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Sammanfattning 

Bakgrund: När en person drabbas av cancer förändras hela ens livsvärld. Bristande 

kunskap ger en känsla av att inte få grepp om situationen och därför är det viktigt att 

sjuksköterskan ger en god omvårdnad med fokus på helhet och kommunikation. Syfte: 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av sjuksköterskans 

bemötande vid cancerbehandling på sjukhus. Metod: En litteraturstudie som bygger på 

tio kvalitativa artiklar. Resultat: Genom analys hittades tre huvudkategorier: Vikten av 

bred kunskap hos sjuksköterskan, Vikten av en bra vårdrelation och Vikten av ett bra 

omhändertagande som gynnar patientens välbefinnande och viljan att vara delaktig. 

Metoddiskussion: Att det inte hittades så många artiklar inom ämnet beror på att det 

mest finns forskning som är ur sjuksköterskans perspektiv. Förförståelsen bekräftades 

och författarna fick mer insikt i hur viktigt det verkligen är med tvåvägskommunikation. 

Resultatdiskussion: Patienten vill känna ett intresse från sjuksköterskans sida och en 

bra relation mellan dessa två uppstår då god kommunikation finns.  

 

Nyckelord: relation, kommunikation, patient – sjuksköterska, cancer, 

litteraturstudie 
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Abstract 

Background: When a person suffers from cancer their entire world changes. A lack of 

knowledge creates a feeling of not being able to adequately grasp the situation, which is 

why it is important that the nurse provides decent caregiving with emphasis on entirety 

and communication. Purpose: The purpose of the literature study was to describe 

patients' experiences of the nurse's approach in relation to cancer treatment at hospital. 

Method: A literature review that is based on ten qualitative articles. Result: Through 

analysis, three main categories were found: The importance of wide knowledge by the 

nurse, The importance of a good nursing relationship and The importance of good 

caretaking that benefits the patient's well-being and their will to participate. Method of 

discussion: The reason, as to why there were not many articles found on the subject 

matter, is due to the fact that there is more research conducted from the nurse's 

perspective. The preunderstanding was confirmed and the authors get more insight in 

how important two-way communication is. Discussion of result: The patient wishes to 

feel involvement from the nurse and a good relationship between the two arises when 

good communication exists 
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BAKGRUND 

Att leva med cancer innebär stora förändringar i patientens liv. Sjukdomen förknippas 

ofta med döden och påverkar hela ens livsvärld. Beskedet vid en cancerdebut får 

patienten att inse att han/hon är dödlig. Döden kan tänkas skrämmande och påträngande 

men det är viktigt att se sjukdomen som en del av livet och inte som hela livet. 

Patientens bristande kunskap kan göra att han/hon har svårt att få grepp om situationen. 

Därför är det viktigt att sjuksköterskan kan erbjuda en bra omvårdnad med fokus på 

holism där hon har både biomedicinsk kunskap och kännedom om patientens personliga 

behov. Sjuksköterskan bör vara medveten om att patienten kan känna sig frisk trots sin 

cancer (Lindqvist & Rasmussen 2009). 

 

Antonovsky beskrev år 2005 att inom det humanistiska perspektivet studeras människan 

på ett holistiskt sätt. Det vill säga som kropp, själ och ande. Detta innebär att hälsan 

utformas utifrån hela människan och hennes upplevelser och välbefinnande. 

Antonovsky har utvecklat en holistisk modell inom det humanistiska perspektivet. 

Modellen kallas för KASAM – känsla av sammanhang vars delbegrepp är begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Alla begreppen är viktiga men meningsfullhet anses 

vara det mest betydelsefulla. De människor som ser sina handlingar som meningsfulla 

och känner ett sammanhang i tillvaron är också de som upplever hälsa. Om inget känns 

meningsfullt och vardagen blir ostrukturerad och förvirrad så skapas en sänkt förmåga 

till KASAM och patienten upplever en sämre hälsa (Antonovsky, 2005). 

 

Stryhn (2007) beskriver att en patient med cancer besöker sjukhuset ett flertal gånger 

och har därmed många möten med sjukvårdspersonal. Sjuksköterskans bemötande är en 

central och viktig del i mötet med vården och kan bidra med kunskap om såväl 

sjukdomen som om livet runt omkring. Kim (2000) anser att samspelet mellan 

sjuksköterska och patient är en stor del i omvårdnadssammanhang. Hon menar att det 

inom patient-sjuksköterske-domänen finns ett behov av kunskap om beröring, empati, 

närvaro och distans. Kim nämner också vikten av att uppmärksamma tecken hos 

patienten samt se personens situation när den är i behov av omvårdnad (Kristoffersen, 

2000) . Enligt Stryhn (2007) är det viktigt att man inte enbart ser sjukdomen och den 
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fysiska hälsan utan också de psykiska, sociala, kulturella och andliga delarna. Ett bra 

bemötande med fokus på helheten ger patienten möjlighet att se andra saker och inte 

bara sin sjukdom. Att som sjuksköterska ställa frågor om hur dagen har varit, hur 

familjen mår och vad som har hänt i helgen kan vara en strategi. Att låta patienten få 

möjlighet att berätta om sin situation ger en känsla av trygghet. Detta ger patienten en 

möjlighet att uppnå begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Som i sin tur leder 

till en känsla av kontroll och en upplevelse av friskhet (Stryhn, 2007) 

SYFTE 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av sjuksköterskans 

bemötande vid cancerbehandling på sjukhus.  

METOD 

Design 

För att uppnå syftet med studien gjorde författarna en litteraturstudie som är baserad på 

vetenskapliga artiklar som är relevanta för uppsatsen (Henricson & Billhult, 2012). 

Skribenterna använde sig av både ordet patient och person. Vid benämning person 

menades fortfarande patient. Sjuksköterskan benämndes som både hon/henne och 

vårdpersonal.  

Datainsamling och Urval 

I denna litteraturstudie användes databaserna Cinhal, PubMed, SweMed+ och PsycINFO. 

Dessa valdes då de innehåller artiklar som är inriktade på medicin, omvårdnad och psykologi. 

