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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Patienterna med cancersjukdom som vårdas i den palliativa vården har både 

positiva och negativa upplevelser. I dagens forskning sammanställs patienters rädsla, 

maktlöshet och förlorad kontroll som ligger till grund för sjuksköterskors kunskaper i att 

vårda palliativt. I den palliativa vården behöver patienternas behov av hopp, kommunikation, 

samt de sociala och spirituella behoven tillgodoses. Den palliativa vården är komplex och 

ställer ofta krav på sjuksköterskors kompetens och erfarenhet. Problem: Sjuksköterskor bör 

ha kunskap och förståelse för de sjuka patienternas upplevelser och förväntningar av den 

palliativa vården. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 

cancersjukdom i palliativ vård. Metod: Kvalitativ ansats där en systematisk litteraturstudie 

med beskrivande syntes används. Elva tidigare publicerade kvalitativa vårdvetenskapliga 

artiklar har analyserats. Resultat: Två teman, att våga vara nära och att bli utmanad, samt 

fyra subteman, kommunikationens betydelse, en respektfull relation, att uppleva maktlöshet 

och känslomässigt överväldigad framkom ur syntesen. Slutsats: En nära relation, 

kommunikation samt spirituella behov är grundläggande i den palliativa vården av patienter 

med cancersjukdom. Genom att tillgodose dessa behov förbättras patienternas livskvalitet i 

livets slutskede samtidigt som sjuksköterskor upplever sitt arbete som meningsfullt och 

givande. 

Nyckelord: kommunikation, kunskap, relationer, upplevelser  



ABSTRACT 

Background: Patients with cancer disease, whom are cared for in the palliative care, have 

both positive and negative experiences. In the latest research it is showed that patients' fears, 

the feeling of powerlessness and lost control underlie nurses' knowledge in that nurture of 

palliative care. Patients’ need of hope, communication, as well as the social and spiritual 

needs must be satisfied in the palliative care. The palliative care is a rather complex area and 

subject and therefore do often place demands on nurses' skills and experience. Problem: 

Nurses should acquire knowledge and understanding of the patients' experiences and 

expectations of the palliative care. Aim: To characterize nurses' experiences of caring for 

patients who are suffering from cancer disease in palliative care. Method: Qualitative 

approach where a systematic literature study with descriptive synthesis is used. Eleven 

previously published qualitative care sciences articles have been analyzed. Result: Two 

themes, including creating a relationship and being challenged, as well as four sub-themes, 

such as communicating, to be involved in a respectful relationship, experiences of 

powerlessness and to be emotionally overwhelmed came into view from the synthesis. 

Conclusions: A close relationship, communication and spiritual needs are fundamental in 

the palliative care of patients with cancer. By meeting these needs, patients' quality of life is 

improved at the end of their lives, while nurses perceive their work as meaningful and 

rewarding.  

Keywords: communication, experiences, knowledge, relationship 
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1. INLEDNING 

Cancer är en sjukdom som drabbar flertalet människor i samhället och som därmed ingår i 

sjuksköterskors ansvarsområde. Cancersjukdomar kan vara botliga men även obotliga. 

Människor som har en obotlig cancersjukdom försämras i olika takt och grad. Detta skede 

bidrar till att tankar och frågor om livets slutskede uppstår. Dessa tankar och känslor kan 

vara påfrestande för patienter samt förblir en konst att handskas med för sjuksköterskor. 

Omvårdnadsmålet är att eftersträva en god livskvalité utifrån ett gott omvårdnadsstöd. 

Omvårdnadsstöd innefattar sjuksköterskors vård av patienter, där även närstående spelar en 

betydande roll. Författarna till examensarbetet fick välja mellan olika intresseområden i 

Mälardalens akademi för hälsa, vård och välfärd (HVV) som ledde de fram till det valda 

problemområdet. Författarna till detta examensarbete har själva inte befunnit sig i ett 

sjuksköterskeperspektiv gällande ämnet, utan snarare ett närståendeperspektiv. Denna 

erfarenhet som närstående implementerades i intresset för valt område. I författarnas 

framtida profession som sjuksköterskor kommer möte ske med patienter med cancer inom 

den palliativa vården. Det är av stor vikt att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda patienter med cancersjukdom i palliativ vård. 

2. BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med en beskrivning av centrala begrepp, cancersjukdom, palliativ vård, 

samt livets slutskede. Vidare presenteras tidigare forskning samt sjuksköterskors ansvar 

utifrån lagar och styrdokument. I detta avsnitt beskrivs även det vårdteoretiska perspektivet. 

Avslutningsvis presenteras en problemformulering. 

2.1. Beskrivning av centrala begrepp 

Nedan presenteras de tre centrala begreppen som är återkommande under detta 

examensarbete för att bidra till att läsaren skall en djupare förståelse. 

2.1.1 Cancersjukdom 

Cancer är en utav de vanligaste sjukdomarna, ungefär 60 000 personer diagnostiseras 

årligen i Sverige. Sjukdomen karaktäriseras av försämrat allmäntillstånd men även andra 

aspekter förknippas med sjukdomen, bland annat de psykosociala, fysiska och mentala 
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påfrestningarna (Socialstyrelsen, 2019a). Cancer är ett samlingsnamn för olika sjukdomar 

som består av en gemensam nämnare, nämligen att celler någonstans i kroppen delar sig 

okontrollerat. Dessa celler bildar sen en tumör som växer sig allt större. Om cancer inte 

behandlas eller tas bort i god tid finns det risk att tumörceller lossnar och sprider sig snabbt 

till andra organ, det vill säga metastaserar. Upptäcks cancersjukdomen innan 

metastaseringen så kan tumören avlägsnas kirurgiskt. Däremot om tumören har hunnit 

metastaserat så krävs ytterligare behandling i form av cytostatika. En behandling med 

cytostatika, så kallat cellgifter, har till syfte att hindra cellerna från att dela sig samt förhindra 

tumörtillväxten (Sand, Sjaastad, Haug, Bjålie & Toverud, 2016). Beroende på cancertyp 

varierar också behandlingen. Patienter med en obotlig cancertyp blir i behov av palliativ vård. 

(Ericson & Ericson, 2012) 

2.1.2 Palliativ vård 

Ordet ”palliativ” härstammar från det latinska ordet pallium som betyder kappa eller 

mantel. Ordet Mantel symboliserar skyddandet och lindrandet. Ordet ”palliativ” kan 

ytterligare beskrivas som att tillfälligt lindra, att lindra utan att bota, eller att dölja. Ordet 

”palliativ” inriktar sig mot vården och inte mot patienterna, därav sätts ordet ”palliativ” 

samman med ordet “vård”. Benämningen palliativ vård används som term för vård i livets 

slutskede (Jakobsson, Andersson, & Öhlen, 2014). Enligt World Health Organization (WHO, 

2002) åsyftar den palliativa vården att lindra lidande, bekräfta livet och ser livets slutskede 

som en normal process. I den palliativa vården ingår symtomlindring, psykologiskt och 

andligt stöd, samt stöd till närstående. Palliativ vård strävar efter att patienterna i livets 

slutskede skall leva så aktivt som möjligt. Enligt Socialdepartementet (2015) skall palliativ 

vård formas i enlighet med fyra hörnstenar. De fyra hörnstenarna innefattar symtomlindring, 

samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag, kommunikation och relation, samt stöd till de 

närstående. Den första hörnstenen, symtomlindring, avser att lindra smärta och andra svåra 

symtom. De behov som skall tillgodoses innefattas av fysiska, psykiska, sociala och det 

existentiella aspekterna. Samtidigt som symtom lindras och behov tillgodoses skall 

patienternas autonomi och integritet bevaras. Den andra hörnstenen innefattar samarbete 

mellan olika yrkesgrupper som arbetar i vården av patienterna i livets slutskede. Den tredje 

hörnstenen innebär att kommunikation och relation gentemot kollegor, patienter och 

närstående är grundläggande för att främja patienternas livskvalitet. Den fjärde och sista 

hörnstenen talar om stöd till närstående under sjukdomsförloppet och efter dödsfallet. Den 

palliativa vården kan delas in i både tidig och sen fas. Den tidiga fasen kan vara lång och 

inleds redan i beskedet av den obotliga sjukdomen där målet består av en livsförlängd och 

lindrande behandling för en uppnådd livskvalitet. Den sena fasen kan vara kort och innebär 

livets sista tid, då den förväntade livslängden är kortare. Här tar patienter emot beskedet om 

att livet inte längre går att förlänga, där behandlingen är lindrande åtgärder och målet förblir 

en förbättrad livskvalitet. En övergång mellan den tidiga och sena fasen i det palliativa skedet 

kan vara svår att avgöra i tidpunkt då vården av patienterna inte längre avser att förlänga 

livet utan snarare lindra lidandet. EPAC (2010) beskriver att i den palliativa vården är 

avancerad vårdplanering, kontinuitet och tillgänglighet av specialiserad vårdpersonal 

grundläggande behov för vård av patienterna. Det är viktigt att få en kontinuitet i vården för 
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att undvika eller minska lidandet för patienterna. Jakobsson et al. (2014) beskriver att hälso- 

och sjukvårdspersonal inom den palliativa vårdsektorn skall ha grundläggande kompetens i 

palliativ vård för att kunna tillgodose patienternas palliativa vårdbehov. Socialstyrelsen 

(2019b) beskriver specialiserad palliativ vård som ett multiprofessionellt team med särskild 

kunskap och kompetens som utförs för att tillgodose patienternas särskilda behov. 

2.1.3 Livets slutskede 

Termen livets slutskede innefattar patienternas upplevelser av att döden närmar sig. 

Förutom den inre personliga upplevelsen hos patienterna är termen något som även kan 

identifieras av sjuksköterskor. En sådan identifiering innefattar kännedom av att aldrig 

säkert veta när döden är nära eller hur lång tid patienterna har kvar att leva. Patienterna som 

befinner sig i livets slutskede behöver inte vårdas på en palliativ vårdinrättning utan vården 

kan även ske på avdelningar med en annan inriktning, inom primärvård, likaså i hemmiljö 

(Jakobsson, et al., 2014). 

2.2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt beskrivs upplevelser hos patienter med cancersjukdom i den palliativa vården. 

Avsnittet berör upplevelser som bland annat av hopp, emotionellt och existentiellt stöd, samt 

kommunikation. Patientperspektivet som finns med i den framtagna forskningen befinner sig 

i en sen fas i det palliativa skedet. 

2.2.1 Patienters upplevelser av vården. 

Omvårdnadsperspektiv baserat på patienternas upplevelserna skiljer sig åt. Patienterna med 

cancersjukdom i livets slutskede upplever känslor som rädsla, ensamhet, ångest och lidande. 

