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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sjuksköterskor som arbetar kliniskt kan komma i kontakt med patienter med 

cancer där omvårdnaden är omfattande. Detta kan innebära den fysiska omvårdnaden men 

även den existentiella där sjuksköterskorna bör lindra lidandet. Syfte: Att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av att vårda vuxna patienter med cancer. Metod: En 

systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes. Resultat: I resultatet framkom två 

teman och fyra subteman. Det första temat var: Arbetsmiljöns betydelse. Subteman var: att 

arbeta under tidsbrist och hög arbetsbelastning samt att balansera sina känslor. Det andra 

temat som framkom i resultatet var: Vårdande relation. Tillhörande subteman var: att 

känna tillfredsställelse inför vårdandet samt att vårda verbalt och icke-verbalt. Slutsats: 

Sjuksköterskor som vårdade patienter med cancer upplevde frustration över en belastande 

arbetssituation vilket kunde innebära tidsbrist och känslomässiga påfrestningar. Detta 

resulterade i att sjuksköterskorna utvecklade egna strategier för att hantera den tunga 

arbetsbördan och uthärda den emotionella belastningen. En vårdande relation med 

patienterna var essentiell och resulterade i tillfredsställelse för sjuksköterskorna i 

professionen. Den verbala och icke-verbala kommunikationen ansågs vårdande och viktig för 

att få en god helhetsbild av patientens hälsa och livsvärld. 

Nyckelord: cancer, känslomässig utmattning, närstående, sjuksköterskor, tillfredsställelse. 

  



ABSTRACT 

Background: Nurses who work clinical may come in contact with patients who have cancer, 

where the care is substantial. This care contains both the physical care, as the existential care 

where the nurses should ease the suffering. Aim: Describing nurses experiences in caring for 

adult patients with cancer. Method: A systematic review with describing synthesis. Results: 

In the result emerged two themes and four subthemes. The first theme was: The meaning of 

work environment. Subthemes were: to work under time pressure and heavy workload and 

to balance your emotions. The second theme that emerged from the results was: Caring 

relationships. Subthemes were: to feel satisfaction in caring and to care verbal and non-

verbal. Conclusion: Nurses who care for patients with cancer experienced frustration over a 

heavy work situation, which could involve time pressure and emotional strains. This led to 

nurses developing their own strategies to deal with heavy workloads and to endure the 

emotional burden of care. A caring relationship with the patients was essential and made the 

nurses feel satisfaction in the profession. The verbal and non-verbal communication was 

considered caring and important to acquire a good overall picture of the patient’s health and 

lifeworld.  

Keywords: cancer, compassion fatigue, loved ones, nurses, satisfaction. 
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1 INLEDNING 

Diagnosen cancer förknippas ofta med döden, svårt sjuka patienter, långvariga och svåra 

behandlingar med mycket lidande. Sjukdomen påverkar inte enbart patienterna utan även 

närstående involveras känslomässigt. Intresseområdena var framtagna av forskargruppen på 

Mälardalens högskola, akademin för hälsa, vård och välfärd. Intresseområdet valdes i 

relation till tidigare erfarenheter som undersköterskor inom både kommun och landsting. 

Trots att förförståelse föreligger kommer ämnet belysas med en öppenhet för att bidra med 

en djupare insikt i sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med cancer. Inom 

yrket som undersköterskor har patienter med olika cancersjukdomar vårdats och upplevelsen 

är att patienter med cancer har ett stort lidande, samtidigt som de känslomässiga 

reaktionerna hos vårdpersonalen kunde bli svåra att hantera. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen genom Mälardalens högskola, upplevdes att 

sjuksköterskorna blev frustrerade när patienter med cancer hade behov av samtal och 

tidsbristen blev påtaglig. Patienternas lidande kan vara både fysisk med smärta och psykisk 

samt väcka existentiella frågor. Genom examensarbetet ges möjlighet att ta del av vad 

forskningen säger om sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda vuxna patienter med 

cancer, hur sjuksköterskorna upplever och hanterar de känslomässiga utmaningar som 

eventuellt kan uppstå. Är det vanligt med känslomässig utmattning hos sjuksköterskor som 

vårdar patienter med cancer? Hur upplever sjuksköterskorna omvårdnaden av patienter 

med cancer? Oavsett vårdmiljö kan sjuksköterskor möta patienter med cancerdiagnoser. 

Med detta examensarbete kan en ökad medvetenhet bidra till bredare kunskap om 

sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med cancer. 

2 BAKGRUND 

I denna del definieras de centrala begreppen cancer, empati, patient, närstående och 

vårdande. Därefter finnes sjuksköterskans omvårdnadsansvar gentemot patienter med 

cancer. Sedan framgår vad tidigare forskning beskriver om erfarenheter vid cancersjukdom 

utifrån patientperspektivet samt närståendeperspektivet. Efter detta presenteras Katie 

Erikssons caritativa vårdteori som vårdteoretiskt perspektiv. Avslutningsvis beskrivs en 

problemformulering.  

2.1 Definitioner av centrala begrepp 

Nedan definieras de centrala begreppen cancer, empati, patient, närstående och vårdande. 
Begreppen är genomgående i arbetet och beskrivs därför för en ökad förståelse i 
sammanhanget. 
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2.1.1 Cancer 

Begreppet cancer uppkom under antikens Grekland och betyder kräfta. Uttrycket syftar till 

att tumören liknar en kräfta till utseendet (Nationalencyklopedin, u.å). Kroppen är uppbyggd 

av celler som alla består av samma programmering genom cellens DNA. Cancer kan uppstå i 

alla delar av kroppen där det finns celler. Den friska cellens DNA innehar ett system för att 

kunna reparera sig vid skada, dock när cellens DNA är skadad uppstår en okontrollerad 

delning av cellen och en cancertumör uppstår. Faktorer som påverkar uppkomsten av cancer 

kan vara ärftlighet, virussjukdomar samt omständigheter i miljön och levnadsvanor. Vid 

ärftlighet är bröstcancer och tjocktarmscancer vanligt förekommande medan virusorsakade 

tumörer kan påverka uppkomsten av cervixcancer och leukemi. Miljön och levnadsvanor har 

betydelse i utvecklingen av cancertumörer som kan påverkas av arbetsfaktorer, rökning, 

kosthållning och geografiskt ursprungsland (Albertsson, 2012). Enligt Socialstyrelsen (2018) 

har insjuknandet i cancersjukdomar ökat medan riskerna att avlida i en cancerrelaterad 

sjukdom har minskat. De vanligaste cancersjukdomarna i Sverige är prostatacancer, 

bröstcancer samt skivepitelcancer och hudcancer. Var tredje person har en risk att drabbas 

av någon sorts cancer. Prognosen, beroende på vilken typ av cancer, har i vissa fall förbättrats 

genom åren samtidigt som andra jämförelsevis har förblivit oförändrade (Socialstyrelsen, 

2018). Förebyggande åtgärder kan vidtas för att tidigt upptäcka cancer. Dessa kan innebära 

kontinuerliga prostataundersökningar hos män och mammografi för kvinnor (Ericson & 

Ericson, 2012). Oavsett vilken arbetsmiljö, kan sjuksköterskan komma i kontakt med 

patienter som har eller haft cancer i olika former. Detta innebär att sjuksköterskan bör ha 

uppmärksamhet på olika symtom som kan relateras till sjukdomen (Planck & Palmgren, 

2016). 

2.1.2 Empati 

Begreppet empati härstammar från grekiskans empatheia, som kan definieras som 

inkännande. Innebörden av ordet empati är inte särskilt beskrivande, men på slutet av 50-

talet började intresset väckas inom forskning på empati där man fann liknelser med att 

känslomässigt veta vad en annan individ känner i sin situation. Empati anses vara ett viktigt 

instrument för sjuksköterskan i professionen, så en bättre förståelse kan skapas för 

patientens känsloliv. En sjuksköterska som har en empatisk förmåga skapar en mer 

förtroendefull relation med patienten och har därmed större möjlighet att förstå orsaken till 

eventuella förändrade beteenden. Begreppet innebär nödvändigtvis inte att sjuksköterskan 

har fattat tycke för patienten, utan det handlar om att ha en empatisk förståelse för 

patientens känslor (Holm, 2001). 

2.1.3 Patient 

Begreppet kommer ursprungligen från latinets pati och passio som betyder en lidande 

människa. Definitionen för patient är när en individ får vård. Uttrycket kom till Sverige 

redan på 1500-talet. En reflekterande syn på begreppet patient kan vara betydande för 

relationen mellan sjuksköterska och patient. Olika dimensioner av begreppet patient har 

omformulerats; sjukling, vårdtagare, klient eller kund är exempel på andra benämningar. 

Inom hälso- och sjukvård benämns dock en individ som får vård för patient (Kasén, 2012). 
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2.1.4 Närstående 

Enligt Dahlberg och Ekebergh (2015) kan närstående definieras som en person vilken har en 

nära relation till patienten. Detta innebär nödvändigtvis inte att man bär släktskap, utan 

relationen utgår från patientens livsvärld. Det anses vara vårdetiskt att involvera de 

närstående i omvårdnaden då även de lider vid cancersjukdom (Dahlberg & Ekebergh, 2015). 

2.1.5 Vårdande 

Vårdande i en caritativ mening innebär att sjuksköterskan har ansvar för helhetsbilden av allt 

som sker med och hos patienten. Lika viktigt är hänsynen till det praktiska som det 

existentiella. Sjuksköterskan utför vårdhandlingar som stärker patienten i dennes befintliga 

sårbara tillvaro. När sjuksköterskan vårdar patienten genom att lyssna, beröra eller bara 

finnas till med sin närvaro, kan patienten uppleva bekräftelse och lindring av sitt lidande 

(Söderlund, 2012; Ekebergh, 2015). 

2.2 Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

Den legitimerade sjuksköterskan har det yttersta ansvaret för omvårdnaden av patienter med 

cancer. Detta innebär att sjuksköterskan tillsammans med patienten och dennes närstående 

samarbetar fram en vårdplan som gynnar patientens fysiska och psykiska behov. Även övriga 

i vårdteamet deltar i denna process. Det etiska förhållningssättet förutsätter att all 

omvårdnad sker i samråd och respekt, för och med patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). International Council of Nurses [ICN] (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) skriver 

att sjuksköterskan har fyra huvudsakliga ansvarsområden: främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande. ICN har tagit fram fyra etiska koder som är tänkt att 

vägleda sjuksköterskorna i deras profession. Följande text är kortfattad om vad dessa koder 

står för. Den första koden syftar till att sjuksköterskans omvårdnadsansvar främst är riktad 

till personer som behöver vård, detta innefattar ofta patienter med cancer. 

Informationsöverföring som skall vara konfidentiell ska anpassas efter varje individ. Den 

andra koden handlar om att sjuksköterskan ska föregå med gott exempel och främja sin egen 

hälsa så vården inte äventyras. Enligt Albertsson (2012) kan cancer orsakas av ohälsosamma 

levnadsvanor. I den tredje koden belyses vikten av att arbeta evidensbaserat samt förstärka 

värdegrunden i omvårdnaden. Slutligen beskrivs sjuksköterskans ansvar mot medarbetarna, 

för upprätthållande av en god sammanhållning med respekt för var och en (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). I omvårdnaden av patienter med cancer bör sjuksköterskan ha 

i åtanke att det psykiska lidandet hos patienten kan orsaka förändringar i dennes normala 

beteendemönster. Sjuksköterskan bör besitta en förmåga att tillsammans med patienten 

tillåta lidandet som är en del av livet samt förstå att jämvikten mellan kropp och själ blir i 

obalans (Eriksson, 1994) 

2.2.1 Lagar  

Patientsäkerhetslagen (2010:659) handlar om att utföra en god och säker vård för patienten 

inom hälso- och sjukvård, kommunal verksamhet eller statlig verksamhet. Vårdgivaren, i 

detta fall sjuksköterskan, ska planera och leda vården på ett sätt som uppfyller kraven för en 
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god och säker vård. Eventuella händelser ska rapporteras till inspektionen för vård och 

omsorg [IVO] för att upprätthålla en hög säkerhet för patienten och därmed minska risken 

för framtida händelser. Ansvaret ligger hos den aktuella vårdgivaren, där en god och säker 

vård bör utföras samtidigt som patienten i möjligaste mån är delaktig (SFS, 2010:659). Då 

cancersjukdom kan orsaka stort lidande för både patient och närstående är det viktigt att 

sjuksköterskan besitter kompetensen i professionen att utföra en god och säker omvårdnad 

för att minska onödigt lidande för patienten (Planck & Palmgren, 2017). Utifrån detta kan 

sjuksköterskan finna stöd i lagens föreskrifter. 

2.3 Tidigare forskning 

Nedan följer resultat av tidigare forskning ur patientperspektivet och de närståendes 

perspektiv. 

2.3.1 Patientperspektiv 

I en studie av Jacobsen, Bouchard, Emed, Lepage och Cook (2015) önskar patienterna känna 

sig sedda och hörda när det gäller deras emotionella behov, tro och värderingar. Patienterna 

anser att sjuksköterskornas bemötande har stor betydelse för välmåendet och inger känslan 

av trygghet. Vidare i studien upplever patienterna att sjuksköterskor ibland har en bristande 

förmåga att tilldela relevant och tydlig information om eventuella biverkningar och hur 

cancern påverkar det vardagliga livet. Informationen som sjuksköterskor tilldelar uppfattas 

inte alltid på grund av bristande kunskap hos patienterna. När sjuksköterskor inte ger 

anpassad information, orsakar detta en ovisshet som skapar en ångestrelaterad stress hos 

patienterna. Informationen som patienterna får ta del av kan involvera medicinska åtgärder, 

behandlingsalternativ samt prognos för sjukdomen (Jacobsen m.fl., 2015; Pedersen, Koktved 

& Nielsen, 2013).  

Patienter önskar även tilldelas strategier av sjuksköterskor för att hantera sin sjukdom både 

på ett kroppsligt och existentiellt plan, enligt en studie av Dong, Butow, Tong, Agar, Boyle, 

Forster, Stockler och Lovell (2015). Kontinuitet är betydande för patienterna då det upplevs 

negativt att vårdas av olika sjuksköterskor från dag till dag och detta skapar en sämre 

vårdrelation. I en vårdande och empatisk vårdrelation, kan patienterna känna mer trygghet 

och förtroende för sjuksköterskan (Jacobsen m.fl., 2015; Pedersen m.fl., 2013). Patienter i en 

studie av Chan, Wong, Cheung och Lam (2018) erfar sjuksköterskornas stressiga arbetsmiljö, 

med det har också patienterna anpassat sina behovskrav gentemot sjuksköterskorna för att 

underlätta arbetsbördan. Även brist på sjuksköterskor är något som patienterna observerat 

under vårdtiden. Detta orsakar tidsbrist i utförandet av omvårdnaden. Patienterna i studien 

sympatiserar med sjuksköterskorna, men funderar samtidigt på om de känner sin 

sjuksköterska tillräckligt väl för att kunna inleda existentiella samtal. Ofta resulterar detta i 

att patienterna söker det emotionella stödet av sina närstående istället för de professionella. 