Författarna använde sig av sökord: patients perspective, patient attitudes (Cinahlheadings), 

client attitudes (Tresaurus), experiences, encounter, nurse-patient relation, sjuksköterska-

patientrelation (MESH-term), treatment, nurse-patient communication och cancer. MeSH-

termer för PubMed, Cinahlheadings för Cinahl och Tresaurus för PsycINFO användes i 

sökningarna. Författarna använde den booleska operatoren ”AND”. Andra begränsningar var 

”peer reviewed” och ”human” (Se sökschema, bilaga 1). Detta för att försäkra oss om att 

artiklarna var vetenskapligt granskade (Friberg, 2006). Artiklarna var skrivna mellan år 1982 

– 2014 eftersom hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft efter år 1982 i ett försök att ändra 
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sjukvårdspersonalens sätt att bemöta patienter (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 

1982:763, 31 §). Inklusionskriterierna var att artikeln utgick från patientens upplevelse och att 

patienten var under cancerbehandling. Exklusionskriterierna var personer under 18 år och 

patienter i livets slutskede. Tio artiklar hittades varav en hittades genom manuell sökning och 

två var refererade artiklar från PubMed.  

Genomförande och Analys 

Författarna startade litteratursökningen genom att granska artikelrubrikerna och därefter 

abstractet på de som verkade intressanta för att se om det motsvarade syftet. Artiklar som inte 

höll sig till syftet sorterades bort. Artiklarna granskades sedan med hjälp av SBU:s mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser (se 

bilaga 3). Författarna skrev in de relevanta artiklarna i en artikelöversikt (se bilaga 2) för att få 

en överblick på materialet och påbörjade sedan analysen (Friberg, 2006). 

 

Artiklarna analyserades genom att skribenterna läste artiklarna flera gånger var för sig. Detta 

för att få ett så brett perspektiv som möjligt. Därefter markerades relevant information som 

skrevs ned. Informationen sorterades sedan i högar. Efter ytterligare analys och diskussion 

mellan skribenterna skedde ytterligare sortering av materialet och slutligen skapades kluster. 

Dessa diskuterades och tre huvudkategorier skapades (Friberg, 2006).    

Etiska överväganden 

Lag om etikprövning av forskning som avser människor (2003) och 

Personuppgiftslagen (1998:204) föreskrev att endast forskning som kunde utföras med 

respekt för människovärdet kunde accepteras. Viktiga faktorer som mänskliga 

rättigheter, grundläggande friheter, hälsa, säkerhet och personlig integritet togs också 

hänsyn till. Under litteraturstudiens gång såg vi till att ovan nämnda kriterier uppfylldes 

när vi granskade de vetenskapliga artiklarna. I största möjliga mån användes artiklar 

som är granskade av en etisk kommitté. I övrigt kunde även artiklar som inte var etiskt 

granskade inkluderas, men endast om det gick att utläsa att etiska principer hade tagits 

hänsyn till. De etiska principer vi utgick ifrån när materialgranskningen gjordes var 

människovärdesprincipen, autonomiprincipen och rättviseprincipen.  
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Människovärdesprincipen innebar att alla människor hade lika stort värde. Författarna 

hade öppna sinnen och tog hänsyn till alla erfarenheter som kom fram i artiklarna.  

Autonomiprincipen gick ut på att alla människor skulle betraktas som 

självbestämmande vilket betydde att personers åsikter och val skulle respekteras. Den 

innebar också att forskningsdeltagare skulle medverka frivilligt och skulle ha fått 

tillräckligt med information, så att de skulle kunna fatta beslut och förstå både 

informationen samt dess konsekvenser.  

Rättviseprincipen hade som utgångspunkt att lika fall skulle behandlas lika. För att 

kunna motivera särbehandling inom forskning måste skillnaderna mellan människor 

vara moraliskt relevanta (Kjellström, 2012). 

 

Författarnas förförståelse är att många som får en svår eller kronisk sjukdom ofta blir 

sedda som en sjukdom och inte som en människa med en sjukdom. Exempelvis så blir 

personer med diabetes benämnda som diabetiker och personer med reumatism kallas för 

reumatiker. När sådana benämningar används så blir helt plötsligt människan sin 

sjukdom istället för att sjukdomen bara är en liten del av dem. Förförståelsen grundar 

sig i att skribenterna tidigare jobbat som undersköterskor och mött detta vid en del 

tillfällen samt att det även upplevts privat i samband med att vara anhörig. Skribenterna 

ska försöka utgå så lite som möjligt från förförståelsen för att få en bred kunskap om 

ämnet och för att inte vinkla resultatet åt endast ett håll (Priebe & Landström, 2012).   

RESULTAT 

Resultatet är uppdelat i tre huvudkategorier: Vikten av ett gott bemötande hos sjuksköterskan, 

Vikten av en bra vårdrelation, Vikten av ett bra omhändertagande som gynnar patientens 

välbefinnande och viljan att vara delaktig.  

Vikten av ett gott bemötande hos sjuksköterskan 

Patienterna uttryckte att under sjukdomstiden spelade sjuksköterskans kunskap och 

färdigheter stor roll. En god kompetens ansågs som en viktig del i canceromvårdnaden och en 

skicklig sjuksköterska uppfattades som involverad, ärlig och intresserad av patientens tillstånd 

och förbättring. Personerna fann trygghet i vetskapen att sjuksköterskan hade insikt i hur de 

mådde och kunde utifrån dessa förutsättningar ge individuell vård. En sjuksköterska som, av 
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patienten, uppfattades som empatisk tolkades också som intresserad av patienten som en 

människa och inte som ett ting (Halldórsdóttir & Hamrin, 1996; Radwin, Farquhar, Knowles, 

Virchick, 2005; Kvåle & Bondevik, 2009; Williams & Irurita, 2004). Personerna beskrev att 

en god kompetens handlade om att sjuksköterskan skulle veta vad hon gjorde och när hon 

skulle göra det. Hon skulle kunna utbilda dels patienten men också anhöriga för att tillföra en 

känsla av säkerhet. När patienten fick känslan av bristande information från sjuksköterskan 

upplevde patienterna att hon tog hjälp av sina kollegor för att inte skapa osäkerhet. När 

patienten kände tillit till sjuksköterskans medicinsktekniska och psykosociala kompetens 

upplevdes vården som bättre (Halldórsdóttir & Hamrin, 1996; Dowling, 2008). Patienterna 

upplevde att en sjuksköterska som hade erfarenhet av cancerbehandling var lättare att prata 

med och anförtro sig åt vid oroskänslor och psykiskt påfrestande tankar (Radwin et al., 2005; 

Kvåle & Bondevik, 2009).  

