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Sammanfattning 

Bakgrund: Ordet cancer är ett laddat ord som berör många och sjukdomen drabbar en 

av tre under en livstid. Cancer är en av de vanligaste folksjukdomarna och siffrorna 

fortsätter att stiga. Detta leder till att den palliativa vården ökar och sjuksköterskan 

arbetsuppgifter blir allt mer påfrestande. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa sjuksköterskans erfarenheter i 

mötet med cancerpatienter i palliativ vård. Samt granska de inkluderade artiklarnas 

datainsamlingsmetod. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie med kvantitativa och kvalitativa artiklar 

publicerade mellan åren 2005 och 2015. Resultatet är baserat på elva artiklar som är 

sökta i databaserna PubMed och Cinahl.  

Huvudresultat: Studien har två huvudresultat med tillhörande underrubriker. De två 

huvudrubrikerna är: Sjuksköterskans svårigheter i arbetet med cancerpatienter i palliativ 

vård respektive sjuksköterskans positiva erfarenheter i arbetet med cancerpatienter i 

palliativ vård. Svårigheter i sjuksköterskans arbete uppkommer i både fysisk och 

psykisk form. Positiva erfarenheter som sjuksköterskan lyfter fram är hur 

sjuksköterskan och patienter bildar relationer. Vidare lyfter de hur viktigt det är med 

teamarbete och patienternas närstående och i granskningen av datainsamlingsmetoden 

framkom det att författarna i tio artiklar använt sig av semistrukturerade intervjuer. I den 

elfte artikeln användes enkäter.  

Slutsats: Sjuksköterskan möter dagligen svårigheter och möjligheter inom sitt yrke. 

Sjuksköterskorna har känslor av att inte räcka till - samtidigt känner de sig priviligierade 

att arbeta med svårt cancersjuka patienter som lever i sina sista dagar. Osäkerhet och 

brist inom bland annat kommunikation påverkar sjuksköterskorna i deras arbete och 

behöver därför vidare forskning och utbildning inom ett flertal områden. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: palliativ vård, sjuksköterskevård, cancer och erfarenhet.
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Abstract 

Background: The word cancer is a loaded word affecting many people, and the disease 

affects one in three in a lifetime. Cancer is one of the most common diseases and the 

numbers are rising. This leads to increased palliative care and the nurse’s work become 

more demanding. 

Aim: The purpose of this study is to highlight nurses' experiences in meeting with 

cancer patients in palliative care and examine the included articles data collection 

method.  

Method: A descriptive literature study with quantitative and qualitative articles 

published between 2005 and 2015. The results are based on eleven articles from the 

databases PubMed and Cinahl. 

Results: The study has two main results and associated subheadings. The two main 

headings are: The nurse's difficulties in working with cancer patients in palliative care 

and the nurse’s positive experience working with cancer patients in palliative care. 

Difficulties in the nurse's work occur in both physical and psychological form. Positive 

experience that the nurse brings out is how nurses and patients form relationships. 

Furthermore, they lift the importance of team work and patients' relatives and 

examination of the data collection methods revealed that the authors of ten articles used 

semi-structured interviews. The eleventh article used questionnaires. 

Conclusion: The nurses face daily difficulties and opportunities in their profession. The 

nurses have feelings of inadequacy - while they feel privileged to work with severe 

cancer patients living their last days. Uncertainty and deficiency in communication 

affecting nurses in their work and therefore need further research and education in 

several areas. 
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1 Introduktion 
 

1.1 Cancer som sjukdom och i siffror 

 

 Kroppen är uppbyggd av miljontals celler, allt från hudceller till leverceller. När en 

frisk cell blir gammal och dör bildas en ny, exakt likadan cell. Detta kallas för normal 

celldelning och sker hela tiden i kroppen och det är inget som vi märker av. Cancer är 

en onormal celldelning då kroppens celler börjar dela sig okontrollerat. Dessa växande 

celler bildar tumörer, benigna (godartade) eller maligna (elakartade). De benigna 

tumörerna kan bli stora men de kan inte sprida sig till andra organ i kroppen medan den 

maligna cancern sprider sig till andra vävnader vilket i sin tur kan leda till att den 

elakartade cancern får kontakt med blodkärl och lymfkärl. Detta leder vidare till att 

cancern sprider sig och bildar tumörer på andra ställen i kroppen så kallade metastaser 

(1). 

