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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Patienternas återhämtning kan påverkas av olika faktorer såsom behandling, 

miljö och relation som skapas mellan sjuksköterskorna och patienterna. Sjuksköterskorna 

har en patientnära relation som skiljer sig från andra vårdpersonal kategorier. Mötet mellan 

patienterna och sjuksköterskorna handlar om mötet mellan två enskilda människor därför 

kan risken att inte förstå varandra finnas. Sjuksköterskornas vårdande är av stor betydelse 

och centralt i patienternas återhämtning och behov finns att fördjupa kunskapen om detta. 

Syftet: är att beskriva patienternas upplevelse av sjuksköterskornas vårdande som främjar 

deras återhämtning inom den somatiska vården. Metod: Systematisk litteraturstudie med 

beskrivande syntes baserad på tolv kvalitativa artiklar som har analyserats enligt Evans 

(2002) analysmodell. Resultat: Analys av material resulterade i att två teman med fyra till-

hörande subteman där patienternas upplevelse av sjuksköterskornas vårdande som främjar 

deras återhämtning framkom. Första temat var att bibehålla hopp och tillhörande subteman: 

informationens betydelse och reflektionens betydelse. Andra temat var att få trygghet med 

tillhörande subteman: motivationens betydelse och betydelsen av ett nära bemötande. Slut-

sats: Patienterna upplevde att sjuksköterskornas nära vårdande främjade deras återhämt-

ning. Att sjuksköterskorna verkligen lyssnade på dem ingav trygghet och minskade den egna 

oron. Upplevelse är individuell, unik och kan te sig olika beroende på kontext.  

 

Nyckelord: Caritativ vård, kvalitativ studie, patientens upplevelse, sjuksköterskans vår-

dande, återhämtning. 
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ABSTRACT 
 

Background: The patients´ recovery can be affected by various factors such as treatment, 

environment and relationship created between the nurses and the patients. The nurses has a 

patient-close relationship that differs from other health care categories. The meeting between 

the patients and the nurses is about the meeting between two individual people, therfore the 

risk of not understanding each other may exist. Nursing care is of great importance and 

central to the patients´ recovery and need is to deepen knowledge of this. The purpose: is 

to discribe the patients´ experience of the nursing care that promotes their recovery in 

somatic care. Method: Systematic literature study with descriptive synthesis based on 

twelve qualitative articles analyzed according to Evans (2002) analysis model. Results: 

analysis of materials resulted in two themes with four associated subthemes where the 

patients´ experience of the nurses´ care promoting their recovery emerged. The first themes 

were to maintain hope and associated subthemes : the meaning of information and the 

meaning of reflection. Another theme was to gain security with the associated subthemes : 

the importance of motivation and the importance of close attendance. Conclusion: The 

patients experienced that the nurses´ close care promoted their recovery. The fact that the 

nurses really listened to them provided security and lessened her own anxiety. Experience is 

individual, unique and may differ depending on context. 

 

Keywords : Caritative care, nursing care, patient experience, qualitative study, recovery.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

INNEHÅLL 

1 INLEDNING .....................................................................................................................5 

2 BAKGRUND ....................................................................................................................5 

2.1 Återhämtning ........................................................................................................... 5 

2.1.1 Återhämtning och miljöns inverkan ....................................................................... 6 

2.2 Vårdande och vårdande möten .............................................................................. 7 

2.3 Tidigare vetenskaplig forskning ............................................................................. 9 

2.4 Vårdvetenskapligt perspektiv ................................................................................11 

2.5 Styrdokument och lagar .........................................................................................12 

2.6 Problemformulering ...............................................................................................13 

3 SYFTE ........................................................................................................................... 13 

4 METOD .......................................................................................................................... 13 

4.1 Urval och datainsamling ........................................................................................14 

4.2 Analys .....................................................................................................................15 

4.3 Etiska övervägande ................................................................................................16 

5. RESULTAT ...................................................................................................................... 17 

5.1 Att bibehålla hopp ....................................................................................................18 

5.1.1 Informationens betydelse .....................................................................................18 

5.1.2 Reflektionens betydelse .......................................................................................19 

5.2 Att få trygghet ...........................................................................................................20 

5.2.1 Motivationens betydelse ......................................................................................20 

5.2.2 Betydelsen av ett nära bemötande.......................................................................21 

6. DISKUSSION ................................................................................................................... 22 

6.1 Resultatdiskussion ...................................................................................................22 

6.2 Metoddiskussion ......................................................................................................24 

6.3 Etikdiskussion ..........................................................................................................26 



4 

 

7. SLUTSATS ...................................................................................................................... 27 

7.1 Förslag på vidare forskning .....................................................................................27 

REFERENSLISTA ............................................................................................................... 29 

 

BILAGA A: SÖKMATRIS 

BILAGA B: KVALITETSGRANSKNING  

BILAGA C: ARTIKELMATRIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1 INLEDNING  

Under min VFU, verksamhetsförlagda utbildning, på ett av Sörmlands sjukhus upplevdes det 

att vissa patienter hade det lätt att prata om sina sjukdomar medan andra på samma avdel-

ning hade det svårt att göra det, trots att de drabbats av samma sjukdom. Vid närmare kon-

takt med patienterna under vårdande samtal framkom det att de förstnämnda patienterna 

uppskattade kontakten med sjuksköterskorna på avdelningen och kände sig därmed trygga. 

Men det förekom att vissa patienter hade en negativ uppfattning av sjuksköterskornas vår-

dande och kände sig då otrygga. Detta inverkade till viss del på patienternas återhämtnings-

process i olika grad. Denna iakttagelse väckte därför intresset av att undersöka och fördjupa 

kunskapen om upplevda situationen ur patienternas synvinkel för att bättre förstå patien-

terna och därmed i framtiden kunna möta deras behov på bästa sätt. Patienternas återhämt-

ning kan påverkas av olika faktorer såsom behandling, miljö och relation som skapas mellan 

sjuksköterskorna och patienterna. Sjuksköterskorna har en patientnära relation som skiljer 

sig från andra personalkategorier. Mötet mellan patienterna och sjuksköterskorna handlar 

om ett möte mellan två mänskliga individer, därför kan risken att inte förstå varandra upp-

stå. Denna nya kunskap som examensarbetet skapar kan bidra till att få en ökad förståelse 

om hur patienterna upplever sjuksköterskornas vårdande för att främja deras återhämtning. 

Därmed kan detta också öka sjuksköterskornas uppmärksamhet i patienternas omvårdnad. 

Intresseområdet för examensarbetet kommer från en intresselista som forskargruppen vid 

akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV vid Mälardalens högskola utformat.  

2  BAKGRUND  

Under den här rubriken kommer centrala begrepp vårdande och återhämtning att beskrivas 

först för att skapa en ökad förståelse av examensarbetets ämne. Därefter kommer beskriv-

ningen av tidigare forskning, vårdvetenskapligt perspektiv, styrdokument och lagar. Bak-

grunden kommer att avslutas med en problemformulering. I detta examensarbete kommer 

benämningen vårdande att användas istället för vårdande möte, eftersom vårdandet inklude-

rar även vårdande möte som sker mellan sjuksköterskorna och patienterna.  

2.1 Återhämtning  

Återhämtning är individuellt och hur processen går till väga varierar från person till person. 

Det handlar om att kunna leva ett liv som man trivs med även om några av symtomen finns 

kvar. Begreppet återhämtning har gjorts mer lättillgänglig, objektifieras och i värsta fall lyfts 

fram som ett mätbart och statiskt mål, vilket det inte är. Begreppet återtagande kan ibland 

användas istället för återhämtning (Barker, 2012). Återhämtning handlar även om symtom 

och funktion hos den enskilde. Det går ut på att symtomens utsträckning och den enskildes 

plågande blir mindre. Den enskildes vardag domineras inte av symtomens omfattning och 
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plågande, den får en annan betydelse i den enskildes liv. Den drabbade upplever återhämt-

ningen som en ny självkänsla och mening bortom funktionshindret. Även om återhämtning 

inte innebär att vara fri från symtom, betraktas den att människan kan hantera symtom och 

leva ett tillfredställande liv. Att återhämta sig från sjukdom kan inkludera även att patien-

terna återhämtar sig från sjukdomens stigmatisering och effekt av behandlingsmiljöer. Detta 

är en komplex och tidskrävande process (Topor, 2004; Schön, 2012). Begreppet återhämt-

ning kan tolkas som att olika funktioner utvecklas i ett socialt sammanhang. Att återhämta 

sig handlar om att ta tillbaka makt över sjukdomen och börja må bättre. Detta handlar om 

makt över symtomen och över att ens liv hänger på andras insatser. Det handlar således om 

makt över det sociala livet (Topor, 2004). Återhämtning kan också beskrivas som en social 

framgång och personlig prestation och ses som ett resultat och en process (Schön, 2012).  

 

Återhämtningsprocessen delas upp i tre faser. Den första fasen är att acceptera sjukdomen, 

att ha önskan om förändring och att ha motivation för förändring. Denna fas är den svåraste 

eftersom den handlar om att acceptera sjukdomsrelaterade begränsningar som individen 

tidigare kämpat emot. Den andra fasen är att få tillbaka det som gått förlorat och gå vidare. 

Denna fas går ut på att individen ska skapa en god cirkel där små steg leder till en förbättrad 

självuppfattning som kan bidra till att återta makten över sitt liv. Den sista och tredje fasen är 

att förändra livskvalitet till det bättre. Under denna fas inberäknar återhämtningen som att 

sträva efter en övergripande känsla av välmående och att sträva efter att uppnå en högre 

funktionsnivå (Broström & Strömvall, 2007). Många kan återhämta sig men fortfarande ha 

vissa symtom, med små insatser lever dem ett vanligt liv. För de flesta är återhämtningen inte 

ett fast tillstånd utan en sammansatt process där trenden går mot att individen återtar en 

större makt i sitt liv. Denna tilltagande makt riktar sig mot de symtom som tidigare plågat 

patienterna. Trots att återhämtning inte är mätbar kan den i vissa fall betraktas som 

fullständig. I dessa fall kan det betyda att den som varit sjuk inte uppvisar några symtom 

eller har inga behandlingsåtgärder och stödåtgärder samt lever ett vanligt socialt liv 

(Socialstyrelsen, 2009). 

2.1.1 Återhämtning och miljöns inverkan  

Återhämtning involverar även vårdkultur som används för att beskriva miljön. Den byggs 

upp av en rad element, som traditioner, ritualer och grundläggande värden. Eftersom patien-

terna påverkas av den miljön och kulturen de befinner sig i, får vårdkulturen en avgörande 

betydelse för deras hälsa. En vårdande kultur är inbjudande, men det kan också finnas icke-

vårdande kulturen inom hälso-och sjukvården, där man kan uppleva det som en negativ at-

mosfär. Det som händer, exempelvis om patienterna är uppfyllda av oro, misstänksamhet el-

ler glädje, har betydelse för hur de ser på världen omkring sig och för hur de samspelar med 

andra (Wiklund, 2012). Världen beskrivs mångdimensionell, precis som patienterna och 

hälsa. Dels finns den yttre världen, det vi i vardagsspråket talar om som miljö. Denna kan 

också kopplas till den materiella kulturen som utgörs av bland annat luften, möblerna i rum-

met, färgerna och tillgången till information om verksamheten. Dels finns mellan världen, 

som beskrivs som relationernas värld, det rum som skapas mellan människor och det är här 

vårdkulturen kommer till uttryck. Dessutom har varje patient sin egen inre värld, som är det 
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mest privata. Alla dessa tre världar finns där samtidigt. När något händer i den yttre världen, 

så påverkar det också den inre världen. (Lindwall, 2017). 

