensamhet minskade vid umgänge 

tillsammans med andra personer i liknande situation. Detta stärks av (Wettergren, 2007) 

som skildrar att patienten i krisens bearbetningsfas främjas av att dela erfarenheter med 

andra under liknande förhållanden som de själva befinner sig i. 

I resultatet framkom att det var av vikt för sjuksköterskorna att tillsammans med patienten 

sträva mot gemensamma mål. Sjuksköterskorna skulle göra patienten uppmärksam på olika 

val som eventuellt behövde tas kring omvårdnaden och behandling men hur det var av 

största relevans att ge den mängd information som var hanterbart och möjligt att ta till sig. 

Detta kan relateras till den första fasen i en krisreaktion som kantas av chock där patienten 

har svårt att ta in det som sker och hur det kan vara lätt att hamna i förnekelse över 

situationen (Birkehorn, 2008; Wettergren, 2007). Det överensstämmer även med tidigare 

forskning där patienterna beskriver att förtroendet ökar om sjuksköterskan på ett ärligt och 

respektfullt sätt ger information utan att för den delen ha alla rätta svaren (Kvåle & 

Bondevik, 2010). Det kan dessutom sättas i relation till vad Eriksson (2000b) säger om leken 

i den vårdande relationen. Leken avser hjälpa patienten med att skapa en förståelse för den 

information som sjuksköterskorna förmedlar. Därtill beskrivs hur patienten genom lärande 

får möjlighet att utvecklas och förändras genom ny kunskap och en acceptans för sin 

situation vilket främjar hälsan samt hur sjuksköterskorna bör se till att det finns tid och 

utrymme för att leken och lärandet ska upplevas kravlös och trygg för patienten. 
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I resultatet framkom att sjuksköterskorna i svåra samtal med patienten vissa gånger använde 

humor som ett sätt att vända en nedstämd situation till något positivt. Sjuksköterskorna 

menade att dessa stunder krävde ständig reflektion när detta var lämpligt men också att det 

var en bekräftelse på att relationen till patienten var stark och att det fanns en tillit dem 

emellan. Det kan liknas med det Eriksson (2000b) beskriver som vänskap i vårdrelationen. 

Vänskapen är en ömsesidig relation mellan två individer med ögonblick av lycka och är en 

naturlig del i vårdandet och därmed en viktig del av patientens hälsoprocess. Det framkom 

även i resultatet att sjuksköterskorna ansåg det som en emotionell utmaning att vårda 

patienten. Däremot menade sjuksköterskorna att det likväl var något positivt med att vara 

känslomässigt involverad då det skapade förståelse för patienten samt hur det var 

oundvikligt att känslor uppstod vid vårdande av människan och inte dennes sjukdom. Det 

överensstämmer med Värdegrund för omvårdnad (2016) som menar att vårdrelationen bör 

präglas av ömsesidighet och öppenhet för att minska det asymmetriska förhållandet där 

patienten är i underläge. Vidare beskrivs hur det istället skapar ett förhållande dem emellan 

som två personer och inte som vårdare och patient. 

I resultatet framfördes att sjuksköterskorna vid vissa tillfällen valde att gömma undan sina 

känslor för att kunna hantera de hinder patienten hade framför sig samt hur 

sjuksköterskorna hade svårt att släppa taget om negativa känslor som uppstod i samband 

med omvårdnaden av patienten. Detta kan sättas i relation till det vårdteoretiska 

perspektivet där Eriksson (2018) skildrar hur medlidande är viktigt i den vårdande 

relationen men att lida med en människa är inte samma sak som att själv lida. Detta kan tyda 

på att sjuksköterskorna behöver ett lämpligt sätt att hantera sina känslor för att finna balans i 

den emotionella utmaningen som vårdandet av denna patient innebär. 

