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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sjuksköterskor kan möta patienter med cancer inom olika områden i vården. 
Patienter med cancer får en påverkan på hela livet och upplever livet annorlunda efter 
diagnos. Patienter tycks vara i behov av individualiserat stöd från vården, där sjuksköterskor 
kan spela en nyckelroll. Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att 
stödja patienter som drabbats av cancersjukdom. Metod: En systematisk litteraturstudie 
med en beskrivande syntes där 12 artiklar analyserats. Resultat: Utifrån sammanställning 
av resultat delades det upp i två teman: Att stödja patienter och Behov av 
kunskapsutveckling för sjuksköterskor. Utifrån teman framkom 5 subteman: Att uppfylla 
patienternas behov av hjälp genom att vara lyhörd och se hela patienten, Att ge stöd i form 
av information, Att ge anpassat stöd till anhöriga, Behov av att kunna hantera den tekniska 
utrustningen, Specialiserade kunskaper och relevanta utbildningar.  Slutsats: 
Sjuksköterskors erfarenheter visade att stöd till patienter med cancer kan se olika ut, 
beroende på patienternas aktuella tillstånd och behov. Stöd kunde till exempel vara 
information, att vara lyhörd och se hela patienten samt ge stöd till patienternas anhöriga.     

Nyckelord: Erfarenheter, Cancer, Omvårdnad, Anhöriga, Holistiskt synsätt. 



 

ABSTRACT  

Background: Nurses can meet patients with cancer in different areas of care. Patients with 
cancer have an impact on their entire life and experience life differently after diagnosis. 
Patients appear to need individualized support from healthcare providers, where the nurse 
can play a key role. Aim: The purpose is to describe nurses' experience of supporting 
patients who suffer from cancer disease. Method: A systematic literature study with a 
descriptive synthesis where 12 articles were analyzed. Result: Based on the compilation of 
results, it was divided into two themes: To support the patient and Need for knowledge 
development for nurses. Based on themes, 5 subtems emerged: Meeting patient needs for 
help by being patient and to see the whole patient, Providing support in terms of 
information, Providing adapted support for relatives, Need to be able to use the technical 
equipment and Specialized knowledge and relevant training. Conclusions: Nursing 
experience showed that support for cancer patients can look different, depending on the 
patient's current condition and needs. Support could, for example, be information, be alert 
and see the entire patient as well as support the patient's relatives. 
 

Keywords: Experiences, Cancer, Nursing, Families, Holistic Approach.  
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1 INLEDNING 

Sjuksköterskor kan möta patienter med cancer inom olika områden i vården, oavsett om hen 
arbetar på en sjukhusavdelning, på särskilt boende eller dylikt. Författarna till detta 
examensarbete har själva erfarenhet av att möta patienter med cancer, både privat och inom 
valda yrkesområden. Patienter som författarna har mött upplever många svårigheter kring 
sin cancer i form av biverkningar från behandlingar, oro, stress och trötthet. Patienterna 
beskriver att de saknar tillräcklig information kring sin sjukdom och stöd även i eftervården. 
Patienterna upplever att även deras anhöriga skulle behöva stöd från vården, då de också 
drabbas av sjukdomen fast på andra sätt. Känslor av hopplöshet och förtvivlan blandas med 
de övriga känslorna och oron för framtiden kan vara stor, både för patienterna själva och 
deras anhöriga. Även för de patienter som hade en god prognos med rätt behandling för sin 
sjukdom hade mycket frågor och funderingar kring sina liv med cancer och deras anhöriga 
kunde ändå må dåligt. Patienterna önskade därför att sjuksköterskor vidareutvecklade sina 
kunskaper inom onkologi och förmedlade dessa på ett tydligare sätt till patienterna och deras 
anhöriga. Patienterna som författarna till detta examensarbete mötte berättade utifrån sitt 
perspektiv på vården, men sjuksköterskornas erfarenheter var fortfarande en oklarhet för 
författarna. Det som författarna till detta examensarbete började fundera på var vilka 
erfarenheter som sjuksköterskor har av att möta dessa patienter i vården. Därför valde 
författarna till detta examensarbete att göra en systematisk litteraturstudie som beskriver 
sjuksköterskors erfarenheter kring vården av patienter med cancer. Detta valdes utifrån 
intresseområde ”Som sjuksköterska och/eller närstående/anhörig stödja patienters 
återhämtning” från en lista med intresseområden från Mälardalens Högskola inom akademin 
för hälsa, vård och välfärd. Författarna till detta examensarbete syftar till att öka förståelsen 
för behovet av mer stöd till patienter med cancersjukdomar samt en ökad förståelse för vad 
en förbättrad vård skulle innebära för dessa patienter.     

2 BAKGRUND  

I bakgrunden till detta examensarbete återfinns en begreppsdefinition som förtydligar och 
förklarar centrala begrepp som förekommer i examensarbetet. Lagar och styrdokument med 
relevans för examensarbetet beskrivs därefter. I avsnittet som följer lyfts tidigare forskning 
som redan finns inom området. Därefter följer ett stycke som beskriver examensarbetens 
vårdvetenskapliga teoriansats. Bakgrunden avslutas med en problemformulering.  
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2.1 Begreppsdefinition 
Nedan följer en definition av centrala begrepp som förekommer i examensarbetet. De 
centrala begrepp som beskrivs är hälsa, cancer, cancerbehandling, återhämtning, stöd och 
erfarenheter.  

2.1.1 Hälsa 

Hälsa enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2017a) består av olika aspekter i form av att 
leva i en säker miljö, att bli behandlad med respekt och rättvisa, att få chans till utbildning 
och utveckling, möjligheter att försörja sig och klara sig på egen hand liksom slippa leva i 
fattigdom och svält. Hedelin, Jormfeldt och Svedberg (2014) beskriver hälsa utifrån 
biomedicinskt perspektiv som sjukdomsfrånvaro. Hedelin m.fl. beskriver hälsa ur ett 
holistiskt perspektiv, där människan kan ses som en helhet där hälsan är en del av helheten. 
Utifrån detta definieras hälsa i examensarbetet som mer än frånvaro av sjukdom.    

2.1.2 Cancer 

Köhler och Messelius (2006) definierar cancer som ett sjukdomstillstånd som innebär att 
kroppens celldelning avviker från det normala. Annan definition på cancer anger Sörensen 
(2013), som beskriver cancer som ett samlingsnamn för sjukdomar som påverkar 
genuppsättningen i cellerna och leder till tumörformationer. Sörensen beskriver också hur en 
modertumör formas och kan sprida sig genom att celler i tumören kan lossna och vandra 
vidare i kroppen och bilda dottertumörer.  I detta examensarbete utgår författare från Köhler 
och Messelius (2006) definition.    

2.1.3 Cancerbehandling 

Sörensen (2012) förklarar cancerbehandlingar som kurativa eller palliativa, beroende på 
syftet med behandlingen. Utifrån palliativa syften vill vården uppnå lindring av symtom även 
i de fall cancern inte kan botas. Den kurativa behandlingen anser att bota patienter från 
sjukdomen. I detta examensarbete används Sörensens definition. Exempel på olika typer av 
behandlingsformer vid cancersjukdom är cytostatika, hormonterapi, immunterapi, operation 
och strålning.    

2.1.4 Återhämtning 

Återhämtning eller att återhämta sig definieras av Köhler och Messelius (2006) som att må 
bra igen eller att vila för att må bättre. Återhämtning kan betyda till exempel god sömn, 
näringsrik kost och regelbunden motion i syfte att återfå fysiskt och psykiskt välmående. I 
detta examensarbete väljer författare att se på återhämtning som att må bra igen eller att vila 
för att må bättre. 
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2.1.5 Stöd   

Stöd kan ses som ett sätt att hjälpa någon (Köhler & Messelius, 2006). I Wiktionary (2017) 
beskrivs stöd som att visa medkänsla eller hjälpa andra. Nestor (2018) beskriver stöd till 
cancerpatienter som åtgärder och handlingar gentemot patienter som en reaktion i deras 
sjukdom. Detta kan till exempel vara att erbjuda samtalsstöd om patienter önskar prata om 
sin sjukdom. Författare till detta examensarbete väljer att se på stöd som ett sätt att hjälpa 
någon men även som åtgärder och handlingar gentemot patienter under behandlingsprocess. 

2.1.6 Erfarenheter 

Köhler och Messelius (2006) definierar erfarenheter som upplevelser en individ har mött och 
tagit lärdom av. Wallentin och Mossberg (2007) lyfter begreppet beprövad erfarenhet, vilket 
innebär metoder och tillvägagångssätt som anses fungera sedan tidigare och därför är 
lämpliga att återanvända. Författare till detta examensarbete väljer att se begreppen 
erfarenheter och upplevelser som synonymer och använder båda i arbetet. 

2.2 Lagar och styrdokument 
Det finns en rad lagar och styrdokument som bestämmer och styr hur vårdgivare ska vårda. 
Dessa bestämmelser styr likaväl i vården av patienter med cancerdiagnoser.   

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) föreskriver bestämmelser som rör sjukvård kring 
patienter. Dessa bestämmelser är även viktiga att ta hänsyn till när det gäller vård och 
behandling av patienter med cancersjukdom. Lagen bestämmer åtgärder för att förebygga 
sjukdom, göra utredning av sjukdomar och vårda patienter i behov av vård. Lagen lyfter även 
att vård ska ges på lika villkor för alla. Patienter har rätt att få information om sin diagnos 
samt upplysning om olika behandlingsalternativ. Därefter har patienter rätt att få vara med 
och besluta om behandling, i samråd med läkare. Vårdpersonal är skyldig att meddela 
patienter vilka risker, komplikationer och biverkningar som är relaterade till de olika 
behandlingsalternativen.  

Patientlagen (SFS 2014:821) bestämmer hur vården ska se ut gällande tillgänglighet till vård 
av patienter, information om sjukdomar i sig och efterföljande behandling, samtycke och 
delaktighet. Denna lag beskriver också hur vårdkontakt och planering ska se ut. Denna lag 
ger patienter rättigheter till att lägga in synpunkter på vård som genomförs i samband med 
cancerdiagnos och utredning, liksom eventuella klagomål från patienter. Lagen ger även 
patienter rättigheter att ansöka om så kallad ”second opinion” hos annan vårdgivare. En 
”second opinion” kan nyttjas i de fall en patient upplever att hen kan få bättre vård i annat 
landsting eller om alternativa behandlingsmetoder kan vara aktuella. Lagen föreskriver även 
patientsäkerhet och skydd av personuppgifter. Alla dessa bestämmelser gäller även patienter 
med cancerdiagnoser under och efter cancerbehandling.  

Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) bestämmer hur tystnadsplikt och sekretess 
ska se ut. Dessa bestämmelser gäller även patienter med cancerdiagnoser och de patienter 
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som står under cancerbehandling samt patienter som får stöd i efterbehandling. Det innebär 
att det är förbjudet att lämna ut allmän information och att tystnadsplikt ska skydda 
individers identitet. En patient ska kunna söka vård och vara trygg i att eventuella problem 
inte blir kända för allmänheten.    

Svensk Sjuksköterskeförening (2018) beskriver sjuksköterskors roll i patientnära vård. 
Sjuksköterskor ska, enligt Svensk Sjuksköterskeförening, arbeta genom personcentrerad vård 
även i vården kring patienter. Med det menas att patienter samt deras anhöriga ska ses 
utifrån deras individuella behov och den unika situationen de befinner sig i. Detta är aktuellt 
även för vården kring patienter med cancerdiagnoser, eftersom det oftast är komplicerade 
diagnoser med svåra komplikationer. Genom personcentrerad vård kan sjuksköterskor 
genomföra omvårdnad på bästa möjliga sätt så det gynnar patienter och deras anhöriga. 
Svensk Sjuksköterskeförening förtydligar även sjuksköterskors ansvar att kunna förmedla 
information kring patienternas cancersjukdom och möjliggöra dialog med patienter och 
anhöriga. Detta arbete görs i syfte att förebygga ohälsa som kan uppkomma i samband med 
sjukdom och understödja patienternas väg till förbättrad hälsa trots den befintliga 
sjukdomsbilden. Dessa aspekter är viktiga även i vården kring patienter med cancer, då de 
kan uppleva en hälsopåverkan relaterat till sjukdomen. Ytterligare en aspekt som Svensk 
Sjuksköterskeförening lyfter är att sjuksköterskor ansvarar för att uppdatera kunskaper inom 
sitt yrkesområde, för att på så vis hålla sig uppdaterad inom ämnet omvårdnad. Även i 
vården kring patienter med cancer är det viktigt med uppdaterade kunskaper för att på så vis 
optimera en god vård med förbättrad kvalitet för patienter med cancersjukdom (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2018).       