 

En sjuksköterska som uppfattades som ointresserad och inte såg hela patienten och dennes 

behov, skapade en osäkerhet i relationen. Bristen kunde vara allt ifrån kliniska 

undersökningar, hennes sätt att ta kontakt med patienten eller kommunikationssvårigheter. 

Bristande information av, till exempel, eventuella bieffekter skapade oro för kommande 

behandling och möten med vårdpersonal. Hon kunde upplevas som professionell och besitta 

bred kunskap om cancerbehandling men gav inte patienten utrymme för individuella frågor, 

behov eller allmän tid för att småprata (Halldórsdóttir & Hamrin, 1996; Williams & Irurita, 

2004; Pedersen, Koktved, Nielsen, 2013).  

 

Patienterna kände sig tryggare under sin cancerbehandling och fick tillit till sin sjuksköterska 

om hon visade ett genuint intresse. De ville att hon skulle bry sig om deras mående och 

förklara varför vissa åtgärder gjordes och effekten av dem (Halldórsdóttir & Hamrin, 1996, 

Kvåle & Bondevik, 2009). Hon skulle vara öppen och ärlig i kommunikationen för att 

patienten skulle känna tillit. Om det fanns intresse av att lära känna hela patienten, och inte 

bara sjukdomsbilden, skapades en känsla av trygghet (Williams & Irurita, 2004; O’Baugh, 

Wilkes, Luke, George, 2003). Hon visade respekt för patientens autonomi, stöttade samt 

informerade om alternativ för bästa välbefinnande. Patienten ville kunna fråga vad som helst 

och bli bemött med respekt (Browall, Koinberg, Falk, Wijk, 2013; Halldórsdóttir & Hamrin, 

1996). Om patienten fick känslan av att bli ”favoriserad” av sjuksköterskan, även om hon inte 
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gjorde det, upplevdes det som större trygghet än om man kände sig som en i mängden 

(Dowling, 2008).  

 

En sjuksköterska som hade ett bristande bemötande, påvisad osäkerhet och som inte såg sina 

begränsningar hindrade patienten från att känna välbefinnande och tillit. Sjuksköterskan sågs 

som ett primärt stöd men upplevdes väldigt ofta som upptagen (Halldórsdóttir & Hamrin, 

1996, Williams, Irurita, 2004). Hon kunde vara hårt arbetande och trodde sig göra det bästa 

för patienten, men utstrålade istället stress och osäkerhet. Detta bidrog till att patienten kände 

sig obekväm och önskade att hon bett kollegorna om hjälp för att kunna fokusera på rätt saker 

(Radwin et al., 2005; Kvåle & Bondevik, 2009). Patienter hade upplevt sjuksköterskor som 

likgiltiga och att dem bortsåg från hela patienten. De uppfattades som hårda, kalla, 

ointresserade och slarviga då det inte såg patientens individuella behov (Halldórsdóttir & 

Hamrin, 1996; Williams, Irurita, 2004). Upplevelsen av ett minskat intresse hos 

sjuksköterskan ledde till en begränsad personlig kontroll. Patienterna upplevde att en 

bristande tillit ledde till att de undanhöll eventuella problem och frågor för att slippa kontakt 

med sjuksköterskan. Detta i sin tur ledde till att patienterna upplevde att de inte fick någon 

uppfattning om hur de skulle förhålla sig till vårdpersonalen och vågade eller ville inte ställa 

frågor. Istället försökte de skaffa sig information på egen hand vilket kunde få negativa 

konsekvenser (Pedersen et al., 2013).  

Vikten av en bra vårdrelation 

När ett möte uppstod ville patienten känna att sjuksköterskan utstrålade värme, äkthet, var 

närvarande och att hon tog sig tid att prata om annat än sjukdomen (Dowling, 2008; McCabe, 

2003). Känslan av att få uppmärksamheten av sjuksköterskan, bli lyssnad på samt att bli sedd 

som en unik och jämlik person var viktig för vårdrelationen (Browall et al., 2013). Patienterna 

tyckte att humor var en viktig del i vården och om sjuksköterskan var glad bidrog detta till en 

hemtrevlig miljö. Detta gjorde det lättare att fokusera på andra saker än sjukdom, behandlig 

och medicinska resultat (Browall et al., 2013; McCabe, 2003; Dowling, 2008). Patienterna 

ville bli bemötta med olika sorters kommunikation, både verbal och icke verbal (Browall et 

al., 2013, Halldórsdóttir & Hamrin, 1996). En del föredrog endast skriftlig information som 

de kunde ta med sig hem, andra stegvis för att inte missa eventuell information och en tredje 

part ville ha all information vid ett tillfälle (Pedersen et al., 2013; McCabe, 2003; Björklund 
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& Fridlund, 1999). En bristande kommunikationskunskap hos sjuksköterskan gjorde att hon 

pratade med patienten som om den vore en maskin och inte en människa. En bristande 

kommunikation ledde till en sämre relation, vilket kunde uttrycka frågor hos patienten 

angående sjuksköterskeyrket, som till exempel ”Varför satt de alltid vid datorn?” 

(Halldórsdóttir & Hamrin, 1996; Radwin et al., 2005).  

 

Positivitet var en viktig del för patienter med cancer under deras behandling. Att 

sjuksköterskan var positiv och hade en positiv attityd till människor och livet höjde 

stämningen på avdelningen (Halldórsdóttir & Hamrin, 1996). Hon stöttade patienterna och 

fick en dålig dag att bli en bra dag. Sjuksköterskans bemötande tillsammans med stöd från 

vänner, familj och andra patienter var faktorer som gjorde det lättare att, som patient, ha en 

positiv känsla och attityd. Det patienterna sökte var inte positiva ord från människorna runt 

omkring utan ville känna att de var positiva. Patienterna upplevde det som att de var parasiter 

som livnärde sig på andras positivitet och glada attityd (O’Baugh et al., 2003).      