 

Miljö utgör omvårdnadens kontext och patienterna existerar i sin miljö. Miljö uppdelas i den 

fysiska miljön, den psykosociala miljön, den symboliska och andliga miljön. När patienter 

blir inlagda på ett sjukhus påverkar sjukhusmiljön upplevelse av hälsa och välbefinnande hos 

dessa patienterna. Sjukhusmiljön kan upplevas skrämmande och kan skapa en känsla av så-

väl trygghet som otrygghet. Det krävs ett engagemang från patienterna att lära sig tolka och 

förstå den nya omgivningen. Sjukhuset i sin tur måste tillgodose en miljö som är helande och 

hälsofrämjande för att möta patienternas och närståendes behov. Miljö anses som centralt i 

återhämtningen och påverkar patienternas hälsa och välbefinnande. Patienterna ska vara i 

centrum i sjuksköterskornas vårdande samt ha individuella och specifika behov (Lassenius, 

2012).  

 

Som sjuksköterskor bör man ständigt ta hänsyn till miljön och försöka skapa de bästa förut-

sättningar för att alla som vistas i miljön ska trivas och känna sig trygga. För att skapa en 

trygg miljö för patienterna bör sjuksköterskorna ha kunskap om de tre olika världarna, yttre, 

mellan och inre. Målet med det kan vara att kunna förena och skapa optimala förhållanden 

där patienterna och närstående känner sig trygga, lugna och delaktiga. Ytterligare målet kan 

vara att sjuksköterskorna ska kunna känna arbetsglädje och tillfredställelse. Miljön kan bestå 

av en atmosfär med en anda och stämning som tillåter ett förhållande med värme, trygghet, 

närhet och en mellanmänsklig relation, där patienternas individuella och unika behov sätts i 

centrum. En sådan miljö skapar förutsättningar för patienternas återhämtning, tillfrisk-

nande, hälsa och välbefinnande (Ylikangas, 2017).  

2.2 Vårdande och vårdande möten 

 

Vårdande beskrivs inom vårdvetenskap i relation till begrepp som patienter, hälsa, sjukdom 

och lidande. Vårdande och omvårdnad utgör något mer än vård i betydelsen till exempel bo-

tande då begreppen i sig inte kan reduceras till enbart medicinsk behandling, teknik och me-

toder (Söderlund, 2017). Vårdande ska vara inriktad mot att stödja och stärka patienternas 

hälsa. Det förutsätter vårdande möten som är förtroendeingivande och kan beskrivas som 

äkta. Vårdande inkluderar både vårdande förhållningssätt och vårdande handlingar. Vår-

dande förhållningssätt och vårdande handlingar innebär att möta patienternas livsvärld. Vår-

dande förhållningssätt kräver att sjuksköterskorna har förmåga att se hur det är för patien-

terna som vårdas, hur det är för henne eller honom att vara sjuk. Vårdande handlingar är alla 

de åtgärder som utförs för att patienterna ska kunna klara sitt dagliga liv och ska kunna må 

bra. För att de vårdande handlingarna ska vara verksamma och för att patienterna ska kunna 

ta sitt ansvar för och hantera sin situation, behöver var och en vara delaktig i sin vård. Grun-

den för delaktighet läggs i det vårdande mötet och samtalet (Kasén, 2017; Kjellström & Sand-

man, 2018). I vårdandet behöver patienternas känslor av utanförskap, oro, nedstämdhet, 
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otrygghet, skam och maktlöshet komma till uttryck och lidandet bekräftas innan någon rö-

relse i hälsoprocessen kan ske. Öppenhet för patienternas livsvärld är en förutsättning för pa-

tienternas delaktighet. Det i sin tur är en förutsättning för att vården ska vara vårdande. Ge-

nom att vara delaktig i sin vård kan patienterna få en känsla av kontroll över sin kropp, kon-

troll över sin hälsa samt inflyttande över sin livssituation. Det handlar om att vara involverad 

och att ha inflyttande över sin hälsoprocess. Det är att inte bli lämnad utanför (Wiklund, 

2017). 

 

Det behövs i många fall en särskild inställning från de medmänniskor och vårdare som möter 

den olycksdrabbade patienterna. Det behövs medmänniskor som visar öppenhet och bered-

skap att ta emot de drabbades verkliga värld och känslor med alla sin nöd. Det innebär en 

särskild kvalitet av mottagande som visar att man tål se och orkar höra den drabbade männi-

skans berättelse. Drabbade människor är ganska lyhörda för vad den andre har för förmåga 

och inställning. Med andra ord, vad den andre tål, kan eller vill ta emot. Detta kan upplevas i 

vissa sammanhang där patienter trots behov av hjälp, väljer att stå emot och inte be om hjälp 

eftersom omständigheter inte tillåter detta. En del människor som lider är hänsynsfulla och 

skyddar ofta både familjen och vårdpersonalen för sina vekliga upplevelser. Om man ska 

kunna vara öppen med sitt lidande måste det tas emot varsamt (Arman, 2015).  I vårdande 

beaktas respekt och öppenhet för patienternas värld och integritet. Genom att vara uppmärk-

samma om vad patienterna har att förmedla kan sjuksköterskorna ta del av patienternas sätt 

att uppleva och att förstå sin sjukdom samt vad som är viktigt för hälsa och välbefinnande för 

patienterna det handlar om. I ett vårdande möte låter sjuksköterskorna sig beröras och enga-

geras på ett sätt som visar att hon eller han kan dela och ta emot kontakt med patienterna 

(Kasén, 2017).  

 

I den vårdande kontexten är utmaningen att förstå patienternas värld och att kunna stödja 

patienternas hälsoprocess genom att erbjuda en god vård. Sjuksköterskorna tar del av patien-

ternas levda verklighet genom patienternas berättelse. Detta ger uttryck för hur det är och 

känns för patienterna i den aktuella situationen beträffande hälsa, ohälsa, sjukdom, lidande 

och välbefinnande. När patienternas levda erfarenhet möter de vårdvetenskapliga begreppen 

i den reflekterande vårdvetenskapliga handläggningen sätts en reflektion och analys igång. 

Det ger en djupare förståelse för vad som utgör hinder för välbefinnande och vad som är pati-

enternas behov och resurser (Bergbom, 2017). I samtalet med patienterna är det viktigt att 

sjuksköterskorna är lyhörda för hur patienterna reagerar och vad de ger för uttryck för. Hur 

förstår patienterna den riktade informationen som givits. Vad har patienterna behov av att få 

veta. Vilken kunskap de behöver i förhållande till sina erfarenheter. Patienternas sjukdoms-

erfarenhet och sjuksköterskornas medicinska kunskap kan mötas på ett konstruktivt sätt. Ge-

nom patienternas delaktighet kan det skapas möjligheter att både patienterna och sjukskö-

terskorna vidgar sin förståelsehorisont för ohälsoproblematik och för hur hälsan kan stärkas 

(Ekenbergh, 2015).  



9 

 

2.3 Tidigare vetenskaplig forskning  

Tidigare forskning omfattar beskrivning av sjuksköterskans upplevelse inom den somatiska 

vården att vårda patienterna för att främja deras återhämtning.  

 

Sjuksköterskor beskriver att patienterna i allmänhet känner sig trygga vid utskrivningssamtal 

om vårdande upplevs vara främjande för deras återhämtning. Sjuksköterskorna beskriver i 

sin upplevelse att patienternas hem kan jämföras med ett laboratorium där patienterna testar 

och utmanar sin förmåga efter verkliga hinder. Sjuksköterskorna upplever att patienternas 

hem främjar deras återhämtning på bästa sätt. Enligt sjuksköterskorna upplevs detta upp-

muntrande för patienterna eftersom de lever i sin habituella miljö och på så sätt uppskattas 

och uppmuntras varje steg som leder till återhämtningen. Vidare beskriver sjuksköterskorna 

att vissa patienter kan säga ifrån utskrivningen. Förklaring till detta kan vara att dessa pati-

enter inser hur oförberedda de är för att klara sig hemma (Nilsson, Edvardsson & Rushton, 

2019). Sjuksköterskor upplever att patienternas hemmiljö är utmanande för att hantera sjuk-

domarnas begränsningar i vardagen. De upplever att den vård patienterna får på sjukhuset 

ger bäst verkan i deras återhämtning först när dem känner sig ansvariga för det och deltar ak-

tivt i återhämtningsprocessen. De upplever att vårdandet genom att utmana och stödja pati-

enterna i att sträva efter utmaningar vid rätt tidpunkt har en viktig roll i patienternas åter-

hämtning. Patienternas hemmiljö enligt beskrivning av sjuksköterskorna kan fungera som en 

miljö där patienterna får bättre rehabilitering eftersom miljön är bekant för dem och lätt på-

minner om hur de har haft det för, exempelvis, hur lätt det var att vakna på morgonen från 

deras sovrum på övre våningen av huset, gå ner några trappsteg till köket och förbereda sin 

frukost innan de begav sig ut (Lou et al., 2017).  

 

De rapporterar att vårdande är av största vikt och betydelsefull för en effektiv hantering och 

bearbetning av patienternas återhämtning. Vårdande beskrivs vara stressande i allt det kan 

innebära i form av förberedelser, timing, stöd och insatser för patienterna. Detta upplevs vara 

något positivt i patienternas återhämtning från sjukdomen (Lithner, Klefsgard, Johansson, & 

Andersson, 2015). Det upplevs även att patienter behöver mer eller mindre någon form av 

stöd för deras återhämtning. Detta stöd kan komma från olika källor beskriver sjuksköters-

korna. Men de upplever samtidigt att stödet till patienterna är något som är tidskrävande och 

stressande framför allt när patienterna inte har någon anhörig. Stödet till patienterna upp-

levs också som mer stressande när de själva eller deras anhöriga är eller har varit verksamma 

inom sjukvården. Hög arbetsbelastning och stress i arbetssituationen gör att kontakt med pa-

tienterna blir bristfällig och resulterar till att relationen med patienterna oftast glöms bort 

(Greenslade, Elliott & Mandville-Anstey, 2010).  

 

Vidare beskriver sjuksköterskorna en positiv upplevelse när de lyckas hinna med utlämning 

av viktiga information som riktas till de enskilda patienterna utan att behöva känna tidspres-

sen. Detta beskrivs som patienternas hjälp för att förbereda sig fysiskt och känslomässigt för 

behandling och därmed för återhämtning. Sjuksköterskor beskriver att de kan reflektera 

sinsemellan om hur viktigt det är för de att avsluta sin arbetsdag utan att ha missat att lämna 

all informationen som patienterna behövde ta reda på. De beskriver också att det alltid är 

med en viss rädsla de lämnar patienterna efter en tung arbetsdag bakom sig (den Bakker et 
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al., 2018). Det beskrivs även att när rätt information inte lämnas till rätt patienter vid rätt 

tidpunkten, upplever sjuksköterskorna att patienterna är oförberedda och oroliga för be-

handlingen. Enligt sjuksköterskorna upplevs det hos vissa patienter svårigheter med att 

bland annat acceptera behandlingssidoeffekter såsom smärtor och behovet av flera operat-

ioner samt att återhämtningsperioden upplevs oväntat lång. Sjuksköterskor upplever trots 

allt att de tycker om sitt arbete även om det kan upplevas tungt (Thaysen, Lomborg & 

Seibaek, 2019).  