6.2 Metoddiskussion 

Utifrån examensarbetets syfte valdes en systematisk litteraturstudie vilket ansågs vara 

relevant då den enligt Friberg (2012a) ger en god överblick av en människas upplevda 

erfarenheter och känslor. Därtill beskrivs hur kvalitativa studier baseras på bearbetat 

material vilket skapar bredare perspektiv över företeelser som redan är utforskat. Detta 

ansågs därmed vara en styrka för examensarbetet då det gav en djupare förståelse för det 

fenomen som avsågs beskrivas. En annan styrka med valet av en litteraturstudie är att 

kunskapen som finnes stärks i sitt sammanhang, den är vad som kallas för kontextbunden 

(Dahlborg-Lyckhage, 2012). Andra metodval exempelvis en litteraturöversikt som Segesten 

(2012) beskriver granskar både kvalitativt och kvantitativt material kunde ha använts. Denna 

metod hade dock inte fångat sjuksköterskornas erfarenheter på samma sätt då den lämpar 

sig bättre för mindre specifika problemområden som ger mätbara resultat. Vidare hade en 

empirisk studie varit möjlig att utföra men som Polit och Beck (2017) beskriver kräver goda 

kunskaper och tid för att kunna sammanställa data på lämplig vis. Metoden valdes av den 

anledningen bort då kvalitén på examensarbetet hade kunnat bli bristfällig. Dessutom ansågs 

tidsaspekten inte göra det möjligt att utföra en empirisk studie av god kvalité. 
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Initialt gjordes inga begränsningar för att finna relevanta artiklar vilket Axelsson (2012) 

menar kan vara ett lämpligt sätt för att få en bild av hur det aktuella forskningsläget ser ut 

gällande det fenomen som avses granskas. Sökningen av relevanta artiklar begränsades 

därefter genom att inkludera vissa specifika aspekter, exempelvis att de var ur ett 

sjuksköterskeperspektiv och att vald metod var kvalitativ samt att de var vetenskapligt 

granskade av sakkunniga personer. Att en studie har blivit granskad menar Erikson (2009) 

tyder på att den håller en god vetenskaplig kvalité. Vidare beskriver Axelsson (2012) hur det 

är av vikt att precisera sökningen för att finna artiklar där syftet som ska beskrivas kan svaras 

an på. Även hur användning av MeSH-termer, där ett ord ersätts med ämnesord, kan utöka 

och komplettera sökningen då den omfattar fler betydelser. Detta bidrog till att de artiklar 

som återfanns och användes i examensarbetet var utmärkande och passade syftet samt 

stärkte relevansen av det som arbetet avsåg att beskriva. Dock kan det antas att denna 

specifika sökning oavsiktligt, vid läsning av titel och sammanfattning, utgjorde att andra 

relevanta artiklar gick förlorade.  

Insamlat material har analyserats enligt Evans (2002) med beskrivande syntes närliggande 

gentemot ursprungsmaterialet och gör minimal omtolkning vid sammanställning av dessa. 

Vidare läggs den egna förförståelsen åt sidan för att minimera risken för felaktiga tolkningar. 

En analysmetod enligt Evans (2002) där nyckelfynd identifieras för att utifrån dem kunna 

skapa teman och subteman, gjorde det möjligt att urskilja likheter och skillnader i artiklarna 

som var av relevans för examensarbetets resultat. Vidare lästes artiklarna var för sig där 

nyckelfynd urskildes för att sedan jämföra om liknande fynd påträffats samt översattes 

artiklarna gemensamt från engelska till svenska för att minimera omtolkning av dessa. 

Fortsättningsvis sågs det som en styrka att diskutera de frågor som uppkom för att hantera 

den egna förförståelsen. 

En kvalitativ studie ska uppfylla tre kvalitetskriterier för bedömning av dess kvalité och 

tillförlitlighet. Dessa kriterier är överförbarhet, giltighet och trovärdighet. Vidare skapar 

kvalitetskriterier möjligheten att se en text ur flera perspektiv. En kritisk granskning handlar 

inte om att nedvärdera någons arbete utan mer om att hitta både styrkor och svagheter 

såsom uppbyggnad av en studie samt se om den bidrar till kunskapsutveckling (Polit & Beck, 

2017). En studies överförbarhet avser enligt Polit och Beck (2017) att tydliggöra i vilken 

omfattning studien går att föra över på en annan grupp och ge liknande resultat. 