2.3 Tidigare forskning 
Nedan presenteras vilka erfarenheter patienter med cancerdiagnoser har av att få stöd ifrån 
vården under sin cancerbehandling. 

Sekse m.fl. (2014) beskriver i sin artikel att patienter upplever livet annorlunda efter 
cancerbehandling. De känner att andra har svårt att förstå hur de mår och på så vis blir livet 
aldrig samma som det var före operationen eller behandlingen. Att få stöd, enligt patienterna 
i studien, innebär att bli förstådda känslomässigt. Samtidigt tycker patienterna att stöd i form 
av kunskaper och utbildning om det nya tillståndet i sin cancersjukdom är viktigt. Genom 
utbildning och genom att dela sina erfarenheter med andra får patienterna en bättre insikt 
om sin sjukdom. Patienterna upplever att med utveckling inom rehabiliteringsprogram och 
planer för framtiden har vårdare möjlighet att uppfylla patienternas behov av stöd. Även 
Wang m.fl. (2016) beskriver upplevelser från patienter som genomgått cancerbehandling i 
Kina.  Forskningen visar att kinesiska patienter upplever samma som patienter i andra 
länder, att livet efter cancern förändras. Familjen, relationer med kollegor, grannar, 
sysselsättningsmöjligheter och ekonomi blir påverkade. Därför tycker patienterna att de 
behöver stöd i form av aktuell information angående cancer allmänt och om sina personliga 
tillstånd. Patienterna efterfrågar tillförlitlig medicinsk information om risker som kan uppstå 
och instruktioner om hur ofta patienterna ska besöka primärvård. Samtidigt upplever 
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patienterna att det är viktigt att dela information och kunskaper med andra patienter. 
Walker, Szanton och Wenzel (2015) visar liknande resultat fast mer inriktat på äldre 
patienter som gick igenom cancerbehandling. När det gäller äldre patienter kan flera 
sjukdomar spela in, därför är det viktigt att flera medlemmar i omvårdnadsteamet spelar sin 
roll. Dessutom vill patienterna att deras anhöriga ska få specifika kunskaper från 
sjuksköterskor för att kunna vara med och hjälpa och ge stöd i omvårdnaden. Sjuksköterskor 
ska, under optimala förhållanden, skaffa och förmedla efterbehandlingsplaner som är 
individanpassade. Patienterna förväntar sig att sjuksköterskor ska vara den förmedlare de 
kan lita på när de efter behandlingen ska återgå till vardagen (Walker m.fl., 2015).  

Ellis m.fl. (2012) kom fram till resultatet att patienter är i behov av ett individualiserat stöd 
som kan hjälpa dem att anpassa sitt liv till fysiska och psykiska ändringar efter 
cancerbehandling. Patienterna tycker att det finns ett behov av att upprepa undervisning och 
information med tiden, för att patienterna ska hållas uppdaterade. Forskningen visar att 
patienterna brukar lägga olika uppgifter på närstående i efterbehandling. Därför behöver 
även de anhöriga stöd från vårdgivare i form av olika samtal, undervisning och information 
(Ellis m.fl., 2012).  

Fujinami, Otis-Green, Klein, Sidhu och Ferrell (2012) beskriver i en studie hur 
cancerpatienter och deras anhöriga upplever situationen kring patienternas svåra cancer. De 
aspekter som lyfts i studien är bland annat att anhöriga delar patienternas känsla av oro, 
hopplöshet, trötthet och ångest. Både patienterna och de anhöriga som deltog i Fujinamis 
m.fl. studie upplever att de hade behövt mer stöd från vården. Därmed anser författarna till 
studien att sjuksköterskor är de som kan hjälpa patienterna och de anhöriga att identifiera 
resurser och mobilisera kraft till god livskvalitet (Fujinami m.fl., 2012). Primeau, Paterson 
och Nabi (2017) har i sin tur gjort en studie som pekar mot ett annat resultat. Patienterna i 
denna studie upplever att de har fått ett bra stöd från vården, men ändå efterfrågade flera 
specialistsjuksköterskor och att sjuksköterskor skulle hålla sina kunskaper inom onkologi 
uppdaterade.   

Sanoff, Morris, Mitcheltree, Wilson och Lund (2015) har i en studie återgett hur patienter 
upplever svåra biverkningar efter cancerbehandling. Dessa patienter anger att de hade velat 
ha mer information om biverkningar innan behandlingen sattes in, i form av information 
från vården. Patienterna vill ha mer information om alternativa behandlingar gentemot den 
behandling de fick. Dessa patienter hade även velat ha mer stöd från vården när 
biverkningarna uppkom. Müller m.fl. (2017) undersökte hur patienter upplevde sitt 
välmående efter behandling av sin cancer i relation till biverkningar som uppstått. Dessa 
patienter upplevde att behandlingen hade påverkat deras liv genom stora förändringar, 
framförallt utmattning. Müller m.fl. kom fram till en sammanställning av resultatet som 
visade att denna utmattning drabbade olika patienter på olika sätt. De patienter som 
upplevde mer utmattning hade genomgått cytostatikabehandlingar som en del i 
behandlingsprocessen. Detta sammanfattade Müller m.fl. som att de patienter som drabbats 
mest av utmattningen hade behövt mer psykologiskt stöd från vården i form av stöd i 
återhämtningsprocessen.   
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Sun m.fl. (2014) anser i sin studie att patienter är i behov av utvecklade stödstrategier från 
vården. Patienterna i Suns m.fl. arbete upplever både positiva och negativa erfarenheter efter 
behandling av sin cancer. Slutsatsen i arbetet är att mer utvecklade stödstrategier hade 
underlättat för de patienter som upplevde flest negativa erfarenheter från vården. En annan 
studie från Karvinen och Vallance (2015) visar att patienterna tycker sjuksköterskor ska ha 
mer kunskaper om fysisk aktivitet, då patienterna upplevde svårigheter med fysiska 
aktiviteter i återhämtningsprocessen efter cancerbehandling. Sammantaget visar de både 
studierna från Sun m.fl. (2014) och Karvinen och Vallance (2015) att patienterna önskade att 
sjuksköterskor hade mer kunskaper för att kunna stötta dem i deras fysiska aktiviteter. 
Karvinen och Vallance menar att dessa kunskaper optimerar patienternas återhämtning och 
hjälper dem att återfå en fungerande vardag.     

2.4 Vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv  
Den vårdvetenskapliga teoretiska utgångspunkten i detta examensarbete utgår från 
Henderson (1964) och Eriksson (2014). Författarna till detta examensarbete väljer att 
använda Erikssons och Hendersons teorier som komplement till varandra, då Eriksson 
(2014) har en vårdvetenskaplig teori som baseras på ett holistiskt synsätt på människan. 
Henderson (1964) i sin tur beskriver sjuksköterskors roll i omvårdnaden kring patienter samt 
hur viktigt det är att patienter blir så självständiga som möjligt med sjuksköterskor som stöd. 
Därför kan Erikssons och Hendersons teori vara komplement till varandra. De förklarar hur 
sjuksköterskor ska uppfylla sin roll i omvårdnad kring patienter genom att se de som helhet. 
Dessa olika teorier stämmer in på examensarbetets syfte, då det är sjuksköterskors 
perspektiv i vården av patienter med cancer som ska beskrivas.  

2.4.1 Att se hela människan 

Eriksson (2014) ser människan som en helhet sammansatt av olika delar. Helheten, enligt 
forskare består av kropp, själ och ande. Dessa tre delar är alltid aktuella, oavsett vad som är 
aktuellt för patientens hälsotillstånd. Kropp, själ och ande beskrivs som självklarheter, därtill 
förklaras inte dessa begrepp av hennes teori. Med hjälp av kropp, själ och ande som grundsyn 
kan patienten ses i ett helhetsperspektiv. I denna helhetssyn ses patienten som en levande 
människa som har ett vidare syfte än att bara existera på ett biologiskt plan. En människa har 
känslor som hopp och tro, samt drömmar om livet som komma skall. Det beskrivs även den 
unika människan utifrån sociala aspekter, då en människa som individ samtidigt befinner sig 
i ett socialt sammanhang. Detta sociala sammanhang behöver tas i beaktande av vårdgivaren, 
då det kan ha stor betydelse för patienten. Det är viktigt att vårdgivaren ser patienten som en 
människa med egna möjligheter till utveckling och lärande. Ytterligare en aspekt tas upp som 
handlar om vikten av fördjupade kunskaper inom holistiskt synsätt, då detta är grunden för 
bästa möjliga vård (Eriksson, 2014).        
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2.4.2 Sjuksköterskors roll i omvårdnad kring patienter 

Henderson (1964) beskriver vikten av att ge patienter vård och stöd, för att på sikt uppnå 
självständighet för patienter. Med hjälp av forskarens fyra koncept omgivning, hälsa, 
vårdande och individualitet som metod kan detta mål uppnås. Med individualitet menas att 
vårdgivaren alltid ska utgå från patienter som individer och anpassa vårdinsatser därefter. 
Omgivningen är allt som omger patienter. Detta är olika aspekter som familjeliv samt sociala 
sammanhang och roller i samhället. Hälsa sammankopplas med känslan av individens 
oberoende och självständighet. Vårdande beskriver forskare som stöd som ges av en 
vårdgivare, baserat på patienters individuella behov. Sjuksköterskors roll handlar om att 
handla utifrån patienters bästa, stödja patienter och skapa en relation med patienter. 
Forskare beskriver vikten av att som sjuksköterska alltid agera med syfte att hjälpa patienter 
bli oberoende. Oberoende utgår från patienters perspektiv, vilket innebär att patienter själva 
avgör när detta stadium har uppnåtts. Sjuksköterskor ska stödja patienter genom att 
tillfredsställa behov, även de behov som av utomstående inte uppfattas som lika viktiga. 
Dessa behov kan vara religiösa, men även handla om att få hjälp med aktiviteter. Patienter 
har även behov av att få medkänsla samt få bekräftelse av vårdgivaren (Henderson, 1964).       

2.5 Problemformulering 
Patienter med cancer kan vårdas på olika typer av avdelningar och boenden, därtill är 
sannolikheten stor att som sjuksköterska stöta på dessa patienter, oavsett vilken typ av 
arbetsplats hen arbetar på inom vården. Cancerdiagnoser påverkar patienternas liv och det 
kan vara en stor utmaning för dessa patienter av att vårdas på onkologiska avdelningar. 
Tidigare forskning visar att patienter upplever livet annorlunda efter cancerbehandling samt 
att det är svårt för patienterna att återgå till livet som det såg ut före cancerdiagnosen. 
Patienter tycks vara i behov av individualiserat stöd från vården, där sjuksköterskors roll kan 
vara av betydelse. Patienterna förväntar sig stöd från sjuksköterskor, i form av information 
samt fysisk och mental närvaro kring patienter. Även lagar och styrdokument föreskriver att 
patienter ska vårdas utifrån sina individuella behov samt få aktuell information om sitt 
tillstånd i go tid. Utifrån examensarbetets vårdvetenskapliga teori ses vikten av det holistiska 
synsättet på patienter i vården. Sjuksköterskor ses då som en viktig del i vården kring 
patienter, hen är den som kan stötta patienter till att vara självständig i livet efter 
cancerbehandling. Utifrån detta tycks det finnas ett behov av att beskriva sjuksköterskors 
erfarenheter av att stödja patienter med cancerdiagnoser. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att stödja patienter som drabbats av 
cancersjukdom.  
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4 METOD  

I detta examensarbete använder författarna en systematisk litteraturstudie med beskrivande 
syntes enligt Evans (2002). Metoden förklaras först, sedan följer beskrivning av urval och 
datainsamling. Därefter beskrivs dataanalys och genomförande. Avslutningsvis beskrivs de 
etiska överväganden som gjorts i examensarbetet.           