 

Omtänksam relation med patienterna, beskrivs av sjuksköterskor som ett ögonblick att lära 

sig av varandras erfarenheter. De uppskattar sina kontakter med patienter när patienterna 

får möjlighet att ställa olika frågor. Dessa frågor kan vara till exempel om hur de vill ha in-

formation och utbildning gällande deras sjukdom. De menar att bra kommunikation med pa-

tienterna är en bro som ger patienterna hopp för ett liv efter sjukdomen. En av sjuksköters-

korna beskriver i sin upplevelse att felinställning mellan sjuksköterskor, patienter och nära 

anhöriga kan vara en av konsekvenserna som kan uppstå när det brister i kommunikationen 

eller när målet i vården inte verbaliseras (Muntlin Athlin, Brovall, Wengström, Conroy & Kit-

son, 2018). Det beskrivs att olika aspekter av kommunikation bör tas hänsyn till i sjukskö-

terskornas vårdande. Kommunikationen behöver inte bara fokusera sig på frågor som är rela-

terade till behandling, även om dessa frågor är viktiga. De upplever att brist på integritet, ex-

empelvis när patienterna delar rum med andra, kan leda till att informationsinnehåll som 

lämnas till patienterna ändras och konsekvensen kan vara att även budskapet ändras bristfäl-

ligt. Utifrån det observeras det i sjuksköterskornas beskrivning en skillnad i konversationsin-

nehåll beroende på om patienterna behandlas i ett stort behandlingsrum bredvid andra eller i 

ett litet behandlingsrum ensam. Kommunikationsförmåga och begränsad tid att kommuni-

cera gör det svårt att prata om känsliga existentiella, psykosociala och sexuella frågor som 

därmed begränsar patienternas återhämtning (Prip et al., 2019; Witte & Handberg, 2019).  

 

Sjuksköterskor upplever att interaktionen mellan de och patienterna varar en kort tid men 

också att den korta tiden inte används effektivt. Tidsbrist beskrivs även irriterande för sjuk-

sköterskorna. Detta riskerar att ledda till att patienternas liv och säkerhet kan äventyreras. 

Detta kan förklaras med att sjuksköterskornas uppgifter täcker flera roller samtidigt. Dessa 

roller kan vara till exempel att de informerar patienterna om läkemedelsbiverkningar medan 

de ska fokusera sig på att placera en intravenöskateter samt kontrollera framstegen med 

dropp (Witte & Handberg, 2019).  I en annan studie framkommer det att det mest uppenbara 

behovet för att främja patienternas återhämtning, är att förbättra informationskvaliteten i 

samband med in- och utskrivningssamtalen. Några sjuksköterskor beskriver kvaliteten av pa-

tienters information som det primära målet att sträva efter för att främja patienternas åter-

hämtning. Sjuksköterskorna betonar i sin beskrivning hur viktig patienters information är då 

den bidra till bättre delaktighet när den är tydlig och lätt att förstå för patienterna. Vissa be-

tonar på hur farligt det kan vara för patienterna om fel information lämnas till fel patienter 

eller om en viktig del av information går förlorad (Friberg et al., 2018). 
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2.4 Vårdvetenskapligt perspektiv  

I detta examensarbete valdes Erikssons (2015) teori om vårdandets idé. Teorin valdes för att 

den lämpar sig väl till examensarbetets syfte som är att beskriva patienternas upplevelse av 

sjuksköterskornas vårdande som främjar deras återhämtning. Innehållet av denna teori 

stämmer också överens med sjuksköterskornas vårdande som syftar till att hjälpa och stödja 

patienternas återhämtningsprocess. 

 

I teorin vårdande idé beskrivs vårdandets substans i tre steg: Att vårda är att ansa, leka och 

lära att fungera i tro, hopp och kärlek (Eriksson, 2015). Människan får mer kunskap om sina 

känslor och öppnar upp en ny syn på sig själv som enskild varelse, varje steg är en förbindelse 

till hälsa. Ansa kan tolkas såsom att ta tillvara, hålla kvar och ta hand om. Ansandet är en 

konkret kärleksgärning, ett sätt att bekräfta den andres existens. Ansningen utgör den mest 

grundläggande formen av vårdandet och kan vara utmärkande för värme, närhet och berö-

ring. Ansning är ett uttryck för vänskap, att man verkligen vill den andre väl. Den kan jämfö-

ras med omsorg, en tillvaro som människan hör samman med och som även refererar till 

hennes ursprung, kropp, själ och ande (Eriksson, 2015).  

 

Ansning är även ett grundläggande beteende, mönster hos människan som dock glöms bort 

hos många. Närmaste synonym till ansa är vårda. I en gynnsam miljö kan denna naturliga 

tendens att vårda göras verksam. Förmågan att vårda hänger även samman med människans 

moralutveckling. Den moraliska människan, ideal personligheten, går utanför sig själv i den 

betydelsen att människan kan identifiera sig med andra människor och anser att det ät vik-

tigt att också den andra lever ett gott liv, och därför är människan nöjd om det går bra för den 

andra men plågas om det går illa. Människan har en benägenhet att göra ett försök för att 

minska den andras lidande, med andra ord människan har en tendens att vårda. Den gemen-

samma substansen kan sägas utgöras av hälsoprocesserna. Substansen hälsa eller ohälsa är 

på det sättet en ännu mera primär substans (Eriksson, 2015). 

 

Tron utgör drivkraften, den livgivande impulsen. Substansen, tron, kan anta olika former och 

uppvisa olika väsen. Ansningens konst, dess olika former och väsen är någonting som alla 

vårdare borde träna sig på att utveckla. Att ansa innebär att våga, att kanske ibland gå utöver 

det givna och färdig formulerade. Det går ut på framför allt att våga gå utanför sig själv, att 

med olika små handlingar visa att man verkligen bryr sig om den andra. Inslagen av att ansa, 

leka och lära bestäms av patientens situation och vårdarens kompetens och förmåga att tänka 

igenom och producera ansande, lekande och lärande (Eriksson, 2015). 

 

Leka i detta sammanhang syns och utspelar sig alla innersta tankar, i detta steg kan individen 

finna ro och få erkännande och stöttning (Eriksson, 2015). Leken är en paradox som innehål-

ler övning, prövning, lust, skapande och allvar. Lekandet hör till det naturliga beteende-

mönstret hos såväl djur som människor. Det är ett viktigt inslag i den naturliga och profess-

ionella vården. Att kunna leka är ett uttryck för hälsa. Det utgör ett centralt element i vårdan-

det och är därmed även ett medel för uppnåendet av en bra hälsa. Därför är det nödvändigt 

att förstå leken som ett fenomen i vårdandet. Leken kan inom vården förstås och tolkas mot 

bakgrund av de resultat den allmänna lekforskningen redogjort för. Detta är ett uttryck för 
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lusten och för olika önskningar (Eriksson, 2015). Leken är till sin karaktär interaktiv. Den 

förutsätter ett potentiellt utrymme där lekandet kan ske. Det potentiella utrymmet, där lek 

och den kulturella upplevelsen befinner sig i, är en plats vars existens är beroende av skap-

ande upplevelser. Lekande är upplevelsen av någonting paradoxal mellan den inre och den 

yttre verkligheten. I denna paradox finns tryggheten i det egna inre bekanta och det okända 

nya i den yttre verkligheten. I paradoxen finns spänningen. Lekandet innebär att människan 

kan bolla mellan dessa två verkligheter och stegvis införliva nya element ifrån den yttre verk-

ligheten i sin egen inre värld. Att i själva verket kunna gå med i patientens lek och befrämja 

dessa paradox är en svår konst (Eriksson, 2015). 

 

Lärandet utgör en av varandets och livets grunddimensioner. Lärandet och inlärning, inne-

bär en utveckling, en ständig förändring. Lärandet kan ha olika syften, olika mål och innehåll 

samt ske på olika nivåer med varierande grad av intensitet. Det naturliga lärandet utgör en 

del av den naturliga vården men har på samma sätt som människans naturliga förmåga att 

ansa och leka hämmats och antagit främmande former och väsen. Det naturliga lärandet hör 

samman med lekandet, och det speciella och viktigt inom vården är att lärandet får mera in-

slag av lek. Motivet till det naturliga lärandet borde få växa fram ur människans egna behov. 

Vårdarens uppgift i omgivningen är att möjliggöra och underlätta lärandet (Eriksson, 2015). 

2.5 Styrdokument och lagar  

Omvårdnaden grundar sig i människors rätt till lika vård med hänsyn till alla människors lika 

värde, oberoende av ursprung, etnicitet, religion, ålder och kön. Målet med hälso- och sjuk-

vården på patientens nivå är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 

Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa (Hälso- och sjukvårdslagen, SFS, 

2017:30). Patientlagen (SFS 2014:821) tydliggör att vården ska ges form åt och genomföras i 

samarbete med patienten så långt det går. Patienten ska få professionella och omsorgsfull 

hälso- och sjukvård som bygger på evidens och tillförlitlig erfarenhet. Syftet med lagen är att 

stödja patientens ställning ut efter de varierande vårdformerna. Lagen menar också att hälso- 

och sjukvården ska gynna patientens delaktighet, självbestämmande och integritet. 

 

I Svensk Sjuksköterskeförening, (2017) framkommer det att patienten trots ohälsa ska få 

uppleva tillit, mening, hopp och lindrande av lidande genom att få sin värdighet, integritet, 

sårbarhet och autonomi bekräftad.  

 

International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor (2017) förklarar närmare 

att sjuksköterskornas primära professionella ansvar är riktad till människor i behov av vård. I 

koden framkommer det att de fyra grundläggande ansvarsområdena sjuksköterskorna har är: 

främja hälsa, återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande. Sjuksköterskorna ansva-

rar för att patienter och eller enskilda personer får korrekt, tillräcklig och lämplig informat-

ion på ett kulturellt anpassat sätt, som grund för samtycke till vård och behandling.  
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2.6 Problemformulering  

Patienternas återhämtning påverkas av flera faktorer som sjukdomen i sig, sjukdomens be-

handling och patienternas egna förutsättningar. Ju svårare sjukdomen som patienterna drab-

bas av är, desto svårare och mer krävande tenderar återhämtningen också att bli.  Sjukskö-

terskorna inom den somatiska vården har en central roll i omvårdnaden av patienterna och 

har ett ansvar att möta behov, att ge information och att skapa en relation med patienterna. 

Tidigare forskning inom ämnesområdet visar att sjuksköterskor upplever att den vård patien-

terna får ger bäst verkan gällande återhämtning först när patienterna känner sig ansvariga 

nog och aktivt deltar i sin återhämtningsprocess. De upplever att vårdandet genom patienter-

nas utmaningar vid rätt tidpunkt har en viktig roll i återhämtningen. Inslagen av att ansa, 

leka och lära såsom den beskrivs i vårdvetenskaplig teori bestäms av patienternas situation. 

Den bestäms även av vårdarens kompetens samt förmåga att reflektera och producera an-

sande, lekande och lärande vilket i sin tur främjar återhämtningen. Kunskapssökningen som 

detta examensarbete kan bidra med är att uppmärksamma sjuksköterskorna om betydelsen 

som deras vårdande handlingar har för patienternas återhämtning och hur den har infly-

tande på hens återhämtningsprocess. 

3  SYFTE  

Syftet är att beskriva patienternas upplevelse av sjuksköterskornas vårdande inom den soma-

tiska vården som främjar deras återhämtning.  

4  METOD  

Den valda metoden i detta examensarbete var en systematisk litteraturstudie. Metoden val-

des för att undersöka och beskriva ett valt ämne och hitta material av betydelse som skulle 

kunna svara på syftet som var att beskriva patienternas upplevelse av sjuksköterskornas vår-

dande för att främja deras återhämtning.  

 

Genom att använda en systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes ges möjlighet till 

en djupare förståelse för ämnet som ska studeras (Friberg, 2017). Det finns två tillvägagångs-

sätt för att göra en analys av kvalitativa artiklar och dessa är beskrivande och tolkande syntes 

enligt Evans (2002). I detta examensarbete valdes en beskrivande syntes och den har fyra 

olika steg enligt Evans (2002) beskrivning. Steg ett: att samla in data, steg två: identifiera 

nyckelfynd i valda artiklarnas resultat, steg tre: ställa samman och göra en jämförelse av 

dessa nyckelfynd och identifiera teman. Slutligen i det sista steget beskrivs sedan fenomenet i 
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ett nytt resultat (Evans, 2002). Då flera studier som handlar om samma fenomen ställs sam-

man så skapas en sammansatt kunskap om ett specifikt fenomen (Friberg, 2017).   