Patienterna upplever att tidsbristen kan vara en orsakande faktor till bristande 

kommunikation, som i sin tur påverkar vårdrelationen negativt. Patienter med 

cancersjukdom upplever att de behöver en hel del stöd från sjuksköterskorna. De 

erfarenheter som patienterna har om sitt existentiella välmående, är att de mer erfarna 

sjuksköterskorna engagerar sig mer i de vårdande samtalen med patienterna, jämfört med de 
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yngre som upplevs vara mer fokuserade på den fysiska omvårdnaden (Chan m.fl., 2018; 

Song, Lv, Liu, Huang, Wang & Wang, 2016). 

I tidigare forskning av Sparla m.fl. (2016) upplever patienter att kommunikationen med 

närstående kan leda till konflikter. Patienterna erfar att deras närstående inte vill samtala om 

progressen av cancersjukdomen, samt kan ha en anklagande attityd mot att sjukdomen skulle 

vara självförvållad. I dessa situationer anser patienterna att stödet de kan få från 

sjuksköterskorna är betydande. För att förbättra relationen mellan närstående och patienter 

kan sjuksköterskorna i mån av plats anordna specifika önskemål, så som att närstående kan 

kvarstanna på avdelningen under en längre period. Patienterna upplever detta som att 

sjuksköterskorna är genuint intresserade av även de närståendes behov (Sparla m.fl., 2016).  

I Esteves, Roxo och da Conceiãu Saraivas (2015) studie beskriver patienterna att deras 

upplevelser av multipla symtom i långt framskriden cancersjukdom ofta orsakar en 

existentiell plåga, då närheten till döden och försämring av sjukdomen är en ständig 

påminnelse. Hos en del patienter orsakar detta även en överdriven vaksamhet mot nya 

symtom och ser detta som ett steg närmare döden. En överväldigande känsla av att tappa 

kontrollen och rädslan av att vara en börda för sina närstående är vanligt. Detta leder ofta till 

isolering då vissa patienter kan känna att närstående antingen orsakar ytterligare mental 

belastning på grund av den egna sorgen, eller ger de överdrivet med empati och vakar över 

den cancerdrabbade alltför intensivt. Patienter som inte isolerar sig helt ger ett intryck om att 

vara friskare än de är, för att visa sina närstående att de inte behöver oroa sig. Andra 

patienter har en god relation med sina närstående, där de tar emot den kärleksfulla 

omsorgen och ser detta som ett stöd i sitt lidande. Att förlora den egna självständigheten 

medför ett tillstånd av frustration, då patienterna inte vill belasta sina nära och kära med 

verkligheten om den smärta och ångest som cancersjukdomen orsakar (Dong et. al., 2015). 

Att leva med långt framskriden cancersjukdom förändrar synen på livet när prognosen 

försämras för patienterna. Existentiella tankar och känslor som uppkommer vid livets slut 

påverkar patienternas förmåga till att hantera sjukdomen. Det kan vara känslan av 

hopplöshet av att inte kunna fullfölja olika livsprojekt eller fortsätta sitt arbetsliv. Detta anser 

patienterna vara viktiga aspekter att ta hänsyn till vid omvårdnaden (Esteves m.fl., 2015). 

2.3.2 Närståendeperspektiv 

I tidigare forskning av Weiss m.fl. (2016) uttrycker närstående till patienter med cancer att 

även de erfar ett lidande som beskrivs som mental utmattning. Detta visas i form av 

svårigheter med koncentrationen, nedsatt minnesförmåga och olika fysiska hälsoproblem. 

Närstående önskar att sjuksköterskorna kan erbjuda mer stöd för att undvika hälsoriskerna, 

genom råd och vägledning för att minska på den mentala påfrestningen (Weiss m.fl., 2016). 

Sjuksköterskorna uppfattas av närstående som experter inom det cancerrelaterade området, 

ett stöd att luta sig mot i en pågående kris när de känner att världen har stannat av. I en 

studie av Grøthe, Biong, Grov och Grøthe (2015) upplever de närstående att en god och 

hängiven omvårdnad ger en känsla av trygghet. Sjuksköterskans bemötande påverkar de 

närståendes hantering av kris, både det ordlösa samtalet och den information som tilldelas. 

Närstående märker av om sjuksköterskorna har brist på tid och kan även jämföra 

omvårdnaden på en palliativ avdelning mot andra vårdavdelningar. På den palliativa 

avdelningen upplever närstående att sjuksköterskorna kan avsätta mer tid på att vara mer 

närvarande, medan andra vårdavdelningar har en tidsbrist som påverkar relationen och 

därmed också tilliten och tryggheten till sjuksköterskorna (Grøthe m.fl., 2015). Närstående i 



6 

studien av Andreassen, Randers, Näslund, Stockeld och Mattiasson (2005) uttrycker en 

önskan att mer uppmärksamhet riktas mot deras emotionella behov, tankar och funderingar. 

Fokuset ligger ofta på patienterna och behandlingen, medan närstående erfar att deras 

känsloliv och emotionella behov ignoreras. Ovissheten om överlevnad för den 

cancerdrabbade orsakar stor stress för närstående i det vardagliga livet. Därav anser 

närstående att information från läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal om 

sjukdomen och prognosen är en viktig del i behandlingen (Andreassen m.fl., 2005). 

Patienternas själsliga påverkan är något som även de närstående upplever. Det stöd som kan 

ges från sjuksköterskorna till de närstående är betydande och lindrar även deras lidande om 

sjuksköterskorna involverar de närstående i vårdande och informativa samtal (Sparla m.fl., 

2016; Weiss m.fl., 2016). 

2.4 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Katie Erikssons (1994) caritativa vårdteori har valts till detta arbete, eftersom den ansågs 

mest passande för examensarbetet som kommer att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

att vårda patienter med cancersjukdom. Teorin tydliggör den betydelsefulla vårdrelationen 

mellan sjuksköterska och patient, samt belyser vikten av att lindra patientens lidande i 

vårdandet. En caritativ omvårdnad kan bidra till hälsa trots svår sjukdom (Eriksson, 1994). 

2.4.1 Vårdrelation 

Vårdrelationen förklaras av Eriksson (2014) som en central del i vårdprocessen och utformas 

efter patientens behov och situation. Vårdrelationen kan ses som ett möte där kärlek kan 

förmedlas i en ömsesidig relation mellan sjuksköterska och patient. Det handlar om att möta 

och stödja patienter i deras egna hälsoutveckling och lidande. Relationen kan inte tvingas 

fram utan växer fram med tiden. Relationen varierar i omfattning med hänsyn till patientens 

sårbarhet men att även som sjuksköterska agera etiskt korrekt utifrån den egna kunskapen. 

Det är av stor betydelse att se hela människan och samtidigt ha mod att möta en människa 

som lider. Betydelsefullt för hälsoutvecklingen är att processen sker fortlöpande för att kunna 

stödja patientens väg till hälsa. Denna process uppnås genom en stark och harmonisk 

relation, att lära känna patienten och tillgodose patientens behov i ömsesidigt förtroende 

(Eriksson, 2014). 

2.4.2 Lindra lidande 

Eriksson (1994) menar att den stora betydelsen av att vårda innebär att lindra lidande. 

Människan har ett naturligt anlag för att vårda och är något sjuksköterskan utövar i sin 

profession. Vårdhandlingens inriktning utövas både mot den inre och yttre hälsan hos 

patienten. Eriksson beskriver lidandets drama som tre akter; att bekräfta patienten i 

lidandet, försäkra och lindra lidandet samt få patienten att acceptera sitt lidande. Detta 

förklaras som en utmaning för både sjuksköterska och patient. Upplevelsen av ett lidande är 

unikt och att det är sjuksköterskans uppgift att lindra lidandet för att förhindra ett 

vårdlidande. Ett vårdlidande uppstår då patienten orsakats onödigt lidande på grund av 

bristande omvårdnad. Detta kan ske i situationer då sjuksköterskan har tidsbrist och 

omvårdnaden uteblir eller om sjuksköterskan brister i kunskap om patientens individuella 
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behov. Lidandet är inte enbart fysiskt och psykiskt eftersom det kan upplevas i ett större 

sammanhang med hänsyn till det andliga perspektivet. Detta innebär nödvändigtvis inte 

andlighet med anknytning till religion, utan mer de existentiella tankarna som kan väckas 

hos den lidande människan (Eriksson, 1994). 

2.4.3 Medlidande 

Enligt Eriksson (1994) är medlidande ett vårdvetenskapligt begrepp som innebär att känna 

smärta med en annan person, samt den känslan som uppkommer vid mötet med en lidande 

person. En medlidande sjuksköterska måste ha mod att utsätta sig själv för det eventuella 

obehag som det kan medföra att vårda en lidande patient. Detta är en utmaning då 

sjuksköterskan bör agera utifrån ett etiskt perspektiv och reflektera över sina handlingar 

gentemot varje unik individ. Att visa medlidande kan ses som en handling av barmhärtighet 

som syftar till godhet. Människan skall ses som en helhet med kropp, själ och ande (Eriksson, 

1994). 

2.5 Problemformulering 

När en patient diagnosticeras med cancer upplever denne ett utökat behov av stöd från 

närstående och sjuksköterskorna som leder omvårdnaden. Tidigare forskning visar att 

patienter och deras närstående uppskattar en god kommunikation med sjuksköterskorna 

som förväntas anpassa informationen efter patienternas individuella kunskaper. Det 

framkommer att patienterna vill att sjuksköterskorna involverar patienterna i 

behandlingsmetoder, hur dessa genomförs och hur prognosen ser ut. Patienterna önskar 

även att sjuksköterskorna öppnar upp möjligheten för djupare samtal om de existentiella 

tankarna, då dessa kan bli överväldigande vid cancer. Även närstående upplever ett behov av 

stöd från sjuksköterskorna för att klara av det vardagliga livet tillsammans med den 

cancersjuka patienten. Sjuksköterskorna bör vårda relationen med patienten och närstående 

för att inte orsaka onödigt vårdlidande. Trots en cancerdiagnos kan patienterna uppnå hälsa 

genom att sjuksköterskorna utgår ifrån en caritativ omvårdnad. Dock upplever patienterna 

en tidsbrist hos sjuksköterskorna som försvårar möjligheterna att avsätta tid för vård. 

Tidsbrist och personalbrist kan vara faktorer som påverkar omvårdnaden av patienter med 

cancer. I detta examensarbete belyses sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda patienter 

med cancer, då patienter med denna diagnos har ett stort omvårdnadsbehov. Genom att öka 

kunskapen om hur det är att vårda vuxna patienter med cancer kan sjuksköterskor erhålla 

stöd för att utföra en god omvårdnad.  

3 SYFTE 

Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda vuxna patienter med cancer. 
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4 METOD 

För detta examensarbete valdes en systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes som 

metod enligt Evans (2002). Denna metod beskrivs utifrån fyra steg: att söka efter material i 

databaser, läsa igenom artiklarna och söka nyckelfynd, att skapa teman ur likheterna i 

nyckelfynden samt att slutligen skapa en beskrivning av fenomenet. Utförligare beskrivning 

av metodens steg tillsammans med författarnas tillvägagångssätt finnes i underrubrik 4.2. 

Artiklarna som valdes ut var kvalitativa för att bättre kunna beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter och upplevelser av att vårda patienter med cancer. Metoden för examensarbetet 

har valts då den ger en god helhetsbild över redan befintlig forskning i valt ämne samt svarar 

på syftet. Detta kan bidra till att öka kunskapen hos sjuksköterskor som är eller kommer att 

komma i kontakt med patienter med cancer, då dessa patienter kan finnas i de flesta 

vårdmiljöer där sjuksköterskan arbetar.  

4.1 Datainsamling och urval 

Examensarbetet påbörjades med en sökning av kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar via 

databaserna CINAHL Plus och PubMed. Artiklarna skulle svara på syftet och vi tog hjälp av 

Svensk MeSH för att finna relevanta sökord samt hjälp med översättningen från svenska till 

det engelska språket.  

Inklusionskriterierna vid sökandet av vårdvetenskapliga artiklar i båda databaserna skulle 

vara att de är skrivna om vuxna patienter med cancersjukdom oavsett vilken cancerform, 

samt vara kvalitativa då examensarbetet ska vara en systematisk litteraturstudie. Författarna 

till examensarbetet definierar vuxna patienter som patienter över 18 års ålder. Artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska, ha en abstrakt samt årtalen begränsades till åren 2009–

2019. Artiklarna skulle även ha tillgång till fulltext och ha genomgått peer-review. En artikel 

som genomgått peer-review innebär att den är granskad av andra, oberoende forskare som är 

kunniga inom ämnet (Östlundh, 2012). Artiklar innehållande barn med cancer exkluderades 

då arbetet skulle fokusera på vuxna med cancer. Även artiklar som inte svarade på syftet med 

examensarbetet och som var äldre än 10 år exkluderades.  

Antal träffar på CINAHL Plus var mellan 40 och 89 stycken, varav 26 abstrakt blev lästa och 

12 artiklar blev utvalda för arbetet. Antal träffar på PubMed var som mest 189 stycken, varav 

sammanlagt 15 abstrakt blev lästa och 1 artikel blev slutligen blev utvalda för arbetet.  