En del patienter uttrycker en stark rädsla över att förlora kontroll och på så sätt förbli 

beroende av andra. Andra patienter kan inte föreställa sig sin egen död någon annanstans 

utom i hemmet, medan andra patienter vill tillbringa den sista tiden på sjukhus. Patienterna 

uppger att de är i behov av ömsesidighet och uppmärksamhet från sjuksköterskorna. De 

uppger även att i svåra situationer som livets slutskede är de i störst behov av sjuksköterskors 

närvaro och lyssnande. Patienterna upplever ett starkt emotionellt förtroende för 

sjuksköterskorna och uppger att sjuksköterskorna skall förbli optimistiska i dessa svåra 

situationer. Patienterna förknippar palliativ vård med döden men även som en plats att få 

stöd. De upplever rädsla bland annat när de börjar planera och förbereda sig inför livets 

slutskede. Förberedelser som exempelvis att skriva ned en lista med önskemål och förbereda 

juridiska dokument ger upphov till patienternas rädsla. Patienterna visar behov av hjälp 

särskilt vid emotionellt stöd och ekonomisk hjälp (Fliedner et al., 2019; Kyota & Kanda, 2019; 

Sherman et al., 2018). Patienterna betonar vikten av att förbereda närstående att klara sig i 

framtiden utan de. Vissa patienter talar inte öppet om sin situation och känslor till någon 

annan då de känner sig oförstådda på grund av sin cancersjukdom och uppger att ingen 

förstår vad de går igenom. Vissa patienter mår dåligt på grund av att de inte kan planera 
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framtiden som de gjort tidigare. Patienterna upplever en förlust av den fysiska förmågan, 

kontroll, förtvivlan och rädsla att förlora de nära relationerna. De lindrar sitt eget lidande 

genom att gråta tyst i ensamheten för att fly från dessa skrämmande tankar. Denna 

undanflykt betyder inte att patienterna vill isolera sig utan att de inte vill betraktas som ett 

offer på grund av sin cancersjukdom (Mok et al., 2010). Patienterna upplever en rädsla att 

lämnas ensamma på natten. De vågar inte sova med släckt lampa, överdragna gardiner samt 

att de upplever rädsla att stänga ögonen ifall de inte kommer att vakna upp dagen efter 

(Rovers et al., 2019). Patienter upplever att de har en begränsade tid och vissa dagar föredrar 

de att tänka på goda minnen och erfarenheter ifrån det levda livet. Patienterna har förståelse 

och acceptans för att de befinner sig i den palliativa fasen i sin cancersjukdom. Samtidigt som 

de är införstådda i sin situation uttrycker de rädsla och osäkerhet när det kommer till 

framtiden. Patienterna med cancersjukdom i livets slutskede förväntar sig en fridfull död 

utan lidande. De uppger även vikten av vårdmiljön där en sjukhusmiljö skall formas enligt 

egna önskemål, fri från medicinska utrustningar (Huang, Zeng, Mao & Liu, 2018; Kastbom, 

Millberg & Karlsson, 2017; Sæteren, Lindström & Nåden, 2011). 

Patienter med cancersjukdom i det palliativa skedet upplever att känsla av hopp, respekt, 

värdighet och att bli sedd som människa utanför sin sjukdom är av stor betydelse. 

Patienterna beskriver ett behov av att vara sedda som en unik individ och att mötas med 

respekt av sjuksköterskor. De betonar vikten av ett behov av att bibehålla kontroll och ansvar 

över sitt eget liv och att vara bekräftad av sjuksköterskor. Patienterna uttryckte att de inte vill 

vara sedda som sin cancerdiagnos utan som en hel människa. De beskriver att de vill bli 

tilltalade efter sitt namn och inte som sitt rumsnummer på den palliativa vårdavdelningen. 

Patienterna uttrycker önskan om att bli tillfrågad om önskemål samt att sjuksköterskor ser 

de som individuella människor (Johnston, Milligan, Foster & Kearney, 2012). Enligt 

patienterna är respekt en viktig aspekt i den palliativa vården. De beskriver att ju mer sårbara 

de är desto mer ökar behovet av respekt från sjuksköterskorna. Patienterna upplever att brist 

på respekt ger upphov till känsla av objektifiering och kränkning av integritet. De beskriver 

sjuksköterskor som hjälpsamma, vänliga och mänskliga. De uppger vikten av känslomässigt 

stöd från sjuksköterskor. Det känslomässiga stödet innebär att sjuksköterskorna är öppna för 

samtal med patienterna om cancersjukdomen som i sin tur underlättar för de att hantera den 

i det palliativa skedet (Mok et al., 2010). Patienterna uttrycker behov av att vilja prata om 

upplevda bekymmer som berör existentiella och andliga frågor. De uppskattar 

sjuksköterskors initiativ till att börja prata om dessa frågor. Patienterna uttrycker strävan 

efter viljan av att fortsätta leva sitt liv som de levde innan insjuknandet i cancer. De 

accepterar döden samtidigt som de uttrycker rädsla för att ge upp livet. Patienterna uttrycker 

värdet av varje ögonblick som de vill tillbringa tillsammans med närstående. De upplever att 

känslan av kärlek förstärks gentemot närstående i livets slutskede. De insjuknande 

patienterna upplever en rädsla för att lämna närstående och har dessutom dåligt samvete 

över att inte kunna hjälpa dem längre. De hoppas på att få en snabb död. Att vara ovetandes 

om hur och när livets slut inträffar är förknippat med lidandet. Patienterna uppger önskan 

att inte förlänga livet, utan att låta livet nå sitt slut via naturlig väg. Patienterna uttrycker ett 

förtroende för sjukvården och har tillit gentemot sjuksköterskors vårdande för att lindra 

lidandet (Kastbom et al., 2017; Olsson, Östlund, Strang, Grassman & Friedrichsen, 2011). 

Utifrån patienternas erfarenhet beskrivs hopp som något som alltid funnits i hela livet och 
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som ingen kan ta ifrån de. Förlust av denna glöd, hopp, skulle därför betyda en förlust av 

meningen med livet för patienterna. Att ha tillgång till hopp bidrar till känsla av frihet och 

självständighet och kan ge uttryck för rätten att kunna tänka och göra vad de själva vill. 

Patienterna har ständig tillgång till hopp hela livet därför uttrycker de önskan att hoppet 

stöds av sjuksköterskorna då det är grundläggande och viktigt för de. Hoppet får patienterna 

att se fram emot ljusa dagar och de planerade aktiviteterna. Detta utlöser positiva tankar hos 

patienterna som ökar motivationen och den inre styrkan att slåss om livet. De berättar att de 

är realistiskt inställda till framtiden då de är införstådda i att de inte har lång tid kvar att leva. 

Patienterna berättar att de kan acceptera döden med hjälp av hoppets styrka och det 

emotionella stödet från sjuksköterskorna. En del patienter erkänner att när de accepterade 

sin aktuella situation kunde de klara av att hantera sjukdomsförloppet bättre. Medan andra 

patienter pendlar mellan att prata om döden, hopp, drömmar och om framtiden. Patienterna 

betonar vikten med att bevara kontroll och värdighet trots att de befann sig i den palliativa 

fasen. De uttrycker vikten av den andliga aspekten i vården i livets slutskede. Andliga 

problem tar stor plats för patienterna med cancersjukdom. För en del patienter innebär det 

att vara beredd på att alltid anförtro sig till sin tro. Tron är viktig för att behålla hoppet och 

fungerar som en tröst för patienterna. Böner och tro är viktigt för att behålla hoppet i dessa 

svåra situationer då patienterna inte känner sig ensamma. I bönerna uttrycker de önskan och 

hopp om en smärtfri och behaglig död (Huang et al., 2018; Kastbom et al., 2017; Sherman et 

al., 2018; Sæteren et al., 2011). I vissa kulturer väljer patienterna att dölja sin sjukdom på 

grund av att döden uppfattas som en tabu. Många patienter uttrycker rädsla av att se lidandet 

hos andra medpatienter men inte av att dö själv (Huang et al., 2018). 

Patienterna betonar vikten av en tydlig information och ömsesidig kommunikation. De 

upplever även att kommunikation med sjuksköterskor och andra insjukna patienter leder till 

en känsla av bland annat trygghet. En ömsesidig kommunikation hjälper patienterna att 

överkomma rädslan inför döden och bidrar till en förstärkt känsla av att bli tagna på allvar. 

Patienterna beskriver att det är viktigt med att vara delaktiga i sin egen vård och att kunna 

diskutera vårdplaneringen tillsammans med sjuksköterskorna. De betonar även vikten av att 

kunna diskutera vården efter döden medan de fortfarande har ork och är kapabla till detta. 

Patienter upplever att genom kommunikation och gemensam vårdplanering minskas 

upplevelsen av rädsla inför döden (Kastbom et al., 2017; Rovers et al., 2019; Sherman et al., 

2018). Däremot de patienter som inte får tillräcklig med information och inte får chans att 

kommunicera med sjuksköterskorna upplever ilska, sorg och frustration över att inte bli 

sedda. Patienterna upplever att genom en ömsesidig kommunikation och en tydlig 

information känner de känsla av tröst och trygghet. Tydlig information leder till att 

patienterna kan utnyttja den tiden som är kvar för planering av önskemål samtidigt som de 

uttrycker önskan om kontinuitet i vården (Ansari et al., 2019; Fliedner et al., 2019; Huang et 

al., 2018; Sæteren et al., 2011). Patienterna betonar vikten av att tillhandahålla information 

på ett enkelt och förståeligt sätt. Patienterna upplever att språket har stor betydelse vid 

överföring av information där det medicinska språket upplevs svårförståeligt. Patienter 

hävdar att de vill ha en klar detaljerad information om prognosen. En del av patienterna 

upplever att de inte vill ha någon sorts information om sjukdomsprognosen då ett dåligt 

besked kan sätta stress på de (Sæteren et al., 2011). Patienterna önskar få stödjande 

information av sjuksköterskor om hur de skall förbereda sig inför döden. Att ha en bra 
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relation med närstående är enligt patienterna en viktig aspekt av beredskapen på den 

palliativa vårdenheten. Vid bristande stöd och kontakt med närstående upplever patienterna 

känslor som osäkerhet, otrygghet, ångest, oro och rädsla (Huang et al., 2018; Kastbom et al., 

2017; Kyota & Kanda, 2019). 

 

2.3. Lagar och styrdokument 

2.3.1 Hälso- och sjukvårdslagen 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 2017:30) belyser rätten av att vårdas på lika villkor. 

Med det sagt skall vården utövas med respekt för den enskilde individens integritet, 

självbestämmande och värdighet, samt att behovet av säkerhet och trygghet skall tillgodoses, 

för att främja en vård av god kvalitet. 

2.3.2 Patientsäkerhetslagen 

Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) syftar till att skydda patienten och ge vård av god 

kvalitet, styrt av hälso- och sjukvårdspersonal vars skyldighet är att arbeta utifrån evidens. 

Vården skall utformas av respekt och omtanke och genomföras i enighet med patienten. 

Privat information som kan innefatta patientens sjukdomstillstånd skall vara skyddat av 

tystnadsplikten, som innebär att hälso- och sjukvårdspersonal inte har rätt till att delge 

specifik information till obehöriga. 

2.3.3 Patientlagen 

Patienten har, i enlighet med Patientlagen (SFS 2014:821) beskrivet i 1 § rätt till information 

och samtycke gällande metoder för undersökning, vård och behandling. Detta till syfte att 

främja patientens integritet och autonomi. Vidare i Patientlagen (SFS 2014:821) beskrivs i 2 § 

patientens rätt till delaktighet i behandlingsalternativ, varav inga beslut kan tas utan 

medgivande från patienten. 