4.1 Val av metod 
Metodvalet för detta examensarbete är en systematisk litteraturstudie med en kvalitativ 
ansats samt en beskrivande syntes enligt Evans (2002). Denna typ av metod valdes då den 
kvalitativa ansatsen enligt Friberg (2012) kan användas för att beskriva den subjektiva 
upplevelsen av olika erfarenheter. En kvalitativ ansats stämmer väl överens med 
examensarbetets syfte. Evans (2002) beskrivande syntes innebär att beskriva det som 
forskare har sammanställt i studier utan att ändra resultatet utifrån subjektiva tolkningar. 
Enligt Evans består en beskrivande syntes av fyra steg. I det första steget söker författare 
artiklar som stämmer överens med examensarbetets syfte. I det andra steget läses artiklar 
med syfte att finna nyckelfynd. I det tredje steget sammanställs dessa nyckelfynd i subteman 
och teman. I det fjärde steget beskriver författare till examensarbetet det sammanställda 
resultatet enligt subteman och teman (Evans, 2002).     

4.2 Urval och datainsamling 
Enligt Evans (2002) har författare till examensarbetet valt att använda kvalitativa artiklar. 
Urvalet kommer från databaserna CINAHL Plus och PubMed, då dessa databaser innehåller 
vårdvetenskapliga artiklar. För att avgränsa sökningarna använde författarna till 
examensarbete inklusions- och exklusionskriterier. Ett av inklusionskriterierna var att 
artiklarna skulle innefatta sjuksköterskors perspektiv på stöd i vården av patienter med 
cancer. De artiklar som inkluderades skulle vara publicerade mellan år 2012–2018. Detta 
urval gjordes för att på så vis kunna välja så aktuell forskning som möjligt. Ett ytterligare 
inklusionskriterie var att artiklarna skulle ha gått igenom en peer reviewed, vilket ger en 
kvalitetssäkring att artikeln är kritiskt granskad. Ytterligare inklusionskriterie var att 
artiklarna skulle vara skrivna på engelska, detta för att engelska är ett internationellt språk 
som möjliggör ett urvalsunderlag från ett bredare världsperspektiv. Författarna till 
examensarbetet valde att inkludera artiklar som handlade om alla typer av cancer, detta för 
att vidga sökområdet. Ett exklusitionskriterie gällde artiklar som lyfte patient- och 
anhörigperspektiv, eftersom examensarbetet ville beskriva sjuksköterskors perspektiv. För 
att underlätta vid litteratursökning menar Östlundh (2012) att det med fördel går att 
använda fler än ett sökord. Detta benämner Östlundh som boolesk sökteknik. Med hjälp av 
denna teknik används olika operatorer, till exempel orden AND, OR eller NOT. Författare till 
detta examensarbete använde dessa operatorer i litteratursökningen. I sökningen användes 
exempelvis sökorden nursing care, cancer, experience, cancer survivors, recovery, cancer 
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treatment, rehabilitation, care giver. I den första sökningen användes sökorden cancer 
survivors och nursing och recovery. De kombinerades med de booleska operatorerna AND 
och OR. Samma operatorer användes vid andra sökningen tillsammans med sökorden cancer 
treatment, nursing care och nurse experience. För att utesluta patienternas perspektiv vid 
sökningen av artiklar användes operatören NOT tillsammans med sökorden patients 
experience. Sökningarna i databasen genererade den totala summan av 343 artiklar. Vid 
varje söktillfälle valdes artiklar med syften som var relevanta för detta examensarbete. 
Artiklarnas titlar lästes vid varje söktillfälle och sammanfattningsvis valdes 97 artiklar ut. I 
dessa 97 artiklar lästes abstract, vilket visade att 33 artiklar kunde väljas ut, då dessa passade 
med examensarbetets syfte. Dessa 33 artiklar lästes i sin helhet. Sökningsprocessen 
presenteras i bilaga A. Till slut valdes 12 stycken artiklar ut som stämde väl in på 
examensarbetets syfte och de hade även resultat som hade relevans för detta examensarbete. 
Artiklar redovisas i en artikelmatris i bilaga B. Dessa 12 stycken slutligen valda artiklar 
genomgick en kvalitetsgranskning baserad på Friberg (2012). Detta för att säkerställa kvalitet 
på data. Kvalitetsgranskningen i detta examensarbete innehåller frågor som kan besvaras ja 
eller nej. Artikeln blir poängsatt utifrån antalet ja-svar artikeln fått. Varje artikel kan 
maximalt få 14 poäng. Enligt poängsystemet i kvalitetsgranskningen kunde artiklarna delas 
in i tre olika nivåer: låg, medel och hög. En artikel upp till fyra poäng räknades som låg 
kvalitet. En artikel som fick 5–9 poäng räknades som medelkvalitet. Hög kvalitet gav de 
artiklar som fick ihop 10–14 poäng. Efter kvalitetsgranskningen hade fem artiklar hög 
kvalitet, sju artiklar medelkvalitet och det fanns inga artiklar med låg kvalitet. 
Granskningsfrågorna och poängsystemet redovisas i bilaga C.                

4.3 Dataanalys och genomförande 
Artiklarna lästes flera gånger i sin helhet. Detta för att författarna till examensarbetet skulle 
få en helhetsbild av forskarnas syn på olika infallsvinklar, enligt Evans (2002) första steg i 
beskrivande syntes. De utvalda artiklarna skrevs ut. Varje artikel fick ett nummer från 1–12 
för att systematisera och underlätta fortsatt läsning för författarna till detta examensarbete. 
Resultatdelen lästes sedan ännu en gång mer noggrant, detta för att förtydliga och 
sammanfatta forskarnas nyckelfynd i varje enskild artikel. Detta är enligt steg två i Evans 
beskrivande syntes. I detta examensarbete sammanställs nyckelfynd i betydelsen av olika 
teman och subteman som svarar på syftet, detta är steg tre i en beskrivande syntes enligt 
Evans (2002). Totalt kunde författarna till examensarbetet finna 150 nyckelfynd, varav några 
exempel redovisas i tabell 1 nedan i texten. Nyckelfynd kopierades till ett separat dokument 
på datorn, vilket sedan skrevs ut. Nyckelfynden som hittades återges på originalspråk. Detta 
för att skildra nyckelfyndet såsom författarna till den aktuella artikeln beskrivit. De olika 
nyckelfynden jämfördes för att urskilja likheter och skillnader. De nyckelfynd som berörde 
liknande områden samlades under ett gemensamt tema. Utifrån det övergripande temat 
kunde flera subteman urskiljas. Sammanfattningsvis kunde författarna till detta 
examensarbete urskilja två teman och fem subteman, som kontrollerades mot artiklarnas 
innehåll för att säkerställa artikelns faktiska innehåll. Genom detta kontrollerades 
noggrannhet inför det fortsatta arbetet med examensarbetet. Till sist beskrev författarna till 
detta examensarbete teman och subteman i löpande text för att sammanställa resultatet.         
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Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, tema och subtema.  

Art nr. Nyckelfynd Tema Subtema 

1 

“Many nurses 
expressed that they 

wanted to satisfy 
their patients wishes 

as they cared for 
their patients to 

relieve their 
patients’ pain and 

ensure comfortable 
lives for both the 
patients and their 

families.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att stödja 
patienter och 

hens anhöriga. 

 

 

Att uppfylla 
patienternas 

behov till hjälp. 

2 

“The authors 
concluded that 

professional 
caregiver within 

oncology should be 
conscious of the 

difficulty in 
providing an 

appropriate amount 
of information.” 

 

 

Att ge stöd i form 
av information. 

3 

“When nurses 
encounter patients 
suffering at the end 

of life, it is 
important that they 
support the dying 

patients by listening 
willingly and 

actively.” 

 

 

Att ge stöd genom 
att vara lyhörd till 

patienter. 

4 

“… among other 
strategies, training 

for care is 
highlighted, through 

demonstration, 
dialogue, 

constitution of 
groups of family 

Att ge anpassad 
stöd till familjen. 
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members, 
interdisciplinary 

approach and use of 
explanatory 
leaflets…” 

 

4.4 Etiska överväganden 
Kjellström (2012) beskriver forskningsetik som etiska överväganden som görs kontinuerligt 
under genomförandeprocessen av ett skrivarbete som detta examensarbete. Dessa etiska 
överväganden återfinns i hela skrivprocessen, från ämnesval till spridning av resultat och hur 
dessa framställs av skribenterna till ett examensarbete. För att detta examensarbete ska 
kunna försvaras ut ett etiskt perspektiv har författarna valt att följa riktlinjer från 
Vetenskapsrådet (2017). Vetenskapsrådets riktlinjer lyfter bland annat vikten att 
skribenterna till en uppsats talar sanning och tydligt redovisar hur studien har gått till väga. 
Metod och resultat ska presenteras klart och tydligt, utan att skribenternas egna värderingar 
kommer med i texten. Vetenskapsrådet betonar att skribenterna till en uppsats som denna 
ska presentera en sammanställning av det egna resultatet och tydliggöra i resultatet vilken 
källa som används. Det är viktigt med en uppsats som är iordningställd enligt riktlinjer. 
Författare till ett examensarbete som denna behöver tänka på hur det insamlade materialet, i 
detta examensarbetets artiklar, används och brukas med hänsyn och respekt till artikelns 
författare. Vetenskapsrådet (2017) anger även hur viktigt det är med skribenter som bedömer 
forskning från andra på ett korrekt sätt, för att undvika feltolkningar av det insamlade 
resultatet. I det här examensarbete finns det risk att misstolka en artikel, då författarna till 
detta examensarbete läser artiklarna på engelska och tolkar med egen översättning 
(Kjellström, 2012). Författarna till examensarbete behöver vara kritiska till sig själva och den 
egna granskningen. Därigenom är det viktigt att kontrollera resultatet som sammanställs i 
detta examensarbete så det samlade materialet överensstämmer med den insamlade data. 

5 RESULTAT 

Nedan följer examensarbetets resultat. Resultatet svarar på examensarbetets syfte att 
beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att stödja patienter med cancersjukdom. Subteman 
och teman sammanfattas i en övergripande tabell som redovisas nedan.  

Tabell 2: Examensarbetets teman och subteman.  

Teman Subteman 
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Att stödja patienter 

Att uppfylla patienternas behov av hjälp 
genom att vara lyhörd och se hela patienten 

Att ge stöd i form av information 

Att ge anpassat stöd till anhöriga 

 

Behov av kunskapsutveckling för 
sjuksköterskor 

Behov av att kunna hantera den tekniska 
utrustningen 

Specialiserade kunskaper och relevanta 
utbildningar 

 

5.1 Att stödja patienter 

Under temat Att stödja patienter beskrivs sjuksköterskors syn på vilket stöd patienter och 
deras anhöriga behöver i olika skeden av sjukdomsförloppet. Subteman som följer under 
denna rubrik är Att uppfylla patienternas behov av hjälp genom att vara lyhörd och se hela 
patienten, Att ge stöd i form av information och Att ge anpassat stöd till anhöriga.  

5.1.1 Att uppfylla patienternas behov av hjälp genom att vara lyhörd och se hela 
patienten 

Fukumori, Miyazaki, Takaba, Taniguchi och Asai (2018) visade i sin studie hur 
sjuksköterskor kände ett stort engagemang för att hjälpa cancerpatienter. Sjuksköterskorna i 
studien hade en stark vilja att hjälpa patienter, då de själva kunde sätta sig in i patienternas 
situation och förstå hur hen upplevde situationen. Sjuksköterskorna önskade att de skulle 
kunna förstå patienter mer och därigenom kunna anpassa stödet till patienter utifrån deras 
individuella behov. I relation till dessa fynd ses hur även Hong, Song, Liu, Wang och Wang 
(2014) beskriver sjuksköterskors erfarenheter liknande. I Hong m.fl. studie beskriver 
sjuksköterskor hur patienter har behov av olika typer av stöd, relaterat till individuella behov. 
Sjuksköterskorna i Hong m.fl. studie upplevde också att patienter behövde hjälp med 
informationsöverföring till anhöriga.   

Abazari, Taleghani, Hematti och Ehsani (2016) beskrev i en studie hur sjuksköterskor visade 
empati genom att vara lyhörda gentemot patienter. Sjuksköterskorna i studien berättade att 
det är viktigt för patienter att kunna visa känslor inför vårdgivaren. Sjuksköterskor angav att 
patienter inte vill känna sig ensamma när de meddelas diagnos och prognos. Därför var det 
viktigt för sjuksköterskorna att vara vid patienternas sida och visa empati när patienter hade 
behov av det.  