Använda sökord gemensamt för databaserna var; cancer patients, cancer care, care, caring, 

compassion, nurse, nurse experience, qualitative, perception, attitude, oncology nurses 

experience, fatigue, exhaustion, tiredness, lethargy, oncology patients, nursing care, 

nursing intervention, compassion fatigue, human relationships. Dessa sökord kombinerades 

med orden AND och OR. Tekniken är enligt Östlundh (2012) en boolesk sökteknik och 

används för att utöka och begränsa svarsalternativen. Trunkering (*) av ordet nurs gjordes, 

vilket innebär att man söker på flera böjelser av ett ord. Detta ökar antalet träffar i databasen 

(Östlundh, 2012). Även tillval av title och major subject heading i Cinahl PLUS gjordes på en 

del sökningar. Redovisning av sökningarna finnes i BILAGA A. Den utvalda artikeln från 

PubMed kontrollerades sedan i databasen Ulrichweb, som ger information om tidskriften 

uppfyller kraven för peer-review. Artiklarna har sedan genomgått en systematisk 
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kvalitetsgranskning, utifrån Friberg (2012) modell, med nio frågor som stärker kvalitén och 

trovärdigheten på artiklarna. Utifrån dessa frågor valde författarna till detta examensarbete 

att poängsätta varje ”ja” för att kvalitetssäkra de artiklar som användes. För varje “ja” fick 

artikeln en (1) poäng. 1–5 poäng innebar låg kvalité, dessa artiklar uteslöts. 6–7 poäng 

innebar en medelhög kvalité, 8-9 poäng visade på hög kvalité. Dessa redovisas i BILAGA B, 

och visar på en relativt hög standard på de utvalda artiklarna. I artikelmatrisen BILAGA C 

finnes sammanfattningar om artiklarna som valts ut. 

4.2 Genomförande och dataanalys 

Författarna till detta examensarbete valde att genomföra en systematisk litteraturstudie med 

beskrivande syntes. Förhållningssättet är induktivt. Detta innebär att enbart utgå från fakta 

och därmed eftersträva att bortse från den egna förförståelsen (Polit & Beck, 2012). Enligt 

Evans (2002) görs en systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes i fyra steg. Det 

första steget innebär att söka efter material i databaser till litteraturstudien. I processen 

insamlades kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar, som belyser sjuksköterskornas 

erfarenheter av att vårda patienter med cancer. De valda artiklarna numrerades i 

bokstavsordning för att lättare strukturera upp arbetet. Det andra steget medför att läsa 

igenom de valda artiklarna flertalet gånger för att skapa en förståelse för innehållet så att 

nyckelfynd kan plockas ut. Nyckelfynd innebär meningar som svarar på syftet av 

examensarbetet. Antalet nyckelfynd av sammanlagt 13 valda vårdvetenskapliga artiklar blev 

59 stycken. Dessa meningar översattes till svenska språket och skrevs in i ett Excel-dokument 

för att strukturera upp meningarna och underlätta jämförelsen av nyckelfynden. I det tredje 

steget urskiljs teman ur nyckelfynden. Likheter och skillnader jämförs och likheterna 

kategoriseras. Sedan identifieras subteman för att skapa en tydligare förståelse för fenomenet 

samt undvika tolkning. Diskussion om alla teman fördes gemensamt för att avgöra relevans 

till ämnet, vilket resulterade i kvarvarande två teman. Sedan jämfördes dessa teman för att 

identifiera subteman. Exempel på nyckelfynd, teman och subteman redovisas i tabell 1. Det 

fjärde och sista steget innebär att skapa en beskrivning av fenomenet utan att tolka 

innebörden i de ursprungliga artiklarna. Teman redovisas som rubriker, medan subteman 

presenteras som underrubriker. 
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Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, tema och subteman. 

NYCKELFYND TEMA SUBTEMA 

 

”Another factor that made it 

difficult for nurses to meet the 

psychosocial needs of cancer 

patients was lack of time and 

staff.” (Güner, Hicdurmaz, 

Kocaman Yildirim & Inci, 2018, s. 

71). 

 

 

 

 

Arbetsmiljöns 

betydelse 

 

 

Att arbeta under tidsbrist och hög 

arbetsbelastning 

” Many nurses in this study 

acknowledged and illustrated 

through their conversations how 

difficult it was to maintain 

composure at times, hide their 

strong feelings of empathy, 

sadness and frustration at the 

often hopelessness of individual 

patient history, such situations 

posed difficulties and challenges 

for them.” (Banning & Gumley, 

2013, s. 658). 

 

 

Att balansera sina känslor 

 

4.3 Etiska aspekter 

Sandman och Kjellström (2013) skriver att forskningsetik är något som bör reflekteras över. 

Redan från början med valet av ämne bör man göra etiska överväganden ända fram till slutet 

med arbetets resultat och diskussioner, då nya etiska frågor kommer upp under hela arbetets 

gång. Det etiska intresset har växt fram med åren, efter skandaler mot patienter under 

forskningsprocessen har uppdagats. Det är av stor vikt att under forskningsarbeten ha i 

åtanke att det som skrivs gör gott och är värdefullt. Ingen patient får komma till skada under 

arbetets gång, konfidentialiteten är essentiell och bör följas enligt lag. Även Codex (2018) 

belyser vikten av reflektion, som anses vara en del av vardagen inom forskning. En god 

forskningsetik, att följa regler och lokala anvisningar samt ha respekt för människan är tre 

betydelser av yrkesetik. Egna värderingar och uppfattningar bör hållas undan då resultatet 

kan påverkas negativt av detta (Polit & Beck, 2012).  
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5 RESULTAT 

En analys av 13 vårdvetenskapliga artiklar påvisade två teman och fyra subteman. Dessa 

presenteras i tabell 2 nedan. 

 

Tabell 2. Teman och subteman. 

 

TEMA 

 

SUBTEMA 

 

 

Arbetsmiljöns betydelse 

 

Att arbeta under tidsbrist och hög 

arbetsbelastning 

 

Att balansera sina känslor 

 

 

Vårdande relation 

 

Att känna tillfredsställelse inför vårdandet 

 

Att vårda verbalt och icke-verbalt 

 

5.1 Arbetsmiljöns betydelse 

Det första temat som analyserades fram var arbetsmiljöns betydelse. Av temat framkom två 

subteman; att arbeta under tidsbrist och hög arbetsbelastning samt att balansera sina 

känslor. Den unika relationen som skapades med patienterna kunde orsaka frustration när 

den goda omvårdnaden inte kunde utföras, ofta på grund av tidsbrist. Den höga 

arbetsbelastningen kunde innefatta personalbrist, bristande samarbete och högt patientantal. 

Sjuksköterskor som arbetade med cancersjuka patienter erfor en risk att utsättas för 

känslomässig utmattning, orsakat av deras känslomässiga engagemang i patienternas 

lidande. Sjuksköterskorna hade höga krav på sig att utföra god omvårdnad, både individuellt 

och organisatoriskt. Därav utvecklade en del sjuksköterskor strategier för att hantera de 

emotionella utmaningarna. 
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5.1.1 Att arbeta under tidsbrist och hög arbetsbelastning 

För att kunna utföra god omvårdnad och skapa vårdande relationer krävdes tid, engagemang 

och resurser från sjuksköterskorna. Den tunga arbetsbelastningen och tidsbristen resulterade 

i att sjuksköterskorna kände besvikelse över att de inte hann skapa dessa goda relationer, 

samt sitta och samtala med patienterna så mycket som de önskade. Sjuksköterskorna belyste 

att det var svårt att tillgodose patienternas emotionella behov, då det ofta var många 

patienter med långa behandlingstider kombinerat med tung arbetsbelastning och 

övertidsarbete. Det fanns en medvetenhet kring de organisatoriska faktorerna och därmed 

upplevde sjuksköterskorna en frustration över att de själva inte kunde påverka dessa beslut. 

Sjuksköterskorna saknade stöd från läkarna och önskade att de kunde ta en del av de svåra 

samtalen med patienterna, då fokus ofta låg på att behandla sjukdomen och inte det 

existentiella lidandet. Många sjuksköterskor framhävde känslor av skuld och maktlöshet över 

att inte kunna påverka tidsbristen orsakad av underbemanning, tid som sjuksköterskorna 

önskade spendera tillsammans med patienterna (Güner, Hicdurmaz, Kocaman Yildirim & 

Inci, 2018; Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt & Häggström, 2009; Partlak Günüşen, Üstün, 

Serçekuş & Büyükkaya Besen, 2018). 

“...What is a nurse working in field supposed to do: give medication, give medical care, give 

psychosocial support, or give social support? In a place where there is lack of staff, it is 

difficult to do these, they cannot be done…” (Güner m.fl., 2018, s. 71). 

Sjuksköterskorna framhävde att omvårdnaden av patienter med cancer var intensiv och ofta 

långvarig. Sjuksköterskorna hade en förståelse om sårbarheten hos patienterna och de hade 

även en ambition att göra sitt bästa. Relationen med patienter och deras närstående var 

enligt sjuksköterskorna tidskrävande (Raingruber & Wolf, 2015). Tidsbrist uttrycktes som 

frustrerande för sjuksköterskorna då de försökte skapa en god vårdrelation. En annan 

påfrestande situation som sjuksköterskorna lyfte fram var beslut som ofta togs av läkarna, 

utan varken patienternas eller sjuksköterskornas medverkan. Samtal om hjärt-lungräddning 

togs sällan upp då läkarna kunde anse att livsuppehållande åtgärder var en självklarhet i 

många fall, medan sjuksköterskorna önskade patienterna i livets slutskede en lugn och värdig 

död. Sjuksköterskorna påtalade besvikelse då de allra sjukaste patienterna fick hjärtstopp och 

hjärt-lungräddning skulle utföras, för att sedan förflytta patienterna till 

intensivvårdsavdelning där omgivningen inte ansågs av sjuksköterskorna vara lämplig för 

vård vid livets slut. Sjuksköterskorna belyser även utmaningar och känslor av frustration när 

läkarna ordinerade fortsatt behandling, trots att patienterna själva önskade palliativ vård. 

Detta innebar att sjuksköterskorna erfor ett ansvar att föra patienternas talan om deras 

behov och önskemål. Sjuksköterskorna upplevde ofta utmattning efter arbetspasset och 

kunde leda till att sjuksköterskorna isolerades i hemmet. Sjuksköterskorna belyser brist på 

kommunikation med läkarna. Detta kunde innebära att läkarna skyndsamt undersökte 

patienterna och utdelade den medicinska prognosen, för att sedan lämna över det 

existentiella samtalet med patienterna till sjuksköterskorna. De gånger läkarna tillgav 

information till patienterna uppstod ofta frustration hos sjuksköterskorna, då 

sjuksköterskorna upplevde att läkarna inte anpassade samtalet efter patienterna och deras 

närståendes situation. Detta kunde resultera i att patienterna inte lyssnade när samtalet 

handlade om försämrade prognoser. Sjuksköterskorna observerade att patienterna undvek 

ögonkontakt med läkarna och kunde bli introverta. Läkarna valde i dessa fall att rikta 

samtalet till närstående, sjuksköterskorna upplevde att läkarnas fokus endast var att tilldela 

informationen. När läkarna lämnat patienterna vände sig de närstående till sjuksköterskorna 

som blev ombedda att gå igenom all information igen, då de ofta inte uppfattat vad läkarna 
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förmedlat (Grech, Depares & Scerri, 2018; Finley & Sheppard, 2017; Mishelovic, Arber & 

Adelius, 2015; Broom, Kirby, Good & Lwin, 2016). 

”Nurses felt unheard when advocating for patients’ best interests for palliative care, having 

to instead deliver extremely painful, aggressive treatments that disrespected individual 

patients’ perceived needs.” (Finley & Sheppard, 2017, s. 64). 

Sjuksköterskorna uttryckte ett behov av stöd hos kollegorna när arbetsbördan blev för 

påtaglig, de önskade att kollegorna skulle vara uppmärksamma på när arbetsbördan blev för 

tung och därmed avlasta varandra. Stödet sjuksköterskorna erhöll hos kollegorna betraktades 

som särskilt värdefullt, då sjuksköterskorna ansåg att kollegorna var de som lättast kunde 

förstå de känslomässiga utmaningar som kunde uppstå. Detta ansågs stärkande för teamet 

runt patienterna då gott samarbete gynnade arbetsmiljön, samt förhindrade konflikter i 

arbetsgruppen. Sjuksköterskorna kunde uppleva att en del kollegor hade för stora krav på 

sina medarbetare som de inte kunde möta, vilket skapade prestationsångest (Partlak 

Günüsen m.fl., 2018; Fukumori m.fl., 2017; Banning & Gumley, 2013; Finley & Sheppard, 

2017).  

5.1.2 Att balansera sina känslor 

Sjuksköterskor som arbetade med patienter med cancer led av sorg orsakad av närheten till 

döden. Känslomässig utmattning var ett fenomen som i studien beskrevs som att vara 

mentalt trött och detta tillstånd utvecklades över en längre period, då sjuksköterskorna inte 

fokuserade på sina egna känslomässiga behov. Den mentala tröttheten resulterade i att 

sjuksköterskorna upplevde svårigheter att känna empati. Kommunikation och reflektion 

mellan sjuksköterskorna som arbetar med patienter med cancer ansågs ha en positiv effekt 

på hanteringen av sorgen som sjuksköterskorna kunde uppleva (Barbour, 2016). I studier av 

Brataas, Thorsnes och Hargie (2009) samt Banning och Gumley (2013) uppgav 

sjuksköterskorna att en bidragande faktor till känslomässig utmattning var deras förmåga att 

emotionellt engageras för mycket i patienternas känslomässiga reaktioner över den sorg som 

cancersjukdomen orsakade. Sjuksköterskorna belyste även upplevelsen av frustration när 

känslan av att förlora kontrollen över patienternas situation blev överväldigande. Detta 

kunde innebära situationer som när det inte gick att bota patienternas cancer (Brataas m.fl., 

2009; Banning & Gumley, 2013).  

“I am taking antidepressant medication right now. You have close contact with your 

patients if they have a long hospitalization. You know their pain. You share their problems. 

I remember many times when I wake up crying at night. I suffered from insomnia for a 

while.” (Partlak Günüsen m.fl., 2018, s. 6) 

Sjuksköterskorna ansåg att grundläggande för en god vårdrelation var att ha ett etiskt 

förhållningssätt som uttrycktes med kärlek, ömsesidig respekt, empati och medlidande. Detta 

kunde i sin tur leda till känslomässig utmattning, om sjuksköterskorna blev för involverade i 

patienternas lidande. När sjuksköterskorna skapade en nära relation kunde frustration 

uppstå då risken var hög att utsättas för sorg vid försämrade prognoser och vid patienternas 

dödsfall. Sjuksköterskor inledde många gånger vårdrelationen med att inge hopp för 

patienterna, vilket upplevdes av sjuksköterskorna som ett misslyckande när patienternas 

hopp förlorades då sjukdomen framskred (Iranmanesh m.fl., 2009; Güner m.fl, 2018; 

Fukumori m.fl., 2017). Det var inte ovanligt att sjuksköterskorna upplevde både fysiskt och 
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emotionellt lidande när patienternas sjukdomstillstånd försämrades. Sjuksköterskorna 

upplevde att kontinuiteten var av särskild vikt vid dessa skeden, då sjuksköterskorna ansåg 

att de som kände patienterna bäst kunde erbjuda den trygghet som patienterna och deras 

närstående behövde (Grech m.fl., 2018; Rohani, Kesbakhi & Mohtashami, 2018). 