4.1 Urval och datainsamling  

Artiklarna har tagits fram genom databassökningar via Cinahl Plus och Pub Med. Cinahl Plus 

innehöll vetenskapliga artiklar inom omvårdnad samt referenser till tidskrifter. Pub Med in-

nehöll framför allt medicinska artiklar men också omvårdnadsvetenskapliga artiklar (Öst-

lundh, 2017). För att få bra träffar i de databassökningarna behövdes det rätt sökord använ-

das. Sökorden valdes utifrån examensarbetets syfte, först på svenska och därefter översatts 

på engelska med hjälp av svenska Mesh. Denna var en svensk egen version av Mesh framta-

gen av Karolinska Institutet. Svenska Mesh var ett eget system av ämnesord i Pub Med. Den 

visade inte bara ämnesordet utan gav även förslag på andra ord som kunde vara användbara. 

Sökningarna gjordes delvis genom trunkering och även med boolesk sökteknik. Trunkeringen 

innebar att det sattes ett trunkeringstecken, *, i slutet av ordet och boolesk innebar att det 

skrevs ordet AND och OR mellan sökorden (Karlsson, 2017). Användningen av trunkerings 

tecken ledde till att möjliggöra träffar på dokument som innehöll ordets alla olika böjnings-

former. Boolesk sök-operatorn AND fungerade avgränsande och gjorde sökningen mer speci-

fik. När två eller flera ord lades ihop med AND måste båda orden finnas med i träffen. Boo-

lesk sök-operatorn OR fungerade expanderande och ökade sensitiviteten i sökningen. Därför 

när orden lades ihop med hjälp av OR behövde endast ett av orden finnas med i träffen.  

 

För att samla tillräckligt många och användbara artiklar som möjligt i relation till examens-

arbetets syfte valdes inklusionskriterier. Inklusionskriterierna som valdes för examens-

arbetet var att artiklarna skulle handla om cancersjukdom efter behandlingsgenomgång, pa-

tienter över 18 års ålder oavsett kön skulle vara med, artiklarna skulle vara av kvalitativ de-

sign och artiklarna skulle handla om patientens perspektiv. Ett stort antal artiklar hittades 

efter sökningen. Men artiklarna blev för många med tanke på examensarbetets begränsade 

tidsperiod som det skulle genomföras på. Därför behövdes ytterligare andra kriterier såsom 

exklusionskriterier för att minska antalet och samtidigt behålla kvaliteten av de valda artik-

larna. Exklusionskriterierna som valdes var att artiklar som handlade om patienter i pal-

liativt skede, artiklar som handlade om patienter som var äldre än 75 års ålder och artiklarna 

med både kvantitativa och kvalitativa metoder.  

 

Sökorden som användes till sökningarna var: neoplasms OR oncology OR cancer, patient 

experience, perception, attitude, view, recovery OR convalescence, hospital, nurs* OR nurses 

AND patient satisfaction OR patient experience of care, nurs caring, nursing interventions, 

rehabilitation OR recuperation och qualitative study. Sökorden användes för att de berörde 

det valda ämnet som detta examensarbete handlar om samt för att hitta så användbara träf-

far som möjligt. Avgränsningar gällande sökningar var först att artiklarna skulle vara publice-

rade mellan 2015 och 2020, men detta gav för lite artiklar och därför utökades årtalet till 
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2010 till 2020. Avgränsningen gjordes till framförallt cancervården. Ytterligare avgräns-

ningar som användes var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, peer reviewed och full 

text. 

 

Om titlarna av de valda artiklarna ansågs relevanta för examensarbetets syfte lästes artiklar-

nas abstrakt för att bedöma om artiklarna var aktuella för examensarbete eller inte. Under 

processens gång lästes totalt 45 abstrakt. De abstrakt som ansågs vara relevanta för ämnet 

granskades noggrant, lästes igenom flera gånger och granskades för att säkerställa kvaliteten 

och relevansen. Därför återstod 12 av dessa artiklar efter denna granskningen eftersom de be-

rörde examensarbetets syfte. (Bilaga A).  

 

Kvalitetsgranskningen skede genom att samtliga artiklar bedömdes med hjälp av 14 kvalitets 

granskningsfrågor enligt Fribergs (2007) förslag. Kvalitetsgranskningen gav svar på andra 

aspekter än artikels resultat, exempelvis teoretiska utgångspunkter, syfte, metod och pro-

blemformulering. Granskningens frågor besvarades med JA eller NEJ.  Den maximala antal 

poäng en studie kunde få var 14 poäng, då varje JA-svar gav ett poäng. Omdömen som gavs 

var lågt, medel eller högt. Det låga omdömet var 0 - 4 poäng, medelomdömet var 5 - 9 poäng 

och det höga omdömet var 10 – 14 poäng (Bilaga B). Alla de 12 artiklarna som kvalitets-

granskades visade sig ha hög kvalitet och ansågs relevanta för examensarbetet.  Dem slutliga 

12 valda artiklarna finns beskrivna och presenterade i artikelmatris, (bilaga C). 

4.2 Analys  

Urvalsförfarandet påbörjades genom att samtliga artiklar lästes flera gånger vid olika till-

fällen för att skapa en helhetsbild av deras innehåll, detta syftade till att skapa en djupare för-

ståelse för artiklarnas syfte, metod, resultat och vårdvetenskapliga perspektiv som skulle ingå 

i examensarbete (Friberg, 2017).  

 

I detta examensarbete har Evans (2002) beskrivande analysmetod använts för att analysera 

de 12 vårdvetenskapliga artiklar som valts ut. Den beskrivande analysmetoden bestod av fyra 

steg som har beskrivits tidigare och dessa stegen gjordes i en specifik ordning. I det första 

steget fastställdes vilka artiklar som skulle ingå i denna litteraturstudie samt insamling av 

material gjordes. Ovan beskrivna urvalskriterier användes för att finna aktuella artiklar inom 

valt ämnesområde. Artiklarna granskades genom att abstrakt och resultat lästes.  I det andra 

steget lästes de valda artiklarna igenom flera gånger och mer djupare. Detta innebar att artik-

larnas helhet kunde urskiljas. Efter att ha fått en känsla av artiklarnas helhet markerades de-

taljer som besvarade examensarbetets syfte. Resultattexten lästes och nyckelfynd som sva-

rade på syftet togs ut. Nyckelfynden fördes över i ett World dokument på datorn med respek-

tive artikelnummer från 1 till 12 där varje nummer stod för artikelns titel. Detta gjordes för 

att författaren snabbt skulle koppla rätt vid läsning av nyckelfynd och få en överblick av det 

som tagits fram från artiklarna. Nyckelfynden gav en djupare förståelse i vad artiklarna ut-

tryckte.  Examensarbetets syfte låg ner skrivet på en lapp på arbetsbordet som en påminnelse 

under hela analysprocessen. Sammanlagt hittades 100 nyckelfynd från de 12 artiklarna. I det 
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här examensarbetet har nyckelfynden översatts från engelska till svenska med hjälp av digi-

tala översättningsprogram och engelska lexikon för de ord som varit svåra att översätta.  

 

I det tredje steget sorterades olika tema och subtema utifrån nyckelfynden. Listan över nyck-

elfynden lästes igenom för att först identifiera tema. Återkommande ord och fraser i nyckel-

fynd samlades i olika dokument som förslag till tema. De nyckelfynden som hade liknande 

betydelse skrevs med färgövertryckning text så att de inte blandades ihop med andra nyckel-

fynd. Analysarbetet fortsatte och utifrån granskningen av nyckelfynden hittades skillnader 

och likheter som sedan jämfördes med varandra och sorterades i två teman. Från dessa te-

man identifierades fyra subtema genom att nyckelfynden i varje tema granskades utifrån be-

tydelse och innehåll. Detta var resultat av en gradvis förfining av fenomenets förståelse.  I ta-

bell 1 presenteras ett exempel på analysprocessens steg av nyckelfynd med tema och tillhö-

rande subtema. I det fjärde steget beskrevs de valda tema och subtema i ett nytt resultat ge-

nom en beskrivning av de ihopsamlade fynden i tema och tillhörande subtema som berörde 

det valda syftet. Resultatet presenteras utifrån tema med respektive subtema.  

 

Tabell 1. Exempel på analysprocess. 

 

Nyckelfynd Tema Subtema 

”Tillfredställelse med den säkra 

strukturen och sjuksköterskans vår-

dande.” (Aunan et al., 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

Att bibehålla hopp 

 

Informationens bety-

delse 

 

 

 

 

 

”Vilken lättnad jag fick att ha en och 

samma sjuksköterska som brydde 

sig, som alltid hade tid för mig och 

inte väntade på att jag skulle larma 

för att komma in i mitt rum.,” (Carls-

son et al., 2018). 

 

 

Betydelsen av ett nära 

bemötande 

4.3 Etiska övervägande  

Insamling av datamaterial i form av vetenskapliga publicerade artiklar gjordes genom att för-

säkra sig att data var av betydelse och nödvändiga för ämnet. Data till originalreferensen re-

dogjordes för och undersöktes noga innan användning för att tydligt visa att plagiat har und-

vikits eller att arbetet inte har förfalskats. Det var viktigt att det inte förekom oredlighet i 

forskningen. I detta examensarbete innebar detta att plagiat, förfalskning eller stöld av veten-

skapliga data inte fick förekomma. Resultatet i analysen presenterades utan förförståelse, 
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utan att felaktigt återge eller förfalska data. Detta gjordes för att det vårdvetenskapliga resul-

tatet skulle vara tillförlitligt enligt Codex (2018) riktlinjer.  

 

I det här examensarbetet har det även använts Peer review som inklusionskriterie i 

databassökning för att välja ut bara artiklar av hög standard som inkluderades till analysen. 

Peer review är en process där vetenskapliga publikationer lästes och granskades av 

ämnesexperter innan de godtas för publicering. Sammanfattningsvis, är peer reviwed en 

form av kvalitetsgranskning som säkerställer att den publicerade forskningen höll en hög 

standard (Österlundh, 2017). Det var viktigt att skydda forskningsdeltagarnas integritet, 

vilket behövde godkännas av en forskningsetisk kommitté. Eftersom det här examensarbetets 

metod var en litteraturstudie, vilket innebar att det genomfördes med hjälp av bearbetade 

artiklarna som redan var publicerade behövdes inte ett till godkännande från en 

forskningsetisk kommitté, eftersom samtycker förelåg (Polit & Beck, 2016).  

 

Det har tagits till ställning om de använda artiklarna redan haft ett granskningsnummer som 

bevis på att en etisk prövning hade genomförts. Därför hade det endast använts artiklar där 

etiskprövningsnummer funnits. Detta var viktigt eftersom den etiska utmaningen vid 

forskningen som handlar om människor var att undvika att de människorna utnyttjades, kom 

till skada eller sårades (Kjellström, 2017). I detta examensarbete referenser i löpande text och 

referenslista i enlighet med APA-modellen, American Psychological Association, (2009) så 

att det tydligt framgick vem som skrivit vad.   

5. RESULTAT  

Resultatet beskrev patienternas upplevelse av sjuksköterskornas vårdande som främjar deras 

återhämtning. Efter genomförd analys av vårdvetenskapliga artiklar framkom 2 teman och 4 

subteman. De teman som framkom var att bibehålla hopp och att få trygghet. Teman och 

subteman presenteras i den följande tabellen. 

 

Tabell 2: Tema och subtema 

 

Tema Subtema 

 

 

 

Att bibehålla hopp 

 

Informationens betydelse 

 

 

Reflektionens betydelse 
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Att få trygghet 

 

Motivationens betydelse 

 

 

Betydelsen av ett nära bemötande 

5.1 Att bibehålla hopp   

Den första teman som framkom under analysen är att bibehålla hopp. Den innehöll två sub-

teman: informationens betydelse och reflektionens betydelse. I subtemat informationens be-

tydelse framkom det att en tydlig, individanpassad och konkret information kunde öka pati-

enternas kunskap om sitt sjukdomstillstånd och därmed främja återhämtningen. Reflektion-

ens betydelse beskrevs av patienterna som ett positivt tankesätt som väcktes inom dem i kon-

takt med sjuksköterskornas vårdande. Informationen i kombination med reflektionens tid 

som sjuksköterskorna skapade kring det, upplevdes av patienterna vara grunden till att un-

derhålla och bibehålla hoppet för ett nytt och bättre liv. 