 

Cancer är ett ord som berör många och omfattar mer än 200 sjukdomar. De maligna 

cancersjukdomarna har många olika namn och delas in i olika undergrupper. De 

maligna tumörerna som utgår från slemhinnor, hud eller körtlar kallas för carcinom. Om 

tumörerna uppkommer från muskler, skelett eller bindväv kallas de sarkom. Lymfom är 

beteckningen på tumörer i kroppens blodbildande organ, medan om cellerna är saknade 

i benmärgen benämns det leukemi (2). 

 

Under 2011 ställdes närmare 58 000 cancerdiagnoser bara i Sverige, en ökning på mer 

än fyra procent jämfört med året innan. Dessa siffror visar också att män drabbas i högre 

grad än kvinnor då män står för 52 procent av fallen medan kvinnor står för 48 procent.  

Cancerfallen har under de två senaste decennierna ökat i genomsnitt 3,4 procent – 2 

procent för män och 1,4 procent för kvinnor.  Denna trend tycks heller inte att avta då 

kommande siffror indikerar fortsatt ökning (3). 

 

I den senaste undersökningen som gjordes globalt 2008, diagnostiserades 12,7 miljoner 

personer med cancer, samtidigt som antalet människor som dog av cancer under samma 

år var 7,6 miljoner. Med dessa siffror beräknas cancer som dödsorsak att ha fördubblats 

på cirka 20 år. Personerna som diagnostiserades var fler i utvecklingsländer än i 

industriländer (3). 
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Enligt undersökningar som görs ökar antalet människor som insjuknar i cancer varje år. 

År 2030 beräknas 21,4 miljoner människor att insjukna i cancer om trenden fortsätter, 

samtidigt som 13,2 miljoner kommer att dö i sin cancersjukdom. En starkt bidragande 

orsak till den långsiktiga ökningen av antalet cancerfall är att befolkningen blir äldre. 

Cancerrisken ökar betydligt i takt med stigande ålder. Men även om man räknar bort 

åldersfaktorn ökar antalet fall av cancer (3). 

 

1.2 Den palliativa vården 

 

WHO’s definition av palliativ vård är ett förhållningssätt som förbättrar patienters och 

anhörigas livskvalitet vid livshotande sjukdom, genom tidig identifiering och 

behandling av sjukdom samt förebyggande arbete och smärtlindring (4). 

Symtomhantering och smärtlindring för cancersjuka patienter uttrycks som en viktig del 

av omvårdnaden (5). Palliativ vård är en vidare utveckling av hospicefilosofin, ordet 

hospice betyder härbärge för resande. Filosofin startade i Storbritannien och spred sig 

till andra länder. Speciella hospiceenheter etablerades dit resande, fattiga och sjuka 

kunde komma för att vila upp sig. Filosofin grundar sig i gästfrihet där både patienter 

och närstående skall känna sig välkomna och bli omhändertagna (4). Människan skall 

vidare ses som en helhet och man skall vårda hela människan och hennes närstående 

under den sjukes sista tid i livet (6). Den palliativa vården inriktar sig på livskvaliteten 

hos patienterna och vården struktureras därför utifrån de ramar som gör att patienterna 

skall ha det så bra och komfortabelt som möjligt (7, 8). “Care for [advanced] cancer 

patients includes both supportive and disease-specific care and always attention to 

quality of life.” (9, ss. 417) 

 

Inom den palliativa vården arbetas det utifrån de fyra dimensionerna: 

 Fysisk dimension 

 Psykisk dimension 

 Social dimension 

 Existentiell dimension 

 

Varje del av de fyra dimensionerna är lika viktig för att få en bra helhet i vården (10). 