Sjuksköterskorna som påverkades fysiskt av känslomässig utmattning kunde drabbas av högt 

blodtryck medan den emotionella stressen kunde leda till utmattning och depression. Den 

empatiska bördan som en del sjuksköterskor bar på kunde resultera i svårigheter att finna 

balans mellan arbete och privatliv, vilket innebar att sjuksköterskorna hade svårt att 

utelämna tankarna på patienterna efter arbetstid. Detta kunde i sin tur leda till oförmåga att 

arbeta eller kvarstanna på rådande arbetsplats (Partlak Günüsen m.fl., 2018; Banning & 

Gumley, 2013).  

“...it all takes away from me. Do not get me wrong, of course I perform this job lovingly; 

however, what happens to me in return, I start to develop burnout syndrome.” (Güner m.fl., 

2018, s. 72.) 

Sjuksköterskorna som vårdade patienter med cancer utvecklade en emotionell överkänslighet 

och hade lättare att bilda känslomässig anknytning till patienterna. Känslor ansågs av 

sjuksköterskorna vara viktiga grundläggande egenskaper i vårdandet och förmågan att känna 

medlidande för patienterna. För att undvika det starka medlidandet, tenderade en del 

sjuksköterskor att tygla dessa känslor i försök att inte bli alltför känslomässigt involverade. 

Detta ledde till att sjuksköterskor kunde få svårt att skapa nära vårdrelationer till 

patienterna. Kontrollen över det egna känslolivet menades vara en central roll i 

sjuksköterskeyrket, det var omtalat och sjuksköterskorna fick lära sig detta redan i 

utbildningen. Sjuksköterskor indikerade på att de behövde mer utbildning om hur de på ett 

effektivt sätt skulle hantera de överväldigande känslor som kunde uppkomma. 

Sjuksköterskorna framhävde hur de kämpat med den emotionella bördan när de involverats 

för djupt i patienternas lidande, vilket orsakade en svår känslomässig ångest som ibland 

resulterade i känslomässig utmattning. Detta innebar att vårdrelationen kunde påverkas 

negativt när sjuksköterskorna behövde kompromissa och välja sin egen hälsa före 

patienternas, därav undvek en del sjuksköterskor att skapa en nära relation (Grech m.fl, 

2018; Partlak Günüsen m.fl., 2018; Finley & Sheppard, 2017; Banning & Gumley, 2013). I en 

studie av Fukumori m.fl. (2017) påtalar sjuksköterskorna att de ofta föll i djupa tankar, 

samtidigt som de ibland relaterade till egna erfarenheter av cancer. Vårdandet av patienter 

med cancer blev mer emotionellt påtagligt då sjuksköterskorna kunde utveckla en oro för sin 

egen och närståendes hälsa, rädslan för att drabbas av cancer var en ständig påminnelse. 

Detta resulterade i att sjuksköterskorna reflekterade över meningen med livet och valde att 

vara mer närvarande i nuet. Många sjuksköterskor var stolta över sin yrkesroll, men en del 

sjuksköterskor kunde känna tvivel i sin profession, då den emotionella involveringen i 

patienterna blev för påtaglig. Dessa sjuksköterskor kunde undvika att vårda patienter som 

blev sämre i sin cancersjukdom, eller som var i behov av vård i livets slutskede. Tankar som 

väcktes var funderingar på varför de valde att arbeta som sjuksköterskor överhuvudtaget 

(Fukumori m.fl., 2018).  

“...it’s never easy, but you get, you learn, develop coping mechanisms I guess as you get 

older or as you’ve worked longer in nursing to deal with the things that happen every day.” 

(Broom m.fl., 2015, s. 664). 
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Den höga arbetsbelastningen medförde att sjuksköterskorna började skapa 

hanteringsstrategier för att orka med den känslomässiga påfrestningen. Givande aktiviteter 

på fritiden, men även inom arbetsgruppen, ansågs vara värdefulla. Ett besök i biosalongen, 

att läsa en bok, dansa eller bara umgås med vänner ansågs vara stärkande aktiviteter för att 

känna sig utvilade inför nästa arbetspass. Andra sjuksköterskor fann förtröstan hos Gud, då 

de kunde be om styrka för att orka utföra en god omvårdnad för patienter med cancer. Socialt 

stöd av vänner och familj ansåg sjuksköterskorna som essentiellt, då de fick möjlighet att 

reflektera över sina känslor och erfarenheter. Många sjuksköterskor önskade även 

professionellt samtalsstöd med psykolog för reflektion. Denna form av samtalsstöd kunde 

användas för att förebygga den känslomässiga utmattningen som sjuksköterskorna riskerade 

att drabbas av. Även semester lyftes fram som en viktig aspekt för återhämtning. Semester 

underlättade för sjuksköterskorna att kunna koppla bort tankarna till arbetet och därmed 

skydda sig själva från känslomässig utmattning (Partlak Günüsen m.fl., 2018; Fukumori 

m.fl., 2017; Banning & Gumley, 2013; Finley & Sheppard, 2017).  

“This is not the place I focus for relaxation. This is my workplace. As for social activities: I 

dance, I am interested in my personal development, I spend time with my friends. I hang 

out with people.” (Partlak Günüsen m.fl., 2018, s. 5) 

Sjuksköterskorna kunde även utveckla negativa och ohälsosamma strategier för att hantera 

den emotionella stressen genom att på fritiden vara ute sent på natten, dricka större mängder 

alkohol som resulterade brist på sömn och återhämtning. Det var inte ovanligt att 

sjuksköterskorna utvecklade ett tröstätande som ofta pågick under arbetstid (Partlak 

Günüsen m.fl., 2018; Fukumori m.fl., 2017; Banning & Gumley, 2013; Finley & Sheppard, 

2017).  

5.2 Vårdande relation 

Det andra temat som framkom var vårdande relation och innehöll två subteman: att känna 

tillfredsställelse inför vårdandet och att vårda verbalt och icke-verbalt. Att skapa en vårdande 

relation med en patient med cancer var tidskrävande och sjuksköterskorna förväntades 

påvisa stort engagemang för patienterna. I många fall upplevde de mindre erfarna 

sjuksköterskorna utmaningar i att skapa en god vårdande relation med patienterna, då 

självförtroendet inför professionen inte hunnit växa. 

5.2.1 Att känna tillfredsställelse inför vårdandet 

Sjuksköterskor som arbetade med patienter med cancer kände ofta tillfredsställelse, trots den 

tunga arbetsbördan och risken för känslomässig utmattning. Genom att vårda patienter med 

cancer utvecklade sjuksköterskorna en sårbarhet och tacksamhet inför vårdandet, då 

patienter med cancer var mer ömtåliga emotionellt än patienter med andra medicinska 

åkommor. Sjuksköterskorna erfor att patienter med cancer hade ett större omvårdnadsbehov 

och till följd av detta upplevde sjuksköterskorna en känsla att vara behövd, vilket ansågs som 

tillfredsställande då sjuksköterskorna kunde vara mer närvarande med patienterna. Den 

emotionella omvårdnaden var belönande och skapade med tiden en personlig tillväxt hos 

sjuksköterskorna. Lärdomen om livet och insikten om att vilja leva livet fullt ut, belyste 

sjuksköterskorna som betydande och lärorikt i vårdandet av patienter med cancer. 
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Sjuksköterskorna beskrev att sedan de började vårda patienter med cancer hade deras 

inställning till livet positivt förändrats. Sjuksköterskorna såg över sina egna prioriteringar i 

livet, företeelser som de tidigare ansåg vara viktiga sågs som obetydliga. Den kommunikativa 

förmågan hade förbättrats och sjuksköterskorna hade även utvecklat en tillfredsställelse av 

att vårda patienter med cancer (Güner m.fl., 2018; Raingruber & Wolf, 2014; Partlak 

Günüsen m.fl., 2018). 

“Oncology is a compassion, a passion, a calling, a vocation - not a job. Oncology is a joy 

that enlarges your life and allows you to live other lives and to grow spiritually as a 

person.” (Raingruber & Wolf, 2014, s. 294). 

I en studie av Iranmanesh m.fl. (2009) ansåg sjuksköterskorna att den vårdande relationen 

med patienterna och deras närstående var givande, då de berördes och inspirerades av 

relationerna på ett personligt plan. När sjuksköterskorna lyckades smärtlindra patienterna 

och minimera biverkningar av medicinerna uppstod en känsla av belåtenhet hos 

sjuksköterskorna. Denna känsla infann sig även när patienter och närstående gav positiv 

återkoppling och bekräftelse till sjuksköterskorna. Bekräftelsen kunde fortsätta även då 

patienterna avlidit, då närstående ville visa tacksamhet till sjuksköterskorna som vårdat 

deras nära. Detta resulterade i att sjuksköterskorna kände uppskattning och stolthet över 

professionen samtidigt som de upplevde sig värdefulla. Särskilt inspirerande stunder för 

sjuksköterskorna kunde vara de gånger som närstående till cancerdrabbade patienter 

betedde sig på ett sätt som normalt inte förväntades av deras kultur. Detta kunde exempelvis 

vara stunder då barn utan biologisk anknytning tog hand om en cancerdrabbad styvmor 

(Iranmanesh m.fl., 2009). 

Sjuksköterskorna belyste vikten av att en palliativ vårdplan inkluderas i vårdplaneringen, om 

cancersjukdomen framskred till ett obotligt tillstånd. Genom att vara förberedd och ha en 

god planering ökade sjuksköterskornas trygghet i sin yrkesroll. Den strukturerade planen 

kunde även lindra den emotionella bördan som sjuksköterskorna riskerade att uppleva när 

patienterna övergick till vård i livets slutskede. Sjuksköterskorna upplevde att en palliativ 

vårdplan underlättade stödet och omvårdnaden de kunde utföra för patienterna i palliativt 

skede. Sjuksköterskorna beskrev en känsla av tillfredsställelse när de insåg att de gjort allt de 

kunnat för att tilldela den bästa omvårdnaden mot både patienterna och deras närstående 

(Grech m.fl., 2018; Banning & Gumley, 2013). 

5.2.2 Att vårda verbalt och icke-verbalt 

Sjuksköterskorna beskrev att den verbala och icke-verbala vården innebar allt som hade med 

vårdandets kommunikation att göra. Den kunde vara informativ då sjuksköterskorna 

informerade patienterna om behandlingsmetoder och biverkningar. Vårdande samtal 

handlade om den kommunikation där patienterna ofta själva valde vad de ville tala om. Detta 

belyste sjuksköterskorna att det även kunde innefatta de existentiella tankarna som kunde 

uppstå hos patienter med cancer. Det icke-verbala vårdandet kunde vara beröring; att ta 

patienternas hand, stryka mot deras kind, vara medkännande och uppmärksamma 

patienternas ansiktsuttryck, erbjuda näsduk eller en kram när patienterna grät. 

Sjuksköterskorna upplevde att det gav patienterna en känsla av trygghet och närvaro i den 

sårbara situationen. När sjuksköterskorna satt bredvid patienterna kunde det räcka med att 

sjuksköterskorna tog patienternas händer för att förmedla empati. Sjuksköterskorna 
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uttryckte detta som ett genuint vårdande där beröring uttryckte kärleksfull omtanke och 

medlidande. Sjuksköterskorna beskrev även hur enbart deras närvaro kunde minska 

patienternas smärta och ångest. Sjuksköterskorna framhävde vikten av att vara lyhörd inför 

patienternas lidande. Patienternas svåra existentiella tankar kunde lindras och distraheras 

genom att sjuksköterskorna enbart lyssnade. En annan viktig del som sjuksköterskorna ansåg 

i omvårdnaden av patienter med cancer, var att spendera tid med patienterna och deras 

närstående. Den tiden kunde innebära avledande samtal om ämnen som inte berörde 

cancersjukdomen (Broom m.fl., 2015; Rohani m.fl., 2018; Iranmanesh m.fl., 2009). 

Sjuksköterskorna upplevde svårigheter att balansera rollerna som konversationspartner och 

informatör. Samtidigt kämpade sjuksköterskorna med mängden information och hur den 

skulle framföras, med risk att detta kunde bli överväldigande för patienterna. Särskilt 

utmanande var situationerna där sjuksköterskorna hade vetskap om patienternas dåliga 

prognos och samtidigt kunna bibehålla en positiv anda gentemot patienterna. Genom att vara 

en god informatör upplevde sjuksköterskorna att patienterna blev tryggare i situationen. 

Sjuksköterskorna beskriver hur patientutbildning inkluderas i vårdandet, det ökade 

patienternas förståelse för den behandling de genomgick och sjukdomens samt medicinernas 

biverkningar. Information om patienternas eventuella försämrade prognos kunde vara svårt 

för en del sjuksköterskor att utdela. Erfarenhet skapade mer självförtroende för att utdela 

denna information, särskilt de gånger där sjuksköterskorna inte hunnit etablera en god 

vårdande relation med patienterna. Sjuksköterskorna upplevde att erfarenhet i professionen 

även underlättade de existentiella samtalen med patienterna i jämförelse med när de var 

oerfarna i professionen. De erfarna sjuksköterskorna upplevde att de kunde stötta 

patienternas förmågor att klara av svåra situationer, utan att själva involveras alltför mycket 

känslomässigt. De oerfarna sjuksköterskorna krävde mer stöd av sina kollegor för att hantera 

de olustkänslor som kunde uppstå vid framförandet av försämrade prognoser. 

Sjuksköterskorna såg vårdandet som en konstnärlig handling, där behoven utifrån 

patienternas livsvärld tillgodosågs i den vårdande relationen, samtidigt som de lämnar 

utrymme för de existentiella samtalen. En god vårdrelation där sjuksköterskorna lärde känna 

patienterna och deras individuella behov, ansågs av sjuksköterskorna vara en positiv 

utgångspunkt för att kunna använda icke-verbal kommunikation med patienterna. Särskilt 

de gånger när patienterna inte hade förmågan eller viljan att använda ord (Mishelmovich 

m.fl., 2015; Brataas, Thorsnes & Hargiem, 2009). Sjuksköterskor som erhöll god 

kommunikation med både patienter och närstående kunde samtidigt ge sjuksköterskorna en 

god inblick i relationen mellan patienterna och deras närstående. Detta underlättade 

informationsflödet mellan alla parter. När sjuksköterskorna utgick från en helhetssyn på 

patienterna kunde förtroendet i relationen förstärkas och kommunikationen blev mer 

fördelaktig. När sjuksköterskorna var öppna i kommunikationen och samtidigt lyssnade på 

patienterna kunde uppmuntran ske när hoppet avtog hos patienterna (Rohani m.fl., 2018; 

Barbour, 2016).  