Examensarbetet anses ha goda möjligheter för överförbarhet då arbetet inte har begränsats 

vad gäller ålder, kön eller etnicitet. Därutöver är de analyserade artiklarna utförda i olika 

kontexter samt från flera olika länder vilket kan stärka examensarbetets överförbarhet även 

till andra vårdavdelningar. Giltighet innebär enligt Polit och Beck (2017) att verifiera hög 

kvalité i en studie samt se att den kan upprepas av andra i liknande kontexter och ge ett 

likartat resultat. I kvalitativ forskning ska inte egna erfarenheter synliggöras och 

förförståelsen ska läggas åt sidan. Under arbetets gång har våra egna uppfattningar 

diskuterats ett flertal gånger för att säkerställa att resultatet blir sanningsenligt vilket ansågs 

stärka giltigheten. Vidare har citat använts ett flertal gånger för att lyfta fram 

sjuksköterskornas erfarenheter som tydliggör att arbetet skett med syftet ständigt i åtanke. 

Arbetsprocessen har noga skildrats och sammanställts under metodavsnittet vilket gör att 

giltigheten ytterligare stärks av att arbetet kan göras om och ge liknande resultat. En studies 
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trovärdighet innebär enligt Polit och Beck (2017) att kontrollera så eventuella tolkningar är 

sanningsenliga samt att materialet inte har förvrängts. Vidare att alla delar i arbetsprocessen 

tydligt beskrivs och där eventuella ställningstaganden framförs för att underlätta bedömning 

och utvärdering av de genomförda momenten. Arbetets trovärdighet anses vara besvarad då 

arbetsprocessen utförts i enlighet med de vetenskapliga krav som ställs på en kvalitativ 

studie. Dessutom har examensarbetets resultat tagits fram genom textnära analys av flera 

artiklar vilket ansågs stärka trovärdigheten. Därtill refereras all text genomgående på tydligt 

sätt samt framförs det ett objektivt perspektiv av det fenomen som avsågs beskrivas.  

6.3 Etikdiskussion  

Att ha kännedom om hur människan bör handla etisk korrekt hör till en god sed inom 

forskning (Codex, 2018). Genomgående i detta examensarbetet har därför forskningsetiska 

riktlinjer följts med syftet att behålla ett förtroende för arbetet utan att avsiktligt förvränga 

eller förfalska ursprungsmaterialet. Alla inkluderade vetenskapliga artiklar har genomgått en 

noggrann prövning av oberoende granskare för att säkerställa deras kvalité, vilket Codex 

(2018) skildrar gör forskning till forskning och visar att vetenskapliga krav är uppfyllda. För 

att ytterligare stärka artiklarna i sin helhet och deras resultat har minimal omtolkning av 

dessa skett med ständig reflektion för att minska att materialets betydelse ska gå förlorad. 

Översättning av artiklarna underlättade förståelsen av dess innebörd utan att behöva lägga in 

egna värderingar eller tolkningar. Vidare har ett neutralt förhållningsätt tillämpats där den 

egna förförståelsen lagts åt sidan för att kunna sammanställa all data på ett öppet och ärligt 

sätt. All referering har skett utifrån American Psychological Association (APA) för att 

förtydliga och stärka att materialet ej är plagierat samt underlätta återfinnandet av den 

primära källan vilket APA (2018) menar konsekvent tydliggör presentationen av skriftligt 

material. Etiska dilemman har undvikits då ett kontinuerligt samarbete med förtroende skett 

under hela examensarbetet arbetsprocess även vid de stunder som krävt reflektion och 

ifrågasättande. 

7 SLUTSATS 

En erfarenhet hos sjuksköterskorna var att ett cancerbesked kan påverka välbefinnandet på 

ett ogynnsamt sätt och innebära en stor livsförändring för den som drabbas. Som 

sjuksköterska blir därav en vårdande relation till patienten viktig. Det framkom i resultatet 

att tillit i vårdrelationen är betydelsefullt för att kunna se patientens individuella behov. Det 

visade sig även att ett stödjande nätverk betraktades vara värdefullt kring patientens 

omvårdnad. För patienten skulle det kunna innebära att de upplever en känsla av trygghet 

och får ökat förtroende för sjukvården vilket i sin tur kan främja den vårdande relationen. 