Patienter som genomgår palliativ vård har visat sig nöjda med vården över lag. 

Patienterna värdesätter att personalen är kunnig och ger en bra vård. Vården är 
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personcentrerad och att patienterna själva får vara med och bestämma hur de vill klä sig 

har en stor betydelse (11). 

 

Behovet av palliativa vårdinsatser påverkas av sjukdomsförloppet som kan variera från 

höga vårdbehov under hela sjukdomsförloppet, successiv försämring med akuta 

vårdbehov under kritiska försämringar, som kan leda till inläggning på sjukhus eller 

akuta sjukdomstillstånd som leder till döden inom ett par månader (12). Palliativ vård 

kan ske både i hemmet och på sjukhusavdelning. Var vården sker beror på vilket 

tillstånd patienten är i samt andra påverkbara faktorer. Den palliativa vården skall dock 

alltid vara lika oberoende av plats (4). 

 

En bra teamsamverkan är mycket viktigt inom den palliativa vården och alla 

professioner har en betydande roll för ett fungerande team. Vårdteam som har ett 

gemensamt synsätt och strävar efter samma mål har en bra förutsättning att utöva 

omvårdnad med hög kvalitet (12). 

 

Palliativ vård finns i två olika benämningar  

 

 Basal palliativ vård som kräver en grundläggande utbildning inom området för 

vårdpersonalen som tar hand om de svårt sjuka och döende patienterna. 

 Specialiserad palliativ vård innebär att det finns specialutbildade palliativa 

läkare och sjuksköterskor tillgängliga dygnet runt (13). 

 

Som en resurs till den grundläggande palliativa vården som bedrivs inom landstingets 

och kommunens hemsjukvård samt särskilda boenden finns det palliativa konsultteam 

som består av specialutbildad personal. Utöver läkare, sjuksköterskor och 

undersköterskor finns även sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer 

dietister och företrädare för trossamfund (6). Palliativa teamet finns som stöd om 

kompetensen inte räcker till på de olika vårdenheterna (13). Stor medicinsk 

yrkeskompetens hos vårdpersonalen är mycket viktigt inom den palliativa vården. Det 

är viktigt att patienten får snabb och korrekt vård då de fysiska symtomen kan stå i 

vägen för de psykiska eller existentiella problem som patienten behöver bearbeta. 
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Patienten behöver utöver den medicinska behandlingen få chansen till stödjande samtal 

för att bearbeta de känslor som uppkommit i samband med sjukdomen (14). 

 

1.3 Sjuksköterskans arbete och roll 

 

Sjuksköterskeyrket är ett yrke med stort ansvar. Sjuksköterskan måste kunna sätta sig in 

i patientens sjukdomshistoria och vara väl uppdaterad om patientens mående och 

behandling likasåväl vara medveten om att allt styrs av lagar och författningar. Enligt 

socialstyrelsen har sjuksköterskan tre huvudsakliga specifikationer i sin 

kompetensbeskrivning. Dessa är: 

 

 Omvårdnadens teori och praktik  

 Forskning, utveckling och utbildning  

 Ledarskap 

 

Att arbeta som sjuksköterska omfattar att alltid arbeta med beprövad erfarenhet och 

vetenskap, samtidigt som det etiska förhållningsättet alltid ska vara i fokus (15). 