“I can still see her face. She said to me um, do you think I’m dying? And it was such a frank 

question… I said to her yes I think you are and she promptly dies that night and I can 

remember thinking to myself, oh gosh was I too brutal? You know… So I reflected on that 

and now, when someone asks med, “do you think I’m dying?”... I wouldn’t give that answer 

generally.” (Mishelmovich m.fl., 2015, s. 157). 

Sjuksköterskorna ansåg att kommunikationen med patienterna är en viktig del i 

omvårdnaden. Sjuksköterskorna interagerar med patienter med cancer i alla stadier av 
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sjukdomen, vilket innebär att de bör vara lyhörda och ödmjuka inför patienternas eventuella 

förändrade tillstånd. När patienterna lider kan det yttra sig som både sorg och ilska, 

sjuksköterskorna ansåg att de bör inneha en kontroll över det egna känslolivet för att undvika 

negativ påverkan på omvårdnaden (Banning & Gumley, 2013). Kommunikationen med 

patienter, närstående och kollegor ansågs även viktig i en studie av Barbour (2016), 

kommunikationen beskrevs som en positiv inverkan på känslorna.  

6 DISKUSSION 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda vuxna 

patienter med cancer. Nedan följer en metoddiskussion om vald analysmetod och 

trovärdigheten i arbetet utifrån tre kvalitetskriterier: giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet. Författarna till examensarbetet lyfter även styrkor och svagheter i arbetet. 

Sedan presenteras en resultatdiskussion mot den tidigare forskningen kopplat till det 

caritativa vårdvetenskapliga perspektivet av Katie Eriksson. Slutligen förs en etikdiskussion. 

6.1 Metoddiskussion  

Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes enligt 

Evans (2002). Med en beskrivande syntes sammanställs redan färdigt material till en ny 

helhet utan att på något sätt tolka eller ändra i resultatet (Friberg, 2012). Denna metod 

ansågs mest lämplig då syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda vuxna patienter med cancer. Trovärdigheten i detta examensarbete 

beskrivs med tre kvalitetskriterier enligt Polit och Beck (2012); giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet. Giltighet innebär att det som ska undersökas, undersöks med rätt metod. 

Valet av metod stod mellan att göra en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2012) eller en 

litteraturstudie enligt Evans (2002). Allmän litteraturöversikt innehåller statistik då både 

kvantitativa och kvalitativa studier inkluderas, och ansågs försvåra examensarbetet då syftet 

var att beskriva erfarenheter. En kvalitativ ansats enligt Polit och Beck (2012) samt Friberg 

(2012) beskriver människors upplevelser och känslor, vilket var syftet med examensarbetet. 

Giltigheten i examensarbetet kan ses i artiklarna som alla svarar på syftet: sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda vuxna patienter med cancer. En mindre mängd datainsamling, som 

i detta arbete, kan dock påverka resultatet då det kan ge en felaktig bild av problemet (Polit & 

Beck, 2012). 

Grundläggande under arbetets gång var att alltid utgå ifrån syftet med examensarbetet, vilket 

innebar att en del artiklar fick väljas bort. Alla artiklar lästes enskilt, för att sedan diskuteras, 

jämföras och kvalitetsgranskas tillsammans. Citat användes i resultatet som förstärkning till 

arbetet. Ett annat alternativ för detta arbete var att göra egna intervjustudier. Intervjustudier 

beskrivs som tidskrävande då insamlat material måste transkriberas, bearbetas och 

sammanställas (Polit & Beck, 2012). Metoden valdes bort eftersom examensarbetet hade en 

tidsram att följa. 
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Evans (2002) metod för systematisk litteraturstudie analyseras i fyra steg. Det första steget 

innebar att sökningen av de vårdvetenskapliga artiklarna påbörjades i de vårdvetenskapliga 

databaserna CINAHL Plus och PubMed. Olika sökord kombinerades med trunkering och 

boolesk sökteknik för att göra sökningarna mer relevanta, samt för att utöka och begränsa 

antalet artiklar enligt Östlundh (2012). Alla valda artiklar lästes igenom flertalet gånger för 

att få en helhetsbild av vad de handlade om och för att vara säkra på att de svarade på syftet 

med arbetet. Tillförlitligheten enligt Polit och Beck (2012) innebär att artiklarna granskades 

för att se om resultatet uppfyller syftet med studien samt att forskningen uppfyller kraven för 

att vara vetenskapliga. När fler artiklar med samma resultat skrivs av olika författare ökar 

tillförlitligheten (Polit & Beck, 2012). I de valda artiklarna har det redogjorts för aktuellt 

problemområde och i majoriteten av artiklarna har även frågeställningar kunna tydas. 

Formulering av valda metoder och motivering till metoderna har kunnat påvisats i samtliga 

artiklar. Tillförlitligheten i artiklarna stärktes med stöd av Fribergs (2012) 

kvalitetsgranskning. En styrka i resultatet av examensarbetet var att artiklarna inte överskred 

10 år i publiceringsdatum, vilket gör resultatet mer tidsenligt. I databasen CINAHL Plus 

kunde alternativet peer-review väljas redan i sökfältet, i PubMed fanns inte detta alternativ. 

Därav användes sökmotorn Ulrichweb för att peer-review granska den valda artikeln från 

PubMed. Fyra artiklar valdes bort under processens gång, då de inte ansågs relevanta. Fler 

sökningar av artiklar genomfördes, varav två artiklar lades till i senare skede. Sammanlagt 

fick 13 vårdvetenskapliga artiklar ligga till grund för examensarbetet. Alla numrerades i 

bokstavsordning efter författarnas efternamn, då detta skulle förenkla matrisarbetet samt 

användas som stöd att särskilja artiklarna. 

För att bedöma om en artikel uppfyller kraven på vetenskaplighet bör artikeln vara utformad 

på ett strukturerat sätt, genomgått en granskning samt publicerats på engelska vilket ökar 

tillförlitligheten i artikeln (Friberg, 2012). I steg två enligt Evans (2002) metod ska 

nyckelfynd identifieras. Det togs ut 59 nyckelfynd som innehöll meningar som beskrev 

sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda patienter med cancer. Dessa meningar 

markerades med olika färger för att senare struktureras upp i ett Excel-dokument och 

kopplades tillbaka till artikeln för att undvika egen tolkning av materialet. 

Under hela arbetets gång har utmaningar och svårigheter upplevts, då detta var första gången 

ett examensarbete utformades. En av utmaningarna var att finna rätt metod, då okunskapen 

gjorde att fel metod valdes från början i relation till syftet med arbetet. Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver att den personliga erfarenheten kan speglas i omtolkning av text, 

vilket kan påverka resultatet. Förförståelsen upplevdes vara både en styrka och svaghet. Med 

förförståelsen kunde likheter i artiklarnas resultat upptäckas mer effektivt, medan svagheten 

kunde leda till omtolkning av texterna. Detta upptäcktes när författarna till examensarbetet 

diskuterade artiklarna och uppfattningarna om innehållet skilde sig. 

Artiklarnas ursprungliga innebörd bevarades genom att texterna lästes flera gånger, även 

efter att nyckelfynden tagits ut. Det tredje steget enligt Evans (2002) var att sammanställa 

teman och subteman. När dessa hade skapats insåg författarna till examensarbetet att de inte 

längre svarade på syftet med examensarbetet. Dessa teman och subteman valdes bort, 

artiklarna lästes igen för att undvika tolkningar samt finna nya teman och subteman. 

Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) förklarar hur svårt det kan vara att bibehålla ett 

neutralt förhållningssätt i skapandet av teman. 
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Enligt Polit och Beck (2012) innebär överförbarhet att diskutera om resultatet går att 

använda sig av i bredare utsträckning. Det sista steget i Evans (2002) metod innebar att 

beskriva fenomenet, i detta fall sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda vuxna patienter 

med cancer. En styrka i detta examensarbete ansågs vara att sjuksköterskorna, oavsett 

vårdmiljö eller vistelseland, hade liknande erfarenheter av att vårda patienter med cancer. 

Den globala spridningen i artiklarnas ursprungsland resulterade i reflektion angående den 

kulturella aspekten, funderingar framkom om olika kulturer kunde påverka 

sjuksköterskornas upplevelser och förhållningssätt mot patienter med cancer. Till en början 

ansågs den globala spridningen i artiklarna vara en svaghet, då de kulturella skillnaderna i 

omvårdnaden kunde påverka resultatet i examensarbetet, med alltför stora skillnader i 

upplevelsen av omvårdnaden. Men trots detta fanns ändå likheter mellan sjuksköterskornas 

erfarenheter, vilket kan tyda på att upplevelserna är likvärdiga oavsett vilket land 

sjuksköterskorna vårdar patienter med cancer. En svaghet kan vara att nästan alla som 

intervjuades i artiklarna var kvinnor, därav blir överförbarheten till manliga sjuksköterskor 

låg. Detta kan ge missvisande eller mer inriktade resultat ur ett genusperspektiv. I 

diskussionen om genusperspektivet framkom funderingar på om antalet artiklar till 

examensarbetet påverkade antalet manliga och kvinnliga deltagare. Hade antalet män ökat 

om fler artiklar valts ut eller beror det på att fler kvinnor arbetar som sjuksköterskor? 

Författarna till examensarbetet har varit medvetna om den egna förförståelsen och inte låtit 

det påverka analysen och resultatet. Frågan återstår dock om de vårdvetenskapliga artiklarna 

för arbetet valdes ut just för de likheter som upptäcktes i artiklarna eller om det omedvetet 

söktes fram liknande artiklar. Författarna till detta examensarbete valde att undersöka 

sjuksköterskors erfarenheter av att vårda vuxna patienter med cancer, oberoende av 

cancerform. Detta ansågs stärkande då cancer orsakar existentiella lidanden oavsett var 

tumören sitter. Att skriva om barn med cancer valdes bort utifrån den personliga aspekten, 

då detta ansågs vara mer känslomässigt påfrestande och detta kunde öka risken att inrikta 

resultatet till författarnas egna känslor. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatet av detta examensarbete framkom att sjuksköterskor hade risk att utsättas för 

känslomässig utmattning. Detta fenomen innebar att sjuksköterskorna hamnade i ett 

tillstånd där förmågan till empati blev bristfällig. Sjuksköterskor hade en fallenhet att 

utveckla överdrivet med medlidande för patienter med cancer och därmed riskerade att bli 

emotionellt uttömda samt riskera fysisk ohälsa. Tidigare forskning påvisar att patienter med 

cancer önskar emotionellt stöd och engagemang av sjuksköterskorna i omvårdnaden, med 

fokus på de individuella behoven hos patienterna (Jacobsen m.fl., 2015). I resultatet 

framkom även att sjuksköterskor hade utvecklat hanteringsstrategier för att emotionellt orka 

utföra en god omvårdnad. För många sjuksköterskor räckte stödet de fick av vänner och 

familj då de kunde lätta på den känslomässiga bördan genom samtal, medan andra fann tröst 

i andlig bemärkelse. Andra sjuksköterskor ansåg att reflektion med kollegor i professionen 

gav en känsla av samhörighet och förståelse, då kollegor känslomässigt kunde relatera till 

liknande erfarenheter. En del av hanteringsstrategierna som framkom i resultatet, som 

sjuksköterskorna skapat som stöd i vårdandet, talar emot det etiska förhållningssättet som 

sjuksköterskorna bör utgå ifrån. En av dessa strategier innebar att sjuksköterskorna 
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medvetet inte engagerade sig lika mycket i patienternas lidande. Den känslomässiga 

utmattningen påverkade både deras privatliv och arbetsliv då detta tillstånd även kunde 

orsaka andra symtom, exempelvis överdriven trötthet. Sjuksköterskorna var medvetna om att 

de förväntades ha ett medlidande förhållningssätt, vilket kunde medföra svårigheter, då 

medlidande och empati innebar att känslomässigt involvera sig i patienternas emotionella 

tillstånd. Enligt Eriksson (1994) innebär medlidande att sjuksköterskorna bör ha mod att 

våga placera sig själva i situationer där sårbarheten är som störst för patienterna. 

Medlidande kräver reflektion av sjuksköterskorna i deras handlingar, så patienternas lidande 

inte övertar det egna känslolivet. Tidigare forskning belyser att patienterna önskar strategier 

för att kunna hantera de känslor och tankar som uppkommer vid cancer (Dong m.fl., 2015). 

Det framkom även i resultatet att det oftast var när sjuksköterskorna prioriterade 

patienternas behov och ignorerade sina egna emotionella behov, som en känslomässig 

utmattning kunde utvecklas. När sjuksköterskorna skapade den nära, men nödvändiga och 

ofta långvariga relationen tillsammans med patienterna, ökade risken för detta fenomen. 

Eriksson (2014) beskriver att en nära relation med patienten är nödvändig för att skapa en 

god och vårdande relation som stödjer patienten i dennes hälsoprocesser.  

Enligt resultatet hade sjuksköterskorna en önskan att vilja ge mycket av sig själva genom att 

visa patienterna empati och därmed skapa trygghet. Dock upplevdes en tidsbrist som 

påverkade relationen med patienterna då sjuksköterskorna inte fann tid att vara närvarande, 

vilket framhävdes som frustrerande för sjuksköterskorna. I tidigare forskning beskriver 

patienterna att de erfar sjuksköterskornas stressiga arbetsmiljö samt bristen på 

sjuksköterskor, vilket har en negativ inverkan på vårdrelationen och patienterna upplever att 

de inte får stödet de behöver. Detta resulterade i att närstående ofta upplevde sig belastade av 

patienternas emotionella lidande, trots att de själva hade ett ökat behov av stöd (Chan m.fl., 

2018). Detta bekräftas även i andra studier där det framgår att närstående har ett ökat behov 

av stöd, då en cancerdiagnos ofta påverkar hela familjen (Song m.fl., 2016; Sparla m.fl., 

2016). I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) tydliggörs sjuksköterskans ansvar att upprätta en god tillitsfull 

relation med både patient och närstående, vilket ökar förutsättningarna till utförandet av en 

god vård, som utgår från patientens individuella behov samtidigt som närstående inkluderas 

i vårdandet. 