2.3.4 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

International council of nurses (2012) i The ICN code of ethics for nurses beskriver att 

sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan skall i omvårdnaden värna om 

människans integritet, ska ha respekt för människans värdighet, värderingar, vanor och 

kulturer, samt mänskliga rättigheter. Sjuksköterskan skall värna om den naturliga miljön och 

skall ha förståelse för miljöns påverkan på människans hälsa. Sjuksköterskan ansvarar för att 
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delge information till patienten om att behandling och vård är frivillig. Detta skall ske med 

ett informerat samtycke. 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) 

är ett stöd för sjuksköterskeprofessionen genom att den beskriver sjuksköterskans 

självständiga ansvarsområden. Sjuksköterskan är ansvarig för omvårdnadsarbetet och 

besitter en ledande roll i att främja hälsa och förebygga sjukdom. Sjuksköterskan skall skapa 

en god vårdrelation med patienten såsom närstående för att etablera en förtroendefull och 

god omvårdnad som leder till en bevarad integritet och värdighet. Sjuksköterskan besitter 

kompetens att kunna arbeta utifrån en personcentrerad vård genom att se patientens 

individuella behov, värderingar, förutsättningar och resurser. Vidare beskrivs 

sjuksköterskans personliga ansvar för att kontinuerligt upprätthålla sin yrkeskompetens 

genom att fördjupas såsom utvecklas utifrån aktuell forskning. 

2.4. Vårdvetenskapligt perspektiv 

Det vårdvetenskapliga perspektivet i detta examensarbete utgår från vårdteoretikern 

Eriksson (2015). Intresset till den valda vårdteoretikern grundas på teoretikerns helhetssyn 

på människan. Helhetssynen på människan har en avgörande roll i den palliativa vården av 

patienter med cancersjukdom. För att få en ökad kunskap och förståelse för denna 

patientgrupp i livets slutskede har begreppen vårdandet, hälsa och lidande valts som 

vårdvetenskapliga utgångspunkter. 

2.4.1 Vårdandet 

Eriksson (2012) beskriver att vårdandet innebär att lindra lidande, hjälpa människan att växa 

och utvecklas till den människan är ämnad att vara. Sjuksköterskor som vårdare skall vandra 

med, dela lidandet och bära människan när hennes krafter brister eller inte räcker till. Den 

vårdande akten beskrivs som något väldigt speciellt och som återspeglar de vårdande 

elementen tro, hopp och kärlek. De vårdande elementen avspeglar den hållning som 

sjuksköterskor bör ha i relation till patienter. Eriksson (2015) betonar ansa, leka och lära som 

vårdandets kärna eller en grundläggande substans. Att ansa, leka och lära återspeglar 

sjuksköterskors vårdhandlingar. Ansningen kännetecknas av en estetisk handling vars 

innebörd bland annat handlar om att våga gå utanför sig själv och att visa omtanke om den 

andre. I sjuksköterskors vårdhandling präglas ansningen av värme, närhet samt beröring. 

Leken beskrivs som fem grundformer, leken som assimilation, den lustbetonade leken, den 

skapande leken, leken som uttryck för önskningar och leken som prövning och övning. 

Tillsammans med tillit för sjuksköterskorna kan leken bidra till trygghet som i sin tur kan 

leda till att patienter får möjligheter att uppleva lustfyllda önskningar för en stund. Genom 

leken kan patienter få chans att glömma bort sitt svåra tillstånd. Lekande hör samman med 

lärandet vilket är viktigt för vårdandet. Lärandet handlar om en utveckling och en ständig 

förändring för patienterna. Tro, hopp och kärlek samt att ansa, leka och lära är de 

grundläggande elementen inom ramen för en vårdande gemenskap. 
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2.4.2 Hälsa 

Enligt Eriksson (2012) är hälsa en mångdimensionell upplevelse av sundhet, friskhet och 

välbefinnande som upplevs olika mellan människor. Sundhet syftar till människans 

hälsosamma handlingar, friskhet syftar till människans frånvaro av sjukdom och 

välbefinnandet återspeglar människans upplevelser och känslor. Sundhet, friskhet och 

välbefinnandet varierar och samspelas med varandra i syfte att få människan att uppnå en 

god hälsa. Ordet hälsa går ihop med orden helighet och helhet där människan är medveten 

om det egna ansvaret som människa. Upplevelsen av hälsa och helhet hör samman med en 

upplevelse av att uppleva sig hel till biologiskt (kropp), psykologiskt (själ) och andligt (ande). 

Den kroppsliga dimensionen handlar om friskhet, den själsliga handlar om en inre balans 

medan den andliga dimensionen handlar om människans förmåga att finna de djupa värdena 

i livet som ger mening och utveckling. Vid obalans av kropp, själ och ande leder till att 

människan kan uttrycka hälsoproblem, behov och begär. Eriksson (2018) beskriver 

hälsobegreppet i två delar som styrs av samhällets, sjukvården och den enskilda människans 

uppfattningar om hälsa. Den teoretiska delen beskrivs som den primära och ideala för att 

uppnå målet inom den vårdvetenskapliga verksamheten, samt den praktiska delen där målet 

är att uppnå hälsa inom hälso-och sjukvården. Vårdaren som tillämpar de teoretiska och 

praktiska hälsobegreppen bidrar således till en god vård. Vårdaren skall se hälsan som en 

helhet då den ser olika ut mellan olika människor. Människans hälsa är under ständig 

förändring under livets gång beroende på kultur, kunskap, den egna självbilden samt vilken 

vård som människan är i behov av. Att se helheten i människans hälsa bidrar till en 

helhetssyn på människan som en helhetssyn på livet. 

2.4.3 Lidande 

Enligt Eriksson (1994) beskrivs lidandet i vården med tre former, sjukdomslidande, 

livslidande och vårdlidande. Sjukdomslidande innebär det lidande som människan lider av 

på grund utav en sjukdom eller en behandling. Livslidande innebär det lidande som orsakas 

av livet och det lidande som påverkar livet som helhet. Denna form av lidande kan relateras 

till sjukdomar, trauma eller andra livshändelser. Livslidandet samspelar med människans 

existens, självuppfattning och värdighet. Vårdlidande innebär det lidande som uppstår i 

vården av patienter. Vårdlidandet uppkommer när det finns ett glapp mellan patientens 

behov och begär. Sjuksköterskors kunskap, attityd och hållning till den lidande människan 

kan vara en utlösande faktor till vårdlidande. Detta yttras i när patienten utsätts för bland 

annat kränkning, utebliven vård, fördömelse och reducerad känsla av egenvård. 

Sjuksköterskor har som ansvar att eliminera och förebygga vårdlidandet. 

2.5. Problemformulering 

I tidigare forskning framkommer det att patienter med cancersjukdom i den palliativa vården 

uttrycker behov av respekt, bekräftelse samt att bli sedda som en hel människa av 

sjuksköterskor. Patienterna har viljan att fortsätta leva ett värdigt liv som de levde innan 

insjuknandet i cancer. De upplever även att kommunikation i vården är viktigt samt att de 

existentiella frågorna skall uppmärksammas av sjuksköterskorna. Sjuksköterskor skall kunna 

se och vårda människan som hel och inte som en bakomliggande sjukdom. Sjuksköterskors 



 

9 

 

ansvar i vården av patienter innefattar bland annat att bevara hälsa, lindra lidande samt att 

ge vård på lika villkor. Det är av intresse att beskriva allmänsjuksköterskors upplevelser av 

att vårda patienter med cancersjukdom i palliativ vård. Genom en ökad kunskap om 

vårdande av patienter i palliativ vård kan förståelsen öka. Författarna till detta 

examensarbete har i åtanke att detta arbete ska gynna sjuksköterskeprofessionen i avseende 

till att sjuksköterskor skall kunna medverka för en god vård. 

3. SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med cancersjukdom i 

palliativ vård. 

4. METOD 

En kvalitativ metod enligt Segesten (2014) används för att undersöka mer om mänskliga 

fenomen som uppfattningar, erfarenheter, upplevelser, tankar, förväntningar, motiv och 

attityder. Metodens styrka är att öka förståelsen för ett visst problemområde. Då syftet med 

detta examensarbete är att undersöka upplevelser är kvalitativ metod lämpligt. Den valda 

analysmetoden utgår från Evans (2002) en systematisk litteraturstudie av bearbetat material. 

Den framtagna analysmetoden innebär att söka, granska och sammanställa kvalitativa 

artiklar utifrån det valda problemområdet och syftet. En systematisk litteraturstudie av 

bearbetat material är enligt Polit och Beck (2016) lämpligt för att beskriva subjektiva 

upplevelser. Analysmetoden beskrivs i fyra kommande steg enligt Evans (2002): insamling 

av datamaterial, identifiering av nyckelfynd, sammanställning av de framtagna nyckelfynden 

till olika teman och subteman och slutligen beskrivs det framtagna fenomenet.  

4.1 Datainsamling och urval 

Metoden påbörjades med det första steget enligt Evans (2002) som innebär att sammanställa 

datamaterial genom att söka i databaser i syfte att finna relevanta studier. Utifrån 

inklusionskriterier väljs det material som anses lämpligt för analysen. Det första steget 

påbörjades med en sökning i databaser för att få fram artiklar som tillhörde syftet (bilaga 1). 

De framtagna artiklarna som användes till detta examensarbete granskades enligt Fribergs 

(2014) kvalitetsgranskning (bilaga 2) som sedan presenterades i en framtagen matris (bilaga 

3). Datainsamlingen och urvalet av vårdvetenskapliga artiklar utgick från syftet till detta 

examensarbete. Med utgångsläge från det första steget i analysen enligt Evans (2002) 
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utfördes ett urval och en sökning av vårdvetenskapliga artiklar i enlighet med 

urvalskriterierna. Artiklarna till detta examensarbete söktes på databaserna Cinahl+. 

PubMed och SweMed+. Dessa databaser har ett utbud av vårdvetenskapliga artiklar och 

sökresultaten svarade på syftet för detta examensarbete. För att författarna till detta 

examensarbete skulle få fram trovärdiga och kritiskt granskade artiklar valdes kriterier som 

“peer-reviewed” som enligt Friberg (2014) innebär att artiklarna är granskade och bedömda 

av olika forskare. Senare valde författarna till detta examensarbete att artiklarna skulle vara 

vårdvetenskapliga, ha sjuksköterskeperspektiv, samt att artiklarnas abstract och fulltext var 

åtkomliga och skrivna på antingen svenska eller engelska. Sökningen till detta arbete 

begränsades till årtal från 2009 till 2019, då artiklarna som granskades skulle vara aktuella 

för arbetet. Denna begränsning av årtal gav ett önskat resultat, därav krävdes det inte någon 

ändring av årtal. Utifrån syftet till arbetet valdes passande sökord för ämnet för att få 

relevanta träffar som besvarade examensarbetets syfte och inte frångick ämnet. I databaserna 

Cinahl+ och PubMed gjordes en utvidgning av sökningen i form av AND mellan sökorden för 

att få den ultimata precisionen. På databasen SweMed+ gjordes sökningen i form av OCH 

mellan sökorden eftersom det är en skandinavisk databas. I en utav artikelsökningarna valde 

författarna till detta examensarbete att använda sig utav trunkering ”*” som visas i form av 

Nurse*. Trunkering användes för att få med sökordets alla böjningsformer (Östlund, 2014). 

Sökord som användes vid sökningen: Perceptions or attitudes or opinion AND Caring AND 

Palliative care AND Cancer patients, Nurses care AND nurse perceptions AND palliative care 

AND cancer patients AND caring, Nurses perceptions AND palliative care AND cancer 

patients AND caring, Palliativ vård OCH cancer patienter, Nurses descriptions AND end of 

life cancer care, Nurse* AND perception or attitudes or opinion AND cancer care AND 

palliative care or end of life care AND qualitative research or qualitative study or qualitative 

methods or interview, Nurse perception or attitudes AND nursing care AND cancer care AND 

nursing, Nurse AND patients AND interaction AND cancer AND end of life AND qualitative 

research, Hospital based nurses AND cancer patients AND home care AND qualitative AND 

semi structured interviews, Nurse experiences or perceptions or attitudes or views or feelings 

AND cancer care AND palliative care or end of life care AND qualitative research or 

qualitative study or qualitative methods or interview AND nursing (Bilaga 1). 