5.1.1 Informationens betydelse 

 

Informationen som sjuksköterskorna lämnade till patienterna upplevdes av patienterna som 

välanpassad till behoven och riktad till de enskilda patienterna. Denna information gavs 

främst under den medicinska ronden. Senare under dagen återkom sjuksköterskorna till pa-

tienterna för att diskutera och återkoppla den information som tidigare givits. Patienterna 

upplevde att det fanns tid och rum för frågor och diskussion kring informationen som givits. 

Det i sin tur var till hjälp för att uppnå hälsa (Elmir, Jackson, Beale, & Schmied, 2010; Van 

der Lans, Witkamp, Oldenmenger & Broers, 2019).  

 

”…My nurse….she was actually great….she organised everything, brought us in after 

surgery hours explained everything, came to my house the next day, had made ap-

pointments with the oncologist…. when I went to have my surgery the person that I 

thought was the anaesthetist was actually the breast care nurse…. we had a really 

good rapport, she explained everything that was going to happen to me that day in 

much detail than the surgeon had….gave me an idea of what to expect in the end, was 

there when I woke up from surgery and rang me the next day…my family and I could 

not have been able to cope without them….” (Elmir et al., 2010, s.2536). 

 

Sjuksköterskorna gav information vid lämplig tidpunkt när patienterna var redo att ta emot 

den. Till exempel inte strax efter att patienterna vaknade upp från anestesi, men lite senare 

(Van der Lans et al., 2019). Det visade sig att patienter som fick förklarat för sig vad som 

skulle hända under operationen upplevde vården mer tillfredställande. När sjuksköterskorna 
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gav information, lyssnade på patienternas historia och gav dem hopp om framtiden upplevde 

patienterna detta som ett bra stöd och en god omvårdnad (Steel et al., 2016). Flera patienter 

upplevde därför en vänskaplig relation med sjuksköterskorna. I denna relation förväntade sig 

patienterna att även få information om vad som skulle hända gällande deras återhämtning.  

 

All information som patienterna fick upplevdes vara individanpassad efter deras villkor och 

sjuksköterskorna använde antingen muntlig eller skriftlig information beroende på patienter-

nas individuella förmåga att förstå informationen. Detta lyfte därför upp patienters tro på en 

bättre framtid, gav de hoppet de annars var på väg att tappa. Informationen innehöll inte 

akademiska meningar utan språket var lätt att förstå för patienterna och innehöll enkla me-

ningar. Den innehöll även vardags termer som underlättade för patienternas förståelse och 

därmed gjorde att de bibehöll hopp om återhämtning trots sin situation (Van der Lans et al., 

2019). 

5.1.2 Reflektionens betydelse  

 

Flera patienter beskrev positivt existentiella reflektioner som diskuterades bland patienterna 

som genomgick samma behandling. Utbyte av erfarenhet mellan de upplevdes vara givande 

som det beskrevs nedan; ”I shared a room with anather woman. It was nice to have some-

one to talk to and with whom to exchange feedback, it gave me encouragement as well as 

having a nurse with whom I reflected” (Samuelsson et al., 2018, s.e1584). Att få tiden att i 

lugn och ro kunna reflektera och diskutera informationen som gavs var mycket uppskattad 

och återkom ofta i beskrivningarna av dessa patienter som en viktig del för deras återhämt-

ning.  

 

Detta i sin tur gjorde att patienterna kunde känna sig betydelsefulla i vårdsituationen som 

annars präglades av medicinskteknisk vård (Carr, Groot, Cochran, Vancoughnett & Holtslan-

der, 2019).  Patienterna beskrev att sjuksköterskorna skapade bra stämning och att de spred 

glädje samt en positiv anda. Detta ledde till att patienterna kunde glömma för en kort stund 

sina sjukdomsproblem och vad det innebar samt fokusera sig på det viktiga och med det be-

vara hopp att återhämta sig (Aunan, Wallgren & Sætre Hansen, 2019). Enstaka patienter 

upplevde sårhanteringen som en skrämmande sak då detta var första gången de haft kontakt 

med sårhanteringen. Det upplevdes skapa osäkerheter om framtiden hos dessa patienter. Vi-

dare beskrev patienterna att sårhanteringen var skrämmande eftersom de var oroliga för lo-

kalt återfall eller utveckling av cancer på ett annat ställe som då kunde hindra återhämtning. 

De beskrev att de fick tid och rum att sitta enskilt eller tillsammans med andra som befann 

sig i samma situation för att reflektera med sjuksköterskorna över detta och sin återhämt-

ningsprocess. Reflektionen gjorde det möjligt för dem att tänka annorlunda, hitta och lyfta 

fram samt prova och utvärdera nya reflektioner kring sin behandling. På så sätt bibehålla 

hopp för bättre framtid (Walker, Szanton & Wenzel, 2015). 
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5.2 Att få trygghet  

Under teman att få trygghet har det bildats två subtema. Motivationens betydelse och bety-

delsen av ett nära bemötande. Drivkraften att ta tag i sin återhämtning visade sig vara viktig 

för att patienterna skulle engagera sig i sin egen vård. Betydelsen av ett nära bemötande be-

skrevs av patienterna som respektfullt mot dem. Att bli behandlad som ett subjekt och inte 

som ett objekt upplevdes som en känsla av trygghet hos patienterna och främjade återhämt-

ningen. Stöd patienterna fick av sjuksköterskorna förstärkte motivation att delta i återhämt-

ningsprocessen och gav i sin tur upphov till trygghet.   

5.2.1 Motivationens betydelse  

 

Patienter upplevde att de fick flera tillfällen för att resonera med sjuksköterskorna. Detta 

väckte deras intresse att engagera sig i sin egen vård. De upplevde att de blev stimulerade till 

att få ta tag i sin egen vård. Detta gav dem inspiration till att satsa på sin återhämtning. Vi-

dare beskrev vissa patienter att det var av stor vikt och inspirerande att få stöd av sjukskö-

terskorna samt att få en förklaring till varför det var viktigt för de att snabbt återfå tidigare 

funktionsnivåer (Fallbjörk et al., 2012). “I think I knew enough about the operation and the 

risk involved and what was involved in terms of anesthetic and the duration of the opera-

tion and all that. That was great” (Steel et al., 2016, s.448). Detta kändes av patienterna som 

en trygghet då de upplevde att de fick incitament och styrde sin kraft mot nytt mål, övervinna 

återhämtnings hinder. Andra punkten som gjorde att de upplevde sig motiverade var att de 

kände sig uppmuntrade till att vara uppmärksamma för sjukdomstecken och de kände sig 

förberedda om hur de skulle bete sig vid dessa sjukdomstecken. Patienterna uttryckte till-

fredställelse med den motivation som tillhandahölls av deras sjuksköterskor under behand-

lingen för att fortsätta vidare i återhämtningsprocessen (Thorpe et al. 2014).  

 

Två patienter berättade att de inte kunde och inte ville delta i rehabiliteringen på grund av 

magbesvär eller på grund av att de var för svaga för att delta i rehabiliteringen. De upplevde 

efter diskussion med sjuksköterskorna att de kände sig införstådda, sedda och blev bekräf-

tade i sitt lidande. De fick då en anpassning av rehabiliteringsprogrammet och de fick tid för 

att kunna nå sina mål i sin takt. Att känna sig bekräftad i sitt lidande motiverade patienterna, 

vilket skapade trygghet i återhämtningsprocessen (Leo Swenne et al., 2017).  

 

Patienter beskrev upplevelsen av att vara övervakad av kunniga sjuksköterskor som något 

tryggt. Vid oro fanns sjuksköterskorna närvarande vilket upplevdes gott och minskade deras 

oro. Patienterna beskrev att de upplevde sjuksköterskornas kunskap som något positivt och 

motiverande för återhämtningen. Nästan alla patienter var nöjda med att de blev kopplade 

till ett rehabiliteringscenter (Walker et al., 2015). De upplevde motivation över att denna nya 

inhämtade kunskap skulle ytterligare förbättra deras funktionsnivåer och hjälpa de med att 

fortsätta återhämtningsprocessen hemma. Flera patienter uttryckte att de upplevde glädje 

över att fysisk rehabilitering var tillräcklig, vilket visade sig då de snabbt återfick goda funkt-

ionsnivåer efter canceroperationen. Patienterna upplevde sjuksköterskornas motiverande 

drivkraft som stödjande i återhämtningen (Samuelsson et al., 2018). 
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5.2.2 Betydelsen av ett nära bemötande  

 

Det framgick att patienter upplevde stress när de väntade på operation. Att få möjlighet att 

prata om sjukdomen med sjuksköterskorna upplevdes av många vara viktigt för att kunna 

hantera stressen. Att sjuksköterskorna såg patienterna som en individ, tilltalade patienterna 

med deras förnamn var något som upplevdes viktigt för patienterna, då det blev en familjär 

och trygg stämning (Thorpe, Mc Arthur & Richardson, 2014). När sjuksköterskorna presente-

rade sig själva på ett trevligt sätt, upplevde patienterna att en varm och trygg kontakt skapa-

des (Carlsson & Pettersson, 2018)”. They all told me their names and what was going to 

happen during the operation. Yes, they were really charming. They were so kind and nice, 

and held my hand when they talked to me” (Carlsson et al., 2018, s.2844). Genom att sjuk-

sköterskorna i den preoperativa dialogen visade sympati, skapades en personlig relation och 

stöd enligt patienternas upplevelse. Detta uppskattades av patienterna vara vänlig och glädje-

rik stämning från sjuksköterskorna. Vänliga ord användes i dialogen (Leo Swenne, Jangland 

& Arakelian, 2017). Tidigare preoperativa erfarenheter där stödet har varit tillfredställande, 

kunde bidra till att patienterna kände sig tryggare om de skulle opereras igen. Inför operation 

kunde patienterna uppleva oro och rädsla, men när sjuksköterskorna visade respekt och för-

ståelse upplevde sig patienterna mer förberedda men även lugnare (Thorpe et al., 2014). 

 

Enligt patienterna framkom det att sjuksköterskornas bemötande var en viktig del genom att 

kunna lyssna, ta sig tiden att svara på patienternas frågor, att uppmuntra och stödja. Patien-

terna kunde då skapa en tillit till sjuksköterskorna eftersom de upplevde stöd. Sjuksköters-

korna skulle enligt patienterna vara trevliga och lugna i sitt agerande utan att visa stress även 

om den fanns. Detta skapade en tillförlitlig atmosfär som upplevdes viktigt för patienterna. 

Det handlingssättet var enligt patienterna en viktig del i stödet från sjuksköterskorna och den 

främjade återhämtningen (Singh et al., 2017). Enligt vissa patienter var det lättare att få kon-

takt och skapa en relation när patienterna fick möjligheten att träffa samma sjuksköterskor 

flera gånger. Patienterna uttryckte att stöd blev oerhört viktigt för att över huvud taget orka 

ta sig igenom behandlingen. Stöd från sjuksköterskorna gav dem ett stärkt självförtroende 

samt en orsak till att fortsätta leva. Upplevelse av stöd gav dem ökat välbefinnande, vilket 

upplevdes främja återhämtningen (Leo Swenne et al., 2017). Det var viktigt för patienterna 

att få stöd och hjälp utan att behöva be om det. Patienterna ville inte uppleva sig som besvär-

liga genom att be om hjälp. När sjuksköterskorna var hjälpsamma, upplevdes deras stöd som 

hänsynsfulla och speglade sjuksköterskornas bra bemötande (Walker et al., 2015). När pati-

enterna hade tillit och förtroende för sjuksköterskorna, upplevde patienterna den vård de fick 

som stöd och trygghetsskapande (Carlsson & Pettersson, 2018).  
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6. DISKUSSION  

Diskussionen inleds med resultatdiskussionen därefter kommer metoddiskussionen och av-

slutningsvis presenteras en etiskdiskussion.  Resultatdiskussionen kommer att spegla resul-

tat mot tidigare forskning, teoretiska perspektiv, styrdokument och lagar. Metoddiskussionen 

kommer att innehålla diskussion om den valda metoden, förförståelse och kvalitet samt me-

todens svagheter och styrkor. Slutligen kommer examensarbetets etiska övervägande disku-

teras i etikdiskussionen.  