Moreover, participants maintained that using effective communication strategies, such as 
empathy, and offering realistic hope in the announcement process could have a significant 
positive outcome on the patient’s psychological state. (Abazari, Taleghani, Hematti & Ehsani, 
2016, s.4654) 
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Hong, Song, Liu, Wang och Wang (2014) visade i sin studie att sjuksköterskor beskriver 
liknande aspekter, fast mer riktat utifrån att patienterna behövde få bekräftelse och 
uppmärksamhet. Sjuksköterskorna i studien av Hong m.fl. beskrev att de patienter med 
cancer de mött på sina arbetsplatser hade stora behov av att få känna kärlek och omtanke 
från sjuksköterskor. Sjuksköterskorna i studien upplevde även att patienterna ville bli 
respekterade för den individuella tron samt de egna rättigheterna.    

Wall och Rawson (2016) beskrev i sin studie att sjuksköterskor ansåg att deras arbete skulle 
baseras mer på det holistiska perspektivet. Genom detta menade sjuksköterskorna i studien 
att de skulle kunna stödja patienter på mer olika sätt än enbart fysiska behov. Genom att visa 
intresse för patienter utifrån ett holistiskt perspektiv kunde sjuksköterskorna, efter utförda 
medicinska uppgifter, samtala med patienter. Genom dessa samtal kunde sjuksköterskorna 
visa intresse för patienternas liv i allmänhet och efter vårdtiden kunde patienter ta med sig 
erfarenheter hem från ett meningsfullt och positivt bemötande. Även Tariman m.fl. (2016) 
beskrev hur sjuksköterskor önskade kunna agera mer utifrån det holistiska synsättet. Detta 
genom att vara en förespråkare i de ärenden där patienter av olika anledningar behövde stöd 
och inte kunde fatta beslut på egen hand. Att vara förespråkare för patienter menade 
sjuksköterskorna i studien betydde att uppfylla patienternas alla behov, fysiska som 
psykosociala. Det innebar även att kunna involvera anhöriga i vården kring patienter. På 
detta vis ansåg sjuksköterskorna att de agerade i enlighet med det holistiska synsättet.          

 

5.1.2 Att ge stöd i form av information 

Hong, Song, Liu, Wang och Wang (2014) beskrev i sin studie hur sjuksköterskor fick anpassa 
information efter patienternas behov. Ibland upplevde sjuksköterskorna att patienter 
behövde information om sin sjukdom, om behandlingen eller om möjliga biverkningar som 
kan förekomma. Sjuksköterskorna i studien upplevde också att patienterna hade behov av 
information kring eventuella kostnader samt kostrådgivning. Sjuksköterskor förklarade hur 
de kunde nå patienter med information, till exempel genom anslagstavlor i korridoren på 
avdelningen, informationsbroschyrer om exempelvis kostvanor och samtal om hälsosamma 
livsvanor. 

Moreover, she also mentioned that patients need “supervision and organized lectures on 
dietary guidance,” which required the nurses to try to provide professional, simple, and 
thorough guidance and to fully consider the individual patients' differences. (Hong, Song, Liu, 
Wang & Wang, 2014, s.1052) 

I en annan studie av Heynsbergh, Botti, Heckel och Livingston (2018) beskrevs även hur 
sjuksköterskor ska kunna ge patienter information med hjälp av användandet av digitala 
hjälpmedel. Denna information såg olika ut, beroende på patientens behov. Sjuksköterskor 
kunde ge information i form av instruktioner till teknisk utrustning relaterat till patienternas 
sjukdom, till exempel hur en syrgastub fungerar. Annan information kunde vara länkar till 
webbsidor som innehöll information om sjukdomen cancer eller annan relevant information. 
När sjuksköterskor gav information till patienter med hjälp av Internet underlättade det för 
patienter att kunna återgå till den information hen behöver och hålla sig uppdaterad på egen 
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hand. Liknande aspekter tas upp i arbetet av Gerber, Beg, Duncan, Gill och Lee (2017) där de 
beskrev hur sjuksköterskor arbetade med hjälp av elektroniska portaler som innehöll 
information om cancer och behandlingar samt forum där patienter kunde kommunicera och 
utbyta erfarenheter. Sjuksköterskors uppgift var att stödja patienter i användandet av dessa 
elektroniska portaler.   

5.1.3 Att ge anpassat stöd till anhöriga 

Fukumori, Miyazaki, Takaba, Taniguchi och Asai (2018) beskrev hur sjuksköterskor, genom 
att stödja anhöriga, lever upp till en viktig del i sin professionella yrkesroll. Sjuksköterskorna 
i denna studie beskrev hur de kände oro och farhågor om hur de anhöriga skulle hantera det 
faktum att de stod nära en person som var sjuk i cancer. Sjuksköterskorna ville därför ge lika 
mycket stöd till patienternas anhöriga, så att även deras livskvalitet skulle bibehållas under 
sjukdomsprocessen. Hong, Song, Liu, Wang och Wang (2014) såg i sin studie hur 
sjuksköterskor upplever liknande aspekter samt att cancerdiagnoser är svåra att hantera även 
för anhöriga. Därför ville sjuksköterskorna i Hongs m.fl. studie även ge ett mer riktat stöd till 
anhöriga kring patienter, eftersom det på sikt även gynnade patienternas välmående. I 
relation till detta sågs i en studie av da Silva och da Silva Lima (2014) hur anhöriga till en 
patient med cancer kunde vara både en tillgång och en utmaning, beroende på situationen 
och de anhörigas hantering av den. Sjuksköterskorna i studien beskrev hur de först behövde 
ge mycket stöd till de anhöriga som fysiskt befann sig på plats med patienter, vilket 
upplevdes som en utmaning för sjuksköterskorna. Samtidigt upplevde sjuksköterskorna de 
anhörigas närvaro som positivt, eftersom de anhöriga fungerade som informationskällor 
angående patienternas tillstånd och mående, men även observatörer i sjuksköterskors 
frånvaro. Sjuksköterskorna i studien upplevde dessutom att de patienter som hade 
engagerade anhöriga på sjukhuset skrevs ut snabbare och banade väg för ett mer 
välfungerande samarbete med sjukvården efter hemgång. Det fanns anhöriga som inte ville 
ta del i vården kring patienter på grund av exempelvis den emotionella bördan att ha en 
anhörig ligga sjuk i cancer, vilket i vissa fall kunde skapa en viss ångest hos den anhörige. 
Trots detta arbetade sjuksköterskorna för att de anhöriga skulle vara med i vården kring 
patienter, fast mer på sina egna villkor. Detta i de fall där sjuksköterskorna kunde se att 
patienter mådde bra och förbättrade det allmänna välmåendet i de anhörigas närvaro. Detta 
upplevde sjuksköterskorna som en utmaning, eftersom de var tvungna att respektera 
eventuella familjekonflikter och de anhörigas livshistoria med patienter. Sjuksköterskorna i 
da Silva och da Silva Limas undersökning beskrev hur de utvecklade strategier för hur de 
skulle stödja anhöriga. Dessa strategier baserades på sann information och kommunikation 
med de anhöriga. Kommunikationen var en av de resurser som sjuksköterskorna i studien 
ansåg som den viktigaste. Sjuksköterskorna upplevde det som att anhöriga genom dessa 
strategier kände sig säkrare och tryggare i hur de skulle kunna hjälpa sin sjuka 
familjemedlem (da Silva & da Silva Lima, 2014).      
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5.2 Behov av kunskapsutveckling för sjuksköterskor 
Under temat Behov av kunskapsutveckling för sjuksköterskor beskrivs sjuksköterskors syn 
på sin egen roll i arbetet kring patienter med cancer och hur den kan förändras. Subteman 
som följer under denna rubrik är Behov av att kunna hantera den tekniska utrustningen 
samt Specialiserade kunskaper och relevanta utbildningar.  

5.2.1 Behov av att kunna hantera den tekniska utrustningen 

Hong, Song, Liu, Wang och Wang (2014) beskrev i sin studie hur sjuksköterskor benämnde 
tre olika typer av tekniskt kunnande som: sjuksköterskors tekniska kunskaper, kunnande att 
göra kliniska observationer och symtomlindring med hjälp av olika apparater. 
Sjuksköterskors tekniska kunskaper handlade om hur hen hanterade och förhöll sig till den 
medicintekniska utrustningen. De sjuksköterskor som var med i Hong m.fl. studie berättade 
att patienter ansåg det viktigt att ha sjuksköterskor som bland annat kunde ge smärtfria 
injektioner och hantera utrustningen på ett professionellt sätt. Sjuksköterskorna i studien 
upplevde det som att relationen till patienter försämrades om sjuksköterskor inte kunde 
hantera teknisk utrustning korrekt. Därav ansåg sjuksköterskorna att de behövde förhålla sig 
positivt till att lära sig hantera utrustning och därigenom kunna optimera stödet till 
patienter. Kliniska observationer ansågs av sjuksköterskorna vara en viktig del i vården, 
framförallt efter att en patient fått en komplicerad behandling, exempelvis 
cytostatikabehandling, dränage, sond eller genomgått en operation. Sjuksköterskorna ansåg 
att de genom förbättrade kliniska observationer kunde ge patienter bättre eftervård vid 
behandling. Symtomlindring upplevdes av sjuksköterskorna som viktigt för patienterna, då 
patienterna sällan, så gott som aldrig, ville ha ont eller besväras för mycket av sina symtom 
och biverkningar. För detta behövde sjuksköterskor kunna hantera exempelvis syrgas, 
injektioner och infusioner på ett snabbt och effektivt sätt. Därigenom kunde 
sjuksköterskorna bidra till en, för patienter, kvalitativ vård som förbättrade patienternas 
återhämtning (Hong m.fl., 2014).  

Heynsbergh, Botti, Heckel och Livingston (2018) har i en studie sammanställt ett resultat 
som visade att sjuksköterskor behöver vara intresserade och vilja lära sig mer för att på så vis 
kunna ge mer kvalificerat stöd till patienter. I detta ingår faktorer som möjligheter att kunna 
skaffa sig information eller instruktioner med hjälp av digitala hjälpmedel. Det betydde, 
enligt Heynsbergh m.fl., att sjuksköterskor behöver ha tillgång till ett intranät och kunskaper 
om hur hen ska använda detta i olika typer av situationer som kan uppstå. Studien av 
Heynsbergh m.fl. visade att sjuksköterskor som inte visste hur hen ska söka information eller 
instruktioner på egen hand orsakade komplikationer i patienternas vård och därigenom 
förhindrade en god vård för den enskilda patienten.   

5.2.2 Specialiserade kunskaper och relevanta utbildningar  

Tariman m.fl. (2016) visade i sin studie att det finns sjuksköterskor som inte anser sig vara 
tillräckligt kvalificerade. Detta menade sjuksköterskorna påverkade deras möjligheter att ge 
patienterna en god vård. Sjuksköterskorna önskade att de skulle få gå specifika kurser och 
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föreläsningar för att höja sin kompetens. Detta för att kunna ge patienterna ett mer 
kvalificerat stöd i omvårdnaden. Sjuksköterskorna angav att de önskade mer stöd från 
ledningen i detta. Detta genom att få hjälp med att hitta kurser och föreläsningar samt tid och 
möjlighet att kunna delta i dessa. Grant, McCabe och Economou (2017) visade i sin studie att 
sjuksköterskor har behov av specialiserade utbildningar inom cancervård. Arbetet visade 
även att sjuksköterskor behövde mer utbildning inom utförande av omvårdnadsplaner samt 
kunna tillämpa beprövade erfarenheter i sitt arbete, då detta på sikt gynnade patienterna i 
deras vårdprocess. Grant m.fl. beskrev hur sjuksköterskor, på grund av bristande kunskaper 
inom krishantering, hade svårt att bestämma hur de skulle agera i de situationer som 
upplevdes kritiska. Sjuksköterskorna ansåg att detta var viktigt att förvärva mer kunskaper 
om för att kunna ge patienter stöd även i de situationer som krävde ett snabbt agerande. 
Grant m.fl. (2017) beskrev vikten av att sjuksköterskor för vidare sina kunskaper till mindre 
erfarna kollegor och därigenom utvecklar hela vårdteamets kompetens.      