Sjuksköterskan bär på ett stort ansvar då Läkare ger patienten sin diagnos och därefter 

är det sjuksköterskans jobb att förklara de dem inte förstår samt ge stöd till både 

patienten och närstående (16). En viktig beskrivning av sjuksköterskan är att denna ska 

kunna förse vård till svårt sjuka i alla åldrar och faser i sjukdomen. Sjuksköterskan blir 

specialist inom sitt arbete och måste därför ha kunskap om de olika cancersjukdomarnas 

orsak, diagnosticering och behandling. Lika viktigt är det att veta olika biverkningar och 

deras symtom, hur de lindras och hur de ger patienter den bästa livskvaliteten som går 

utifrån sjukdom och tillstånd (17). Denna profession av sjuksköterska möter ofta 

patienter i någon form utav kris och då även de närstående (18). Därför är det viktigt att 

komma ihåg att genom att använda de närstående samt stödja dem kan sjuksköterskan 

bygga ett förtroende med patienten för att kunna ge bästa möjliga vård (18, 19). 

Sjuksköterskan fungerar också som en förebild och hon ska kunna förmedla sin 

specialistkunskap till såväl övrig omsorgspersonal som närstående och patienter. 

Förmedlingen handlar inte bara om informationsutbyte utan även om vanlig utbildning 

och vägledning (18). 
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1.4 Teoretisk referensram 

 

Joyce Travelbee arbetade som sjuksköterska inom psykiatrin och inriktade sitt 

omvårdnadstänkande på omvårdnadens mellanmänskliga aspekter. Travelbee’s filosofi 

grundar sig i omvårdnaden där man skall ha som mål att hjälpa människan igenom 

lidande och sjukdom och i vissa fall även försöka finna meningen i upplevelserna med 

hjälp av hoppet. ”Grunden för att bevara och utveckla hoppet hänger samman med den 

trygga förvissningen om att man kommer att få hjälp från andra när man behöver det 

(20, ss. 27) ”. I situationer där personens egna resurser inte räcker till ser man tydligt 

hur hoppet och förväntningarna riktas mot andra i hopp om deras hjälp. För människor 

som riktar sin uppmärksamhet mot framtiden i hopp om förbättring, trots att deras 

nutida situation kan kännas förkrossande, hjälper hoppet dem att hantera situationen då 

hoppet är framtidsorienterat och hjälper dem att se framåt (20). Travelbee menade att 

omvårdnaden ska ske i en människa till människa-relation där relationen börjar med 

första mötet som sedan utvecklas vidare i olika steg och slutligen utvecklar en relation 

mellan sjuksköterska och patient. Travelbee talade om hur viktigt det är som 

sjuksköterska att både kunna visa sympati och empati för att kunna bilda en människa 

till människa-relation med patienten (21). Hon betraktade människan som en enskild 

person och att denna är unik. Travelbee’s synsätt på omvårdnaden har haft och har än 

idag ett stort inflytande på sjuksköterskeutbildningen (20). 

 

1.5 Problemformulering  

 

Cancer är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige. Under en livstid kommer 

minst en av tre att drabbas av cancer. År 2011 fick cirka 58 000 personer diagnosen 

cancer i Sverige. Som sjuksköterska arbetande nära patienter med cancer krävs mod och 

engagemang för att kunna tillfredsställa patienternas behov. Sjuksköterskan måste sätta 

sig in i patientens sjukdomshistoria och vara väl uppdaterad om patientens behandling 

för att på bästa sätt kunna hjälpa patienterna. Sjuksköterskorna inom cancervården är 

vana att ta den viktiga uppgiften som palliativ vård innebär nämligen att ge patienter en 

lugn och värdig död då 50 procent av de människor som insjuknar i cancer slutligen dör 

av sin sjukdom. Men vad är sjuksköterskornas tankar kring att arbeta så nära inpå svårt 

sjuka patienter som efter en kortare eller längre tids sjukdom kommer att dö?  En 

fördjupning i arbetet nära cancersjuka patienter i palliativt skede behövs och därför 
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kommer författarna i denna litteraturstudie att belysa sjuksköterskans tidigare 

erfarenheter om bemötandet och omvårdnaden av palliativa cancerpatienter för att 

tydliggöra och underlätta kommande arbete inom sjukvården. 