Inklusionskriterier innebär att sökningar av artiklar skall vara specifika och tydliga så att 

antalet sökningsträffar skall vara så ackurata som möjligt (Polit & Beck, 2016). 

Inklusionskriterier som användes i databassökningarna var att atriklarna skulle vara av 

vetenskaplig text, innehöll ämnet palliativ vård, patienter med cancersjukdom och att 

artiklarna var utifrån sjuksköterskors upplevelser. Det första som granskades i sökningen var 

artiklarnas titlar. Totalt antal titlar som lästes under artikelsökningen var 303. En senare 

granskning utfördes utifrån artiklarnas abstract för att få en snabb överblick av artiklarna. 

Totalt lästes 78 abstract. Efter en tydlig överblick av artiklarna öppnades dem i fulltext. Totalt 

lästes 31 artiklar i fulltext. När artiklarna lästes i fulltext valdes 11 artiklar för 

kvalitetsgranskning enligt Fribergs (2014) frågor. Kvalitetsgranskningen består av 14 

kvalitativa frågor som besvaras enskilt av varje artikel. De artiklar som besvarades till mer än 

tio poäng värderades som hög kvalitet. De artiklar som besvarades mellan sju och nio poäng 

värderades som medel kvalitet, medan de artiklar under sex poäng värderades som låg 

kvalitet. Exklusionskriterier i detta examensarbete var sjuksköterskor med 

specialistutbildning, barnsjuksköterskor, närstående, övriga vårdgivare och vård i specifika 
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vårdmiljöer. Detta gjordes för att förhålla sig det aktuella perspektivet, i detta fall 

sjuksköterskor. En av artiklarna (art.nr 1) benämnde i sin titel “Oncology nurses”. Efter den 

kritiska granskningen visade den sig lämplig för examensarbetets syfte. I artikeln (art.nr 1) är 

det tydligt beskrivet att sjuksköterskorna som deltog i studien inte var specialiserade inom 

onkologi, utan arbetade på en onkologisk avdelning. Ytterligare exklusionskriterium var 

medicinsk vetenskap, då detta arbete skulle omfattas av vårdvetenskapliga artiklar. Under 

kvalitetsgranskning av artiklarna valde författarna till detta examensarbete bort en artikel. 

Detta eftersom artikeln inte uppfyllde kraven för kvalitativ ansats. Totalt valde förfarttarna 11 

artiklar som var relevanta för detta examensarbetet. Sju av de valda artiklarna till detta 

examensarbete söktes i databasen Cinahl+, tre söktes i databasen PubMed och en artikel 

söktes i databasen SweMed+. 

4.2 Analys 

Analysen påbörjades enligt Evans (2002) steg två som innebär att läsa det framtagna 

datamaterialet mer än en gång för att få en helhetssyn av studierna samt identifiera och 

markera nyckelfynd som svarar på syftet. Det andra steget påbörjades genom att läsa 

materialet flera gånger individuellt och gemensamt där nyckelfynd markerades. Författarna 

till detta examensarbete använde sig utav post-it lappar där nyckelfynd som svarade på syftet 

antecknades och sammanställdes. För att lättare komma tillbaka till källan där nyckelfynden 

hittades markerades nyckelfynden i artiklarna med överstrykningspennor i två olika färger. I 

följd av detta, påbörjades en diskussion mellan författarna till detta examensarbete om de 

markerade nyckelfynden uppfyllde arbetets syfte. Det tredje steget enligt Evans (2002) 

innebär att identifiera och sortera teman. Därefter identifieras subteman utifrån 

sammanställda teman för att få en förbättrad förståelse av fenomenet. Teman identifierades 

utifrån artiklarnas likheter och skillnader med hjälp utav de markerade nyckelfynden samt 

materialet från Post-it lappar och överstrykt text i artiklarna. För att få en bättre överblick på 

de utvalda nyckelfynden diskuterades nyckelfynden mellan författarna till detta 

examensarbete. Utifrån diskussionen valdes två övergripande teman. De framtagna teman 

mynnades ut i fyra subteman som återfinns i tabell 1. Enligt Evans (2002) innebär det fjärde 

steget att beskriva fenomenet genom att varje teman skrivs ned för att se om dessa 

överstämmer med de framtagna artiklarna. Därefter uttrycks syntesen samt beskrivande 

teman och subteman. I det fjärde och sista steget beskrevs det framtagna fenomenet. Nedan 

(tabell 1) presenteras exempel på de framtagna nyckelfynden i sitt originalspråk. Vidare 

presenteras även teman och subteman. Beskrivning av teman och subteman presenteras i 

kapitlet för resultat. 

Tabell 1: Nyckelfynd, teman och subteman. 

Nyckelfynd Teman  Subteman 

(…) good relationships, full of 

respect, trust, and gratitude, can 

make patients and nurses evolve 

 

 

 

 



 

12 

 

as people, Patients are grateful for 

the help received an feel the need 

to repay it, and nurses are 

grateful for the ”life lessons” 

received from patients who help 

them grow as individuals. (Piredda 

et al., 2019, p. 6) 

(Art nr. 3) 

 

Att våga vara nära 

Kommunikationens 

betydelse 

 

En respektfull relation 

In this ward you can perform 

routine and ordinary work, write 

reports and then go home, and 

nobody will know. But if you’re 

not responsible for what you did 

for these patients, then what? 

Ethically speaking, it is 

impossible to simply pass by…. If 

I don’t feel responsible in my job, 

I will feel guilty. (Hamooleh, M-M., 

Borimnejad, L., Seyedfatemi, N., 

Tahmasebi, M., 2013, p. 6) 

(Art nr. 2) 

 

 

 

Att bli utmanad 

 

 

 

Upplevelse av 

maktlöshet 

Känslomässigt 

överväldigad 

 

4.3 Etiska överväganden 

CODEX (2019) innehåller etiska lagar, regler och riktlinjer för forskare, allmänheten och 

talar även för vilka etiska krav som skall följas i forskningsprocessen. Författarna till detta 

examensarbete åligger ansvaret för att arbetet var grundat utifrån CODEX (2019). Artiklarna 

till detta examensarbete var oberoende granskade genom “peer-reviewed”. Detta innebär att 

artiklarna är granskade och bedömda av olika forskare samt har övervägt etiska dilemman 

(Friberg, 2014). Författarna till detta examensarbete har kvalitetsgranskat de 

vårdvetenskapliga artiklarna enligt Friberg (2014) som ökade trovärdigheten och säkerställde 

att de bibehöll en hög kvalitet. I detta examensarbete framkom forskningsetiska 

överväganden. Eftersom detta examensarbete baseras på litteraturstudier fanns det risk för 

att misstolkning i det engelska språket uppstod. Enligt Källström (2017) leder bristande 

kunskaper i det engelska språket till att bedömningar av artiklarna som används till 

examensarbetet kan feltolkas då förförståelse och förutfattade meningar har en påverkan på 

uppfattningen av de valda artiklarna. Ytterligare en risk som oredlighet och plagiat kan 

uppstå i litteraturstudier. Med oredlighet menas det att en person med avsikt och 

vilseförande manipulerar eller förvränger ett vetenskapligt arbete samt ändrar arbetets 

metod och resultat. Med plagiat menas det att en person med avsikt använder sig av en 

annan forskares arbete, idéer, processer eller ett resultat, utan att ange ursprungskällan och 
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att personen får det att framstå som sitt eget. Detta förfarande bryter mot allmänna 

accepterade normer (Källström, 2017). För att undvika missledande inverkan diskuterade 

och reflekterade författarna till detta examensarbete den egna förförståelsen och förutfattade 

meningar. För att undvika plagiat, förfalskning och vilseledande datamaterial har författarna 

till detta examensarbete tagit hänsyn till hög trovärdighet genom att ha refererat enligt 

American Psychological Association (2019) manualen. Detta examensarbete skall även 

skickas via ett webbaserat system för plagiatkontroll. 

 

5. RESULTAT 

Nedan visas resultatet som beskriver sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 

cancersjukdom i palliativ vård. Av analysen framkom två teman och fyra subteman som 

sammanställdes i bifogad tabell 2. 

Tabell 2: Teman och subteman. 

Teman  Subteman 

Att våga vara nära  

Kommunikationens betydelse 

En respektfull relation 

Att bli utmanad Upplevelse av maktlöshet 

Känslomässigt överväldigad 

 

5.1 Att våga vara nära 

I resultatet framkom temat Att våga vara nära vilket är aktuellt till syftet för detta 

examensarbete. Temat visar hur sjuksköterskor upplevde relationen till patienter. Relationen 

är alltid närvarande i sjuksköterskors arbete i vården av patienter. Temat presenteras i 

framtagna subteman; Kommunikationens betydelse och en respektfull relation. 

5.1.1 Kommunikationens betydelse 

Sjuksköterskor upplevde kommunikationen som värdefull i vården av patienter med 

cancersjukdom inom palliativ vård. Sjuksköterskor upplevde att kommunikationen var en 
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bidragande faktor till att lindra oro, att ha lättare för att förstå patienternas känslor och att få 

en helhetssyn på patienterna. Kommunikationen i vården av patienter med cancersjukdom i 

livets slutskede upplevdes av sjuksköterskorna vara ett betydelsefullt verktyg (Daronco, 

Schmidt-Piovesan-Rosaneli, Loro & Kolankiewicz, 2014; da Silva & da Silva-Lima, 2014). 

Sjuksköterskorna upplevde att genom kommunikation med patienterna skapades en stark 

och nära relation som förstärkte bandet mellan de (Tan & Blackford, 2015). Enligt 

sjuksköterskorna underlättade kommunikationen till att uppmana patienterna att verbalisera 

upplevda känslor gällande sjukdomssituationen som de befann sig i, samtidigt som 

sjuksköterskor bidrog till stöd och hjälp. Sjuksköterskorna upplevde att med hjälp av 

kommunikationen kunde patienterna uttrycka egna behov, prioriteringar och preferenser 

(Piredda et al., 2019; Tay, Ang, & Hegney 2012). Sjuksköterskorna upplevde 

kommunikationen som fundamental för kvalitetsvården och relationen med patienterna i 

livets slutskede (Rylander, Fredriksson, Stenwall & Gustafsson, 2019). 

För sjuksköterskorna var det viktigt att vara ärliga när de delgav information till patienterna 

för att de lättare skulle hantera sin cancersjukdom. Sjuksköterskorna erkände att en del 

konversationer med patienterna i den palliativa vården handlade om livet och känslan av 

maktlöshet. Sjuksköterskorna upplevde att de hade kraften och benägenheten att stödja 

patienterna genom kommunikationen. En ömsesidig kommunikation enligt sjuksköterskorna 

ledde till att en vänskapsrelation uppstår. De uttryckte även att de relationer som präglades 

av närhet och empati bidrog till en bättre förståelse av patienterna i det palliativa skedet. 

(Hamooleh et al., 2013; Zheng, Guo, Dong, och Owens, 2015). Kommunikation och idel 

lyssnande, enligt sjuksköterskorna, ledde till att problem som patienterna inte alltid uttryckte 

kunde identifieras (Browall, Henoch, Melin-Johansson, Strang och Danielson, 2014). 