I en annan studie av Ferreira, Gozzo, Panobianco, dos Santos och de Almeida (2015) lyftes 
vikten av att sjuksköterskor har vissa specialiserade kunskaper som kan relateras till 
cancersjukdomar. I denna artikel beskrevs det arbete som sjuksköterskor möter i samband 
med bröstcancer och gynekologiska cancersjukdomar. Sjuksköterskorna beskrev att de 
upplever det svårt att hantera sexuella frågor som kommer upp när de möter dessa patienter. 
Sjuksköterskorna upplevde det som att sexualitet och funderingar kring detta är tabubelagt 
och därför väljer patienterna att inte prata med sjuksköterskorna om detta. Sjuksköterskorna 
själva kände att även de är drabbade av tabu kring sexualitet. Sjuksköterskorna i studien 
ansåg att de behöver mer kunskaper kring hur de ska hantera sexuella frågor och hur de 
genom kommunikation kan nå patienterna i denna fråga för att på så vis kunna stödja 
patienter inom ett område som kan upplevas som intimt och privat. I en studie av Rohani, 
Sedaghati Kesbakhi och Mohtashami (2018) nämndes att sjuksköterskor gärna ville visa sin 
empatiförmåga, samt implementera dessa kunskaper i sitt dagliga arbete. Detta eftersom 
patienter med cancer är särskilt utsatta som patientkategori relaterat till sin svåra diagnos 
och en eventuell dålig prognos. Studien visade att empati kunde implementeras i arbetet 
genom att förhålla sig till olika kategorier. Dessa kategorier var till att börja med närvaro i 
stunden, fysiskt och mentalt, där bra kommunikation, ärlig relation mellan patient och 
sjuksköterskor samt en medkännande närvaro var inkluderat. Nästa kategori var 
självmedvetenhet, vilket kan uppnås genom att kunna uppfatta olika situationer och på ett 
kreativt sätt och genom emotionell reflektion kunna bemöta situationen. Nästa kategori 
handlade om att kunna se ur olika perspektiv på samma situation, till exempel från 
patienternas perspektiv eller anhörigas perspektiv, samt kunna anknyta emotionellt till den 
aktuella situationen. En annan kategori i Rohani m.fl. studie var den inneboende förmågan 
hos sjuksköterskor som individer att kunna visa empati. Den sista kategorin som Rohani 
m.fl. benämnde var den didaktiska förmågan, vilket handlade om att kunna inspirera andra 
att visa sina empatiförmågor i arbete med patienter. Sammantaget visade resultatet från 
Rohani m.fl. (2018) att sjuksköterskor som kan visa empati i omvårdnad möjliggör en 
förbättrad vårdrelation till patienter samt ger patienter stöd utifrån individuella behov. 
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6 DISKUSSION 

Nedan följer en diskussion relaterad till examensarbetets resultat och bakgrund. Först 
beskrivs resultatdiskussion där resultatet jämförs med tidigare forskning, examensarbetets 
vårdvetenskapliga perspektiv och examensarbetets övriga bakgrund för att särskilja likheter, 
skillnader samt sätta resultatet i ett större perspektiv. Därefter följer en metoddiskussion där 
det diskuteras om eventuella styrkor och svagheter i den valda metoden samt jämförelse med 
annan metod som kunde ha varit lämplig för detta examensarbete. Avslutningsvis diskuteras 
de etiska aspekterna i studien samt hur dessa har tagits i beaktande i skrivprocessen.  

6.1 Resultatdiskussion 
Nedan presenteras resultatdiskussionen utifrån examensarbetets syfte, bakgrund och 
resultat. Resultatdiskussion består av rubrikerna Att se hela patienten – det holistiska 
synsättet, Stöd i form av information, Psykosocialt stöd, Stöd till anhöriga och Utvecklade 
kunskaper för sjuksköterskor – för optimalt patientstöd.   

6.1.1 Att se hela patienten - det holistiska synsättet 

I examensarbetets resultat framkommer det att sjuksköterskor önskade arbeta mer efter ett 
holistiskt synsätt (Wall & Rawson, 2016). Sjuksköterskorna i studien ansåg att deras stöd till 
patienterna skulle kunna utvecklas mer genom detta. Det holistiska synsättet, menade 
sjuksköterskorna, var en av de viktigaste aspekterna i vården kring patienter med cancer. 
Detta uppnås genom att vara en förespråkare för patienter i svåra situationer, vilket framkom 
i en studie av Tariman m.fl. (2016). I tidigare forskning framkommer det att även patienter 
önskar att sjuksköterskorna skulle vara förmedlare de skulle kunna lita på (Walker, Szanton 
& Wenzel, 2015). Walker m.fl. beskriver även att patienterna önskar mer individanpassade 
behandlingsplaner och sjuksköterskor som kan se hela patienten med alla hens behov 
inkluderade. I en studie av Ellis m.fl. (2012) framkommer det att patienter önskar sig mer 
individanpassat stöd baserat på vilken patienten är som individ, utöver sin cancersjukdom. 
Eriksson (2014) beskriver att en patient alltid ska ses som en helhet av kropp, själ och ande. 
Dessa tre delar är alltid enligt Eriksson aktuella, oavsett vilket hälsotillstånd patienter 
befinner sig i. Eriksson beskriver hur sjuksköterskor, genom ett holistiskt synsätt, kan se 
patienter som mer än en levande kropp. Patienter har hopp, tro och drömmar och befinner 
sig även i ett socialt, mer övergripande sammanhang. Eriksson beskriver även att det finns 
behov hos vårdgivare att utveckla ytterligare kunskaper inom holistiskt synsätt, för att 
möjliggöra en god vård för patienter. Svensk Sjuksköterskeförening (2018) beskriver vikten 
av personcentrerad vård, där det är viktigt att se patienten som helhet utifrån individuella 
behov och en unik situation. Författarna till detta examensarbete anser att dessa aspekter 
sammanställer en bild av att det tycks finnas behov av ett tydligare holistiskt synsätt inom 
vården. Sjuksköterskor strävar efter det holistiska synsättet, men det tycks finnas svårigheter 
med att implementera det i det praktiska arbetet. Oftast befinner sig sjuksköterskor i 
pressade situationer där de måste kunna agera snabbt och därigenom prioriteras 
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patienternas medicinska och fysiska behov. Men även i dessa situationer är det viktigt att 
kunna se andra behov och aspekter som för patienter är viktiga. Att se patienten som en 
helhet med individuella behov är viktigt för patienter med cancerdiagnoser, då det är svåra 
sjukdomar med komplikationer och biverkningar. Patienter behöver ses i relation till sin 
omgivning, även i relation till anhöriga. Därför kan det vara en viktig aspekt att arbeta aktivt 
som sjuksköterska med att engagera anhöriga i vården kring patienter med cancer.               

6.1.2 Stöd i form av information 

Sjuksköterskor angav vikten av att ge information som är individanpassad (Hong, Song, Liu, 
Wang & Wang, 2014). Sjuksköterskor i studien beskrev olika sätt att ge patienter 
information, exempelvis broschyrer, anslagstavlor samt muntliga samtal. Heynsbergh, Botti, 
Heckel och Livingston (2018) beskrev också hur sjuksköterskor kan nå patienter genom 
digital information. Detta uppnås genom att lämna till exempel länkar till webbsidor med 
relevant information. Detta kan underlätta för patienter att uppdatera sin information på 
egen hand. Tidigare forskning visar att patienter bland annat önskar mer information om 
risker och komplikationer som kan uppstå under och efter cancerbehandling (Wang m.fl., 
2016). Patienterna i Wang m.fl. studie önskar även att deras anhöriga ska få samma 
information. Sanoff, Morris, Mitcheltree, Wilson och Lund (2015) beskriver samma sak men 
lyfter även att patienterna önskade mer information om alternativa behandlingar. I relation 
till detta ses Hendersons (1964) resonemang som aktuellt. Henderson beskriver att 
sjuksköterskors mål är att få patienter så självständiga som möjligt, med hjälp av 
stödinsatser. Patientlagen (SFS 2014:821) lagstadgar en patients rättigheter till information, 
samt att information ska vara lättillgänglig och begriplig. Dessa aspekter anser författarna till 
detta examensarbete visar att det tycks vara viktigt med information till patienter med 
cancer. Information är en form av stöd som sjuksköterskor kan förmedla, men det är av 
största väsentliga vikt att denna information är rätt, väsentlig och ges i tid. Dessutom anser 
författarna till detta examensarbete att en patient som är välinformerad och införstådd med 
vad som görs och varför är en patient som kan uppnå självständighet och därigenom har 
möjlighet att vara delaktig i sin vård utifrån egna förutsättningar. Även anhöriga som är 
välinformerade, tycker både patienter och sjuksköterskor, kan vara till hjälp i vården av dessa 
patienter.            

6.1.3 Psykosocialt stöd 

I resultatet för detta examensarbete framkommer det att sjuksköterskor gav psykologiskt 
stöd genom lyhördhet och att visa empati (Abazari, Taleghani, Hematti & Ehsani, 2016). 
Detta tycktes påverka patienternas tillstånd positivt. Sjuksköterskor ville att patienterna 
skulle kunna öppna sig och våga visa känslor för vårdgivaren. Hong, Song, Liu, Wang och 
Wang (2014) beskrev liknade aspekter och lyfte även att sjuksköterskorna strävade efter att 
bekräfta och ge patienter uppmärksamhet. Sjuksköterskornas erfarenheter visade att 
patienter med cancer hade behov av att känna kärlek och omtanke från sjuksköterskor. 
Tidigare forskning visar att patienter upplever livet annorlunda efter att de har fått en 
cancerdiagnos (Sekse m.fl. 2014). Patienterna känner att de har svårt att bli förstådda av 
andra och att livet i sin helhet inte blir detsamma igen. I en studie av Wang m.fl. (2016) 
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beskrivs likande patienterfarenheter. Dessutom anger patienter att 
sysselsättningsmöjligheter, ekonomi, relationer inom familjen och socialt umgänge blir 
påverkade. Patienter lider känslomässigt och behöver stöd från vårdgivare för att kunna 
hantera de förändringar som en cancerdiagnos innebär. En vanlig biverkan av cancer och 
cancerbehandling tycks vara utmattning, vilket framkommer i en studie av Müller m.fl. 
(2017). Dessa patienter befinner sig i behov av ett utökat psykologiskt stöd från vården för att 
optimera återhämtningsprocessen. Utifrån det vårdvetenskapliga perspektivet i 
examensarbetet ses Erikssons (2014) syn på människan som helhet aktuellt för att kunna ge 
patienter det psykosociala stödet hen behöver. Med detta menas att anpassa det psykosociala 
stödet utifrån ett individanpassat perspektiv, där människan ses som en helhet av kropp, själ 
och ande som dessutom befinner sig i ett övergripande socialt sammanhang. Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 2017:30) föreskriver att vård ska ges på lika villkor för alla och med 
visad hänsyn till patienternas välmående. Författarna till detta examensarbete tycker att det 
borde vara en självklarhet att en så pass allvarlig diagnos som cancer innebär stora 
förändringar för den enskilda individen. De stora existentiella frågorna sätts på prövning och 
hela livet påverkas av detta. Därtill är det förståeligt att patienter önskar mer stöd på ett 
psykologiskt plan. Sjuksköterskor arbetar nära patienter, därför ska de kunna möta patienter 
i den rådande livssituationen och ge det första psykosociala stödet. Genom att visa empati 
och lyhördhet gentemot patienter möjliggör sjuksköterskor en utveckling av en tillitsfull 
vårdrelation till patienter. Sjuksköterskor kan då fungera som en länk till det övriga 
vårdteamet. I samråd med patienter kan sjuksköterskor sedan samordna möte med en 
kurator eller psykolog vid behov.      