 

1.6 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa sjuksköterskans erfarenheter i mötet med 

cancerpatienter i palliativ vård samt beskriva de ingående artiklarnas 

datainsamlingsmetod.  

 

 Hur belyses sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med cancersjuka 

patienter i palliativ vård? 

 Vilken datainsamlingsmetod används i de granskade artiklarna? 

 

2 Metod 
 

2.1 Design 

 

Föreliggande studie är en beskrivande litteraturstudie (22). 

 

2.2 Databaser/Sökord/Sökstrategier 

 

I denna litteraturstudie har två olika databaser använts, PubMed och Cinahl. Dessa 

valdes då de innehåller mycket information inom området av omvårdnadsvetenskap 

(22). Sökningen till litteraturstudien gjordes via högskolans i Gävle bibliotek. I 

sökningen som gjordes i PubMed användes Medical Subject Headings som förkortas 

MeSH-termer. I PubMed kryssades även full text i för mer detaljerad sökning. För 

databasen Cinahl användes ”headings” (22). I Cinahl kryssades även ”peer reviewed”, 

”linked full text” och ”english” i för att få en mer detaljerad sökning. I båda databaserna 

valde författarna att söka artiklar mellan åren 2005 till 2015. För att få fram de olika 

artiklarna som används i föreliggande litteraturstudie har ett flertal sökkombinationer 

gjorts. Följande sökord har använts i PubMed där MeSH-termerna är markerade med en 

stjärna (*), pallitive care*, nursing care* cancer, nursing, nurse, experience och hospice. 

Sökorden kombinerades sedan i olika kombinationer med den Booeliska sökoperatorn 

”AND” för att sökningen skulle bli bättre och mer fokuserad (inriktad) (22). Sökningen 
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i Cinahl gjordes på liknande vis som i PubMed, sökorden som användes i denna databas 

var palliative care** Hospice and palliative care**, Nursing care**, cancer, nursing och 

experience. Sökningen i Cinahl markeras ”headings” med två stjärnor (**). En av 

sökningarna i respektive databas skiljer sig åt i ordvalen då samma ord inte finns 

tillgängligt i MeSH-term eller Headings. I sökningen försökte författarna därför att 

använda så lika ord som möjligt för att få fram bästa möjliga resultat.  

 

Inga manuella sökningar har gjorts till denna litteraturstudie.  

 

2.3 Utfall av de gjorda sökningarna 

 

Detta är en tabell som visar vilka olika sökkombinationer som använts samt hur utfallet 

ser ut. 

 

Tabell 1: Utfall av de gjorda sökningarna 

 

Sökord Databas  Utfall Använda artiklar 

Palliative care* cancer 

AND nursing 

PubMed 114 2 

Nursing care* AND 

cancer AND experience 

PubMed 41 3 

Palliative Care* AND 

nurses AND hospices 

care 

PubMed 10 1 

Palliative care** cancer 

AND nursing 

Cinahl 42 1 

Hospice and palliative 

nursing** and 

experience 

Cinahl 112 3 

Nursing care** AND 

cancer AND experience 

Cinahl 26 1 

Antal träffar:  345 11 
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2.4 Urvalskriterier 

 

Till en början granskades artiklarna utifrån deras titlar. Om titeln lät intressant lästes 

abstractet för att kunna granska om artikeln kunde svara på syfte och frågeställning (22). 

De artiklar som svarade på syftet lästes sedan igenom med störst fokus på metod och 

resultatdel för att se om de besvarade frågeställningarna. Utifrån de sökningar som har 

gjorts har författarna både inkluderat och exkluderat artiklar. För att artiklarna skulle 

inkluderas i litteraturstudien skulle de ha betydelse för studiens syfte och frågeställning. 