Vikten av ett bra omhändertagande som gynnar patientens välbefinnande och 

viljan att vara delaktig 

För att patienterna skulle känna välbefinnande var det viktigt att bli behandlad väl, känna sig 

omhändertagen och välkommen (Browall et al., 2013). Ett bra omhändertagande grundade sig 

i att sjuksköterskan tog hänsyn till patientens känslor och inte enbart deras fysiska problem. 

Att bli välkomnad och kallad vid förnamn gav en känsla av att bli sedd och en känsla av att 

höra hemma (Halldórsdóttir & Hamrin, 1996; Pedersen et al., 2013). Att bli ihågkommen och 

värdesatt skapade ett självförtroende hos patienten som gjorde det lättare att genomgå en tuff 

cancerbehandling (Williams, Irurita, 2004, Browall et al., 2013). Ett bra bemötande, där 

sjuksköterskan tog sig tid att prata, visade intresse för personen i fråga och behandlade 

patienten som en jämlik, väckte en förnimmelse av att bli sedd som en hel person. När 

sjuksköterskan visade personlig omtanke för patienten inbjöd det till en bra relation och ett 

bra omhändertagande (Browall et al., 2013; Björklund & Fridlund, 1999). En bra relation 

mellan sjuksköterskan och patienten upplevdes ofta som en vänskap där ett varmt och 

mänskligt förhållningssätt fanns. Detta i sin tur ledde till ett hopp utan falska förhoppningar 

(Halldórsdóttir & Hamrin, 1996). Som inlagd patient upplevde många att sjuksköterskan var 

nyckel till en minskad ångest om hon behandlade dem med respekt. Utan sjuksköterskan på 
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plats upplevde patienterna inte vården på samma sätt. Hon respekterade att olika fysiska 

bekymmer uppkom och bemötte inte ett problem som värre än något annat (Radwin et al., 

2005; Kvåle & Bondevik, 2009). Ett dåligt bemötande samt omhändertagande kunde få 

personen att skriva ut sig i förtid, vilket kunde ge negativa konsekvenser i patientens 

pågående cancerbehandling. Patienterna upplevde att en stressad sjuksköterska inte hann med 

allt de skulle vilja ha gjort för dem och prioriterar därför den fysiska delen framför andra 

behov trots att hon var medveten om att den psykiska delen hade stor betydelse i patientens 

tillfrisknande (Radwin et al., 2005).   

 

En individanpassad vård gav patienten en känsla av och en vilja att vara delaktig i sin egen 

behandling. Bekräftelse från sjuksköterskan samt att hon trodde på patientens förmåga 

uppmuntrade viljan till att våga vara mer delaktig och ta egna beslut (Pedersen et al., 2013; 

Björklund & Fridlund, 1999; O’Baugh et al., 2003).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters upplevelser av sjuksköterskans 

bemötande under cancerbehandling. Sökorden anpassades efter nyckelorden i syftet för att få 

fram relevanta artiklar i databassökningarna (Karlsson, 2012). Genom att använda Cinahl 

headings, MESH-termer och Thesaurus fick vi förslag på vilka ämnesord vi kunde använda 

för att hitta artiklar som matchade sökorden (Polit & Beck, 2012). Ett ämnesord söker bara på 

de ord som anses beskriva innehållet vilket gör skillnad i antalet träffar på så sätt att man får 

färre men mer relevanta artiklar (Karlsson, 2012). Att hitta rätt sökord och ämnesord som gav 

oss rätt sorts artiklar, som svarade på vårt syfte och var ur patientens perspektiv, var inte så 

lätt som vi trodde. Men efter många olika sökningar föll vi in på rätt spår och fick fram 

relevant litteratur.  

 

Vi valde databaserna Cinhal, PubMed, SweMed+ och PsycINFO då dessa är inriktade på 

medicin och omvårdnad som är huvudinnehållet med vår studie. Under artikelsökningarna 

insåg vi att det fanns väldigt mycket material ur sjuksköterskans perspektiv vilket begränsade 
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mängden artiklar. Alla artiklarna som hittades var skrivna på engelska. Då vi inte är helt 

bekväma med att läsa akademisk text på engelska så var vissa delar, framförallt 

analysdelarna, svåra att förstå och tolka på rätt sätt. För att göra en så rättvis tolkning som 

möjligt analyserade vi artiklarna flertalet gånger, både var för sig och tillsammans (Henricson, 

2012). För att kvalitetsbedöma artiklar har vi använt oss av SBU:s granskningsmall då den på 

ett bra sätt beskriver artiklar som handlar om patientupplevelser. Vi anser att vi inte har 

tillräcklig kunskap för att bedöma artiklarna med termerna låg, medelhög och hög. Trots detta 

så använde vi den kunskap som finns och bedömde artiklarna utifrån de vetenskapliga 

begreppen, med hjälp av granskningsmallen samt kurslitteratur av Henricson 2012 

(Danielson, 2012).   

 

Under analysprocessen så skrevs nyckelmeningar i artiklarna som matchade uppsatsens 

område upp på smålappar och sorterades. Därefter skapades kategorier och underkategorier. 

Efter många diskussioner och överväganden bildades tillslut tre huvudkategorier. 

Huvudkategorierna benämndes till en början med begreppen relation, kommunikation och 

omhändertagande. Genom att diskutera dessa begrepp framställdes slutligen de befintliga 

huvudkategorierna (Friberg, 2006). 

 

Under studiens gång har vi fått handledning för att på ett bra sätt få hjälp att komma framåt i 

processen. Handledningen har skett både i grupp med kurskollegor och i enskilda möten med 

en ansvarig handledare med kunskap inom ämnet (Olsson & Sörensen, 2007). Genom detta 

har vi fått konstruktiv kritik under arbetets gång och har på så sätt haft möjlighet att utveckla 

ett kritiskt tänkande och självständigt arbetssätt.  

 

Vårt resultat representerar både kvinnor och män, i vuxen ålder och har endast fokus på de 

västerländska länderna. Studien blir därför svår att överföra till andra delar av världen på 

grund av annorlunda kultur och lagstiftning inom hälso- och sjukvård. Endast artiklar där 

etiska förhållningssätt eller granskning av etisk kommitté kunde utläsas hittades, och därför 

kunde vi uppnå våra etiska principer utan att välja bort något material. Trots försök till en 

åsidosatt förförståelse, finns en medvetenhet om att den kan ha bidragit till en viss påverkan 

på analys och resultat. Artiklar som inte speglade förförståelsen utelämnades inte. Vår 
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förförståelse grundade sig i en nyfikenhet som senare blev en inspiration till studiens början 

(Henricson, 2012).     