I worked in home health care during a weekend and had many patients to care for. I came to a 

very sick woman who I had never met before. I should have dressed a wound on her ear, but 

there was not enough dressing material. Then she said, “Sit down for a while.” Then she asked 

about death and we talked for a while about it. She was very grateful and said that what I said 

was consistent with what she was thinking. She thought it was liberating to express her 

feelings and that I did not avoid the subject. The ear was not dressed. For me, there was no 

doubt that I would sit down. I think I could answer the questions honestly. There was nothing 

uncomfortable about it. I felt happy throughout the day. The fact that I took the time. What is 

an ear in comparison with major life issues? I did not have a bad conscience for not dressing 

the ear. The essential thing is that I took the time, was present, and met her where she was 

(Browall et al., 2014, s. 639) 

Sjuksköterskorna upplevde att kommunikationen även kunde vara en belastning för dem, 

särskilt när det gällde att lämna ett dåligt besked till patienterna. Sjuksköterskorna upplevde 

även kommunikationen som ett hinder (Piredda et al., 2019; Rylander et al., 2019; Tan & 

Blackford, 2015). I vissa samtal med ett dåligt besked var hoppet det sista som 

sjuksköterskorna ville ta ifrån patienterna, det var vid dessa samtal som etiska svårigheter 

uppkom. Sjuksköterskorna upplevde en barriär för kommunikation när patienterna endast 

fokuserade på medicinska problem eller behandlingar trots att prognosen var dålig (Zheng et 

al., 2015). 
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These patients were trying their best to fight with cancer, how could you tell them there was 

not much time left? So just encourage them and tell them they would get better. It is better to 

die in hope than live in despair. (Zheng et al., 2015, s. 293) 

Sjuksköterskor beskrev att i vissa länder diskuterades inte döden och döendet med 

patienterna med cancersjukdom i livets slutskede då detta framstod som en tabu. 

Sjuksköterskor förklarade att fördomar och rädsla för cancersjukdomen var ett hinder för 

kommunikationen. Sjuksköterskorna upplevde att svårigheter som att samtala om 

cancersjukdomen i livets slutskede bidrog till att patienterna förblev mer objektiva och 

uttryckte distanserade attityder. Då dessa samtal upplevdes strida mot patienternas 

kulturella aspekter valde sjuksköterskorna istället att låta patienterna berätta om egna 

önskningar inför döden till närstående. Sjuksköterskorna erkände att de riktade ansvaret av 

att uppfylla patienternas sista önskningar inför döden till närstående för att undvika att 

engagera sig i samtalen om dessa tabun (da Silva & da Silva-Lima, 2014; Hamooleh et al., 

2013; Tay et al., 2012; Zheng et al., 2015;). ”There is absolutely no word ’death’ or ’dying’ in our 

conversations with the patients. At least I never directly say those kinds of unlucky words” (Zheng et 

al., 2015, s. 293).  

Sjuksköterskorna upplevde att kommunikationen antingen bidrog till en närhet eller en 

distans gentemot patienterna och hade en direkt påverkan på vårdkvaliteten. 

Sjuksköterskorna upplevde att kommunikationen borde vara ett verktyg för en effektiv 

interaktion med anpassningar till varje situation och patient (Rylander et al., 2019).  

5.1.2 En respektfull relation. 

Sjuksköterskor upplevde den respektfyllda relationen som en grundläggande aspekt i vården 

av patienter med cancersjukdom i palliativ vård. Sjuksköterskorna uttryckte att det bildades 

en nära relation till patienterna. När döden inträffade i den nära relationen upplevde vissa 

sjuksköterskor att det var svårt att hålla in upplevda känslor samtidigt som de skulle agera 

professionellt (Browall et al., 2014). Sjuksköterskorna strävade efter att vara nära patienterna 

för att bygga och upprätthålla patientrelationerna. De beskrev att dessa relationer berikade 

båda parterna, det vill säga sjuksköterskorna och patienterna, med livserfarenheter (Zheng et 

al., 2015). Sjuksköterskorna försökte stödja patienterna med respekt och ömsesidighet då det 

har en betydande roll för utvecklandet som individer för de båda parterna (Chan, Lee & 

Chan, 2013; Daronco et al., 2014; Piredda et al., 2019; Tay et al., 2012). ”Dependence becomes 

a path in which we grow together; it’s a progressive growth, it’s a giving, it’s an exchange” (Piredda et 

al., 2019, s. 5). 

Sjuksköterskorna upplevde att patienterna var i behov av relationen med dem samtidigt som 

de också uttryckte att relationen är grundläggande i livets slutskede (Piredda et al., 2019). 

”When they suffer, we also suffer. Then you are powerless. You cannot make a difference if they don’t 

allow you, if they don’t allow you to change the bed, to wash their hair (…) It becomes frustrating, 

terrible” (Piredda et al., 2019, s. 4). 

Sjuksköterskor beskrev att relationen med patienterna var den mest betydande för 

sjuksköterskorna, då det var mycket som de fick veta som inte berättades för andra 
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yrkesgrupper, exempelvis läkare. Detta hjälpte sjuksköterskorna att stödja en relation till 

patienterna med känsla och hopp (Reinke, Shannon, Engelberg, Young & Curtis, 2010). 

Sjuksköterskorna upplevde att respekt var mycket viktigt i den palliativa vården av patienter 

med cancersjukdom. Sjuksköterskor som visade respekt för patientens värdighet fick en 

helhetssyn för den enskilda individen. Sjuksköterskorna fortsatte att beskriva hur betydelsen 

av en visad respekt för patienternas värdighet bidrog till en bättre vård av patienterna i livets 

slutskede. När patienternas värdighet bevarades kände sjuksköterskorna sig mer kraftfulla 

och hade en positiv bild om omvårdnaden av patienterna. I vården av patienterna med cancer 

i livets slutskede upplevde sjuksköterskorna att de hade en betydande roll som lyssnare, 

rådgivare och var tillitsfulla. Sjuksköterskor upplevde även att empati hade en nyckelroll för 

den respektfulla relationen (Daronco et al., 2014; Hamooleh et al., 2013; Zheng et al., 2015).” 

In my opinion, palliative care for cancer patients means that the nurse can calm the patient with the 

respect he or she offers and by inducing a good sense of respect to the patient” (Hamooleh et al., 2013, 

s.4). 

Sjuksköterskor beskrev att ett upprätthållande av patienternas värdighet, ett spirituellt stöd, 

samt förståelse för den religiösa bakgrunden var avgörande för vården av patienter med 

cancer i den palliativa vården. Sjuksköterskor upplevde svårigheter av att bemöta 

patienternas sorg över orättvisorna av att inte vara frisk och att de befann sig i det palliativa 

skedet. I dessa situationer upplevde sjuksköterskorna att patienterna var utmanade och 

krävande. Dessa upplevelser gav upphov till ångest för dem. Sjuksköterskorna kände att det 

var viktigt att bemöta patienterna med empati och respekt i dessa situationer (Daronco et al., 

2014). Det var viktigt för sjuksköterskorna att erbjuda patienter ett särskilt stöd och bemöta 

dem med förståelse. Sjuksköterskorna uttryckte betydelsen av att bemöta patienternas tankar 

om döden. Under samtal om döden med patienterna hade sjuksköterskor lyssnat och gett 

patienterna den tid som de behövde utan att byta samtalsämne (Chan et al., 2013; Piredda et 

al., 2019; Rylander et al., 2019). Sjuksköterskor upplevde dilemman i vården av patienter 

med cancer i livets slutskede. En utav de dilemman var när sjuksköterskorna vårdade 

patienter under en längre tid utan att de var medvetna om patienternas sista önskemål och 

hur kroppen skulle tas hand om efter döden (Hamooleh et al., 2013). Sjuksköterskor stod 

även inför en utmaning där patienternas religiösa tro kunde påverka acceptansen för döden 

(Tay et al., 2012). 

Their religion plays a very important part...the Muslim...they are quite acceptable...when they 

can accept... that they are dying, so it’s easier to communicate. The anxiety, the anger...the 

frustration...or even...the sorrow of dying, somehow it’s not there...Then, followed by 

Christians...They prepare themselves to, to be with the Lord. Then, they are happier...the 

Buddhists...they can’t really let go...the Buddhists believe that...they are going to 

reincarnate...So basically, we’ve done a lot of wrong things...Your conscious will haunt 

you...[therefore] they [are] pretty distressed (Tay et al., 2012, s. 2653). 

Sjuksköterskor upplevde att beröring, uttryck av tillgivenhet och gester som att uppfylla 

patienterna önskemål bidrog till en bättre livskvalitet för patienterna med cancer i det 

palliativa skedet (Daronco et al., 2014). ”(….) care comes from the desire to meet their needs, talk, 

give affection, attention, because they need that kind word or a handshake. Being close, pay attention 

to him, show him interest … is enough for them at this time” (Daronco et al., 2014, s. 661). 
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Sjuksköterskor beskrev vikten av att tillgodose patienternas behov och att ge stöd även när 

patienterna befann sig i livets slutskede. Trots att patienterna befann sig i livets slutskede 

med cancersjukdom som inte gick att bota, ville sjuksköterskorna uppmärksamma att det var 

viktigt med kärlek, uppmärksamhet och bästa möjliga vård (Browall et al., 2014; Hamooleh 

et al., 2013; Tay et al., 2012; Zheng et al., 2015).  

 

 

5.2 Att bli utmanad 

 

I resultatet framkom temat att bli utmanad då sjuksköterskor upplevde olika utmaningar i 

vård av patienter med cancer inom den palliativa vården. Upplevelse av maktlöshet och 

känslomässigt överväldigad var de vanligaste utmaningarna för sjuksköterskor i vården av 

patienter med cancersjukdom i livets slutskede. Dessa ovannämnda utmaningar presenteras 

som framtagna subteman med rubrik; upplevelse av maktlöshet och känslomässigt 

överväldigad. 

5.2.1 Upplevelse av maktlöshet 

Sjuksköterskor upplevde maktlöshet i vården av patienterna när de var tvungna att 

undanhålla viktig information om undersökningar eller resultat av tester ifrån patienterna 

innan det gavs tillåtelse till det. Det vanligaste dilemmat som uppstod var när patienterna 

inte hann berätta i tid för de närstående och särskilt för de patienter som hade egna barn om 

allvarligheten i sjukdomen eller om den dåliga prognosen. Detta resulterade i att närstående 

till dessa patienter inte fick möjlighet att utnyttja den begränsade tiden och inte kunde säga 

vad de ville till varandra. Sjuksköterskorna påverkades starkt av detta eftersom de ansåg att 

det var viktigt att patienterna utnyttjade tiden tillsammans med närstående och inte lade 

energi på att ställa fel frågor (Browall et al., 2014; Reinke et al., 2010). 

One of our doctors has a hard time being upfront with the patient and telling them what their 

status is. Then the patient said to me, ‘‘Well I’m not terminal or anything am I?’’ and I am 

thinking, ‘‘Of course you are…you have lung cancer.’’ It’s a hard thing when the doctor hasn’t 

told the patient what is going on with them. So sometimes I’ll just say to the doctor, ‘‘Can you 

please tell them because they don’t have a clue that things are not going well here (Reinke et 

al., 2010, s. 987). 