6.1.4 Stöd till anhöriga 

I resultatet beskrivs det hur sjuksköterskor genom anhörigstöd levde upp till sin 
professionella yrkesroll (Fukumori, Miyazaki, Takaba, Taniguchi & Asai, 2018). Även Hong, 
Song, Liu, Wang och Wang (2014) beskrev vikten av att sjuksköterskor ska stödja anhöriga. 
Detta för att stödet till anhöriga, på sikt, leder till att patienter uppnår ett förbättrat 
välmående. En annan studie (da Silva & da Silva Lima, 2014) visade att sjuksköterskor 
erfarande att det var positivt att ha med anhöriga som delaktiga i patienternas vård. Anhöriga 
fungerade även som informationskällor för sjuksköterskor då de behövde kunskaper om 
patienternas tillstånd och liv i allmänhet. Sjuksköterskorna i studien behövde kunna hantera 
olika situationer med de anhöriga, allt ifrån familjekonflikter till nära anhörigas känslor 
kring patienternas sjukdomstillstånd. I tidigare forskning beskrivs hur patienter upplever de 
anhörigas reaktioner samt vilken roll de spelar i patienternas omvårdnad. Fujinami, Otis-
Green, Klein, Sidhu och Ferrell (2012) lyfter att även de anhöriga blir drabbade av 
cancersjukdomen, men på andra sätt. Både patienter och anhöriga önskade få mer stöd från 
vården för att kunna hantera de svåra situationer som kan uppstå. Ellis m.fl. (2012) anger att 
patienterna vill lägga olika uppgifter på anhöriga under och efter behandling av cancern. 
Därför behöver även anhöriga stöd från vårdgivare i form av till exempel information eller 
psykosocialt stöd. I en studie av Walker, Szanton och Wenzel (2015) beskriver patienter 
önskemål att anhöriga även ska få specifika kunskaper från sjuksköterskor, så de kan hjälpa 
patienter med omvårdnad. Enligt Henderson (1964) anges vikten av att kunna se patienter i 
relation till omgivningens sammanhang, där anhöriga är en del av helheten. Patientlagen 
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(SFS 2014:821) föreskriver att även anhöriga har rätt till information och delaktighet i vården 
kring patienter. Författarna till detta examensarbete anser i förhållande till resultat och 
tidigare forskning att det tycks vara viktigt att ha med anhöriga i vården kring patienter. Det 
kan betyda mycket både för de anhöriga och för patienter. De anhöriga ses som en del av 
patienternas vardag och sociala sammanhang, speciellt vid diagnoser som är svåra som 
cancer kan vara. Är det en patient som vårdas palliativt i sin cancersjukdom kan tiden med 
anhöriga vara begränsad då patienter kan ha bara veckor eller dagar kvar att leva. Patienter 
själva kan ha behov av att ha anhöriga nära, framförallt om de önskar ha det så inför sista 
dagarna eller timmarna i livet. Därför kan det vara viktigt för patienter att deras anhöriga får 
vara med och ge patienten en bra sista tid i livet. Ett värdigt slut kan för patienter vara det 
viktigaste av allt då slutet på livet är allt som finns kvar. Författarna till detta examensarbete 
har själva mött patienter med cancer i livets slutskede och deras sista och högsta önskan kan 
vara att ha anhöriga intill sig och med sig in i det sista andetaget. Samtidigt behöver 
sjuksköterskor kunna respektera anhöriga i de fall de inte vill vara med den sista tiden i 
patienternas liv. Anhöriga kan även fungera som vårdgivare i de fall en patient vill vårdas i 
hemmet. Därför är det viktigt med ett informativt stöd från sjuksköterskor till de anhöriga, så 
en optimal vård för patienter kan säkerställas även utanför sjukhuset. Eftersom patienter bör 
ses utifrån det holistiska synsättet behöver sjuksköterskor även ta hänsyn till anhöriga, som 
är en del av patienternas helhet.   

6.1.5 Utvecklade kunskaper för sjuksköterskor – för optimalt patientstöd 

I resultatet för examensarbetet framkommer det att vissa sjuksköterskor inte ansåg sig själva 
vara tillräckligt kvalificerade och önskade höja sin kompetens inom vård för patienter med 
cancersjukdom (Tariman m.fl., 2016). Detta tyckte sjuksköterskorna skulle kunna uppnås 
med hjälp av ledningens stöd i form av till exempel kompetensutvecklingsdagar. Grant, 
McCabe och Economou (2017) visade i sin studie att sjuksköterskor hade behov av mer 
specialiserade utbildningar inom vård av patienter med cancer samt utbildningar inom 
utförande av omvårdnadsplaner, vilket även är en aspekt som lyfts i en studie av Ferreira, 
Gozzo, Panobianco, dos Santos och de Almeida (2015). Detta för att kunna tillämpa 
beprövade erfarenheter i arbetet. Grant, McCabe och Economou (2017) beskrev att 
sjuksköterskor även upplever sig ha bristande kunskaper inom krishantering. Hong, Song, 
Liu, Wang och Wang (2014) beskrev att sjuksköterskor anser de tekniska kunskaperna som 
viktiga, till exempel att kunna hantera medicinsk utrustning och ge smärtfria injektioner. 
Sjuksköterskorna i studien (Hong m.fl., 2014) beskrev att relationen med patienter påverkas 
negativt om sjuksköterskor inte har tillräckliga kunskaper om den tekniska utrustningen 
kring patienter. Liknande resultat visas i en studie av Heynsbergh, Botti, Heckel och 
Livingston (2018), där det framgick att patienter drabbades av onödiga komplikationer och 
försämrad vård på grund av sjuksköterskors bristande kunskaper inom tekniskt kunnande. 
Tidigare forskning visar att patienter upplever stödet från vården bra, men de anser att 
sjuksköterskor saknar mer specifika kunskaper inom områden som relateras till 
cancerbehandling (Primeau, Paterson & Nabi, 2017). Sun m.fl. (2014) visar i sin studie att 
patienter önskar ökade kunskaper för sjuksköterskor så de skulle kunna utveckla bättre 
stödstrategier gällande cancervård. Ytterligare studier, från bland annat Karvinen och 
Vallance (2015) visar att patienter saknar hjälp från sjuksköterskor när det gäller fysisk 
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aktivitet relaterat till återhämtning efter cancersjukdom. I den vårdvetenskapliga teorin i 
detta examensarbete beskrivs Hendersons (1964) resonemang om sjuksköterskor som agerar 
utifrån patienternas behov med syfte att på sikt uppnå självständiga patienter och anpassade 
vårdinsatser för detta. Svensk Sjuksköterskeförening (2018) beskriver att sjuksköterskor ska 
kunna utveckla omvårdnaden kring patienter samt sina egna kunskaper inom ämnet 
omvårdad. Enligt Svensk Sjuksköterskeförening behöver sjuksköterskor kunna kritiskt 
reflektera kring sitt arbete och därigenom säkra en god patientvård. Författare till detta 
examensarbete anser att sjuksköterskor alltid behöver hålla sina kunskaper uppdaterade och 
förvärva nya kunskaper under sitt yrkesliv. Sjuksköterskor är aldrig fullärda. Omvårdnad 
utvecklas som ämne, vilket innebär att det kommer ny forskning hela tiden och ny praxis 
utvecklas. Därför kan sjuksköterskor aldrig vila i tron att hens kunskap är och förblir sann 
och bestående. Resultatet i examensarbetet visade att sjuksköterskor själva anser att de inte 
är tillräckligt kvalificerade och önskar höja sin kompetens, vilket visar på behovet av 
ytterligare kompetensutveckling. Sjuksköterskor ska alltid vara nyfikna och ifrågasätta det 
för givet tagna med en kritisk syn för att möjliggöra sin egen utveckling inom yrkesrollen. 
Författare till detta examensarbete anser att det är viktigt med goda tekniska kunskaper 
såsom hantering av medicinteknisk utrustning, men även kunskaper inom kommunikation 
och empatisk support. Om dessa kunskaper brister behöver sjuksköterskor på egen hand ta 
tillfällen och lära sig, till exempel genom att studera hur mer erfarna kollegor gör samt 
informera vårdteamet vid behov av hjälp med medicinteknisk utrustning och extra stöd. 
Risken finns annars att patienter blir drabbade av icke kvalificerat stöd och i värsta fall 
fysiska och psykiska vårdskador.          

6.2 Metoddiskussion 
I detta examensarbete används en systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes enligt 
Evans (2002). Denna metod valdes eftersom den tycktes stämma väl överens med 
examensarbetets syfte som är att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att stödja 
patienter med cancerdiagnoser. 

Under sökprocessen använde författarna till detta examensarbete sökord som cancer 
survivors, nursing, cancer treatment, nursing experience, patients experience med flera. 
Sökorden gav många träffar i de valda databaserna, därför behövde författarna kombinera 
ord på olika sätt för att begränsa antalet träffar vid sökningarna. Ytterligare svårighet var att 
översätta sökord till engelska och hitta rätt kombinationer även på det engelska språket.  

Urvalet i detta examensarbete baserades på kvalitativa artiklar som genomgått peer review, 
var skrivna på engelska och utgivna mellan åren 2012–2018. Val av årsbegränsningen 
gjordes för att på så vis få mer aktuella artiklar till examensarbetet. Svårigheter var att hitta 
artiklar som bara innehöll kvalitativa metoder, eftersom många artiklar som kom fram med 
sökorden var baserade på kombinerade metoder.  

De utvalda artiklar som analyserats i examensarbetet kommer från olika länder såsom Japan, 
Australien, Iran, Kina, USA, Brasilien, Schweiz och Kanada. Detta innebär att studierna är 
genomförda i andra typer av kulturer och sammanhang. Detta kan vara en viktig aspekt att 
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ha i åtanke när studierna jämförs med den svenska kulturen, då det kan förekomma 
skillnader men även likheter. Det är samtidigt intressant med andra länders perspektiv, då de 
kan sätta det svenska perspektivet i ett annat sammanhang och tydliggöra eventuella likheter 
och skillnader. En annan faktor att ta i beaktande är att artiklarna är skrivna på engelska. Det 
finns risker med misstolkning vid översättning, samt det faktum att vissa studier översätts till 
engelska innan publicering, så även från artiklarnas författare kan det förekomma 
misstolkningar och fel översättningar. Genom diskussion mellan författarna till 
examensarbetet kunde framförda åsikter belysas och kritiskt granskas, för att på så sätt 
undvika upprepningar och feltolkningar. Ytterligare svårigheter i analysen har varit att 
systematisera analysen, då många perspektiv går in i varandra och det kan vara svårt att 
urskilja rätt perspektiv.  

För att säkerställa examensarbetets trovärdighet gick författarna igenom hela arbetet och 
analyserade om resultatet stämde överens med syftet, liksom om datainsamling har gått 
korrekt tillväga. Giltighet i examensarbetet säkerställdes genom att författarna valde att söka 
efter de senaste artiklarna (2012–2018). Detta eftersom forskning inom området utvecklas 
och nya perspektiv och förhållningssätt uppkommer. Överförbarheten kontrollerades i 
slutsatsen, där författarna diskuterade om examensarbetets resultat kunde användas inom 
andra vårdkontexter eller som stöd till yrkesverksamma och arbetsgivare inom vården. 
Författarna till detta examensarbete kom fram till att resultatet blir giltig, eftersom 
samanställda artiklar visade aktuella problem kring vården av patienter med 
cancerdiagnoser. Det sammanställda resultatet stämde överens med examensarbetets syfte 
och kan användas vid forskning av andra vårdkontexter. Författarna kontrollerade att 
metodvalet stämde överens med examensarbetets syfte. Detta examensarbete hade även 
kunnat använda en empirisk studie baserad på intervjuer med sjuksköterskor. En sådan 
metod hade kunnat visa en subjektiv tolkning av problemet samt personliga upplevelser och 
erfarenheter från sjuksköterskors perspektiv. Ytterligare en fördel med intervjuer som metod 
hade varit att få den senaste data från sjuksköterskors erfarenheter av att stödja patienter 
med cancer. Detta sett i jämförelse med artiklar är att artiklarna har gjorts tidigare av andra 
författare. Det kan innebära att författare till artikeln framställt resultat med sin egen 
tolkning. På sätt och vis har alltså författare till detta examensarbete läst en 
andrahandstolkning, vilket i sig kan ställa det sammanställda resultatet i ett annat 
perspektiv. Empiriska studier som metod valdes dock bort till detta examensarbete, eftersom 
det var en begränsad tidsperiod för studien och urvalet skulle bli för litet, då det var svårt att 
hitta sjuksköterskor som ville delta i intervjuer. Därför blev det lämpligaste valet en 
litteraturstudie med en beskrivande syntes.  

Styrkor med en beskrivande syntes enligt Evans (2002) är att den möjliggör en 
sammanställning av fynd från olika studier. Med hjälp av denna metod kan författare samla 
ett urval av studier, identifiera nyckelfynd från varje studie och jämföra dessa nyckelfynd för 
att hitta likheter och skillnader för att kunna beskriva ett fenomen. Ytterligare styrkor med 
beskrivande syntes enligt Evans är att analysen utgörs av material som är textnära. Detta 
innebär att resultatet får en minimal tolkning av författare som sammanfattar studierna. 
Svagheter med denna metod är att en beskrivande syntes beskriver personliga erfarenheter, 
vilket innebär att det inte alltid är den allmänt beprövade erfarenheten som beskrivs. 
Personen beskriver en subjektiv upplevelse, utifrån egna känslor och erfarenheter, vilket 
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författare till detta examensarbete har haft i åtanke vid resultatsammanställning. Ytterligare 
svårigheter framkommer då det kan vara svårt att sortera i teman och subteman. Vissa 
studier innehåller olika aspekter som samspelar medan vissa artiklar är specifika och 
inriktade mot ett enskilt område. Vissa svårigheter med att kategorisera resultatet i teman 
och subteman har varit att vissa subteman går in i varandra och kan vara svåra att särskilja. 
Genom diskussion författare emellan har det ändå gått att sortera det sammanställda 
resultatet i detta examensarbete.   