Resultatdiskussion  

Två fynd kommer att diskuteras utifrån studiens resultat, därefter kommer kopplingar 

att göras till Antonovskys teori KASAM – känsla av sammanhang och Suzie Kims 

patientdomän och patient-sjuksköterskadomän. Sammanfattningsvis kommer 

sjuksköterskans relevans att presenteras.  

 

Vårt resultat visar att en god kommunikation har stor betydelse för patientens upplevelse av 

sjukhusvistelsen samt sättet att hantera behandlingen. Finns det en bra och säker relation, det 

vill säga, tillräcklig information, stöd och omhändertagande kan patienten bemöta 

behandlingen på ett enklare sätt då den känner sig väl omhändertagen. Patienterna uppskattar 

god kommunikation om sin sjukdom men även om alldagliga ting. Samtal kring det mer 

vardagliga livet fick patienterna att glömma sitt fysiska tillstånd och mådde på så sätt bättre 

(Halldórsdóttir & Hamrin, 1996; Williams & Irurita, 2004; Pedersen, Koktved, Nielsen, 

2013). Liknande fynd framkom i en bok av Eide och Eide (2004) där de skriver om att för att 

förstå sin patient så är kommunikation ett bra hjälpmedel. Finns det en 

tvåvägskommunikation kan man ge bättre hjälp, stöd och omsorg för att hjälpa patienten 

framåt i sin behandling. Sjuksköterskan har oftast kort tid på sig att etablera kontakt och få 

den information som situationen kräver. Det krävs ett aktivt lyssnande för att kunna 

identifiera problemen, utveckla en arbetsöverenskommelse och förebygga olyckliga val och 

tillfälliga lösningar (Eide & Eide, 2004). Suzie Kim (2000) tar, i patient-

sjuksköterskedomänen, upp vikten av ett gott informationsutbyte och kunskap kring 

kännetecken och faktorer som har en inverkan på relationens kvalitet. En god kvalité gör det 

möjligt för sjuksköterskan att förbättra omvårdnaden och påverka patienten positivt 

(Kristoffersen, 2000). Teoretikern Antonovsky (2005) beskriver att en patient som upplever 

en stark relation och kommunikation till sin sjuksköterska har en hög KASAM – känsla av 

sammanhang. En person med hög KASAM har en större möjlighet att ta sig an utmaningen 

som behandlingen innebär. Finns inte en känsla av meningsfullhet, som Antonovsky menar är 

den viktigaste biten inom KASAM, så har patienten troligen svårare för att hantera och förstå 

sin situation (Antonovsky 2005). Avslutningsvis menar Nilsson och Waldermarson (2007) att 
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kommunikation är något som ständigt pågår och är något som inte går att undvika. Det är 

omöjligt att inte kommunicera då allt vi gör och inte gör väcker tolkningar och reaktioner. 

Något som sagts eller gjorts går inte att ta tillbaka, det kan endast förlåtas eller glömmas. 

Även om det går att förtränga så kan ändå hårda ord lämna spår i själen (Nilsson & 

Waldermarson, 2007). 

 

Att som patient bli sedd som en helhet där både det psykiska, fysiska, sociala och andliga 

tillståndet får uppmärksamhet upplevs som viktigt för att klara av sin behandling. Detta 

framkom i den här studiens resultat då patienterna upplevde att ett ökat intresse från 

sjuksköterskans sida ledde till ett övergripande bemötande (Halldórsdóttir & Hamrin, 1996; 

Pedersen et al., 2013., Browall et al., 2013; Björklund & Fridlund, 1999). Ehdin & Ehdin 

(2002) beskriver att en människas personliga värde ger oss en riktning i livet som skapar 

glädje, mening och ett värdefullt liv. Denna riktning utgår från våra egna önskemål och 

skapas utifrån den egna verkligheten (Ehdin & Ehdin, 2002). Därför är det viktigt att 

sjuksköterskan följer Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor, 

det vill säga tar tillvara på patientens egna önskemål, kunskaper och värderingar 

(Socialstyrelsen, 2005). På så sätt skapas det personliga värdet utifrån patientens verklighet 

(Ehdin & Ehdin, 2002). Kim (2000) beskriver i patientdomänen vikten av att som 

sjuksköterska ha kunskap om de faktorer som utgör helheten hos en människa. Enligt Kim är 

dessa faktorer bland annat hälsa, välbefinnande, smärta, hopp, förlust och delaktighet. Ser 

sjuksköterskan dessa faktorer och kan ta tillvara på dem, upplever patienten ökad delaktighet 

samt att den blir sedd som en hel och unik människa (Kristoffersen, 2000). Hälso – och 

sjukvårdslagen förelägger att patienten ska få möjlighet att vara delaktig samt uttrycka sin 

egen vilja i samband med vård och behandling. För att detta ska fungera måste patienten bli 

informerad om sin sjukdom, olika behandlingsförslag och möjligheter (Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor skriver att det 

ligger i sjuksköterskans ansvar att ta tillvara på patientens värderingar, vanor och tro samt att 

ge information som behövs för att som patient kunna välja eller vägra behandling. På så viss 

ligger fokus än en gång på vikten av delaktighet (Svensk sjuksköterskeförening, 2005)  

 

I dagens samhälle talas det mycket om patientens rätt till att bli sedd som en unik person, att 

vara delaktig i sin vård och vikten av en god kommunikation med vårdpersonalen. 
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Befolkningen blir allt mer påläst om sina rättigheter och har mer kunskap om möjligheterna 

som finns kring olika behandlingsformer. Patientlagen (2014:821) som trädde i kraft den 1 

januari 2015 handlar om detta. Lagen riktar sig till hälso- och sjukvården för att stärka och 

tydliggöra patientens ställning och för att främja personens delaktighet, integritet och 

självbestämmande. Kunskapen om kommunikation och patientens ställning är viktig att ha 

med sig i den kliniska verksamheten. Detta för att som sjuksköterska kunna ge en så god 

omvårdnad som möjligt och samtidigt ha en bra arbetsmiljö, där missförstånd och 

generalisering hålls till ett minimum.  