Likheter och skillnader i resultatet kunde påvisas. Trots att sjuksköterskorna kunde belastas 

av emotionella utmaningar i professionen, upplevde de tillfredsställelse i att vårda patienter 

med cancer. Sjuksköterskornas egna värderingar och synen på livet omvärderades. De 

upplevde att deras egna fokus inriktades mer på att leva i nuet och att inte ta något för givet. 

Tidigare forskning beskriver att även patienternas syn på livet förändras. Existentiella tankar 

drabbar både patienter och deras närstående. Patienternas känslor av hopplöshet över de 

livsomvälvande förändringar som cancersjukdomen kan medföra, är något de önskar kunna 

samtala med sjuksköterskorna om och som de anser borde inkluderas i vårdandet (Esteves 

m.fl., 2015; Andreassen m.fl., 2005). I resultatet framkom att sjuksköterskorna beskrev den 

vårdande relationen som givande, särskilt då sjuksköterskorna kunde lindra patienternas 

emotionella och kroppsliga lidande. Enligt Eriksson (2014) är att lindra lidande en stor och 

viktig uppgift som sjuksköterskor utför i sitt vårdande. Ett lidande kan väcka existentiella 

tankar hos patienterna, där sjuksköterskorna bör se patienterna med en helhetssyn för att 

väva in det existentiella med det kroppsliga och emotionella lidande som kan uppstå 

(Eriksson, 2014).  
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Tidigare forskning belyser att patienterna upplever skillnader i vårdandet hos de mer erfarna 

sjuksköterskorna än de med mindre erfarenhet. De oerfarna sjuksköterskorna anses av 

patienterna som mer fokuserade på att lindra och vårda den fysiska kroppen, än de 

sjuksköterskor med längre erfarenhet som är mer öppna för det själsliga vårdandet (Song 

m.fl., 2016). Denna upplevelse beskrevs även av sjuksköterskorna i resultatet, då de mer 

erfarna sjuksköterskorna kände sig mer bekväma i att inleda och utföra existentiella samtal. 

För de mer oerfarna sjuksköterskorna upplevdes det inte lika naturligt, eftersom utförandet 

av existentiella samtal ansågs av sjuksköterskorna vara en förmåga som utvecklas med 

erfarenhet. Resultatet påvisar att sjuksköterskorna erfar att en lidande patient inte alltid 

uttrycker sina behov verbalt, vilket innebär att sjuksköterskorna kunde använda sig av 

instinkt och erfarenhet för att upptäcka lidandet. I tidigare forskning framhäver en del 

patienter med cancer att de kan ge intrycket av välmående trots ett lidande, eftersom de inte 

vill belasta sina närstående, medan andra patienter finner tryggheten i trösten hos sina 

närmaste (Dong m.fl., 2015). Ekebergh och Dahlberg (2015) beskriver att sjuksköterskor 

behöver vara lyhörda och reflekterande i det icke verbala samtalet för att bekräfta 

patienternas livsvärld. I resultatet framgår att sjuksköterskorna använde sig av både verbalt 

och icke verbalt vårdande. Detta innebar att sjuksköterskorna kunde använda beröring i 

vårdandet för att införliva känslan av trygghet för patienterna. Sjuksköterskorna som 

vårdade patienter med cancer belyste vikten av närvaro, att ta sig tid för en patient som 

genomgick ett lidande. Sjuksköterskorna ansåg även att kontinuitet var viktigt då de lärde 

känna patienterna bättre och kunde instinktivt avläsa patienternas icke-verbala önskemål 

och därmed anpassa vårdandet efter behoven. Detta kan kopplas till Erikssons (2014) teori 

där vikten av att få vårdas av samma sjuksköterska är betydelsefullt för patienterna, 

närstående och för vårdrelationen. Vårdrelationen blir successivt starkare eftersom 

sjuksköterskan lär känna patienten och kan därmed skapa en helhetssyn på patientens 

individuella behov (Eriksson, 2014). I resultatet framkom att när sjuksköterskorna lyckades 

skapa en god vårdande relation, med både patienter och närstående, berikades 

sjuksköterskorna av erfarenheten. Sjuksköterskorna beskrev att närstående uttryckte 

tacksamhet då de lyckats stabilisera en förtroendefull relation med hela familjen. Även de 

gånger då patienterna avlidit av sin cancersjukdom kunde de närstående återkomma med 

positiv återkoppling, vilket gav sjuksköterskorna ytterligare tillfredsställelse. Detta belyses 

även i tidigare forskning där patienterna uttrycker vikten av en kontinuerlig kontakt med 

samma sjuksköterska för att känna trygghet i vårdrelationen. Patienterna uttrycker ett behov 

av att tilldelas tydlig information, där sjuksköterskorna önskas anpassa informationen till 

patienternas egna kunskaper (Jacobsen m.fl., 2015; Pedersen m.fl., 2013). Eriksson (2014) 

belyser vårdrelationen som en kärlekshandling som grundar sig i en ömsesidig tillit och 

gemenskap mellan sjuksköterska, patient och dennes närstående. Utifrån resultatet påvisas 

att sjuksköterskor som vårdar patienter med cancer känner tillfredsställelse i sin profession, 

trots risken att utveckla känslomässig utmattning. 

6.3 Etikdiskussion 

Då detta examensarbete skapats av iordningställt material behövdes inte en etisk ansökan 

utformas, detta är nödvändigt när studenter vill göra egna intervjustudier. Då krävs en 

noggrann redogörelse för hur studien ska utformas och hur deltagarna mottar informationen 

om vad studien ska användas till, samt deltagarnas valmöjlighet att delta (Danielson, 2012; 

Codex, 2018). Förhållningssättet har utgått från ett etiskt perspektiv. Enligt Sandman och 
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Kjellström (2013) bör alla moment i examensarbetet reflekteras över. Även upplägget och 

anledningen till arbetet bör beaktas under arbetets gång. Detta för att värna om etiken inom 

forskningen och utförandet av den. Om förtroendet brister kan detta påverka framtida 

studier för andra studenter. Sandman och Kjellström (2013) skriver om tre villkor för en 

etiskt utförd studie: väsentliga frågor, god vetenskaplig kvalitét och genomförande på ett 

etiskt sätt. Syftet med examensarbetet ansågs relevant då detta kunde bli användbart för 

sjuksköterskor i klinisk praxis oavsett verksamhet. Kvalitéten i examensarbetet anses vara 

relativt hög då artiklarna som använts har varit vårdvetenskapliga. Artiklarna har 

kontrollerats genom peer-review och Ulrichweb i de fall som peer-review inte fanns 

tillgänglig. Genom Fribergs (2012) kvalitetsgranskning har nio frågor om kvalitén besvarats, 

vilket har resulterat i att artiklarna innehar hög kvalité i detta arbete. En svaghet ur den 

etiska aspekten var att artiklarna var skrivna på engelska vilka översattes till svenska. Detta 

kan påverka förståelsen av innebörden i artiklarna. För att undvika misstolkning lästes 

artiklarna flertalet gånger, samt användes hjälpmedel vid översättning. Svensk MeSh 

användes för att översätta de vårdvetenskapliga begreppen. Genomgående i examensarbetet 

har APA (American Psychological Association) använts som referenshantering för att 

tydliggöra att materialet inte förvrängts eller plagierats. Codex (2018) belyser vikten av att 

värna om den forskningsetiska seden att värna om mänskligheten. Plagiat, förvrängning av 

processen och fabricering av material ses som en anmälningsbar handling. 

7 SLUTSATS 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

vuxna patienter med cancer. Resultatet visar att sjuksköterskor riskerade att drabbas av 

känslomässig utmattning relaterat till empatin som de utvecklade för patienterna. Detta 

innebar att sjuksköterskorna utvecklade egna hanteringsstrategier för att undvika 

känslomässig utmattning. En del strategier visade sig vara hälsofrämjande för 

sjuksköterskorna, medan andra hade en negativ påverkan på både sjuksköterskorna och 

omvårdnaden. En annan påverkande faktor som sjuksköterskorna upplevde var brister i 

arbetsmiljön. Den organisatoriska faktorn som sjuksköterskorna inte kunde påverka, såsom 

tidsbrist orsakad av högt patientantal, resulterade ofta i övertidsarbete. Trots frustration och 

försämrade arbetsförhållanden upplevde sjuksköterskorna tillfredsställelse i vårdandet av 

patienter med cancer, då patienterna och deras närstående uttryckte tacksamhet över 

omvårdnaden. Närheten till patienterna i relationerna kunde bidra till en god omvårdnad 

vilket gav sjuksköterskorna en stolthet i sin profession. Slutligen påvisar resultatet att 

kommunikation med patienter, närstående och kollegor är av vikt i omvårdnaden. 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Resultatet av examensarbetet påvisar att sjuksköterskorna skapat en del hanteringsstrategier. 

Intressant vore om vidare forskning kunde genom intervjustudier endast fokusera på 

hanteringsstrategier för att skapa en tydligare förståelse för hur sjuksköterskorna hanterar 

känslor i mentalt påfrestande situationer. Dessa strategier skulle sedan kunna användas i 
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klinisk verksamhet som ett stöd för sjuksköterskor i sin profession. Förslag till vidare 

forskning skulle även kunna vara att intervjua manliga sjuksköterskor för att utforska deras 

erfarenheter av att vårda patienter med cancer, då det under examensarbetet upptäckts att de 

flesta sjuksköterskor som intervjuats var kvinnor. Vidare kan forskning om 

sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda barn med cancer jämföras med erfarenheterna 

kring omvårdnaden av de vuxna patienterna, om det förekommer skillnader i känslomässig 

involvering för sjuksköterskorna. 



25 

REFERENSLISTA 

*Artiklar som ingår i resultatet  

Albertsson, M. (2012). Tumörutveckling. I R. Andersson, B. Jeppsson & A. Rydholm (Red), 

Kirurgiska sjukdomar (ss. 67–74). Lund: Studentlitteratur. 

Andreassen, S., Randers, I., Näslund, E., Stockeld, D., & Mattiasson, A.-C. (2005). Family 

members’ experiences, information needs and information seeking in relation to 

living with a patient with oesophageal cancer. European Journal of Cancer Care, 14 

(5), 426–434. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1111/j.1365-2354.2005.00602.x 

*Banning, M., & Gumley, V. (2013). Case studies of Patient Interactions, Care Provision and 

the Impact of Emotions: A Qualitative Study. Journal of Cancer Education, 28 (4), 

656–661. http://dx.doi.org.ep.bib.mdh.se/10.1007/s13187-013-0526-5 

*Barbour, L. (2016). Exploring Oncology Nurses’ Grief: A Self-study. Pacific Journal of 

Oncology Nursing, 3 (3), 233–240. http://dx.doi.org.ep.bib.mdh.se/10.4103/2347-

5625.189817 

*Brataas, H.V, Thorsnes, S.L, & Hargie O. (2009). Cancer nurses narrating after 

conversations with cancer outpatients: how do nurses’ roles and patients’ perspectives 

appear in the nurses’ narratives? Scandinavian Journal of Caring Sciences, 23 (4), 

767–774. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1111/j.1471-6712.2008.00679.x 

*Broom, A., Kirby, E., Good, P., & Lwin, Z. (2016). Nursing futility, managing medicine: 

Nurses’ perspectives on the transition from life-prolonging to palliative care. Health: 

An Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness & Medicine, 20 

(6), 653–670. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1177/1363459315595845 

Chan, E. A., Wong, F., Cheung, M. Y., & Lam, W. (2018). Patients’ perceptions of their 

experiences with nurse-patient communication in oncology settings: A focused 

ethnographic study. PLoS ONE, 13 (6), 1–17. https://doi-

org.ep.bib.mdh.se/10.1371/journal.pone.0199183 

Codex (2018). Forskarens etik. Hämtad 190914 från: 

http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml 

Dahlberg, K. & Ekebergh, M. (2015). En livsvärldsorienterad etik. I M. Arman, K. Dahlberg & 

M. Ekebergh (Red.), Teoretiska grunder för vårdande (ss. 95–103). Stockholm: 

Liber. 

Danielson, E. (2012). Kvalitativ forskningsintervju. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 

och metod - från idé till examination inom omvårdnad (ss. 163–176). Lund: 

Studentlitteratur. 

Dong, S., Butow, P., Tong, A., Agar, M., Boyle, F., Forster, B., Stockler, M. & Lovell, M. 

(2015). Patients’ experiences and perspectives of multiple concurrent symptoms in

https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1111/j.1365-2354.2005.00602.x
http://dx.doi.org.ep.bib.mdh.se/10.1007/s13187-013-0526-5
http://dx.doi.org.ep.bib.mdh.se/10.4103/2347-5625.189817
http://dx.doi.org.ep.bib.mdh.se/10.4103/2347-5625.189817
https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1111/j.1471-6712.2008.00679.x
https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1177/1363459315595845
https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1371/journal.pone.0199183
https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1371/journal.pone.0199183
http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml


26 

 advanced cancer: a semi-structured interview study. Support Care Cancer, 24 (3), 

1373–1386. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1007/s00520-015-2913-4 

Ekebergh, M. (2015). Vårdvetenskap som kunskap och perspektiv. I M. Arman, K. Dahlberg 

& M. Ekebergh (Red.), Teoretiska grunder för vårdande (ss. 16–26). Stockholm: 

Liber. 

Ekebergh, M. & Dahlberg, K. (2015). Vårdande och lärande samtal. I M. Arman, K. Dahlberg 

& M. Ekebergh (Red.), Teoretiska grunder för vårdande (ss. 129–143). Stockholm: 

Liber. 

Ericson, E. & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur. 

Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Stockholm: Liber. 

Eriksson, K. (2014). Vårdprocessen. Stockholm: Liber. 

Estevez, A., Roxo, J. & da Conceicão, M., (2015). The lived experience of people with 

progressive advanced cancer. British Journal of Nursing, 24 (10), 15–21. https://doi-

org.ep.bib.mdh.se/10.12968/bjon.2015.24.Sup10.S15 

Evans, D. (2002). Systematic reviews of interpretive research: Interpretive data synthesis of 

processed data. Australian Journal of Advanced Nursing, 20 (2), 22–26. 

*Finley, B. A., & Sheppard, K. G. (2017). Compassion Fatigue: Exploring early-career 

oncology nurses’ experiences. Clinical Journal of Oncology Nursing, 21 (3), E61–E66. 

https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1188/17.CJON.E61-E66 

Friberg. F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats - 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (ss. 141–153). Lund: 

Studentlitteratur. 