Arbetsprocessen med detta examensarbete har underlättats av det faktum att det har deltagit 
två författare vid skrivandet. Detta ger en möjlighet till reflektion och diskussion under 
skrivprocessen. De båda författarna till examensarbetet ser fenomenet från olika synvinklar 
och detta gör analysen mer utförlig och innehållsrik. Att två olika författare har läst de 
artiklar som sammanställs i examensarbetet möjliggör fler fynd och idéer, vilket ger 
examensarbetet ett bredare resultat. Svårigheter som kan uppstå med en studie som denna är 
bland annat att kunna välja passande artiklar, då det finns mycket forskning men den måste 
stämma överens med examensarbetets syfte.              

6.3 Etisk diskussion 
Detta examensarbete strävade efter att följa forskningsetiska principer från Vetenskapsrådet 
(2017). Under skrivprocessens gång har författarna till detta examensarbete strävat efter att 
skriva objektivt utan att lägga in egna tolkningar eller åsikter, samt försökt behålla ett kritiskt 
förhållningssätt. Författarna till detta examensarbete har försökt hålla egna resonemang 
utanför i sammanställningen av resultatet, vilket i sig är en svårighet, då författarna har egna 
erfarenheter av att arbeta med patienter som har cancer. Enligt riktlinjer från 
Vetenskapsrådet har resultatet i detta examensarbete sammanställts utan egna värderingar 
från författarna. Materialet, i detta examensarbete bestående av artiklar baserade på studier 
från andra författare, har hanterats enligt Vetenskapsrådets riktlinjer.  Artiklar som används 
som resultat, samt examensarbetet som helhet, har författare refererat till enligt APA, för att 
tydliggöra vems åsikt och studie som beskrivs. Det som har varit en svårighet under 
skrivprocessens gång utifrån etiska överväganden är bland annat att översättningar från 
engelska till svenska inte ska ändra det faktiska innehållet från studien i fråga. För att 
undvika detta har författare till detta examensarbete noggrant kontrollerat den insamlade 
data som valts ut samt kontrollerat dess betydelse genom översättningshjälp om det funnits 
behov av detta. Dessutom granskades resultatet flera gånger genom att läsa artiklarna 
upprepade gånger. Detta för att noggrant kontrollera att det sammanställda resultatet svarar 
på examensarbetets syfte och återges sanningsenligt.  

Motivet för detta examensarbete har varit att beskriva subjektiva upplevelser från 
sjuksköterskor som mött patienter med cancersjukdom. Eftersom sjuksköterskornas 
upplevelser är subjektiva, behöver författare till detta examensarbete vara kritiska under 
analysen av det sammanställda resultatet. Dessutom är sjuksköterskornas subjektiva 
tolkningar i detta examensarbete tolkade av andra författare först. Därför behöver resultatets 
kvalitet granskas flera gånger, vilket författare till detta examensarbete gjort.          
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7 SLUTSATS 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att stödja 
patienter som drabbats av cancersjukdom. Cancersjukdomar påverkar patienternas hela liv 
och existens, där även patienternas familjer och sociala sammanhang drabbas. Dessutom 
upplevde patienterna att sjuksköterskor behövde utveckla sina kunskaper inom onkologisk 
vård, medicinsk teknik samt kunskaper inom psykosocial kommunikation. Examensarbetets 
resultatsammanställning visar att sjuksköterskor ibland upplevde sina kunskaper som 
bristande. Sjuksköterskorna ville gärna utvecklas genom exempelvis kurser och 
kompetensutveckling. Sjuksköterskorna beskrev hur stöd till patienterna kunde se olika ut, 
beroende på patienternas tillstånd och behov. Det kunde vara allt från stöd i omvårdnad, stöd 
i form av information, att vara lyhörd och se hela patienten, men även vara ett stöd till 
patienternas anhöriga som fanns bredvid patienter. Sjuksköterskor hade erfarenheter av att 
befinna sig i pressade situationer och kunna ta snabba beslut utifrån de medicinska behov 
patienter hade, samtidigt som patienternas övriga behov och existentiella tillvaro tycktes 
hamna i skymundan. Därför ville sjuksköterskorna se ett mer övergripande holistiskt synsätt 
inom vården av cancerpatienter, då sjuksköterskorna hade erfarenheter av att patienterna 
mådde bättre av det. Anhöriga sågs av sjuksköterskor som en viktig aspekt i vården av 
cancerpatienter. De anhöriga behöver stöd lika mycket som patienter, då även de drabbas av 
cancersjukdomen, på ett annat sätt. Det är påfrestande att vara anhörig och se en 
familjemedlem kämpa med cancersjukdom och de flesta anhöriga ville gärna, enligt 
sjuksköterskor, vara delaktiga i vården kring patienter. Sjuksköterskor kunde se anhöriga 
som viktiga informationskällor och resurser, framförallt i de fall de kunde se att patienter 
blev lugnare och mådde bättre när hen fick ha sina anhöriga intill sig under 
sjukdomsprocessen.        

Sjuksköterskor är aktörer som kan spela en av de viktigaste rollerna kring patienter med 
cancersjukdom. Med hjälp av olika typer av stöd kan sjuksköterskor ge patienter med cancer 
möjligheter till ett förbättrat liv och en god vård. Men för att kunna ge stöd till patienter med 
cancer är det viktigt att sjuksköterskor ges goda möjligheter till detta. Sjuksköterskor behöver 
utveckla kunskaper och kritiskt kunna granska sitt arbete. Eftersom omvårdnad utvecklas 
som ämne bli sjuksköterskor aldrig fullärda. De behöver vara öppna för nya kunskaper, 
nyfikna och visa en vilja att ständigt utveckla sin yrkesroll. Sjuksköterskor behöver kunna 
arbeta i team kring en patient med cancer, då sjuksköterskor är en länk i vårdkedjan kring 
patienter. Genom insatser från sjuksköterskor kan vården samordnas och utvecklas utifrån 
holistiskt synsätt, då olika yrkeskategorier samverkar.      

8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING  

Forskning inom detta område kan behöva rikta fokus mot vad arbetsgivare kan göra för att 
möjliggöra sjuksköterskornas stöd till patienter med cancer samt möjligheter att utveckla 
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yrkesrollen. Studier som baseras på nya arbetssätt vilka sedan jämförs med gamla metoder 
kan ge nya perspektiv och synsätt på vården av patienter med cancersjukdom. Det kan även 
vara av intresse att genomföra studier baserade på arbetsgivares perspektiv och undersöka 
hur de ser på sjuksköterskors roll i vården av patienter med cancer. Fortsatt forskning skulle 
kunna baseras på empiriska studier genom intervjuer, för att på så vis få fram 
sjuksköterskors samt arbetsgivares subjektiva upplevelser och erfarenheter av att arbeta med 
patienter som drabbats av cancer. Det kan även vara av intresse att undersöka anhörigas 
erfarenheter av att stödja närstående med cancer genom empiriska studier. Detta för att på 
ett mer konkret och tydligt sätt se hur de anhöriga kan få stöd av vårdgivare samt på vilka 
sätt de som anhöriga kan stödja i vården kring patienter som har cancer.    
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BILAGA A; SÖKMATRIS  
Databas Sökord Urval Antal träffar Lästa abstrakt Lästa artiklar Valda artiklar 

CINAHL 
Plus 

Cancer survivors 
AND nursing OR 
recovery 

Artiklar publicerade från 
2012–2018, peer reviewed, 
fulltext 

15 7 2 1 

CINAHL 
Plus 

Cancer treatment 
AND nursing care 
OR nurse 
experience 

Artiklar publicerade från 
2012–2018, peer reviewed, 
fulltext 

52 15 4 1 

CINAHL 
Plus 

Cancer treatment 
AND experience 
AND recovery NOT 
patient experience 

Artiklar publicerade från 
2012–2018, peer reviewed, 
fulltext 

35 20 9 1 

CINAHL 
Plus 

Nurse experience 
AND cancer 
patients 

Artiklar publicerade från 
2012–2018, peer reviewed, 
fulltext 

78 10 6 2 

CINAHL 
Plus 

Nursing 
professional 
support OR 
caregiver AND 
cancer patients 

Artiklar publicerade från 
2012–2018, peer reviewed, 
fulltext 

55 30 5 1 

PubMed Cancer AND nurses 
perspective AND 
care 

Artiklar publicerade från 
2012–2018, peer reviewed, 
fulltext 

44 
 

 

10 5 5 

PubMed Nurses perspective 
AND treatment 
AND cancer 

Artiklar publicerade från 
2012–2018, peer reviewed, 
fulltext 

21 5 2 1 
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BILAGA B; ARTIKELMATRIS 
Artikel 1 

Land Japan 

Tidskrift/årtal Psycho-Oncology, 27(2), 2018 

Titel/författare Cognitive reactions of nurses exposed to cancer patients’ traumatic experiences: A 
qualitative study to identify triggers of the onset of compassion fatigue.  

Fukumori, T., Miyazaki, A., Takaba, C., Taniguchi, S., & Asai, M.  

Syfte Att beskriva komponenter av sjuksköterskors kognitiva reaktioner, medkänsla och 
erfarenheter av att vårda patienter med cancerdiagnoser.  

Metod/design En kvalitativ studie där 30 sjuksköterskor var intervjuade.  Semistrukturerade intervjuer 
genomfördes. Sjuksköterskor var valda ifrån 6 cancersjukhus i Japan. Inklusionskriterier 
var: 2-års erfarenhet av att arbeta inom cancervården; erfarenheter av medkänsla och 
trötthet; inga erfarenheter av att vara vårdad på grund av psykisk ohälsa; förmågan att ge 
skriftligt informerad samtycke. 

Resultat 11 kategorier var klassificerade som komponenter av sjuksköterskors kognitiva reaktioner 
av att ta hand om patienter med cancerdiagnoser. Dessa kategorier är känsla av 
professionell otillräcklighet, medkänsla för patienter och deras familjer, önskan att stödja 
patienter och deras familjer, rubbning av sig själv eller ens familj, känsla av professionellt 
uppdrag, missnöje med medicinska saker, lust att samarbeta med kollegor, önskan att 
undvika sina arbetsuppgifter, konflikt mellan ens tro och verklighet, omprövning av 
meningen med livet och känslan av maktlöshet över cancer. 

Kvalitetsgranskning 9 
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Artikel 2  

Land Australia 

Tidskrift/årtal Psycho-Oncology, 27(6), 2018 

Titel/författare Caring for the person with cancer: Information and support needs and the role of technology. 

Heynsbergh, N., Botti, M., Heckel, L., & Livingston, P. M.   

Syfte Att forska när och hur sjuksköterskor hjälper patienter att leta information och vilka källor de 
använder för att skaffa information om cancer.   

Metod/design En kvalitativ beskrivande metod användes. Telefonintervjuer genomfördes med 45 vårdgivare och 15 
onkologiska sjuksköterskor.  

Resultat Resultatet visar att det är en svår och krävande uppgift att ta hand om patienter med 
cancerdiagnoser. Sjuksköterskors erfarenheter visar att patienter oftast vill skaffa mer information 
om sin diagnos och behandling men har svårt att hitta bra källor. Därför behöver sjuksköterskor 
skaffa sig mer kunskaper om digitala teknologier för att kunna stödja patienter.   

Kvalitetsgranskning 10 

 

Artikel 3  

Land Iran 

Tidskrift/årtal Supportive Care in Cancer, 24(11), 4651–4659, 2016 
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Titel/författare Exploring perceptions and preferences of patients, families, physicians, and nurses regarding cancer 
disclosure: a descriptive qualitative study. 

Abazari, P., Taleghani, F., Hematti, S., & Ehsani, M. 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka uppfattningar och preferenser hos läkare, sjuksköterskor, 
cancerpatienter och deras familjer vid avslöjande av cancerdiagnos.  