 

Det kan finnas en betydelse av att genomföra vidare forskning som riktar in sig på patientens 

upplevelse av sjuksköterskans bemötande ur ett patientperspektiv. Majoriteten av forskningen 

som finns idag är ur ett sjuksköterskeperspektiv. I och med den nya patientlagen är det 

intressant att få bekräftelse på att den gör skillnad och patienterna ser en förbättring inom 

vården.    

SLUTSATS 

Slutligen så har ett helhetstänk, det vill säga när fysiska, psykiska och sociala behov 

uppmärksammas, en stor betydelse för patientens välbefinnande. Genom sjuksköterskans 

kompetens till att kommunicera och utstråla säkerhet ökar patientens trygghet. Finns det en 

bra kommunikation utvecklas en relation som ger en ökad känsla av delaktighet vilket ger 

patienten en känsla av helhet. Genom att som sjuksköterska ställa öppna frågor, ha ett 

lyssnande öra och ett glatt humör ökar patientens känsla av att vara en unik person och viljan 

att klara av behandlingen.  
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sjuksköterskor, endast 

kvinnor, som hade jobbat 

mellan 2-15 år inom 

cancervård. 

Inklusionskriterierna var 

pågående/avslutad 

cancerbeh., medvetenhet 

om den möjliga/definitiva 

diagnosen, inga tecken på 

kognitiv svikt och ett 

informerat samtycke om 

bandinspelning och att 

dela med sig av 

erfarenheter.  

Datainsamlingen gjordes 

med hjälp av intervjuer.  

Patienterna intervjuades 

en gång i ca 21 minuter.  

Sjuksköterskorna 

intervjuades två gånger, 

cirka 27 minuter per 

gång. Intervjuerna 

spelades in på band.  

Materialet analyserades 

utifrån ett hermeneutiskt 

fenomenologiskt 

tillvägagångssätt. 

Författaren gjorde även 

en extra kontroll. En ssk 

ställde enstaka frågor till 

varje deltagare och sedan 

jämfördes svaren med 

intervjusvaren.  

Resultatet delades 

upp i tre huvudteman 

med tre till fyra 

underrubriker. Tre 

underrubriker, en 

under varje tema, var 

relevanta för vårt 

syfte.  

 

*Developing intimacy 

– Nurses’ technical 

skills 

 

*Experiencing 

intimacy – Homely 

atmosphere 

 

*Outcome of intimacy 

– Patient comfort in 

feeling known  

 

Trovärdigheten upplevs som hög. 

Inklusionskriterier finns med vilket stärker 

trovärdigheten. Intervjuerna var inte så långa 

och information kan därför ha missats vilket 

sänker trovärdigheten. 

Tillförlitligheten upplevs som hög då urvalet 

känns lagom stort och relevant relaterat till 

metoden. Metod – och analysbeskrivningen är 

bra vilket stärker tillförlitligheten.  

Verifierbarheten upplevs som hög då 

resultatet är relevant för syftet, väl strukturerat 

och neutralt.  

Överförbarheten höjs då metod och analys är 

väl beskrivna.   

Halldórsdó

ttir, S & 

Hamrin, E 

 

Iceland 

 

1996 

Caring 

and 

uncaring 

encounte

rs within 

nursing 

and 

health 

care from 

the 

cancer 

patient's 

perspecti

ve 

Syftet med 

studien var 

att 

undersöka 

bra och 

dåliga möten 

med 

sjukskötersk

or och annan 

sjukvårdsper

sonal utifrån 

en 

cancerdiagn

ostiserad och 

behandlad 

patients 

perspektiv 

Urvalet var nio stycken 

patienter, kvinnor och 

män, mellan 41-72 år som 

flera gånger varit inlagda 

och behandlats för cancer.  

Några inklusionskriterier 

var att patienterna skulle 

varit med om både bra och 

dåliga möten och att de 

ville delta i studien och 

berätta om sina 

erfarenheter. Några 

exklusionskriterier finns 

inte angivna.  

Datainsamlingen gjordes 

med hjälp av flera dialoger 

mellan författaren och 

deltagarna. 

En till tre dialoger á 2 

timmar genomfördes 

mellan författaren och de 

olika deltagarna. Under 

dialogerna ställdes breda 

och öppna frågor så att 

deltagarna kunde svara 

och prata fritt.  

Dialogerna skrevs ned. 

 

Materialet analyserades 

genom att det lästes 

flertalet gånger, 

nyckelord togs ut och 

teman skapades.  

Resultatet delades 

upp i två teman där 

båda var relevanta för 

vårt syfte. 

 

*The Essential 

Structure of a Caring 

Encounter 

 

*The essential 

structure of an 

 uncaring encounter 

 

Varje tema har i sin 

tur sex underrubriker.  

Trovärdigheten känns hög då dialogerna 

varade så pass länge att deltagarna fick 

möjlighet att utforma sina svar. Samtidigt kan 

detta sänka trovärdigheten då den långa 

dialogen inte spelades in och info kan ha 

missats.  

Tillförlitligheten höjs då deltagarna varit 

inlagda flertalet gånger och kan därmed ha 

mer än en upplevelse. Metod – och 

analysbeskrivningen var bra strukturerad. 

Verifierbarheten känns låg då frågorna 

upplevdes som vinklade efter författarnas 

förförståelse. Vilket gjorde att resultatet inte 

upplevdes som neutralt. Överförbarheten 

känns låg då det inte går att utläsa hur 

dialogerna samlades in, bandades dem eller 

skrev man ner under tiden? Det saknas även 

exklusionskriterier.  



 

 

Kvåle, K 

och 

Bondevik, 

M 

 

Norway 

 

2009 

Patients’ 

Perceptio

ns of the 

Importan

ce 

of 

Nurses’ 

Knowled

ge About 

Cancer 

and Its 

Treatmen

t for 

Quality 

Nursing 

Care 

 

Syftet med 

studien var 

att 

bestämma 

om patienter 

med cancer 

tycker att 

tekniska 

färdigheter 

och kunskap 

om cancer 

och 

cancerbehan

dling är 

viktigt för en 

vård av 

kvalitet.  

Urvalet var 20 patienter, 

10 kvinnor och 10 män, 

mellan 25-80 år på en 

canceravdelning på ett 

regionsjukhus i Norge.  