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att, informationens betydelse upplevdes av patienterna vara av bety-

delse för att bibehålla hopp för deras framtid och därmed för deras återhämtning. Informat-

ionen är betydelsefull för att främja patienternas återhämtning eftersom den leder till en 

känsla av att behålla hopp, enligt patienternas upplevelse. Detta överensstämmer med Nils-

son et al., (2019) som skriver att patienterna som känner sig välinformerade och involverade 

i deras vård gör det möjligt för sig själva att uppleva deras sjukdom lättare. Resultatet kan 

även kopplas till Witte et al., (2019) som säger att interaktionen mellan sjuksköterskorna och 

patienterna är korta men också att den inte används effektivt, men stödjer samtidigt att ef-

fektiv kommunikation, trots tidsbrist, kan främja patienternas återhämtning. Resultatet kan 

också kopplas till Thaysen et al., (2019) som skriver att även om informationen är rätt, den 

kan leda till stark oro hos sjuksköterskor om den lämnas av misstag till fel patienter eller vid 

fel tidpunkt.  

 

I resultatet framkom det att, informationen som sjuksköterskorna lämnade till patienterna 

upplevdes vara välanpassad till behoven och riktad till patienterna. Det framkom i resultatet 

att patienter som blivit bra omhändertagna och fått tillräcklig information om operationen 

blev mindre stressade och mindre oroliga inför nästa vårdtillfälle. Det styrks av författaren 

till föreliggande uppsats som belyser hur viktigt det är att patienterna inom den preoperativa 

vården känner sig tillfreds, då det är lättare att hantera oron och stressen om en till operation 

skulle behövas. Detta kan kopplas till Prip et al., (2019) som beskriver att kommunikationen 

behöver inte bara fokusera sig på frågor som är relaterade till behandlingen, även om dessa 

frågor är viktiga. Att få information av sjuksköterskor i preoperativ vård beskrevs av patien-

terna som ytterligare en faktor av betydelse för att kunna skapa en upplevelse av säkerhet. 

Det framkom även i resultatet att anpassat språk gjorde att patienterna lättare kunde förstå 

sina sjuksköterskor vilket upplevdes som en positiv verka på patienternas delaktighet i sin 

egen vård och därmed i sin återhämtning. Detta stämmer överens med Hälso- och sjukvårds-

lagen (SFS, 2017:30) som påpekar att sjuksköterskor bör hitta ett sätt att kommunicera och 

att det ska vara säkert att patienter förstått den givna informationen. Detta stämmer även 

överens med International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor (2017) som 

betonar att sjuksköterskorna har ansvar för att patienter och eller enskilda personer får kor-

rekt, tillräcklig och lämplig information på ett kulturellt anpassat sätt, som grund för sam-
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tycke till vård och behandling. I resultatet framkom det att denna typ av information upplev-

des vara en faktor som bidrog till att patienterna kunde och fick fokusera sig på det viktiga för 

att främja deras återhämtning. Resultatet kan jämföras med Thaysen et al., (2019), som stöd-

jer att det mest uppenbara behovet för att främja patienternas återhämtning, är att förbättra 

kvaliteten på patientinformationen i samband med inskrivnings- och utskrivningssamtal. 

Några sjuksköterskor beskriver kvalitén av information som lämnas till patienterna som det 

primära målet att sträva efter för att främja patienternas återhämtning. 

 

Resultatet visar att patienterna fick tid och rum för frågor eller för att reflektera mellan de 

själva och även tid att reflektera med sjuksköterskorna. Detta upplevdes ha betydelse för att 

bibehålla hopp. Vidare visar resultatet att det i patienternas upplevelse beskrevs utbyte av er-

farenheter mellan patienterna som genomgått samma typ av behandling vara givande. Det 

framkom också att reflektionen som fördes med både sjuksköterskor och andra patienter 

upplevdes betydelsefull i patienternas återhämtning. Det framkom även i resultatet att re-

flektionens betydelse upplevdes som viktig faktor för patienternas framtidshopp. Detta stäm-

mer överens med Svensk Sjuksköterskeförening, (2017) där det framkommer att patienterna 

trots ohälsa ska få uppleva tillit, mening, hopp och lindrande av lidande genom att få sin vär-

dighet, integritet, sårbarhet och autonomi bekräftade. Begreppsbestämningen ger därmed 

också anledning till reflektion över hur synen på patienterna respektive sjuksköterskorna kan 

forma vårdandet och ge underlag för fortsatta diskussionen om såväl den vårdande relat-

ionen som vårdandets värdegrund.  

 

Resultatet visar att samtliga patienter beskrev att existentiella reflektioner som diskuterades 

bland patienterna som genomgått samma behandling upplevdes uppmuntrande. Det fram-

kom att brist av reflektionens tid kunde vara hinder till hopp om framtiden hos patienterna. 

Vidare framkom det i resultatet att, enstaka patienter upplevde sårhanteringen som en 

skrämmande sak då de haft kontakt med detta första gången. Detta beskrevs av patienterna 

själva vara oroliga för lokalt återfall, vilket förklarade varför de blev skrämda. Det framkom 

att betydelsen av reflektionen med sjuksköterskorna hjälpte patienterna att snabbt anpassa 

sig till situationen.  

 

I resultatet framkom det att patienternas hopp om framtiden kunde upplevas om de hade 

förstått den givna informationen som bra stöd och en god omvårdnad. Detta kan jämföras 

med Muntlin Athlin et al., (2018) som skriver att omtänksamma relationer och bra kommu-

nikation med patienterna är en bro som ger patienterna hopp för ett liv efter sjukdomen. 

Detta överensstämmer även med Erikssons (2015) som beskriver i ansandet att tron utgör 

drivkraften, den livgivande impulsen. Substansen, tron, kan anta olika former och uppvisa 

olika väsen. Ansningens konst, dess olika former och väsen är någonting som alla vårdare 

borde träna sig i att utveckla. Att ansa innebär att våga, att ibland gå utöver det givna och fär-

digt formulerade. Det innebär framför allt att våga gå utanför sig själv, att med olika små 

handlingar visa att man verkligen bryr sig om den andra. Inslagen av att ansa, leka och lära 

bestäms av och utifrån de individuelle patienternas situationer och vårdarens kompetens och 

förmåga att reflektera och producera ansande, lekande och lärande.  
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I resultatet framkom det att motivationens betydelse och betydelsen av ett nära bemötande 

var viktig då det skapade trygghet.  Vidare framkom det i resultatet vikten av motivationens 

betydelse när patienterna skulle hämta kraft vid tveksamhet för att gå vidare i sin återhämt-

ning. Att uppleva sig införstådda, sedda och bekräftade i sitt lidande som patienter visade sig 

vara några faktorer som lyftes fram i motivationens betydelse hos patienterna. Detta kan 

jämföras med Lithner et al., (2015) som skriver att sjuksköterskorna upplevde att patienterna 

som drabbades av cancersjukdom hade en viss tveksamhet av framtidenshopp, återhämtning 

samt hinder att sträva efter att återfå ursprungliga funktioner eller funktioner som närmade 

sig det ursprungliga. Det kan även kopplas till patientlagen (SFS 2014:821) som tydliggör att 

vården ska utformas och genomföras i samarbete med patienterna så långt det går. Patientla-

gen förtydligar även att sjukvården ska gynna patienternas delaktighet, självbestämmande 

och integritet. 

 

I resultatet framkom det att patienterna var mer villiga att delta i sin egen vård och återhämt-

ning när de upplevde sig motiverade. Betydelsen av ett nära bemötande framkom hos patien-

terna som trygghetsskapande. Enligt patienterna att uppleva stöd kunde handla om att sjuk-

sköterskorna lyssnade på dem. Det betydde mycket för patienterna eftersom de fick en känsla 

av att sjuksköterskorna skapade en mellanmänsklig dimension som en relation kunde byggas 

upp på. Den relationen stärkte förtroendet och tryggheten hos patienterna. Patienter som har 

en vänskaplig relation med sjuksköterskorna känner sig tryggare och det känns då som att 

sjuksköterskorna bryr sig om patienterna. Samtliga patienter i resultatet förklarade att trygg-

hetskänslan skapades om de hade tillit och förtroende för sjuksköterskorna. Detta menar att 

om mötet mellan patienterna och sjuksköterskorna ska bli bra måste sjuksköterskorna delvis 

lämna sin identitet som sjuksköterskor utanför det virtuella mötes utrymme. Detta visas 

också i examensarbetets resultat där patienter som får en mer vänskaplig relation till sjuk-

sköterskor också känner sig mer trygga och nöjda med stödet från sjuksköterskorna. 

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskornas professionella bemötande var viktigt för pati-

enterna. Sjuksköterskorna som upplevdes av patienterna vara mer lugna, trygga och mindre 

stressade ansågs främja återhämtningen. Detta resulterade också i att patienterna upplevde 

sig mer lugna och kände i mer eller mindre utsträckning att de inte var till besvär. Patien-

terna upplevde att sjuksköterskorna hade tid att ta hand om dem, att visa empati och att 

bygga en relation som var viktig för de flesta patienterna. Detta kan jämföras med Eriksson, 

(2015) som skriver att det naturliga lärandet hör samman med lekandet, det speciella och 

viktiga inom vården är att lärandet får mera inslag av lek. Att leken är till sin karaktär inter-

aktiv, förutsätter ett potentiellt utrymme där lekandet kan ske. Leken är en paradox och le-

kande är upplevelsen av någonting paradoxal mellan den inre och yttre verkligheten. 

6.2 Metoddiskussion  

 

Den valda metoden i detta examensarbetet var en litteraturstudie, en kvalitativ ansats. Den 

beskrivande syntesen är en summering av tidigare forskning utan egna tolkningar (Evans, 
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2002). Metoden valdes eftersom examensarbetets syfte var att beskriva patienternas upple-

velse av sjuksköterskornas vårdande som främjar deras återhämtning. Enligt Evans (2002) 

bör författaren vara observant för att egna åsikter inte skall komma att speglas i resultatet. 

Det var därför viktigt att under den beskrivande syntesen alltid ha syftet i åtanke, för att 

minska risken att resultatet skulle kunna påverkas av författarens ställningstagande. Det går 

inte att utesluta att förförståelse inte har påverkat dataanalysen och resultat. Men medveten-

het om förförståelse som kunde påverka examensarbetet har försökts att hanteras genom 

upprepade diskussioner och reflektioner. Det har inte funnits tidigare erfarenheter inom exa-

mensarbetets ämne för att detta skulle påverka resultat. Eftersom det inte funnits någon 

medförfattare har förförståelse diskuterats med andra medstudenter och under slutsemi-

nariet för att försöka så gott som möjligt minimera påverkan. 