Artiklarna skall vara skrivna på svenska eller engelska och texten skall vara helt 

tillgänglig för studenter på Högskolan i Gävle. Litteraturstudier och artiklar med andra 

professioner har exkluderats. Artiklar som är äldre än tio år har också exkluderats.  Av 

artiklarna som använts i denna studie är tio stycken kvalitativa och en kvantitativ.  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Visar urvalsprocessen vid litteratursökningen  

 

Artiklar från PubMed och 

Cinahl, antal titlar lästa:  

345 st 

  

Antal tänkbara artiklar 

utifrån lästa abstrakt: 

122 st 

Antal artiklar som 

inkluderats: 11 st 

Exkludering på grund av irrelevans till 

föreliggande litteraturstudie. Svarade 

ej på syftet eller var en litteraturstudie: 

111 st 
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2.5 Dataanalys 

 

De artiklar som svarade på både syftet och frågeställningarna jämfördes sedan 

resultatdelarna i de utvalda artiklarna för att finna likheter samt olikheter. 

Resultatdelarna från de utvalda artiklarna sammanställdes sedan gemensamt av 

författarna till föreliggande litteraturstudie. Även metodbeskrivningen i de inkluderade 

artiklarna granskades gemensamt för att minska eventuella missuppfattningar eller att 

någon av författarna till denna litteraturstudie skulle tolka svaren olika. 

Metodbeskrivning granskades för att kunna besvara på författarnas frågeställning. För 

att lättare redogöra dataanalysen presenteras artiklarna i tabeller med rubriker. I tabell 2 

(se bilaga 1, tabell 2) presenteras författarare, år och land, titel på artikeln, design, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod samt dataanlysmetod och i tabell 3 

presenteras syfte och resultat (se bilaga 2 tabell 3). Författarna i föreliggande 

litteraturstudie läste artiklarna ett flertal gånger samtidigt som de fyllde i tabell 2 och 3. 

De olika artiklarna färgkodades beroende på om de svarade på syfte eller frågeställning. 

Olika delar ströks sedan under i de användbara artiklarna och färgkodades utifrån vilket 

tema den användbara informationen kunde passa för föreliggande litteraturstudie (22). 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

 

Det etiska förhållningsättet är en viktig del rörande forskning. Detta innefattar många 

delar bland annat att respektera de olika individernas valfrihet och att alla deltagare 

skall få information om vad som kommer att hända under deltagandet i studien. Vidare 

har också de olika individerna rätten att själv bestämma hur och när de önskar att delta 

och vill deltagarna hoppa av studien skall detta vara möjligt när som helst (22). 

Författarna till denna studie har försökt att inte lägga in egna värderingar och därför inte 

exkluderat artiklar på grund av egna åsikter utan hållit sig objektiva till tidigare 

forskning. Författarna till föreliggande litteraturstudie har undvikit medveten plagiering. 

 

3. Resultat  
Resultatet nedan bygger på 11 vetenskapliga artiklar och kommer att redovisas i 

löpande text samt i tabellform, se Tabell 2 (Bilaga 1) och Tabell 3 (Bilaga 2). Resultatet 

delas in i två huvudkategorier Sjuksköterskans upplevda svårigheter i arbetet med 

cancerpatienter i palliativ vård (3.1) och Sjuksköterskans positiva upplevelser i arbetet 

med cancerpatienter i palliativ vård (3.2). Under dessa två huvudrubriker presenteras 
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totalt nio underrubriker Sjuksköterskans fysiska och psykiska arbete (3.1.1), svårigheter 

i arbetet med annan vårdpersonal (3.1.2), religion (3.1.3), kommunikationssvårigheter 

och känslan av att inte räcka till (3.1.4), kännedom och erfarenhet (3.2.1), omvårdnad 

och kvalitet (3.2.2), närstående (3.2.3), kommunikation (3.2.4) och arbetsplatsen 

(3.2.5).   