Sjuksköterskorna upplevde maktlöshet vid bristande teamarbete. De upplevde att 

teamarbetet var bristande när de var tvungna att jaga läkarna för att göra saker i tid för 

patienternas skull och när läkarna gav löften till patienterna som de inte kunde hålla. Detta 

påverkade sjuksköterskorna som hade en nära kontakt med patienterna eftersom de 

uttryckte frustrationer på dem (Tan & Blackford, 2015). Sjuksköterskorna upplevde även att 
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det var viktigt att de delgavs information av läkarna om vad som redan var sagt till 

patienterna för att kunna tillgodose patienternas behov av informationen. De uttryckte 

känsla av maktlöshet, otillräcklighet och utanförskap eftersom patienterna misstrodde att 

sjuksköterskorna bevarade information från dem eller inte berättade allt (Browall et al., 

2014; Reinke et al., 2010). 

So when the [physician] didn’t address life expectancy with him and then he asked me those 

questions, I tried to answer to the best of my ability. But my area of expertise is not prognosis. 

So I felt like it created tension between me and the patient because they want accurate 

information and I could only provide some of it. So if possible, I will try to be present during 

the visit with the physician and the patient (Reinke et al., 2010, s. 987). 

 När sjuksköterskorna ansåg att patienterna inte fick fullständig information om sin prognos 

använde de olika strategier för att möta patienternas frågor. En vanlig strategi som 

sjuksköterskorna använde var att närvara under läkarsamtal med patienter (Reinke et al., 

2010). Sjuksköterskorna upplevde även maktlöshet när patienterna kände sig isolerade och 

ensamma på grund utav privata orsaker. Sjuksköterskorna beskrev dessa privata orsaker som 

exempelvis när patienterna var i ett avancerat stadium i sin cancersjukdom. Vanliga exempel 

som framkom var då patienterna drog sig tillbaka, när de inte tålde att möta närstående och 

när de närstående inte hade möjlighet att besöka patienterna (Hamooleh et al., 2013). Ett 

annat exempel som sjuksköterskorna upplevde maktlöshet över var när patienterna inte hade 

möjlighet att spendera tid med egna barn. Sjuksköterskorna som hade småbarn i samma 

ålder som patienternas tyckte att det var svårt att bibehålla ett professionellt avstånd till de. 

Sjuksköterskorna kände sig maktlösa när unga patienter befann sig i livets slutskede inte fick 

möjlighet att själva bli föräldrar (Browall et al., 2014). 

A young woman came to us with suspected malignancy. After examination and testing it was 

revealed that there was a large tumour, which had grown over many other important organs. It 

was not a good prognosis for survival. The woman in question was so young that she thought 

that she had not had time to LIVE. No family of her own with husband and children. Afraid to 

die. Did not want to die. We who nursed her felt powerless. Could not help her in any good 

way. How could we comfort her, when we could go home to our homes in the afternoons, home 

to our children? A large part of her bitterness was that she would not have time to have a baby 

and she was a little aggressive towards us as we were healthy (Browall et al., 2014, s. 639). 

Sjuksköterskor upplevde en känsla av maktlöshet och rädsla när de var tvungna att ta ifrån 

patienters hopp. Detta yttrade sig när de inte kunde vara ärliga med patienterna vid 

exempelvis överlämnande av dåliga besked då de var rädda att ta ifrån patienterna hoppet. 

Samtidigt som sjuksköterskorna även uttryckte rädsla över att ge patienterna för mycket 

hopp när det inte var realistiskt att möjliggöra (Zheng et al., 2015). 

5.2.2 Känslomässigt överväldigad 

Sjuksköterskor upplevde sig känslomässigt överväldigade vid vård av patienter med 

cancersjukdom inom palliativ vård. Sjuksköterskorna påpekade att de inte kände sig som 
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kompetenta vårdgivare även när de försökte sitt bästa. De upplevde att de hade en önskan att 

någon som hade mer erfarenhet inom den palliativa vården av patienter med cancersjukdom 

visade de hur de kunde hantera svåra situationer (Browall et al., 2014; Zheng et al., 2015). 

”All night I go to the wards numerous times… I don’t wish them die on my shift. It might bring 

unexpected troubles, a medical dispute… I don’t want to experience that” (Zheng et al., 2015, s. 293). 

Situationer som sjuksköterskorna upplevde svåra att hantera kunde exempelvis vara när 

patienterna uppvisade negativa känslor och var i behov av psykiskt stöd i livets slutskede. 

Sjuksköterskorna upplevde sig otillräckliga i situationer där patienterna var i behov av 

psykiskt stöd. Sjuksköterskorna upplevde starka känslor och lidande på grund av svårighet av 

att hantera situationer när patienterna närmade sig livets slut. Svårigheter med att leva med 

patienternas lidande, smärta och vid livets slutskede återspeglade sjuksköterskornas 

professionella oförberedelse. (Browall et al., 2014; Zheng et al., 2015). Sjuksköterskor 

upplevde att de hade svårt att släppa tanken av de patienter som berörde de närmst under 

vårdtiden och när patienterna gick bort (Daronco et al., 2014). ”If his condition was stable, I 

think, ’Hum, it’s a good day” But if it was worsening dramatically, I would think it all day long and feel 

fearful even just hear his bed number” (Zheng et al., 2015, s. 293). 

Sjuksköterskorna upplevde en lättnad när de själva kunde visa öppenhet då detta 

underlättade för patienterna att prata öppet om känslorna när det gällde livets slutskede. 

Sjuksköterskorna var även tveksamma över hur mycket öppenhet de kunde delge med 

patienterna men vanligtvis gav patienterna själva tillstånd till att påbörja samtal om livets 

slutskede (Zheng et al., 2015). Sjuksköterskor belyste vikten av att ha modet att vara 

känslomässig och att ta sig tid att sitta ner och låta patienterna få berätta sin historia 

(Browall et al., 2014; Daronco et al., 2014). 

Tried to keep in mind that she was in need of help and did not mean to be difficult. Difficult to 

answer her questions, why do I feel so bad? Will I die today? Hard not to feel sorry for her but 

sometimes hard to get the patience to suffice. Many perceived that as nagging but I thought it 

was the most sad, as she was so anxious (Browall et al., 2014, s. 639). 

Sjuksköterskorna beskrev hur viktigt det var att bemöta patienter på samma sätt som innan 

de blev sjuka. Detta för att hjälpa patienterna att undvika förlusten av identitet och känslan 

för normalitet. Sjuksköterskor upplevde att patienternas sorg vanligtvis omfattades av förlust 

av identitet och känsla av vad som är jag. Det var mycket svårt för sjuksköterskorna att möta 

dessa känslor av att vara annorlunda och de frustrationer som patienterna utvecklade över 

detta (Browall et al., 2014; Daronco et al., 2014; Zheng et al., 2015). 

6. DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras resultat, metod, samt etiska aspekter. I resultatet diskuteras 

resultatet av detta examensarbete mot det valda vårdvetenskapliga perspektivet samt i 
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relation till tidigare forskning. I metoden diskuteras styrkor och svagheter med den valda 

metoden till detta examensarbete. I de etiska aspekterna diskuteras hur de etiska 

övervägandena har följts i detta examensarbete samt vilka etiska svårigheter som dök upp 

under arbetets gång. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet till detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter med cancersjukdom i palliativ vård. 

I resultatet framkom två övergripande teman som beskrev sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda: att våga vara nära och att bli utmanad. I resultatet under temat att våga vara nära 

framkom det att en respektfull relation samt kommunikation hade stor betydelse i vården. 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) präglas den respektfyllda relationen av att 

sjuksköterskor tar hänsyn till patienters autonomi, värdighet, respekt och integritet. 

Resultatet visade att sjuksköterskor strävade efter en fungerande relation till patienterna för 

att förbättra vården och livskvaliteten. Vidare framkom det i resultatet att den nära 

relationen till patienter upplevdes även som påfrestande. Detta när sjuksköterskor vårdade 

patienter under en längre period och blev en del av patienternas liv. Den nära relationen till 

patienter orsakade sorg och tomhet hos sjuksköterskor när patienterna dog. Detta kan 

kopplas till Eriksson (2012) som beskriver att sjuksköterskor som vårdare skall vandra med 

patienterna och dela lidandet när patienters krafter brister eller inte räcker till. I tidigare 

forskning framkom det att patienterna betonade vikten av respekt i den nära relationen med 

sjuksköterskor. Patienter med cancersjukdom i den palliativa vården upplevde sig sårbara 

och därmed i behov av att integriteten, värdigheten och autonomin respekterades (Huang et 

al., 2018; Sæteren et al., 2011). Eriksson (2015) beskriver att vårdrelationen mellan vårdare 

och patienter är som en byggsten som utgår från vårdprocessens natur och ömsesidighet. 

Vårdrelationen till patienterna tvingas inte fram utan uppstår på ett naturligt och ädelt sätt. 

Det är viktigt att vårdarna bekräftar patienter med kärlek och omtanke. Detta kopplas även 

till Svensk sjuksköterskeförening (2017) som beskriver att den goda vårdrelationen till 

patienter etablerar en förtroendefull och god omvårdnad som leder till en bevarad integritet 

och värdighet. 

Resultatet visade att kommunikationen var en viktig byggsten i sjuksköterskors vårdrelation 

med patienter. En ömsesidig kommunikation bidrog till stöd och var ett viktigt verktyg för 

sjuksköterskor i den palliativa vården av patienter med cancersjukdom. Sjuksköterskor 

upplevde att de med hjälp av kommunikation gjorde det lättare för patienter att uttrycka 

upplevda behov, prioriteringar och preferenser. Patienter med cancersjukdom i palliativ vård 

upplevde att en god kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter bidrog till trygghet 

(Fliedner et al., 2019; Kastbom et al., 2017). I resultatet framgick det att kommunikationen 

även kunde innebära en belastning och hinder för sjuksköterskor. Hinder som bland annat 

består av att sjuksköterskor inte kunde tala öppet om döden bidrog till en distans från den 

nära relationen till patienter. Dessa hinder framkom hos vissa kulturer på grund av att döden 

framstod som tabu. Det framkom likheter med den tidigare forskningen där patienterna 
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valde att dölja sin cancersjukdom och inte tala öppet om de eftersom det framstod som en 

tabu (Huang et al, 2018). Samtal om en försämrad prognos upplevdes som en belastning för 

sjuksköterskor då det var vid dessa samtal som etiska svårigheter uppkom. Detta kan 

relateras till tidigare forskning där patienter beskrev att de helst ville undvika samtal 

angående en försämrad prognos då detta gav upphov till känsla av att de inte hann göra allt 

de önskade sig (Kastbom et al., 2017; Rovers et al., 2019; Sherman et al., 2018). Enligt 

Patientlagen (SFS 2014:821) beskrivet i 1 § har patienterna rätt till information, samt vård 

och behandling. Detta ska utföras med patientens samtycke. Detta kan kopplas till tidigare 

forskning där vissa patienter inte ville få någon sorts information angående en försämrad 

prognos och därmed medverka i vården av den. Detta strider mot Patientlagen (SFS 

2014:821) beskrivet i 1 § då det ligger i hälso- och sjukvårdspersonalens ansvarsområde att 

informera och göra patienten delaktig i vården. Samtidigt som Svensk sjuksköterskeförening 

(2017) beskriver sjuksköterskans ansvarsområden gällande att bevara integritet, autonomi 

och värdighet. Ett etiskt dilemma uppstår då sjuksköterskor enligt Patientlagen (SFS 

2014:821) beskrivet i 1 § har skyldighet att lämna viktig information till patienter samtidigt 

som Svensk sjuksköterskeförening (2017) skall värna om patienternas värdighet, integritet 

och autonomi. Om sjuksköterskorna i detta fall väljer att delge informationen till patienterna 

finns risken att strida mot patienternas självbestämmande. Patientlagen (SFS 2014:821) 

beskrivet i 2 § uttrycker även att inga beslut kan tas utan patienternas medgivande. Genom 

att sjuksköterskor följer lagen finns det risk att patienternas autonomi, värdighet och 

integritet inte bevaras (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Resultatet visade att i den palliativa vården av patienter med cancersjukdom hade hopp, 

religion och spirituellt stöd stor betydelse för både sjuksköterskor och patienter. 