*Fukumori, T., Miyazaki, A., Takaba, C., Taniguchi, S., & Asai, M. (2018). Cognitive reaction 

of nurses exposed to cancer patients’ traumatic experiences: A qualitative study to 

identify triggers of the onset of compassion fatigue. Psycho-Oncology, 27 (2), 620–

625. http://dx.doi.org.ep.bib.mdh.se/10.1002/pon.4555 

Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education 

Today, 24 (2), 105–112. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2017.06.002 

Graneheim U.H., Lindgren, B-M., & Lundman, B. (2017). Methodological challenges in 

qualitative content analysis: A discussion paper. Nurse Education Today 56, 29–34. 

https://doi.org/10.1016/j.nedt.2017.06.002 

*Grech, A., Depares, J., & Scerri, J. (2018). Nurses’ Experiences Providing End-of-Life Care 

to Adults With Hematologic Malignancies. Journal of Hospice & Palliative Nursing, 

20 (3), 237–244. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1097/NJH.0000000000000433 

https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1007/s00520-015-2913-4
https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.12968/bjon.2015.24.Sup10.S15
https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.12968/bjon.2015.24.Sup10.S15
https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1188/17.CJON.E61-E66
http://dx.doi.org.ep.bib.mdh.se/10.1002/pon.4555
http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2017.06.002
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2017.06.002
https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1097/NJH.0000000000000433


27 

Grøthe, Å., Biong, S., Grov, E. K., & Grøthe, Å. (2015). Acting with dedication and expertise: 

Relatives’ experience of nurses’ provision of care in a palliative unit. Palliative & 

Supportive Care, 13 (6), 1547–1558. https://doi-

org.ep.bib.mdh.se/10.1017/S1478951513000825 

*Güner, P., Hicdurmaz, D., Yildirim Kocaman, N., & Inci, F. (2018). Psychosocial care from 

the perspective of nurses working in oncology: A qualitative study. European Journal 

of Oncology Nursing, 34, 68-75. 

http://dx.doi.org.ep.bib.mdh.se/10.1016/j.ejon.2018.03.005 

Holm, U. (2001). Empati - att förstå andras människors känslor. Stockholm: Natur och 

kultur. 

*Iranmanesh, S., Axelsson, K., Sävenstedt, S., & Häggström, T. (2009). A caring relationship 

with people who have cancer. Journal of advanced nursing, 65 (5), 1300–1208.

 https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1111/j.1365-2648.2009.04992.x 

Jacobsen, S. K., Bouchard, G. M., Emed, J., Lepage, K., & Cook, E. (2015). Experiences of 

“Being Known” by the Healthcare Team of Young Adult Patients With Cancer. 

Oncology Nursing Forum, 42 (3), 250–257. https://doi-

org.ep.bib.mdh.se/10.1188/15.ONF.250-256 

Kasén, A. (2012). ’Patient’ och ’sjuksköterska’ i en vårdande relation. I L. Wiklund Gustin & I. 

Bergbom (Red.), Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (ss. 99–111). Lund: 

Studentlitteratur. 

*Mishelmovich, N., Arber A., & Odelius, A. (2015). Breaking significant news: The experience 

of clinical nurse specialists in cancer and palliative care. European journal of 

Oncology Nursing, 21, 153-159. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2015.09.006 

Nationalencyklopedin (u.å). Cancer. Hämtad 190920 från: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/cancer 

*Partlak Günüşen, N., Üstün, B., Serçekuş Ak, P., & Büyükkaya Besen, D. (2018). Secondary 

traumatic stress experiences of nurses caring for cancer patients. International 

Journal of Nursing Practice (John Wiley & Sons, Inc.), 25 (1). https://doi-

org.ep.bib.mdh.se/10.1111/ijn.12717 

Patientsäkerhetslagen. (2010:659). Hämtad 190913 från: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659 

Pedersen, B., Koktved, D., & Nielsen, L. (2013). Living with the side effects from cancer 

treatment – a challenge to target information. Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, 27 (3), 715–723. http://dx.doi.org.ep.bib.mdh.se/10.1111/j.1471-

6712.2012.01085.x 

Planck, M. & Palmgren, A. (2016). Cancersjukdomar. I A. Ekwall & A.M. Jansson (Red.), 

Omvårdnad och medicin (ss. 569–586). Lund: Studentlitteratur. 

https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1017/S1478951513000825
https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1017/S1478951513000825
http://dx.doi.org.ep.bib.mdh.se/10.1016/j.ejon.2018.03.005
https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1111/j.1365-2648.2009.04992.x
https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1188/15.ONF.250-256
https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1188/15.ONF.250-256
https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1016/j.ejon.2015.09.006
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/cancer
https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1111/ijn.12717
https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1111/ijn.12717
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659
http://dx.doi.org.ep.bib.mdh.se/10.1111/j.1471-6712.2012.01085.x
http://dx.doi.org.ep.bib.mdh.se/10.1111/j.1471-6712.2012.01085.x


28 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice (9th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health Lippincott Williams 

& Wilkins. 

*Raingruber, B., & Wolf, T. (2015). Nurse Perspectives Regarding the Meaningfulness of 

Oncology Nursing Practice. Clinical Journal of Oncology Nursing, 19 (3), 292–296. 

https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1188/15.CJON.292-296  

*Rohani, C., Sedaghati Kesbakhi, M., & Mohtashami, J. (2018). Clinical empathy with cancer 

patients: a content analysis of oncology nurses' perception. Patient Preference and 

Adherence, 2018(12), 1089–1098. https://doi.org/10.2147/PPA.S156441 

Sandman, L. & Kjellström, S. (2013). Etikboken - etik för vårdande yrken. Lund: 

Studentlitteratur. 

Socialstyrelsen. (2018). Cancer i siffror 2018. Hämtad 190916 från: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20976/2018-6-

10.pdf 

Song, Y., Lv, X., Liu, J., Huang, J., Wang, W., & Wang, W. (2016). Experience of nursing

 support from the perspective of patients with cancer in mainland China. Nursing and

 health science, 18 (4), 510–518. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1111/nhs.12303 

Sparla, A., Flach-Vorgang, S., Villalobos, M., Krug, K., Kamradt, M., Coulibaly, K., Szecsenvi, 

J., Thomas, M., Gusset-Bährer, S., & Ose, D. (2016). Individual difficulties and 

resources – a qualitative analysis in patients with advanced lung cancer and their 

relatives. Dove press journal, 2016 (10), 2021–2029. 

https://doi.org/10.2147/PPA.S110667 

Svensk sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 190915

 från: https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

 sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

 publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf 

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor. Hämtad

 190916 från: https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

 sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

 sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

 publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf 

Söderlund, M. (2012). Vårdande. I L. Wiklund Gustin & I. Bergbom (Red.), 

Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (ss. 115–128). Lund: Studentlitteratur. 

Weiss, D. M., Northouse, L. L., Duffy, S. A., Ingersoll-Dayton, B., Katapodi, M. C., & LoRusso, 

P. M. (2016). Qualitative Analysis of the Experience of Mental Fatigue of Family 

Caregivers of Patients With Cancer in Phase I Trials. Oncology Nursing Forum, 43 

(4), E153–E160. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1188/16.ONF.E153-E160 

https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1188/15.CJON.292-296
https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1188/15.CJON.292-296
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Rohani%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29950822
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Sedaghati%20Kesbakhi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29950822
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Mohtashami%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29950822
https://doi.org/10.2147/PPA.S156441
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20976/2018-6-10.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20976/2018-6-10.pdf
https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1111/nhs.12303
https://doi.org/10.2147/PPA.S110667
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-%09sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-%09publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-%09sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-%09publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-%09sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-%09publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-%09sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-%09sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-%09publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-%09sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-%09sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-%09publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-%09sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-%09sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-%09publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-%09sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-%09sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-%09publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1188/16.ONF.E153-E160


29 

Östlundh, L. (2012). Informationssökning. I F. Friberg (Red), Dags för uppsats - vägledning 

för litteraturbaserade examensarbeten (ss. 57–80). Lund: Studentlitteratur.



 

 

BILAGA A. SÖKMATRIS 

Databas 

Datum 

Sökord Sökbegränsningar Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

 

Antal 

lästa 

fulltext 

Antal 

valda 

artiklar 

Cinahl 

PLUS 

040919 

Cancer patients AND 

nursing experience 

AND fatigue or 

exhaustion or 

tiredness or lethargy 

Peer-review, 

abstract, english, 

fulltext, 2009-

2019, TITLE 

5 5 2 1 

Cinahl 

PLUS 

040919 

Cancer patients or 

oncology patients 

AND nursing care 

AND compassion 

AND caring 

Peer-review, 

abstract, english, 

fulltext, 2009-

2019, MAJOR 

SUBJECT 

HEADING 

25 4 3 2 

Cinahl 

PLUS 

050919 

Oncology nurse 

experiences AND 

nursing or nursing 

care or nursing 

intervention AND 

compassion fatigue 

Peer-review, 

abstract, english, 

fulltext, 2009-

2019, TITLE, 

MAJOR SUBJECT 

HEADING 

1 1 1 1 

Cinahl 

PLUS 

050919 

Nurses perspective 

AND cancer patients 

NOT pediatric 

Peer-review, 

abstract, english, 

fulltext, 2009-

2019, TITLE 

19 7 4 3 

Cinahl 

PLUS 

050919 

Cancer care AND 

nurs* AND 

qualitative AND 

caring AND human 

relationships 

Peer-review, 

abstract, english, 

fulltext, 2009-

2019, TITLE 

84 6 4 3 

Cinahl 

PLUS 

080919 

Nurs* AND cancer 

care AND nurse 

perspective or 

experience or views 

or attitudes or 

perception 

Peer-review, 

abstract, english, 

fulltext, 2009-

2019,  MAJOR  

SUBJECT 

HEADING, TITLE 

25 5 3 2 

Pubmed  

040919  

 

nurse perspective 

AND experience AND 

cancer patients AND 

care. 

 

abstract, english, 

fulltext, 2009-

2019. 

4 2 2 1 



 

 

BILAGA B. KVALITETSGRANSKNINGSTABELL 

Artiklar Finns det       

en tydligt 

beskriven 

problem-

formulering? 

Finns det   

ett tydligt 

beskrivet 

syfte? 

Finns det    

en tydligt 

beskriven 

metod? 

Finns det      

en tydlig 

beskrivning av 

deltagare? 

Svarar 

resultatet     

på syftet? 

Framförs 

resultatet på 

ett tydligt 

sätt? 

Förs det en 

diskussion 

kring 

metoden? 

Förs det en 

diskussion 

kring 

resultatet? 

Först det ett 

etiskt 

resonemang? 

Poäng 

1 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 9/9 

2 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 8/9 

3 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 9/9 

4 Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 7/9 

5 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 8/9 

6 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 8/9 

7 Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 8/9 

8 Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 8/9 

9 Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 8/9 

10 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 8/9 

11 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 9/9 

12 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej 7/9 

13 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 8/9 



 

 1   

BILAGA C: ARTIKELMATRIS 

Art 

Nr 

Författare, 

årtal, tidskrift 

och land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitét 

 

1 

Banning, M., & 

Gumley, V. (2013) 

Journal of Cancer 

Education 

USA 

Case studies of 

Patient 

Interactions, Care 

Provision and the 

Impact of 

Emotions: A 

Qualitative Study. 

Att utforska 

sjuksköterskornas 

erfarenheter, 

uppfattningar och 

känslor relaterade till 

vårdandet av patienter 

med cancer. 

En kvalitativ metod, 

semi-strukturerade 

intervjuer.  

 

Antal: 32 

sjuksköterskor.  

 

Ålder: Mellan 22 och 

58 år. 

 

Intervjuerna 

transkriberades och 

kategorier delades in 

i teman. 

Resultatet påvisade tre teman:  

1) Bekräftelse av patienternas 

känslor. Sjuksköterskorna ansåg 

att det var av vikt att 

uppmärksamma patienternas 

hälsa, då detta kunde lätta på 

patienternas ångestrelaterade 

ohälsa.  

2) Professionellt agerande och 

involvering i patienterna. 

Sjuksköterskorna utvecklar ofta 

en överkänslighet för 

patienterna och erfor 

utmaningar i att dölja de starka 

känslor som kunde uppstå.  

3) Känslomässig kontroll. 

Sjuksköterskorna i studien 

ansåg att känslor är viktiga i 

vårdandet, men dessa bör 

regleras för att inte bli 

känslomässigt utmattade. 

9/9 poäng 

Hög 

kvalitét 

 

2 

Barbour, L. (2016). 

Exploring Oncology 

Nurses’ Grief: A Self-

study.  

Exploring 

Oncology Nurses’ 

Grief: A Self-

study. 

Att utforska sorgens 

påverkan på 

sjuksköterskor som 

arbetar inom onkologi. 

En kvalitativ 

självstudie. 

Författaren spelar in 

sina tankar och 

erfarenheter på band 

Studien visar att författaren 

upplevde ledsamhet och sorg, 

den påtagande närheten till 

döden men samtidigt lättade 

känslan av sorg när hon 

8/9 poäng 

Hög 

kvalitét 



 

 2   

Pacific Journal of 

Oncology Nursing 

Canada 

efter varje patient 

hon vårdat som 

avlider.  

 

Grounded theory 

tillvägagångssätt. 

kommunicerade med patienter 

och deras familjer. 

 

3 

Brataas, H.V., 

Thorsnes, S.L., & 

Hargie, O. (2009) 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences 

Norge 

Cancer nurses 

narrating after 

conversations with 

cancer 

outpatients: how 

do nurses’ roles 

and patients’ 

perspectives 

appear in the 

nurses’ narratives? 

 

 

Att belysa 

sjuksköterskornas 

uppfattning om 

kommunikation med 

patienter med cancer 

som inte vårdas på 

vårdavdelning. 

En kvalitativ 

fenomenologisk 

hermeneutisk metod. 

 

Antal: 12 kvinnliga 

sjuksköterskor från 

Norge, med minst 5 

års erfarenhet inom 

onkologi 

intervjuades.  

 

Intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades med 

innehållsanalys. 

Kommunikation med patienter 

med cancer som vårdas inom 

öppenvården upplevdes av de 

flesta sjuksköterskor som 

utmanade, då det var svårt att 

veta hur mycket information 

som skulle tilldelas patienterna 

och hur mycket patienterna 

behövde samtala om annat än 

prognosen. En del 

sjuksköterskor ansåg att det hör 

till vardagen att kommunicera 

med öppenvårdspatienter 

medan andra såg det som en 

utmanande konst att kunna 

balansera kommunikationen 

med vårdandet. 