 

Enligt Segersten (2017) syftar en kvalitativ studie till att skapa förståelse för en person och 

dess livssituation. Med hjälp av denna ansats fördjupas förståelsen för ett valt fenomen som 

har med personers upplevelser, erfarenheter, förväntningar eller behov att göra. Kvalitativ 

studie bidrar till evidensbaserad omvårdnad.   Intervju som datainsamlingsmetod skulle 

kunna vara det mest fördelaktig att använda för att få beskrivningar i syfte att förstå fenome-

nen eller situationen och händelsen.  Nackdelen med detta var att det skulle till exempel vara 

nödvändigt med att intervjua patienter samt noggrant planera både intervjun och analysar-

betet. Men på grund av begränsad examensarbetstid (samt att grundutbildningsstudenter 

inte får intervjua patienter) valdes inte det. En fördel med beskrivande syntes enligt Evans 

analysmetod (2002) var att det gav möjlighet att sammanställa nyckelfynd på redan bearbe-

tade vetenskapliga artiklar. Detta skapade ett sammanfattande intryck av det undersökta 

problemområdet. Ytterligare fördel med analysmodellen var att den möjliggjorde en struktu-

rerad och tydlig bild över vad analysen visade. Detta underlättade för resultatskrivandet. Det 

gjorde det även möjligt att göra en analys över likheter och skillnader av det sökta ämnet i 

flera artiklar och från flera olika länder. 

 

Ett vetenskapligt arbete med en kvalitativ ansats ska besvara kvalitetskriterier giltighet, till-

förlitlighet och överförbarhet. Giltighet innebär att data som presenteras ska gå att lita på och 

för att studien ska vara trovärdig ska den presenteras på ett sätt som stärker trovärdigheten i 

studien (Polit och Beck, 2016). Valet av analysmetodmodellen möjliggör att enbart det som 

svarar på examensarbetets syfte tas upp vilket kan minimera risken för eventuella misstolk-

ningar. Dock är det en utmaning att skapa teman och subteman ur nyckelfynden. En del ar-

tiklar är skrivna inom de senaste fem åren, vilket innebär en avgränsning av intervall mellan 

åren 2015 och 2020. Poängen med det är att artiklarna som används ska ge så aktuella forsk-

ningsresultat som möjligt för att kunna beskriva examensarbetets syfte.  

 

Författaren hade svårigheter när det gällde dessa avgränsningar på grund av att det inte 

fanns tillräckligt många artiklar som var relevanta att använda i arbetet. Detta resulterade i 

att några enstaka artiklar som utgavs i tryck innan 2015 ingick i analysen. Dock ansågs dessa 

artiklar relevanta för att besvara examensarbetets syfte. Det är viktigt att ha ett källkritiskt 

förhållningssätt till de artiklar som användes i arbetet (Friberg, 2017). Alla artiklar är veten-

skapligt granskade. Detta konstaterades dels genom peer reviewed i databassökningen och 
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dels genom kvalitetsgranskningen utifrån Fribergs (2017) kvalitetsfrågor. Författarens käll-

kritiska förhållningssätt anses som en styrka i arbetet då det ökar trovärdigheten.   

Evans (2002) analysmodell var mest lämpad att använda då den utgår från att vara textnära 

genom att skapa teman och subteman. Att urskilja subteman upplevdes lite problematiskt 

dock författaren försökte på bästa sätt att dela upp materialet så att inga fynd skulle förloras. 

Att resultatet byggde på subteman som styrktes med flera studier ansågs öka arbetets trovär-

dighet.  

 

Enligt Polit och Beck (2016) stärks examensarbetets trovärdighet när ursprungliga citat åter-

ges. Citaten som används i arbetet återgavs på originalspråket i resultat och kan därför ses 

som en fördel eftersom det ökar resultatets trovärdighet. Polit och Beck (2016) beskriver att 

studien kan vara tillförlitlig om resultatet av undersökningen går att utföra med samma eller 

liknande resultat i ett annat sammanhang vid en annan tidpunkt. Författaren strävade efter 

att beskriva på ett detaljerat sätt olika stegen i Evans (2002) analysmodell såsom datain-

samling, urval samt analysförande för att öka examensarbetets tillförlitlighet. En styrka i ar-

betet är att det har utgått från Evans beskrivning av beskrivande syntes och Fribergs (2017) 

beskrivning av vad kvalitativ metod är. Detta ökar giltigheten i arbetet då Polit och Beck 

(2016) menar att valet av metod påverkar arbetets giltighet.  

 

Överförbarhet handlar om att analysera brett och se i vilken utsträckning eller sammanhang 

resultatet kan överföras till andra kontexter eller situationer. För att kunna bedöma resulta-

tets överförbarhet krävs att resultatet är tydligt beskrivet (Polit och Beck, 2016). Examensar-

betet var inte begränsat till någon vårdenhet. Därmed insågs det att arbetet skulle kunna an-

vändas i andra situationer inom vården där patienternas upplevelse av sjuksköterskornas 

vårdande, inom den somatiska vården, som främjar deras återhämtning skulle vara aktuell. 

Polit och Beck (2016) menar att ett arbete är mer överförbart om studier från olika länder in-

nefattas. Resultatet var skrivet utifrån analys av artiklar från olika länder vilket kan anses 

vara ytterligare en styrka i arbetet. 

 

Att genomföra detta examensarbete ensam upplevdes både som en styrka och som en svag-

het. Styrkan med det utgår från att jämna ut arbetet själv, det vill säga hur och vart arbetet 

ska göras. En annan styrka är att det har utförts i författarens egen takt. Svagheten som för-

fattaren upplevde var att det inte fanns ytterligare en person att diskutera analysen av artik-

lar med men detta minimerades genom att diskutera med medstudenterna och handledarna, 

samt återkoppling under slutseminariet. 

6.3 Etikdiskussion 

Examensarbetet grundar sig på publicerade vetenskapliga artiklar som redan är peer re-

viewed och granskade för att säkerställa kvalitet enligt CODEX (2018). Eftersom författarna 

till artiklarna redan givit sitt informella samtycke behövde inte författaren av examensarbetet 

ansöka om etisköverväggande. Under examensarbetets process har det undvikits så gott som 

möjligt att ha fel tolkning i analys och därmed i resultatet som presenteras. Polit och Beck 
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(2016) beskriver att plagiat innebär att använda någon annans material utan att referera till 

den ursprungliga källan. Därför har användningen av referenser både i texten och i referens-

listan skett enligt APA-modellen (American Psychological Association, 2009). Artiklarnas re-

sultat skulle inte påverkas av författarens förförståelse av fenomenet. Den egna förförståelsen 

lades åt sidan för att minimera risken för praktisk tolkning av resultatet. De valda artiklarna 

var publicerade på engelska och därmed kan en risk för fel tolkningar vid översättningen fö-

rekomma. För att undvika felöversättningen översattes artiklar med hjälp av lexikon och digi-

tala översättningsprogram. För att undvika fel formuleringar och egna åsikter lästes artik-

larna flera gånger där förförståelsen diskuterats med andra medstudenter för att så gott som 

möjligt försöka minimera påverkan. 

7. SLUTSATS 

Detta examensarbetes resultat visar på att patienterna med cancersjukdom upplever stödet 

från sjuksköterskorna som en viktig del för deras återhämtning. Det har framkommit i resul-

tatet att en del patienter inte var nöjda med sjuksköterskornas vårdande, detta kunde leda till 

en känsla av att bli bortglömd. När sjuksköterskorna lyssnade och fanns nära patienterna, 

upplevde patienterna en känsla av trygghet och oron kunde minskas. Resultatet visade vikten 

av reflektionens betydelse, informationens betydelse, motivationens betydelse samt betydel-

sen av ett nära bemötande. De fyra koncepten visade sig vara återkommande hos patienterna 

när det kom till att beskriva sin upplevelse av sjuksköterskornas vårdande som främjar deras 

återhämtning. Det är viktigt att ha i bakhuvudet att upplevelse är individuell och kan te sig 

olika beroende på kontext. Trots att upplevelser är unika, kan resultatet av examensarbetet 

vara till hjälp för framtida sjuksköterskor att ha förståelse för vad sjuksköterskornas vår-

dande innebär för patienternas återhämtning.  Examensarbetet skulle kunna användas i ut-

bildningssyfte för att i förväg göra blivande sjuksköterskorna beredda med syftet att öka de-

ras uppmärksamhet i patienternas omvårdnad. Examensarbetet betonar att sjuksköterskor-

nas vårdande är av betydelse och centralt i patienternas återhämtning, därför behöver den 

belysas. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Examensarbetets resultat visar att sjuksköterskornas vårdande är viktig för patienternas åter-

hämtning. Det finns för många uppgifter och för lite tid för att utföra sjuksköterskornas ar-

bete på ett effektivt sätt med omvårdnad av god kvalitet. Informationen som lämnas till pati-

enterna och hur man bemöter patienterna har stor inverkan för deras delaktighet i sin egen 

vård och därmed för deras återhämtning. Otillräcklig information kan medföra ett hinder för 

en trygg relation och bemötande med patienterna. Brist på kommunikationsförmåga hos 

sjuksköterskor kan medföra svårigheter i att vårda patienter som drabbas av cancersjukdom. 
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Med tanke på det föreslås därför att forska vidare om åtgärder och förslag som kan vidtas för 

att minska tidsbrist i sjuksköterskornas vårdande för patienternas bästa.  
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BILAGA A: SÖKMATRIS 

Datum 
för sök-
ning 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstract 

Antal 
lästa titel 
artiklar 

Antal 
valda ar-
tiklar 

2020-
01-22 

Cinahl 
Plus 
 

Caring in nursing 
AND 
Patient experience of 
care Recovery or 
rehabilitations 

36 7 36 
 

1 

2020-
01-22 

Cinahl 
Plus 
 

Noplasms or 
oncology or cancer 
AND 
Patient attitude or 
view 
Recovery or 
convalescence 

27 5 27 2 

2020-
01-22 

Cinahl 
Plus 
 

Nursing health care  
AND 
Patient Experience 
or perception or 
feeling 
Recovery or 
convalescence 
hospital 

54 20 54 2 

2020-
01-23 

Cinahl 
Plus 
 

Nursing- 
Intervention 
AND 
Patient perception or 
view 
Recovery or 
recuperations 

15 2 14 1 

2020-
01-24 

PubMed Nurscaring AND 
Patient experience 
efter cancer treate-
ment to hospital 
Qualitative study  

13 5 13 2 

2020-
01-25 

PubMed Nurscaring AND pa-
tientfeeling or atti-
tude Recovery 

17 1 17 1 

2020-
01-25 

PubMed Patient perspection 
or view AND acut 
care Recovery or  
Rehabilitation 

20 2 20 1 

2020-
01-25 

Cinahl 
Plus 
 

Nurse* or nurses or 
nursing 
AND 
Patient (satisfaction 
or patient experience 
of care) 
Neoplasms or oncol-
ogy or cancer 

10 3 10 2 
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BILAGA B: KVALITETSGRANSKNING 

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

Tydligt problem, är det formulerat och avgränsat? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns teoretiska utgångspunkter? Ja Ja Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Är syftet tydlig formulerat? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är metoden beskriven utförligt? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är undersökningspersonerna beskrivna? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Är data tillräckligt omfattande analyserat? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Hur hänger metoden och teoretiska utgångspunkter ihop, 
är det tydligt? 

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

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

Svarade resultatet på studiens syfte i resultatet? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Vilka argument förs fram? Är det relevanta resonemang? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Finns några etiska resonemang beskrivna? Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja 

Finns en metoddiskussion? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Sker en återkoppling till teoretiska antaganden? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja ja 
Totala poängen 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 

 
För ”ja” – 1 poäng, för svar ”nej” – 0 poäng. Låg kvalitet: 0-4 poäng, medel kvalitet: 5-9 poäng, hög kvalitet: 10-14 poäng.
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BILAGA C: ARTIKELMATRIS  

 

N

r 

Titel 

Författare 

Land 

Syfte Metod Resultat Kva-

lité 

1 Carr, Tracey L. ; Groot, G. ;  

Cochran, D.; Vancoughnett, M. & 

Holtslander, L. (2019). 