Vidare erfor sjuksköterskorna att omvårdnaden av patienten kom med vissa utmaningar. En 

erfarenhet var att patientens behov kan vara svårt att tillgodose då tiden inte alltid räcker till 
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vilket kan försämra den tillitsfulla relationen som bör eftersträvas. Sjuksköterskorna 

upplevde även att deras känslomässiga engagemang var påfrestande och oundvikligt i mötet 

med patienten men som samtidigt betraktades leda till god omvårdnad. En följd av att vara 

känslomässigt engagerad kan anses skapa ett ökat välbefinnande hos patienten samt känslan 

av att bli sedd och som därmed kan vara ett viktigt inslag i omvårdnaden. För att 

åstadkomma balans mellan sjuksköterskornas känslomässiga engagemang och 

professionalitet skulle exempelvis arbetshandledning vara ett sätt att hantera detta. Att 

skildra sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda den sköra patienten under denna 

omvälvande tid kan vara värdefull kunskap, både för sjuksköterskor och annan vårdpersonal, 

att bära med sig i möten med patienten vid tiden efter att denne givits ett cancerbesked. 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Under arbetets gång har ett flertal tänkvärda förslag på vidare forskning framkommit. 

Exempelvis kan det vara av intresse att skildra om sjuksköterskornas erfarenheter skiljer sig 

åt vad gäller omvårdnaden av vuxna i förhållande till barn som har cancer. Detta kan anses 

begära mer av sjuksköterskorna då omvårdnaden av barn många gånger inkluderar dennes 

familj ännu mer. Något som även kan vara givande att framställa är om 

allmänsjuksköterskornas erfarenheter kring omvårdnaden av cancerpatienten skiljer sig mot 

specialistsjuksköterskornas. Förslagsvis skulle forskningen av detta kunna ske både med 

kvalitativ eller kvantitativ metod. Slutligen anses sjuksköterskornas erfarenheter 

betydelsefulla att framhäva med syftet att öka patientens välbefinnande och upplevelse av 

framtidens omvårdnad. 
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med 32 

sjuksköterskor. 

Data 

analyserades 

med tematisk 

analys med tre 

framträdande 
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Semistrukturera

de intervjuer 

med 8 

sjuksköterskor.  

Data 

analyserades 
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framträdande 
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Vårdkontext: 
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Resultatet visar att 
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vård som präglas 

av empati.  

12/14 

Gilbert, J., 

Green, E., 

Lankshear, S., 

Hughes, E., 

Burkoski, V., & 

Sawka, C. 

(2011).  

Nurses as 

patient 

navigators in 

cancer 

diagnosis: 

review, 

consultation 

and model 

design.  

 

European 

Journal Of 

Cancer Care. 

 

Canada. 
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med 17 

sjuksköterskor. 

Data 

analyserades 

med 

konventionell 

innehållsanalys. 

Vårdkontext: 

vårdavdelning 
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Studien visar att 
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samordning där 

det behövs samt 

hur detta minskar 

ångest. 

13/14 

Hong, J., Song, 

Y., Liu, J., 

Wang, W., & 

Wang, W. 

(2014). 

Syftet var att 

undersöka 

patientens 

behov av 

gemenskap och 

Deskriptiva 

fokusgruppsinte

rvjuer med 22 

sjuksköterskor 

genomfördes. 

Resultatet ur 
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socialt stöd av 
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analyserades 

med 
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Vårdkontext: 

vårdavdelning 
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semistrukturera
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sjuksköterskor 
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analyserades 

med 

innehållsanalys. 

Vårdkontext: 
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analyserades 
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analys med fyra 

framträdande 

teman. 

Vårdkontext: 
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för vuxna. 

Resultatet visar att 
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uppfattningar 
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hur de bör 

interagera med 

sina patienter före, 

13/14 



6 

 

experiences of 

caring for 

patients when a 

cancer 

diagnosis is 

given in an 

acute care 

facility. 

  

Cancer 

Nursing. 
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BILAGA C – KVALITETSGRANSKNING 

Nedan följer de fjorton frågor som ställts vid kvalitetsgranskningen av valda artiklar. Dessa 

har utförts enligt Fribergs (2012) förslag på frågor som kan ställas vid granskning av 

kvalitativa studier. 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven? 

4. Vad är syftet? Är syftet klart formulerat? 

5. Hur är metoden beskriven? 

6. Hur är undersökningspersonerna eller situationerna beskrivna? 

7. Hur har data analyserats? 

8. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

9. Vad visar resultatet? 

10. Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

11. Hur argumenterar författarna? 

12. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

13. Finns det en återkoppling till omvårdnadsvetenskapliga utgångspunkter? 

14. Sker en återkoppling till det praktiska vårdarbetet? 

(Friberg, 2012, s. 126)
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