9/9 poäng 

Hög 

kvalitét 

 

4 

Broom, A., Kirby, E., 

Good, P., & Lwin, Z. 

(2016) 

Health: An 

Interdisciplinary 

Journal for the 

Social Study of 

Nursing futility, 

managing 

medicine: Nurses’ 

perspectives on 

the transition 

from life- 

prolonging to 

palliative care. 

Att utforska 

sjuksköterskors 

erfarenhet av 

kommunikationen vid 

patienternas känsla av 

meningslöshet och 

deras övergång till 

palliativ vård.  

En kvalitativ 

innehållsanalys med 

semi-strukturerade 

intervjuer. 

 

Antal: 20 

sjuksköterskor. Två 

sjuksköterskor 

Sjuksköterskorna ansåg att det 

var viktigt att ha både verbal och 

icke-verbal kommunikation med 

patienterna, den skulle vara 

öppen och ärlig. Utmaningar 

som sjuksköterskorna kunde 

uppleva var de gånger då 

patienterna inte kunde ta till sig 

7/9 poäng 

Medelhög 

kvalitét 



 

 3   

Health, Illness & 

Medicine 

Australien 

 arbetade inom 

medicinsk onkologi, 

fyra inom 

hematologi, sex 

arbetade på 

medicinavdelning, 

två inom strålning, 

fem arbetade inom 

palliativ vård samt en 

inom neurokirurgi.  

 

Tillvägagångssättet 

var grounded theory. 

försämrade prognoser. 

Sjuksköterskorna kunde lida av 

skuldkänslor när patienterna 

och deras närstående såg 

övergången till palliativ vård 

som ett misslyckande. 

Sjuksköterskorna erfor att 

erfarenhet underlättar goda 

vårdrelationer, vilket leder till 

bättre kommunikation. 

 

5 

Finley, B. A., & 

Sheppard, K. G. 

(2017) 

Clinical Journal of 

Oncology Nursing 

USA 

Compassion 

Fatigue: Exploring 

early-career 

oncology nurses’ 

experiences. 

Att belysa oerfarna 

onkologisjuksköterskors 

erfarenheter av 

känslomässig 

utmattning.  

Kvalitativ metod, 

intervjuer med öppna 

frågor. 

 

Antal: 5 kvinnliga 

sjuksköterskor inom 

onkologi, med max 

sju års erfarenhet. 

 

Intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades 

deduktivt för att 

sedan kategoriseras. 

Resultatet påvisade sex teman; 

1) jag valde inte onkologi, 

onkologin valde mig.  

2) forma och förlora långvariga 

relationer med patienter och 

närstående.  

3) Sorg, förlust och ändlöst 

lidande.  

4) utbrändhet hör till vardagen.  

5) alla dina känslor är 

förbrukade, även om du har kvar 

dem.  

6) det jag gör här gör mig till en 

bättre människa.  

8/9 poäng 

Hög 

kvalitét 

 

6 

Fukumori, T., 

Miyazaki, A., 

Takaba, C., 

Cognitive reaction 

of nurses exposed 

to cancer patients’ 

traumatic 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda patienter med 

En kvalitativ 

intervjustudie. 

 

Resultat påvisade 11 teman.  

1) Professionell otillräcklighet, 

sjuksköterskorna upplevde 

svårigheter relaterat till 

8/9 poäng 



 

 4   

Taniguchi, S., & 

Asai, M. (2018) 

Psycho-Oncology 

Japan 

experiences: A 

qualitative study 

to identify triggers 

of the onset of 

compassion 

fatigue. 

cancer och deras 

traumatiska 

upplevelser, när de 

själva är i början av 

känslomässig 

utmattning.  

Antal: 30 

sjuksköterskor, varav 

1 manlig och 29 

kvinnliga. 

 

Ålder: mellan 23 och 

57 år 

 

Intervjuerna 

transkriberades 

ordagrant för att 

sedan kategoriseras 

och jämföras. 

Inklusionskriterier 

för deltagande var att 

sjuksköterskorna 

skulle ha arbetat med 

patienter med cancer 

minst 2 år, ha 

erfarenhet av 

känslomässig 

utmattning som inte 

behandlats 

medicinskt under 

tiden som studien 

pågick samt ha 

förmågan att ge sitt 

medgivande för 

deltagandet. 

osäkerhet i förmågan att möta 

patienternas behov.  

2) Medkänsla för patienter och 

deras närstående. 

Sjuksköterskorna oroade sig 

över patienter och närstående 

även på fritiden.  

3) Önskan att stödja patienterna 

och deras närstående.  

4) Sjuksköterskorna 

kontemplerade över att sina 

egna familjemedlemmar skulle 

drabbas av cancer.  

5) Professionellt uppdrag. 

Sjuksköterskorna erfor ansvar 

och stolthet i professionen.  

6) Missnöjsamhet över 

kollegorna, då brist på 

kommunikation förekom.  

7) Önskan att integrera med 

kollegorna och involvera samtal 

i vardagen.  

8) Undvika vårdandet av 

försämrade patienter.  

9) Utmaningarna i att skilja på 

sjuksköterskornas egna 

värderingar i mötet med 

patienterna och informationen 

som patienterna erhöll.  

Hög 

kvalitét 



 

 5   

10) Sjuksköterskornas 

omvärderade meningen med 

livet. 

11) Sjuksköterskornas 

upplevelse av maktlöshet inför 

cancersjukdomens grymhet. 

 

7 

Grech, A., Depares, 

J., & Scerri, J. 

(2018) 

Journal of Hospice 

& Palliative Nursing 

Malta 

Nurses’ 

Experiences 

Providing End-of-

Life Care to Adults 

With Hematologic 

Malignancies. 

Att utforska 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda patienter med 

blodcancer i livets 

slutskede. 

En kvalitativ 

intervjustudie där en 

fenomenologisk 

hermeneutisk metod 

har använts. 

 

Antal: 5 kvinnliga 

sjuksköterskor 

 

Ålder: mellan 25 och 

55 år.  

 

Intervjuerna 

transkriberades och 

tolkades för att sedan 

analyseras till två 

teman. 

I studien framkom att 

sjuksköterskor upplevde det 

frustrerande då patienterna i 

onödan genomgick 

undersökningar och mottog 

läkemedel när de vårdades i 

livets slutskede. Även den 

känslomässiga bördan hos 

sjuksköterskorna framkom, de 

fick kämpa för att inte låta 

överväldigande känslor påverka 

vårdandet. 

8/9 poäng 

Hög 

kvalitét 

 

8 

Güner, P., 

Hicdurmaz, D., 

Yildirim Kocaman, 

N., & Inci, F. (2018)  

European Journal 

of Oncology Nursing 

Psychosocial care 

from the 

perspective of 

nurses working in 

oncology: A 

qualitative study. 

Att redogöra för 

sjuksköterskors 

synpunkter, förhinder 

och behov i vårdandet 

av vuxna patienter med 

cancer, med inriktning 

på deras psykosociala 

behov.  

En kvalitativ 

innehållsanalys med 

beskrivande syntes, 

intervjuer i 

fokusgrupper om 10 

sjuksköterskor i varje 

grupp. 

 

I resultatet framkom 3 teman 

och 7 subteman. Det första 

temat innebar utmaningar för 

sjuksköterskorna att tillgodose 

patienternas behov av 

psykosocial vård, när patienter 

och närstående påvisade en 

sårbarhet som var svår att möta. 

8/9 poäng 

Hög 

kvalitét 



 

 6   

Turkiet Antal: 26 kvinnliga 

och 4 manliga 

sjuksköterskor.  

 

Ålder: mellan 23 och 

45 år. 

 

Intervjuerna 

transkriberades för 

att sedan analysera 

fram teman och 

subteman. 

Det andra temat var att 

sjuksköterskorna fann yrket som 

tillfredsställande och främjande 

för personlig tillväxt. Det tredje 

och viktigaste temat enligt 

studien, var att sjuksköterskorna 

ansåg att psykosocial vård är 

essentiell för patienter med 

cancer, men svår att definiera. 

 

9 

Iranmanesh, S., 

Axelsson, K., 

Sävenstedt, S., & 

Häggström, T. 

(2009) 

Journal of advanced 

nursing 

Sverige 

A caring 

relationship with 

people who have 

cancer. 

Att belysa betydelsen av 

en vårdande relation för 

sjuksköterskor som 

arbetar med personer 

med cancer. 

En kvalitativ 

intervjustudie, med 

fenomenologisk 

hermeneutisk metod. 

 

Antal: 4 manliga och 

4 kvinnliga 

sjuksköterskor. 

 

Ålder: mellan 25 och 

50 år.  

 

Innehållet i texten 

analyserades och 

tolkades utifrån en 

neutral förförståelse. 

Slutligen 

formulerades tre 

teman. 

Resultatet visade att 

sjuksköterskorna ansåg att en 

god vårdrelation var viktig. För 

att uppnå detta skulle 

sjuksköterskorna vara aktiva, 

närvarande och inlyssnade. Nära 

vårdrelationer kunde vara 

emotionellt påfrestande och 

påverka sjuksköterskornas 

privatliv då de involverade sig 

för mycket i patienternas 

lidande. Vidare beskriver 

sjuksköterskorna även en 

frustration över den tunga 

arbetsbördan som negativt 

påverkade tiden som kunde 

spenderas med patienterna. 

8/9 poäng 

Hög 

kvalitét 



 

 7   

 

10 

Mishelmovich, N., 

Arber A., & Odelius, 

A. (2015) 

European journal of 

Oncology Nursing 

Storbritannien 

Breaking 

significant news: 

The experience of 

clinical nurse 

specialists in 

cancer and 

palliative care. 

Att redogöra för 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

tilldela betydelsefull 

information till 

patienter med långvarig 

cancer.  

En kvalitativ 

hermeneutisk 

fenomenologisk 

intervjustudie med 

semistrukturerade 

frågor. 

 

Antal: 10 kvinnliga 

sjuksköterskor  

 

Dessa 

innehållsanalyserades 

och av resultatet 

framkom fyra teman. 

Det första temat var vikten av en 

god vårdrelationen med 

patienterna. Det andra temat var 

att kunna se ur patientens 

perspektiv. Tredje temat som 

framkom var vikten av att kunna 

förmedla betydande information 

till patienterna. Det sista temat 

var känslan att vara förberedd 

vilket ansågs underlätta med 

erfarenhet. 

8/9 poäng 

Hög 

kvalitét 

 

11 

 

Partlak Günüşen, N., 

Üstün, B., Serçekuş 

Ak, P., & Büyükkaya 

Besen, D. (2018).  

International 

Journal of Nursing 

Practice (John 

Wiley & Sons, Inc.) 

Turkiet 

Secondary 

traumatic stress 

experiences of 

nurses caring for 

cancer patients. 

Att undersöka 

sjuksköterskornas 

erfarenheter av 

sekundär traumatisk 

stress. 

Semi-strukturerade 

intervjuer, kvalitativ 

innehållsanalys med 

beskrivande syntes.  

 

Antal: 13 

sjuksköterskor  

 

Inklusionskriterierna 

för deltagande var att 

sjuksköterskorna 

skulle ha arbetat 

inom onkologi minst 

6 månader, delta 

frivilligt samt ha 

erfarenhet av 

Resultatet påvisar att 

sjuksköterskorna hyser starka 

känslor för patienterna med 

cancer, men känner ibland att 

de når en gräns för deras 

kapacitet att bedriva god vård. 

Sjuksköterskorna upplevde även 

en tung arbetsbörda och kände 

att fler sjuksköterskor skulle 

behövas. Olika 

hanteringsstrategier utvecklas 

för att kunna hantera den 

sekundära stressen och 

utmattningen de utsätts för. 

Sjuksköterskorna upplevde även 

en personlig tillväxt. 

9/9 poäng 

Hög 

kvalitét 
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sekundär traumatisk 

stress och cancervård. 

 

12 

Raingruber, B., & 

Wolf, T. (2015) 

Clinical Journal of 

Oncology Nursing 

USA 

Nurse 

Perspectives 

Regarding the 

Meaningfulness of 

Oncology Nursing 

Practice. 

Att fastställa vad som är 

unikt med att vårda 

patienter med cancer, 

att identifiera vad som 

motiverar 

sjuksköterskorna att 

fortsätta inom onkologi 

samt avgöra vad som får 

de att fortsätta inom 

yrket.  

En kvalitativ 

intervjustudie. 

 

Antal: 8 kvinnliga 

sjuksköterskor. 

 

Ålder: mellan 31 och 

61 år.  

 

Studien analyserades 

enligt 

innehållsanalys, tre 

huvudteman 

framkom. 

Resultatets första tema var att 

sjuksköterskorna upplevde 

arbetet med patienter med 

cancer som givande och 

tillfredsställande. Det andra 

temat innebar känslan av 

andlighet och behag i vårdandet 

av patienter med cancer. Det 

sista temat var att vara 

närvarande i stunden. 

7/9 poäng 

Medelhög 

kvalitét 

 

13 

Rohani, C., 

Sedaghati Kesbakhi, 

M., & Mohtashami, 

J. (2018) 

Patient Preference 

and Adherence 

Iran 

Clinical empathy 

with cancer 

patients: a content 

analysis of 

oncology nurses' 

perception. 

Att ur sjuksköterskans 

perspektiv utforska 

innebörden av empati 

för patienter med 

cancer. 

En kvalitativ 

intervjustudie med 

semi-strukturerade 

frågor. 

 

Antal: 15 

sjuksköterskor, 6 

manliga och 9 

kvinnliga. 

 

Ålder: mellan 24 och 

50 år. 

 

Intervjuerna 

innehållsanalyserades 

I resultatet framkom 5 teman.  

1) Närvaro, både fysisk och 

emotionell.  

2) Metakognition, som innebär 

självmedvetenhet och kontroll i 

det egna känslolivet. 

3) Perception, förmågan att se 

ur patienternas perspektiv.  

4) Naturlig egenskap att känna 

empati.  

5) Undervisande natur, vilket 

innebar förmågan att kunna ge 

instruktioner utifrån patientens 

förutsättningar. 

8/9 poäng 

Hög 

kvalitét 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Rohani%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29950822
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Sedaghati%20Kesbakhi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29950822
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Sedaghati%20Kesbakhi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29950822
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Mohtashami%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29950822
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Mohtashami%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29950822
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sedan till 518 

meningsbärande 

enheter, varav dessa 

blev 25 subteman och 

5 teman. 
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