 

Exploring Women’s Support 

Needs After Breast 

Reconstruction Surgery : A 

Qualitative Study 

 

Saskatchewan Canada. 

Syftet med denna studie var att 

identifiera patienternas stödbe-

hov efter BR. 

Kvalitativ. 

Semistrukturerad inter-

vju. 

21 patienter efter BR. 

Innehållsanalys. 

 

 

 

4 stödbehov som har en sär-

skild inverkan på patienters 

återhämtningsprocess identifi-

erades: "tillgång till informat-

ion", "hjälp med dagliga upp-

gifter", "känslomässig anslut-

ning" och "förståelse". Patien-

ters stödupplevelser var for-

made av interaktioner med 

sjuksköterskor, anhöriga och 

andra kvinnor som hade upp-

levt BR.  

Hög. 

2 Aunan, S. T., Wallgren, G. C., & 

Sætre Hansen, B. (2019).  

 

Breast cancer survivors’ 

experiences of dealing with 

information during and after 

adjuvant treatment: A qualitative 

study.  

 

Stavanger, Norway. 

För att beskriva överlevnaders 

bröstcancer (BC) erfarenheter av 

patienter i två-dagars utbild-

ningsprogram (Bröstcancers-

kola, BCS) och deras kritiska re-

flektion över information som 

erhölls under och efter adju-

vansbehandling. 

Kvalitativ. 

Fokusgrupper med 20 

patienter som ha delta-

git i bröstcancerrekon-

struktions kirurgi 

Efter utskrivning uppfattas re-

habilitering som brist på 

struktur och individ 

anpassning, vilket leder till be-

svikelse. Nya symtom försenar 

återhämtningen. Ökad ångest 

och känslor av sårbarhet. In-

formation 

om egenvård uppfattas som 

Hög. 
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otillräcklig. Dessutom inform-

ation inte alltid förstått och 

inte användbart. 

 

3 Leo Swenne, C., Jangland, E., & 

Arakelian, E. (2017).  

 

Patients’ experiences of their 

everyday life 14 months after 

cytoreductive surgery and 

hyperthermic intraperitoneal 

chemotherapy - a qualitative 

follow-up study.  

 

Uppsala, Sweden 

 

För att beskriva patienters  

upplevelse av deras vardag  

efter cytoreduktiv kirurgi och 

hypertermisk intraperitoneal  

kemoterapi. 

Kvalitativ. 

Strukturerade inter-

vjuer 

16 patienter som hade 

behandlats för perito-

neal carcinomatos 14 

månader tidigare vid 

ett universitetssjukhus i 

Sverige. 

Innehållsanalys.  

Patienterna beskrev den långa 

återhämtningsprocessen utan 

sjuksköterskans stöd för att 

styra dem. 

Andra patienter ansåg att de-

ras återhämtningsprocess 

hade varit mjukare och snabb-

bare än väntat.  

Patienterna ansåg därför att de 

var tvungna att ta ansvar på 

grund av svårigheter de hade 

att få sina frågor besvarade, 

vilket orsakade oro och osä-

kerhet. Patienterna ville följas 

upp av lämpliga utbildade 

sjuksköterskor. 

Hög. 

4 Walker, R., Szanton, S. L., & 

Wenzel, J. (2015).  

 

Working Toward Normalcy Post-

Treatment: A Qualitative Study 

of Older Adult Breast and 

Prostate Cancer Survivors.  

 

För att utveckla en bättre förstå-

else av hur äldre vuxna överle-

vande av bröst- och  

prostatacancer i tidigt skede 

lyckades arbeta med 

återhämtning 

Kvalitativ.  

11 patienter som över-

levde bröstcancer eller 

prostatacancerbehand-

ling. 

Semistrukturerad inter-

vju. 

Innehållsanalys.  

Processen att arbeta mot nor-

malhet involverade många steg 

och stöd från anhöriga och 

sjuksköterskor, men patienter 

upplevde ibland små eller 

stora motgångar under vägen, 

bland annat svårigheter att i 

Hög. 
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Amherst, USA sin ensamhet formulera tyd-

liga mål i månaderna efter 

cancerbehandling. 

Men positiv feedback från can-

cervårdssjuksköterskor var en 

annan mätning genom vilka 

patienterna kunde bedöma 

framsteg mot en återgång till 

normalitet.  

5 Carlsson, E., & Pettersson, M. 

(2018).  

 

Communicative and pedagogical 

strategies in nurses’ and 

surgeons’ discharge 

consultations with patients 

undergoing surgery for colorectal 

cancer : A Qualitative Study. 

 

Göteborg, Sweden 

Att beskriva strukturen, innehål-

let och det kommunikativa och 

pedagogiska strategier i  

ansvarsfrihetskonsultationer 

mellan patienter och kontakt-

sjuksköterskor efter 

kolorektal cancer operation. 

Kvalitativ. 

13 patienter. 

Innehållsanalys. 

 

Det samlades orden som besk-

revs vara viktiga för patienter-

nas återhämtning. Dessa ord 

var: Behov av information, tid 

för återställning, tillkomsten 

av nya symtom såsom tarm-

dysfunktion, oro över sprid-

ning och uppföljning.  

 

Hög. 

6 van der Lans, M. C. M., Wit-

kamp, F. E., Oldenmenger, W. 

H., & Broers, A. E. C. (2019).  

 

Five Phases of Recovery and 

Rehabilitation After Allogeneic 

Stem Cell Transplantation: A 

Qualitative Study.  

Att undersöka problemen hos 

patienter under det första året 

efter alloSCT för att bättre förstå 

processen för återhämtning och 

rehabilitering. 

Kvalitativ. 

10 patienter. 

Strukturerad intervju. 

Innehållsanalys. 

Efter alloSCT konfronterades 

alla patienter med föränd-

ringar som påverkade deras 

välbefinnande.  Vissa patienter 

upplevde osäkerhet utan sjuk-

sköterskans stöd och fick ökad 

psykiska problem. De insåg 

hur länge det hade tagit dem 

Hög. 
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Rotterdam, Nederland  

att återhämta sig utan sjukskö-

terskans stöd.  

7 Singh, K., Warnock, C., Ireson, 

J., Strickland, S., Short, D., 

Seckl, M., & Hancock, B. (2017).  

 

Experiences of Women With 

Gestational Trophoblastic 

Neoplasia Treated With High-

Dose Chemotherapy and Stem 

Cell Transplantation : A 

Qualitative Study. 

 

UK 

Att utforska upplevelse hos 

kvinnor med trofoblastisk ne-

oplasi under graviditeten under 

och efter behandlingen för att 

förstå deras perspektiv, priorite-

ringar och problem. 

Kvalitativ 

10 patienter. 

Semistrukturerade in-

tervjuer. 

Innehållsanalys. 

Patienterna beskrev hinder för 

återhämtning i form av bety-

dande fysiska, psykologiska 

och sociala effekter under och 

efter behandling. Återhämt-

ningen upplevdes vara lång-

sam. 

 

Hög. 

8 Steel, E. J., Trainer, A. H., Her-

iot, A. G., Lynch, C., Parry, S., 

Win, A. K., & Keogh, L. A. 

(2016).  

 

The Experience of Extended 

Bowel Resection in Individuals 

With a High Metachronous 

Colorectal Cancer Risk : A 

Qualitative Study. 

 

Melbourne, Australia. 

För att fastställa enskilda erfa-

renheter av utökad tarmresekt-

ion som behandling för kolorek-

tal cancer (CRC) hos patienter 

med hög metakron CRC-risk, in-

klusive självrapporterad tillräck-

lig information som erhållits vid 

olika tidpunkter för behandling 

och återhämtning. 

Kvalitativ. 

18 patienter 

Semistrukturerade in-

tervjuer.  

Innehållsanalys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Många patienter kände sig väl 

informerade om behandlingen. 

Information relaterade till för-

väntade resultat, förväntade 

återhämtnings tid och livsstils-

justering. Många patienter be-

skrev pågående oro för att ut-

veckla en annan sjukdom. 

 

Hög. 
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9 Thorpe, G., McArthur, M., & 

Richardson, B. (2014).  

Healthcare experiences of 

patients following faecal output 

stoma-forming surgery: A 

qualitative  

 

United Kingdom 

Att utforska den individuella 

upplevelsen hos patienterna av 

att leva med en ny stomi och in-

teraktion med sjuksköterkor 

över tid med syftet att informera 

hälsovårdstjänster. 

Kvalitativ. 

12 patienter som fick 

stomi efter kirurgi. 

Förberedande Struktu-

rerade intervjuer. 

Innehållsanalys.  

Att ha en stomi innebär be-

kymmer för patienter. Bra stöd 

av sjuksköterskor och bra för-

hållande med sjuksköterskor 

var centrala för patienters er-

farenheter av en lyckad åter-

hämtningsprocess. Sjukskö-

terskor visade engagemang, 

vilket patienter betraktade 

som grundläggande för att för-

bättra och påskynda återhämt-

ningsprocess.  

Hög. 

10 Samuelsson, K. S., Egenvall, M., 

Klarin, I., Lökk, J., Gunnarsson, 

U., & Iwarzon, M. (2018).  

 

The older patient’s experience of 

the healthcare chain and 

information when undergoing 

colorectal cancer surgery 

according to the enhanced 

recovery after surgery concept : 

A Qualitative Study. 

 

Stockholm, Sweden. 

För att beskriva hur äldre pati-

enter upplever sjuksköterskor-

nas och information som ges 

före, under och efter kolorektal 

canceroperation. 

Kvalitativ. 

16 patienter. 

Semistrukturerade in-

tervjuer. 

Innehållsanalys. 

 

Patienterna upplevde att in-

formation de fick angående 

sjukdomen och hanteringen 

var otillräcklig. Patienterna 

upplevde också att hjälpen de 

fick med att hantera diagnos 

av sjukdomen och dess påver-

kan på framtida liv var brist-

fällig. Dessa patienternas upp-

levelser ledde till en känsla av 

sårbarhet under vistelse på 

sjukhus och ledde även till en 

upplevelse av en negativ ver-

kan på återhämtning.   

Hög. 
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11 Elmir, R., Jackson, D., Beale B., 

& Schmied, V., (2010). 

Against all odds: Australian 

women’s experiences of recovery 

from breast cancer.  

 

Sydney, Australia. 

Att ge insikt i patienters upp-

levels av återhämtning från 

bröstcancerrelaterade 

bröstkirurgi och att bidra till 

kunskapsbasen för kliniker som 

utövar detta område. 

Kvalitativ. 

4 patienter   

Semistrukturerade in-

tervjuer. 

Innehållsanalys. 

Bröstcancer var en livsföränd-

rad upplevelse med känslo-

mässiga och sociala såväl som 

fysiska konsekvenser för pati-

enters upplevelser. Patienter-

nas upplevelser förmedlade 

betydelsen av stöd från sjuk-

sköterska och hur starkt detta 

stöd påverkade deras åter-

hämtning från bröstcancer 

Hög 

12 Fallbjörk, U., Frejeus, E., & 

Rasmussen, B. H. (2012).  

 

A preliminary study into 

women’s experiences of 

undergoing reconstructive 

surgery after breast cancer. 

 

Umeå, Sweden. 

Att utforska patienters upple-

velse av att genomgå bröstre-

konstruktiv 

Operation efter mastektomi på 

grund av bröstcancer. 

Kvalitativ. 

6 patienter efter rekon-

struktiv kirurgi. 

Berättande intervjuer. 

 Innehållsanalys.  

Alla sex patienter beskrev pro-

cessen att genomgå bröstre-

konstruktion som svår och 

smärtsam, medför flera oper-

ationer och en oväntat lång 

återhämtningsperiod. De be-

skrev hur viktigt sjuksköters-

kans stöd var för att klara gå 

igenom denna långa återhämt-

ningsperiod. Att få en bröstre-

konstruktion hade dock varit 

viktigt för alla patienter.  

 

Hög 
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