Metod/design 35 deltagare valdes. 10 av dem var sjuksköterskor. Information samlades in genom intervjuer. 
Kvalitativ analys användes för att analysera data. 

Resultat Sjuksköterskors erfarenheter visade att användning av tre kategorier kommer att kunna underlätta 
för sjuksköterskor vid samtal om cancerdiagnosen: 1) skaffa grunden för att bryta dåliga nyheter; 2) 
anpassning till tragedin av dåliga nyheter och 3) att hjälpa patienten att klara de splittrande 
nyheterna. Dessa resultat kan hjälpa sjuksköterskor att informera patienter och deras familjer om 
cancerdiagnos och komplikationer på ett mer effektivt och kulturbaserat sätt.  

Kvalitetsgranskning 10 

 

Artikel 4 

Land China 

Tidskrift/årtal Supportive Care in Cancer, 22(4), 2014 

Titel/författare Perception and fulfillment of cancer patients’ nursing professional social support needs: from the 
health care personnel point of view.  

Hong, J., Song, Y., Liu, J., Wang, W., & Wang, W. 
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Syfte Studien gjordes från läkarens och sjuksköterskors perspektiv, för att identifiera vilken typ av behov 
kliniska sjuksköterskor faktiskt uppfyller och vad det är som kan förbättras, samt för att analysera de 
potentiella orsakerna till klyftan mellan de identifierade behoven och de som är uppfyllda för vård av 
cancerpatienter.  

Metod/design Kvalitativ design användes. Intervjuer i fokusgrupper var genomförda. Data var analyserad med hjälp 
av innehållsanalys. För att kunna delta i studien skulle deltagarna ha minst 1 års arbetserfarenhet 
inom vård av cancerpatienter; ha en registrerad licens som läkare eller sjuksköterska; kan prata 
mandarin och godkänna intervjun och talinspelningen. Totalt intervjuades 17 läkare och 16 
sjuksköterskor. 

Resultat Sjuksköterskors erfarenheter visade att cancerpatienter är i behov av olika typer av stöd. Detta är 
informationsstöd, emotionell / psykologisk, teknisk stöd, mobilisering, sociala resurser och palliativ 
vårdhjälp. Men inte alla behov tillgodoses av sjuksköterskor. Till exempel var palliativ vårdbehov inte 
uppfyllda. Många patienter får inte tillräckligt med information om vilken typ av hjälp de kan få.  

Kvalitetsgranskning 8 

 

Artikel 5  

Land USA 

Tidskrift/årtal Clinical Journal of Oncology Nursing, 20(5), 560–563, 2016 

Titel/författare Oncology Nursing and Shared Decision Making for Cancer Treatment.  

Tariman, J. D., Mehmeti, E., Spawn, N., McCarter, S. P., Bishop-Royse, J., Garcia, I., … Szubski, K. 

Syfte Denna studie syftade till att beskriva sjuksköterskans roll och erfarenheter genom hela processen – 
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diagnos, behandling och hantering av komplikationer. 

Metod/design I studien användes en beskrivande tvärsnittsdesign där semistrukturerade intervjuer var 
genomförda. Deltagarna bestod av 30 sjuksköterskor. 

Resultat Resultatet visade att onkologisjuksköterskor har erfarenheter av att genomföra olika roller vid vård 
av cancerpatienter. Sjuksköterskor anger att de ska kunna ge patienten kunskaper om diagnosen och 
behandling, kunna hantera komplikationer. Sjuksköterskor upplever dessutom att de har en talan i 
beslutsfattande men bör utveckla kunskaper inom onkologi för att kunna stödja patienter genom alla 
behandlingsfaser. 

Kvalitetsgranskning 9 

 

Artikel 6 

Land Brazil 

Tidskrift/årtal Revista Gaucha de Enfermagem, 35(4), 1–15. 2014 

Titel/författare Participation of the family in hospital-based palliative cancer care: perspective of nurses.  

da Silva, M. M., & da Silva Lima, L. 

Syfte Att skaffa kunskaper om hur sjuksköterskor ser på familjens roll och deltagande i palliativ cancervård 
och att analysera omvårdnadsstrategierna för att möta patientens behov. 

Metod/design Beskrivande kvalitativ forskning var utförd på National Cancer Institute med 17 sjuksköterskor som 
deltagare. Sjuksköterskor valdes av följande inkluderingskriterier: anställd på institutionen och 
arbetade på sjukhusenheten i minst sex månader. Informationen samlades in med hjälp av 
intervjuer.  
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Resultat Sjuksköterskor anger att det är en stor utmaning att ha anhöriga med på sjukhuset men detta är en 
viktig del av arbete med patienten också. Anhöriga ses som en helhet med patienten och därför 
behöver lika mycket stöd. Sjuksköterskor beskriver att de ska lära anhöriga att ta hand om patienten 
och ge tillräckligt med information till båda.   

Kvalitetsgranskning 8 

 

Artikel 7  

Land Schweiz 

Tidskrift/årtal Clinical Journal of Oncology Nursing, 21(4), 454–459, 2017. 

Titel/författare Nurse Education and Survivorship: Building the specialty through training and program 
development.  

 

Grob, S., Bläuer, C., & Frei, I. A. 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att ta hand om patienter 
med gynekologiska cancersjukdomar. 

Metod/design I denna kvalitativa explorativa forskningsdesign valdes "tematisk analys" enligt Braun och Clarke för 
att skapa kontextrelaterad kunskap från subjektiva data. Tio deltagarintervjuer genomfördes och 
analyserades induktivt. 

Resultat Studiens resultat kom fram till tre teman. Första temat visar vikten av att skapa relationer mellan 
sjuksköterska och patient. Andra temat beskriver sjuksköterskors erfarenheter av att dela 
information i teamet när det gäller stöd till patienter. Tredje temat beskriver samordnande vård som 
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rehabiliteringsprocess.  

Kvalitetsgranskning 11 

 

Artikel 8  

Land Brazil 

Tidskrift/årtal Revista latino-americana de enfermagem, 23(1), 82-9, 2015 

Titel/författare Barriers for the inclusion of sexuality in nursing care for women with gynecological and breast 
cancer: perspective of professionals.  

 

Ferreira, S. M., Gozzo, T., Panobianco, M. S., dos Santos, M. A., & de Almeida, A. M. 

Syfte Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda kvinnliga patienter med 
gynekologisk och bröstcancer som har problem med sexualitet. 

Metod/design 16 sjuksköterskor deltog i studien. Uppgifterna samlades in med hjälp av halvstrukturerade 
intervjuer. Samtliga intervjuer registrerades och kategoriserades med hjälp av Content Analysis. 

Resultat Studiens resultat visade att sjuksköterskor lägger mycket tid på den medicinska och administrativa 
delen av arbetet. Mycket arbete blev mekaniskt och det finns ingen tid för patienter att uttrycka sina 
känslor. Det finns svårigheter att etablera band mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskor 
anser att sexualitet är en känslig fråga, det är därför många patienter inte vill tala om det. 

Kvalitetsgranskning 10 
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Artikel 9  

Land Canada 

Tidskrift/årtal Oncology Nursing Forum, 43(4), 489–496, 2016 

Titel/författare The Nurse Practitioner Role in Oncology: Advancing Patient Care. 

 

Wall, S. S., & Rawson, K. 

Syfte Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans roll och erfarenheter i vård av 
cancerpatienter i Kanada, identifiera på vilket sätt administration kan stödja även sjuksköterskor när 
de arbetar med patienterna.  

Metod/design Tolkningsbeskrivning, en kvalitativ metod som syftar till att systematiskt utforska och analysera ett 
ämne. 12 sjuksköterskor var intervjuade och informationen analyserades därefter.  

Resultat Resultatet visade att sjuksköterskor har ett holistiskt, patientcentrerat tillvägagångssätt för vård. 
Läkare ser sjuksköterskor som stöd i sitt arbete. Administratörer fokuserar på att patienter får det 
stöd de behöver och de ser till att sjuksköterskor ger detta stöd till patienter.  

Kvalitetsgranskning 9 

 

Artikel 10 

Land Iran 

Tidskrift/årtal Patient preference and adherence, 12, 1089-1098, 2018 
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Titel/författare Clinical empathy with cancer patients: a content analysis of oncology nurses' perception.  

Rohani, C., Sedaghati Kesbakhi, M., & Mohtashami, J. 

Syfte Att utforska innehållet i klinisk empati med cancerpatienter ur sjuksköterskans perspektiv. 

Metod/design Det är en kvalitativ studie där 15 sjuksköterskor intervjuades. Data analyserades med den 
konventionella innehållsanalysmetoden. 

Resultat 5 huvudkategorier hittades efter analysen. Det fanns medvetenhet, metakognition, perception, 
inneboende och didaktisk natur. Empati kan finnas bland de 5 kategorierna. Empati är en av de 
viktigaste aspekterna i vården av patienter med cancerdiagnoser.  

Kvalitetsgranskning 8 

 

Artikel 11  

Land USA 

Tidskrift/årtal Oncology Nursing Forum, 44(2), ), 165–170, 2017 

Titel/författare Oncology Nursing Perceptions of Patient Electronic Portal Use: A Qualitative Analysis.  

Gerber, D. E., Beg, M. S., Duncan, T., Gill, M., & Lee, S. J. C. 

Syfte Att identifiera sjuksköterskors erfarenheter av att stödja patienter i användning av elektroniska 
portaler för att leta information om cancer och kommunicera med andra patienter med 
cancerdiagnoser. 

Metod/design Två fokusgrupper skaffades och 13 sjuksköterskor med en rad kunskaper och erfarenheter (som 
infusionstekniker, medicinsk onkologi och arbete i benmärgstransplantationskliniker) var 
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intervjuade. Teoretiskt tematisk innehållsanalys av data utfördes. 

Resultat Resultatet visade att arbete med elektroniska portaler underlättar för sjuksköterskor att ge rätt 
information till patienter. Därför rekommenderas det att sjuksköterskor utvecklar sina kunskaper 
inom elektroniska teknologier för att kunna använda de i sitt arbete och för att öka patientens 
säkerhet. 

Kvalitetsgranskning 9 

 

Artikel 12  

Land USA 

Tidskrift/årtal Clinical Journal of Oncology Nursing, 21(4), 454–459, 2017. 

Titel/författare Nurse Education and Survivorship: Building the specialty through training and program 
development.  

Grant, M., McCabe, M., & Economou, D. 

Syfte Att beskriva undervisningsmetoder för utbildningsprogram för att utbilda sjuksköterskor att ge stöd 
till patienter med cancerdiagnoser. 

Metod/design Kvalitativa och kvantitativa metoder användes. Beskrivande analys med frekvenser och 
medelvärden användes för att beskriva deltagarna och deras inställningar. Direkt innehållsanalys 
användes för att kategorisera de mål som varje deltagare utförde när de återvände till sina 
institutioner. 

Resultat Studien visade betydelsen av specialutbildningarna för sjuksköterskor som tar hand om 
canceröverlevande. Professionell utbildning kommer att förbättra kvaliteten på sjuksköterskans 
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arbete och ge effektiva vårdplaner för sjuksköterskor. 

Kvalitetsgranskning 10 
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BILAGA C: KVALITETSGRANSKNING 
 

 Frågor Artiklar   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Finns det ett tydligt problem 
formulerat?  

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

2 Är syftet tydligt formulerat? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

3 Är metoden beskriven?  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

4 Är undersökningspersonerna 
beskrivna?  

Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

5 Finns teoretiska 
utgångspunkter beskrivna? 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej 

6 Har författarna tolkat studiens 
resultat? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

7 Är resultatet tydligt beskrivet?  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

8 Finns beskrivning av hur data 
har analyserats? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

9 Är data analyserat utförligt?  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

10 Förs det fram några argument? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

11 Hänger metod och teoretiska 
utgångspunkter ihop? 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej 
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12 Finns det en metoddiskussion?  Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

13 Finns det några etiska 
resonemang? 

Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja 

14 Sker det en återkoppling till 
teoretiska antaganden, till 
exempel vårdvetenskapliga 
antaganden? 

Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

 Total poäng: 9 10 10 8 9 8 11 10 9 8 9 10 
 

Svar ”Ja” = 1 poäng; svar ”Nej” = 0 poäng 
Låg kvalitet = 0 – 4 poäng 
Medel kvalitet = 5 – 9 poäng 
Hög kvalitet = 10 – 14 poäng 
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