Sjuksköterskor bemötte patienternas religiösa bakgrund med respekt och förståelse. Det var 

viktigt för sjuksköterskorna att bevara och ha förståelse för patienternas religiösa tro för att 

kunna utforma vården efter de. I livets slutskede upplevdes patienternas spirituella behov 

som viktiga för sjuksköterskorna att tillgodose. Det spirituella stödet var viktigt i vården av 

patienter då frågor och funderingar om döden uppkom hos de. Sjuksköterskor stödde de 

spirituella frågorna genom att ge tid och lyssna på patienterna. Detta kan kopplas till 

Eriksson (2012) som betonar vikten av att vårdaren skall se människan som helhet bestående 

av kropp, själ och ande. Tidigare forskning visade att patienter upplevde behov av att prata 

om de existentiella och andliga frågorna. Det var inte lätt för dem att påbörja och leda 

samtalen i detta ämne därav var sjuksköterskors initiativ väldigt uppskattat (Kyota & Kanda, 

2019; Mok et al., 2010; Olsson et al., 2011). Patienterna talade helst om kampen och 

överlevnaden än om döden själv. De talade hellre med sjuksköterskor om dessa existentiella 

frågor än med närstående, då vårdrelationen inte krävde att de visade sig starka. Patienterna 

ville vara starka framför närstående för att bespara dem lidandet. Genom att undvika 

samtalen om döden försökte patienterna fly från lidandet. De föredrog istället att prata om 

kampen och överlevnaden (Johnston et al., 2012) 

Patienterna talade om hoppet som det enda som finns kvar när allt annat försvinner. Hoppet 

gav dem känsla av frihet och självständighet i livets slutskede samtidigt som den även utlöste 

positiva tankar och motivation till att vara starka (Huang et al., 2018; Kastbom et al., 2017; 

Mok et al., 2010; Olsson et al., 2011). I resultatet beskrevs det att sjuksköterskor balanserade 
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mellan att ge och ta ifrån patienterna hoppet. Sjuksköterskorna ville vara realistiska och inte 

lova patienterna för mycket då detta kunde leda till att patienterna missuppfattade den egna 

situationen i livets slutskede. Samtidigt ville sjuksköterskorna stödja patienterna till att 

behålla hoppet som ledde till en bättre livskvalitet. Känslan av tro, hopp och kärlek kan 

kopplas till Eriksson (2015) som beskriver att genom att stödja patienters hopp, tro och 

kärlek främjas en god livskvalitet för patienter. Vikten av att tillgodose en god livskvalitet för 

patienter kopplas även till Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 2017:30) som beskriver att 

bevarandet av patienters värdighet samt genom att tillgodose behov av säkerhet och trygghet 

främjas en vård av god kvalitet.  

I resultatet framkom det att sjuksköterskor i den palliativa vården av patienter med 

cancersjukdom berikades av starka känslor som exempelvis maktlöshet och rädsla. Resultatet 

visade att sjuksköterskor ofta hamnade i situationer där de kände sig otillräckliga för 

patienterna. Maktlösheten visade sig i olika former. Exempelvis när samarbetet med olika 

yrkesgrupper inte fungerade som det skulle. Detta påverkade sjuksköterskors arbete med 

patienterna. Sjuksköterskors otillräcklighet baserades på att de kände sig begränsade i vissa 

situationer. Situationer där samarbetet med läkarna inte fungerade och som ledde till att 

sjuksköterskor kände sig utanför i vården av patienterna. De situationerna ledde även till att 

den nära relationen som sjuksköterskorna hade till patienterna påverkades då patienterna 

tappade förtroende till de. För att skapa en tryggare miljö för patienterna bestämde sig 

sjuksköterskorna att vara delaktiga i ronder och samtal tillsammans med teamet och 

patienterna. Detta kopplas till International council of nurses (2012) i The ICN code of ethics 

for nurses där det i sjuksköterskans ansvarsområden gäller att samarbeta och föra dialog 

med övriga yrkeskategorier i den patientnära omvårdnaden. Vidare beskrivs det i resultatet 

att sjuksköterskor kände sig även maktlösa när de inte kunde påverka patienternas situation. 

Sjuksköterskor som redan hade en nära relation till de kunde leva sig in i patienternas 

situation. Att se när patienterna isolerade sig i ensamhet och inte längre ville träffa 

närstående utlöste känslor av maktlöshet och otillräcklighet hos sjuksköterskorna. 

Patienternas livssituation påverkade sjuksköterskorna känslomässigt, speciellt när de såg 

likheter mellan patienterna och de själva. Ett vanligt exempel var när patienterna hade egna 

barn i samma ålder eller när patienterna var i samma ålder som sjuksköterskornas egna barn. 

Enligt Eriksson (1994) skall vårdare ha kunskap och förståelse för de olika formerna av 

lidande, sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Detta kan kopplas till resultatet där 

sjuksköterskor skall lindra lidande som uppstår på grund av en sjukdom, sjukdomslidande. 

Tidigare forskning beskrev att patienter som isolerade sig i livets slutskede gjorde detta på 

grund av rädsla för att bli betraktade som ett offer för cancersjukdomen (Rovers et al., 2019). 

Patienterna ville inte förlora kontrollen då detta ledde till att de blev beroende av andra och 

förlorade autonomin (Kastbom et al., 2017; Sherman et al., 2018). Patienterna var även rädda 

för att lämnas ensamma och uttryckte ett starkt behov av närhet (Rovers et al., 2019). 

Erikson (2015) beskriver att vårdare skall våga gå utanför sig själv för att visa omtanke om 

den andre. Sjuksköterskor ska i sin vårdhandling präglas av värme, närhet och beröring. 

Vidare beskriver Eriksson (2015) de fem grundformerna i vårdhandlingen, leken som 

assimilation, den lustbetonade leken, den skapande leken, leken som uttryck för önskningar 

och leken som prövning och övning. Leken förs samman med lärandet vilket är viktigt för 
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vårdandet. Lärandet handlar om att vårdaren bidrar till en utveckling och en ständig 

förändring för patienterna.  

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde starka känslor i vården av patienter med 

cancer i livets slutskede. Ju längre tid de vårdade patienterna, desto starkare avtryck lämnade 

de på sjuksköterskorna. Dessa avtryck väckte ett känslomässigt överväldigande hos 

sjuksköterskorna. Det framkom att sjuksköterskor upplevde både positiva och negativa 

känslor i den palliativa vården av patienter med cancer. De positiva känslorna var lättnaden 

av att tala öppet med patienterna utom sin profession. Att sjuksköterskor fanns där mer som 

en vän bortom yrkesprofessionen resulterade i att patienter talade öppet om egna känslor 

inför livets slutskede. Detta kan kopplas till Eriksson som belyser vikten av att vårdaren skall 

se människan som en helhet där hälsan ser olika ut mellan olika människor. För att bidra till 

en god vård för patienterna skall vårdaren tillämpa de teoretiska och praktiska 

hälsobegreppen. Patienter som bemöttes som en individ och inte som cancersjukdomen 

bibehöll kontroll och ansvar över det egna livet. Genom att bli bekräftad av sjuksköterskor 

kände patienterna sig som en hel människa (Kastbom et al., 2017; Johnston et al., 2012; 

Olsson et al., 2011; Sherman et al., 2018).  

Patienterna mådde dåligt och kände sig oförstådda på grund av cancersjukdomen. De kände 

en förlust av den fysiska förmågan och kontroll samtidigt som de kände rädsla att förlora 

nära relationer. De uttryckte viljan av att bli respekterade av sjuksköterskor som en unik 

individ. Med detta menade patienterna att de inte ville generaliseras med andra patienter 

med cancersjukdom. Brist på denna respekt ledde till att patienterna kände sig objektifierade 

och att integriteten kränktes (Huang et al., 2018; Johnston et al., 2012; Sæteren et al., 2011). 

I resultatet framkom en likhet angående undvikandet av objektifiering av patienter. Det var 

viktigt att sjuksköterskor bemötte patienter individuellt och bevarade kontinuitet i den 

palliativa vården av patienter med cancer. Detta var även viktigt för att undvika att ett 

vårdlidande uppstod (Ansari et al., 2019). Enligt Eriksson (1994) uppkommer ett vårdlidande 

i samband med vården där sjuksköterskorna kan vara en utlösande faktor. Vårdlidande 

består av bland annat kränkning, utebliven vård, fördömelse och reducerad känsla av 

egenvård. Sjuksköterskor har som ansvar att förebygga och eliminera vårdlidande. En direkt 

koppling görs även till Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) som beskriver att vården skall 

utformas av respekt och omtanke och genomföras i enlighet med patienten.  

6.2 Metoddiskussion 

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

patienter med cancersjukdom i palliativ vård. Syftet till detta examensarbete var i åtanke 

under hela arbetets gång. Den valda metoden till examensarbetet var en systematisk 

litteraturstudie med kvalitativ ansats enligt Evans (2002). Materialet som användes till 

examensarbetet var av kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar. Den valda metoden utgick från 

att sammanställa tidigare forskning av kvalitativ ansats inom problemområdet. Den 

kvalitativa ansatsen var lämplig för att besvara syftet samtidigt som den ökade 

trovärdigheten och bidrog till att examensarbetet var av god kvalitet. Författarna till detta 
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examensarbete ansåg denna metod som passande för examensarbetets syfte då den var 

subjektiv samt beskrev människors egna upplevelser och erfarenheter. 

Polit och Beck (2016) beskriver att metoden som används till syftet skall vara mätbart. Precis 

som trovärdighet är giltighet ett viktigt kriterium för att utvärdera metoder som används till 

syftet. Genom att den valda metoden var användbar i förhållande till syftet förhöll sig detta 

examensarbete till giltighet. Examensarbetet förhöll sig även till överförbarhet. 

Överförbarhet enligt Polit och Beck (2016) innebär att examensarbetets resultat skrivs på ett 

sätt som är överförbart till andra populationer än den studerade, berör fenomenet och är 

relevant. Detta examensarbete förhöll sig till överförbarhet genom att det valda materialet 

var från olika länder såsom Kina, Iran, Brasilien, Singapore, USA, Italien och Irland. Det 

framkom styrkor och svagheter med att använda material från olika länder. Styrkor med 

detta var att genom att ta del av olika länders välfärdssystem än enbart Sverige förblev 

överförbarheten hög. Detta bidrog även till att examensarbetets resultat kan användas i 

andra kontexter än enbart i Sverige. Svagheter med detta var att det svenska materialet var 

mer anpassat för vården i Sverige, dock diskuteras det av författarna till detta examensarbete 

att överförbarheten då förblir sämre. 

I början av sökningen bestämdes det av författarna till detta examensarbete att artiklarna 

inte skulle vara äldre än fem år. Allt eftersom det funna materialet granskades uppkom en del 

artiklar som svarade väl på syftet men var äldre än fem år. Därav ändrades då tidsintervallet 

från fem till tio år, 2009–2019. Materialet till detta examensarbete söktes i flera olika 

vårdvetenskapliga databaser för att få ett bredare utbud av material. Författarna till 

examensarbetet valde endast vårdvetenskapliga artiklar som var peer-reviewed. Peer-

reviewed enligt Polit & Beck (2016) innebär att olika forskare har granskat och bedömt 

artiklarna som i sin tur ökar tillförlitligheten för innehållet. 