Inklusionskriterierna var 

att patienterna skulle ha en 

cancersjukdom 

diagnostiserad av en 

läkare, vara inskrivna på 

avdelningen för vård och 

att personalen bedömde att 

de var tillräckligt mentalt 

och fysiskt starka för att 

delta i studien.  

 

Datainsamlingen gjordes 

med hjälp av intervjuer.  

 

Patienterna gav skriftligt 

medgivande till att delta i 

studien och godkännande 

av inspelning. 

Intervjuerna spelades in 

och skrevs sedan ned och 

analyserades.  

 

Materialet analyserades 

utifrån Giorgi’s steg-för-

steg metod för 

fenomenologi.   

Resultatet delades 

upp i tre teman där 

två var relevanta 

relaterat till vårt 

syfte.  

 

*Preventing and 

alleviating suffering 

and insecurity during 

chemotherapy  

 

*Relieving cancer 

symptoms and 

treatment side effects  

 

Trovärdigheten känns hög då materialet 

uppnådde saturation efter 20 intervjuer men 

uteblivna exklusionskriterier gör att den 

sjunker något.  

Tillförlitligheten känns hög då strukturen på 

urvalet var jämt fördelat mellan kvinnor och 

män och inom ett stort åldersspann. Metod – 

och analysbeskrivningen styrker 

tillförlitligheten.  

Verifierbarheten känns hög då kategorierna i 

resultatet känns relevanta för syftet och 

resultatet upplevs som neutralt.  

Överförbarheten känns hög då metod och 

analys är väl beskrivna. Uteblivna 

exklusionskriterier sänker överförbarheten 

något.  

 

McCabe, C 

 

Ireland 

 

2003 

Nurse–

patient 

communi

cation: 

an 

explorati

on of 

patients’ 

experien

ces 

Syftet med 

studien var 

att 

undersöka 

och ta fram 

rapporter 

med 

patienters 

upplevelser 

av hur 

sjukskötersk

or 

kommunicer

ar 

Urvalet var åtta patienter, 

både kvinnor och män, 

mellan 20-70 år som varit 

inlagda minst fyra dagar. 

Inklusionskriterierna var 

att patienterna skulle vara 

bekanta med fenomenet 

och kunna berätta om det. 

Inga exklusionskriterier är 

angivna.   

Datainsamlingen gjordes 

med hjälp av intervjuer. 

Intervjuerna varade 30 

minuter och spelades in 

på band. Varje intervju 

började med frågan: 

”Kan du berätta om din 

erfarenhet av hur 

sjuksköterskan 

kommunicerade?” 

 

Materialet har 

analyserats utifrån ett 

fenomenologisk 

hermeneutiskt 

tillvägagångssätt. 

Resultatet delades 

upp i fyra 

huvudkategorier och 

alla var relevanta 

relaterat till vårt 

syfte.  

*Lack of 

communication 

*Attending 

*Empathy 

*Friendly nurses and 

humour 

Dessa kategorier 

belyser alla hur 

sjuksköterskan 

kommunicerar med 

patienterna på olika 

sätt. Både positivt 

och negativt.  

Trovärdigheten sjunker något då intervjuerna 

känns lite för korta för att verkligen få en 

helhetsbild av patientens erfarenheter. Inga 

exklusionskriterier är heller angivna. 

Inklusionskriterierna styrker trovärdigheten 

något.  

Tillförlitligheten sjunker något då urvalet är 

väldigt smalt men höjs då metoden känns 

relevant relaterat till urvalet.  

Verifierbarheten känns hög då kategorierna 

känns relevanta för syftet och resultatet 

upplevs som neutralt.  

Överförbarheten känns hög då metod och 

analys är väl beskrivna men sjunker något då 

intervjuerna upplevs som korta.  

 

 

 

 

 



 

 

O´Baugh, 

J; Wilkes, 

L M; Luke, 

S; George, 

A 

 

Australia 

 

2003 

‘Being 

positive’: 

perceptio

ns of 

patients 

with 

cancer 

and their 

nurses 

Syftet med 

studien var 

att utforska 

betydelsen 

av att ”vara 

positiv” för 

patienter 

som 

genomgår 

cancerbehan

dling och för 

sjukskötersk

orna som 

vårdar dem.  

Urvalet var 11 patienter, 

män och kvinnor mellan 

38-71 år och åtta 

sjuksköterskor, endast 

kvinnor i åldern 20-59 år. 

De fanns alla på en 

cancerklinik i Sydney i 

Australien.   

Inklusionskriterier och 

exklusionskriterier saknas.   

 

Datainsamlingen gjordes 

med hjälp av intervjuer.  

Alla deltagare ställde 

frivilligt upp på en 

allmän förfrågan och 

blev intervjuade av en 

student, då denna stod 

utanför och inte hade 

någon relation med 

varken patienter eller 

sjuksköterskor, på 

kliniken. Intervjuerna var 

20-30 minuter, spelades 

in och skrev ned.  

 

Materialet fördes in i ett 

dataprogram för analys.   

Resultatet delades 

upp i tre 

huvudkategorier och 

under varje fanns två 

underrubriker. 

Endast en 

huvudkategori 

tillsammans med en 

underkategori var 

relevant relaterat till 

vårt syfte.  

 

*Factors influencing 

patient attitudes - 

Patients 

  

Trovärdigheten sjunker något då intervjuerna 

är väldigt korta och inga inklusions – och 

exklusionskriterier är angivna.  

Tillförlitligheten känns hög då det är ett 

blandat urval. Då deltagarna frivilligt ställt 

upp på en allmän förfrågan så känns det som 

att de verkligen har något intressant att 

berätta. Tillförlitligheten stärks då metod – 

och analysbeskrivningen är bra. 

Verifierbarheten känns bra då resultatet 

uppfattas som neutralt och är väl strukturerat.  

Överförbarheten känns låg då inga 

inklusions – eller exklusionskriterier finns 

angivna och deltagarna är inte utvalda utan 

frivilligt anmälda. 