En annan metod som ansågs lämplig till detta examensarbete var empirisk studie med 

intervjuer av sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med cancer i palliativ vård. 

Författarna till examensarbetet diskuterade både för och nackdelar med en empirisk studie. 

Då upptäcktes både styrkor och svagheter med en denna metod. Styrkorna med en empirisk 

studie skulle vara att författarna kunde ta del av de intervjuade sjuksköterskornas egna 

upplevelser o erfarenheter på djupet. Svagheterna med empirisk studie skulle vara att 

författarna inte hade tillräcklig med kunskap om genomförandet av intervjuer samt att det 

fanns risk för att inte hinna med tiden som var utsatt för detta examensarbete. Författarna 

till examensarbetet kände sig mer förberedda på Evans (2002) metod då kunskap och 

färdigheter om metoden fanns redan vid påbörjandet av examensarbetet. 

Författarna till detta examensarbete har träffats fem gånger i veckan för att planera, 

strukturera upp, diskutera, genomföra samt analysera arbetets resultat. Under arbetets gång 

har övrig tid tillägnats åt att söka, granska samt sammanställa vårdvetenskapliga artiklar. 

Detta för att författarna skulle hålla fokus på ämnet samt förbli konsekventa till arbetet och 

inte låtas distraheras av annat. Författarnas samarbete har under arbetets gång visat sig vara 

välfungerande då alla delar av examensarbetet har kunnat genomföras och diskuterats i 

gemenskap.  
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6.3 Etikdiskussion 

Författarna till detta examensarbete eftersträvade att resultatet till detta examensarbete 

skulle vara tillförlitlig och har därför förhållit sig och respekterat etiska regler och riktlinjer 

för forskning enligt CODEX (2019). Examensarbetet har refererats och citerats enligt APA 

(2019) i syfte att undvika oredlighet i forskning samt att förstärka trovärdigheten. Enligt 

CODEX (2019) innebär oredlighet inom forskningsområdet att förfalska, plagiera, stjäla och 

att tillägna sig egna data. Sjuksköterskors ansvarsområde ser olika ut i olika länder därför 

valdes artiklar med benämningen ”vårdpersonal” bort för att endast förhålla sig till artiklar 

med sjuksköterskors perspektiv. Detta stärks även i enlighet med International council of 

nurses (2012) i The ICN code of ethics for nurses för att få en internationell överblick av 

sjuksköterskas ansvarsområde. Ett problem som uppstod var författarnas bristande 

kunskaper i det engelska språket vilket kunde ha påverkat arbetets resultat. För att undvika 

att misstolka engelska ord använde sig författarna utav ”Google översätt”. Då det upptäcktes 

brister i denna översättningsbas användes istället ett engelsk-svenskt lexikon i syfte att 

översätta ord som tidigare var fel översatta. För att undvika att förförståelsen påverkade 

resultatet av analysen diskuterade författarna till en början de egna erfarenheterna och 

åsikterna inom ämnet. Författarna till examensarbetet stärkte även detta med att läsa 

artiklarna individuellt och diskuterade innehållet gemensamt.  

7 SLUTSATSER 

Examensarbetets syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 

med cancersjukdom i palliativ vård. Sjuksköterskors upplevelser var i fokus under hela 

analysen och mynnade ut i två teman. Resultatet visade att sjuksköterskor som vårdade 

palliativt upplevde både positiva och negativa känslor. Det framkom att sjuksköterskor bland 

annat upplevde sitt arbete som meningsfullt och givande vid vård av patienter med 

cancersjukdom i livets slutskede. Detta eftersom sjuksköterskor värdesatte den nära vården 

och relationen till patienterna. Det som tydligt framkom i resultatet var att sjuksköterskor 

betonade vikten av den nära relationen och kommunikationen som var avgörande i vården av 

patienterna. Vissa sjuksköterskor upplevde även sorg och maktlöshet i vården av patienter. 

Den nära relationen hade även nackdelar då sjuksköterskor upplevde att de förlorade en del 

av sig själva när patienter som de hade en nära relation till försämrades eller gick bort. Vissa 

sjuksköterskor uttryckte att de hade svårt att hitta en balans mellan arbetsliv och privatliv då 

de ofta tog med arbetet hem. De erkände svårigheter i yrkesprofessionen med att lämna 

känslorna åt sidan i den palliativa vården av patienter med cancer, vilket gav upphov till ett 

känslomässigt överväldigande hos de. Sjuksköterskor upplevde den bristande 

kunskapsluckan i den palliativa vården och uttryckte önskan att skaffa mera erfarenheter. En 

del sjuksköterskor önskade även en bredare utbildning i den palliativa vården av patienter 

med cancersjukdom. 
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8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Att vårda patienter med cancer i den palliativa vården är både givande och påfrestande. Det 

finns gott om forskning om palliativ vård av patienter, dock väldigt lite om palliativ vård av 

patienter med cancersjukdom. Både sjuksköterskor och patienter uttrycker stort behov av det 

psykosociala stödet. Mer forskning inom detta område skulle behövas utifrån sjuksköterskors 

och patienters perspektiv. Vidare är det önskvärt med publicerat vårdvetenskaplig forskning 

om sjuksköterskors upplevelser av det psykosociala stödet när de vårdar patienter med 

cancersjukdom i livets slutskede.  
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Hög 

14 poäng 

Nr.6 Chan, H-Y-L., 

Lee, L-H., Chan, 

C-W-H. 

The perceptions 

and Experiences of 

Nurses and 

Bereaved Families 

Towards 

Supportive 

Care in 

Cancer 

 

Syftet är att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

vård patienter med 

Ansats: Kvalitativ 

studie 

 

Resultatet visar att sjuksköterskorna 

identifierade tre beståndsdelar som u 

kunna förbättras: vård vid förlust, 

känslomässigt svar, och 

Hög 

14 poäng 



 

4 

 

Bereavement Care 

in an Oncological 

Unit 

2013 

China 

 

cancer i livets 

slutskede 

Deltagare: 15 

sjuksköterskor 

 

Datainsamling: 

halvstrukturerade 

intervjuer 

 

Analys/Design: 

Innehållsanalys 

kompetensbehov att vårda vid livets 

slutskede. 

Nr.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinke, L-F., 

Shannon, S-E., 

Engelberg, R-A., 

Young, J-P., 

Curtis, J-R. 

Supporting Hope 

and Prognostic 

Information: 

Nurses’ 

Perspectives on 

Their Role When 

Patients Have Life-

Limiting Prognoses 

Journal of 

Pain and 

Symptom 

Manageme

nt 

 

2010 

 

USA 

Syftet är att beskriva 

sjuksköterskornas 

upplevelser av att 

bemöta patientens 

behov av hopp och 

sjukdomsinformatio

n samt förbättra den 

palliativa vården. 

Ansats: Kvalitativ 

studie 

 

Deltagare: 22 

sjuksköterskor 

 

Datainsamling: 

semistrukturerade 

intervjuer 

 

Analys/Design: 

Grounded theory 

Resultatet visar att sjuksköterskor 

stödjer patientens hopp genom att 

förstå sig på de individuella aspekter 

av respektive hopp med fokus på 

patientens livskvalitet och bygger ett 

förtroende hos patienten. 

Sjuksköterskorna informerar 

patienten och identifierar aktiviteter i 

samarbete med läkare. 

Hög 

14 poäng 



 

5 

 

 

Nr.8 da Silva, M-M., 

da Silva-Lima, L. 

Paticipation of the 

Family in Hospital-

based Palliative 

Cancer Care: 

perspective of 

nurses 

Revista 

Gaucha de 

Enfermage

m 

 

2014 

 

Brazil 

Syftet är att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

kunskaper i den 

palliativa vården av 

patienter med cancer 

och att analysera 

omvårdnadsstrategie

r i enlighet med 

patientens behov 

Ansats: Kvalitativ 

studie 

 

Deltagare: 17 

sjuksköterskor 

 

Datainsamling: 

semistrukturerade 

intervjuer 

 

Analys/Design: 

Innehållsanalys 

Resultatet visar att i vården av 

patienten bygger på att sjuksköterskor 

delger information och stöd till både 

patienten och dess närstående 

Hög 

13 poäng 

Nr.9 Tay, L-H., Ang, 

E., & Hegney, D. 

Nurses’ 

perceptions of the 

barriers in effective 

communication 

with inpatient 

cancer adults in 

Singapore 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

 

2012 

 

Singapore 

Syftet är att beskriva 

icke specialiserade 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

cancervård i livets 

slutskede. 

Ansats: Kvalitativ 

studie 

 

Deltagare: 10 

sjuksköterskor 

 

Datainsamling: 

semistrukturerade 

intervjuer  

Resultatet visade att sjuksköterskors 

erfarenhet i vården av patienter med 

cancersjukdom i livets slutskede 

handlar om en professionell relation 

med patienten. Det var viktigt för 

sjuksköterskorna att ha en holistisk 

människosyn och bilda tillit för den 

ömsesidiga relationen. Patientens 

rädsla för döden minskade signifikant 

och de vågade acceptera döden.  

Hög 

14 poäng 



 

6 

 

Analys/Design: 

tematisk analys 

Nr.10 Tan, Y-Y., 

Blackford, J. 

‘Rapid discharge’: 

issues for hospital-

based nurses in 

discharging cancer 

patients home to 

die 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

 

2015 

 

Singapore 

Syftet är att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser och 

erfarenheter av att 

skicka hem döende 

cancerpatienter från 

akutsjukhuset för 

vård i hemmet. 

Ansats: Kvalitativ 

studie 

 

Deltagare: 14 

sjuksköterskor 

 

Datainsamling: 

semistrukturerade 

intervjuer  

 

Analys/Design: 

Grounded theory 

Resultatet visar att sjuksköterskor 

upplever att tiden är begränsad för att 

förbereda den individuella patienten 

för hemgång. Samtidigt som samtal 

om dåliga besked och val av dödsplats 

utfördes inom kort varsel eller 

försent. 

Hög 

14 poäng 

Nr.11 Daronco, V-F., 

Schmidt-

Piovesan-

Rosanelli, C-L., 

Loro, M-M., & 

Bernat 

Kolankiewicz, A-

C. 

Paliative Care of 

Cancer Patients: 

perceptions of a 

nursing team 

Ciencia, 

Cuidado e 

Saude 

2014 

Nrdvästra 

Brasilien 

Syftet med denna 

studie var att 

beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

vårda en patient med 

cancer i palliativ 

vård, samt identifiera 

hur man skräddarsyr 

rätt vård för den 

Ansats: Kvalitativ 

studie 

 

Deltagare: 15 

sjuksköterskor 

 

Datainsamling: 

semistrukturerade 

Resultatet visade att sjuksköterskor 

påverka vården av cancerpatienten i 

det palliativa skedet genom olika 

vårdtekniker, samtal med patienten, 

lyssnande, uppmärksamma de 

närståendes åsikter, och ge 

känslomässigt stöd för att bibehålla 

livskvalitet, komfort, lindra lidandet 

och bidra till en värdig död. 

Hög 

14 poäng 
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individuella 

patienten. 

intervjuer med öppna 

frågor 

 

Analys/Design: 

Innehållsanalys 
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