 

 

Pedersen, 

B; 

Koktved, 

D P; 

Nielsen, L 

L 

 

Denmark 

 

2012 

Living 

with side 

effects 

from 

cancer 

treatment 

– a 

challenge 

to target 

informati

on 

Syftet med 

studien var 

att 

undersöka 

patienters 

upplevelser 

av hur 

biverkningar 

från 

cellgiftsbeha

ndling och 

strålbehandli

ng påverkar 

det dagliga 

livet samt 

vilken 

information 

som behövs 

för att 

hantera 

dessa 

biverkningar 

Urvalet var nio patienter, 

kvinnor och män, mellan 

38-74 år på 

onkologiavdelningen på 

Danska 

Universitetssjukhuset. 

Patienter med psykiska 

sjukdomar, hjärntumörer/ 

metastaser, nyligen 

diagnostiserade och som 

inte behärskade danska 

språket var exkluderade.  

 

Datainsamlingen gjordes 

med hjälp av intervjuer. 

Patienterna presenterades 

för studien under sin 

sista behandling. B. 

Pedersen träffade pat. på 

sjukhuset för vidare info. 

Pat. kontaktades senare 

via telefon för ett sista 

godkännande. 1-2 mån. 

efter avslutad behandling 

genomfördes 

intervjuerna á 45-75 min. 

i pat. hem. Intervjuerna 

spelades in och skrevs 

ner ordagrant.  

 

Materialet har 

analyserats utifrån ett 

fenomenologisk 

hermeneutiskt 

tillvägagångssätt.  

Resultatet delades 

upp i tre 

huvudkategorier 

varav två var 

relevanta för vårt 

syfte.  

 

*To be an 

inexperienced patient 

in ”the ongoing 

system”  

 

*The wish to be taken 

by the hand and 

supported 

individually  

Trovärdigheten upplevs som hög. 

Intervjuerna känns lagom långa då de innehöll 

pauser och frågorna känns relevanta för syftet.  

Tillförlitligheten sänks då urvalet känns 

smalt. Metoden och analysen är bra beskrivna 

vilket stärker.  

Verifierbarheten upplevs som hög då 

resultatet känns neutralt och kategorierna 

känns relevanta för syftet. 

Överförbarheten upplevs som hög då vi inte 

finner några brister i metodbeskrivning och 

analysmetod. Det smala urvalet kan påverka 

överförbarheten något.  

 

 

 



 

 

Radwin 

L.E., 

Farquhar 

S.L., 

Knowles 

M.N., 

Virchick 

B.G 

 

USA 

 

2005 

 

Cancer 

patients’ 

descripti

ons of 

their 

nursing 

care 

 

Syftet med 

studien var 

att analysera 

cancerpatien

ters 

beskrivning 

av 

sjukskötersk

or och deras 

vård 

Urvalet var 461 patienter 

mellan 18-85 år. Både 

kvinnor och män. Patienter 

över 18 år och som 

tidigare fått 

cancerbehandling på en 

klinik eller på sjukhus var 

inkluderade. Väldigt sjuka 

och förvirrade patienter 

och de som sa att de kände 

sig för sjuka eller upptagna 

var exkluderade.  

Datainsamlingen gjordes 

med hjälp av ett frivilligt  

frågeformulär.   

Patienterna svarade på ett 

frågeformulär medans de 

väntade i väntrummet. 

Formulären lämnades 

sedan in till en ansvarig 

eller i en postlåda som 

fanns i väntrummet.  

 

Materialet analyserades 

med hjälp av grounded 

theory kodning.  

Resultatet delades 

upp i fyra koncept 

och alla var relevanta 

för vårt syfte.  

*Laudable  

*Caring 

*Professional 

*Outcomes 

 

Dessa koncept 

handlar om hur 

sjuksköterskan sköter 

sitt jobb och hur hon 

bemöter patienterna. 

Både positivt och 

negativt.  

Trovärdighet. 
Det stora urvalet ger en bred synvinkel av 

resultatet. Både inklusions – och 

exklusionskriterier finns med vilket stärker 

trovärdigheten.  

Tillförlitligheten känns hög då metoden är 

relevant relaterat till urvalet och att det fanns 

en ansvarig på plats som hjälpte till med 

oklarheter i frågorna.  

Verifierbarheten sjunker något då koncepten 

i resultatet känns svårtolkade relaterat till 

syftet.  

Överförbarheten känns hög då metoden och 

analysen är väl beskrivna.  

 

 

 

Williams, 

A M & 

Irurita, V F 

 

Australia 

 

2004 

Therapeu

tic and 

non-

therapeut

ic 

interpers

onal 

interactio

ns: 

the 

patient’s 

perspecti

ve 

 

Syftet med 

studien var 

att 

undersöka 

och beskriva 

hur patienter 

upplever den 

terapeutiska 

effekten av 

mellanmäns

kliga 

interaktioner 

under 

sjukhusvistel

sen 

 

Urvalet var 40 patienter, 

både kvinnor och män i 

åldern 29-93år. 

Inklusionskriterierna var 

att patienterna ska ha varit 

inlagda en till flera gånger, 

vara över 18år och tala 

flytande engelska.  

 

Datainsamlingen gjordes 

genom intervjuer och 

observation.  

21 patienter intervjuades 

på sjukhuset, 14 några 

veckor efter utskrivning 

och fem st. sju veckor 

efter utskrivning. Sex 

patienter observerades 

under tre dagar. Alla 

intervjuades efter att ha 

gett sitt samtycke. 

Intervjuerna spelades in 

på band och skrevs sedan 

ner.   

Intervjuerna och 

observationsmaterialet 

analyserades genom ett 

dataprogram Qualitative 

Solutions and Research 

Pty Ltd.  

 

 

Resultatet delades 

upp i tre 

huvudkategorier 

varav alla var 

relevanta för vårt 

syfte.  

 

*Level of security  

 

*Level of knowing 

 

*Level of personal 

value 

Trovärdigheten sjunker något då urvalet är 

smalt. Inklusionskriterier finns med vilket 

stärker trovärdigheten.  

Tillförlitligheten upplevs som hög då 

metoden är relevant relaterat till urvalet. 

Verifierbarheten upplevs som hög då 

resultatet känns neutralt och kategorierna 

känns relevanta till syftet.  

Överförbarheten känns hög då metoden och 

analysen är väl beskrivna men sjunker något 

då inga exklusionskriterier finns angivna.  

 



 

 

Bilaga 3  

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBUs granskningsmall) 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