 

 

3.1 Sjuksköterskans upplevda svårigheter i arbetet med cancerpatienter i palliativ 

vård 

3.1.1 Sjuksköterskans fysiska och psykiska arbete 

 

Sjuksköterskor som arbetar med palliativa patienter upplever att de har ett tungt arbete 

fysiskt då många patienter behöver vändas ofta och enligt schema för att minska risken 

att få trycksår och andra skador. Sjuksköterskorna uppskattar därför att arbeta i team då 

det underlättar att kunna turas om och inte behöva göra allt det fysiska arbetet själva 

(23). Stressande faktorer för sjuksköterskorna var när det var väldigt mycket att göra 

och arbetsbelastningen inte kändes hanterbar, mindre bemanning och vikarier som inte 

kände till rutiner på avdelningen. En annan påfrestande faktor var att tala med de 

närstående när patienten avlidit, samt hur det påverkade andra patienter på avdelningen 

när någon patient har avlidit (24). 

3.1.2 Svårigheter i arbetet med annan vårdpersonal 

 

När en ny vikarie börjar arbeta på en palliativ avdelning under ett skift anser 

sjuksköterskor att det kan vara oroande då den ordinarie personalen känner patienterna 

och har ett speciellt sätt för hur de vill att ”deras” patienter skall tas om hand. Under 

dessa omständigheter har de ordinarie sjuksköterskorna talat om hur de vill att ”deras” 

patienter skall skötas av vikarierna (23). Sjuksköterskor anser att läkare inte alltid vet 

tillräckligt om patienterna för att ge dem rätt medicinering och den smärtlindring de 

behöver. Många gånger tar det lång tid innan patienterna får smärtlindring på grund av 

att sjuksköterskorna måste försöka få tag i någon läkare som vill ge en ordination. Detta 

gör att sjuksköterskorna känner att de ibland inte arbetar som ett team utan som 

motståndare (25). Många sjuksköterskor har känt att patienter värderar deras utbildning 

mindre och tror att läkare är de enda personerna med rätt kunskap (26).  
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3.1.3 Religion 

 

Det är viktigt att visa en förståelse för patienternas andlighet och religion, så att 

patienterna får avlida i enlighet med sin religion. Dock har sjuksköterskor talat om att 

de inte får någon specifik utbildning inom olika religioner och dess tro vilket kan göra 

det svårt för sjuksköterskorna i omvårdnaden av patienterna (5). 

3.1.4 Kommunikationssvårigheter och känslan av att inte räcka till 

 

Sjuksköterskan beskriver att det är mycket krävande och svårt att vara sjuksköterska i 

arbetet med svårt cancersjuka patienter och deras anhöriga eftersom de måste ge så 

mycket av sig själva som person men även som professionellt arbetande sjuksköterska. 

Känslan av att inte räcka till eller att inte ha gjort tillräckligt för patienterna och deras 

anhöriga är en konstant oroande faktor för många nyutbildade sjuksköterskor, medan de 

mer erfarna sjuksköterskorna uttrycker att de inte alls har samma känsla av att inte räcka 

till. Det finns tydliga skillnader mellan nyutbildade sjuksköterskor och de mer erfarna 

sjuksköterskorna i självförtroendet och kvaliteten av omvårdnaden av de cancersjuka 

patienterna. De mindre erfarna sjuksköterskorna uttrycker sig ha mer negativa 

erfarenheter jämfört med de mer erfarna sjuksköterskorna som uttrycker sig ha mer 

positiva erfarenheter av sitt arbete (5). Sjuksköterskor beskriver att de kan själva göra 

det svårt för sig inom sitt yrke då de låter sin egen rädsla ta över. Rädslan att ta upp 

svåra samtal eller att inte kunna svara på patienternas frågor kan göra att sjuksköterskor 

inte känner sig bekväma i situationen (26). Sjuksköterskor upplever olika 

kommunikationssvårigheter inom arbetet men det som upplevs som svårast är att tala 

med barn angående deras negativa prognos och döden. En annan svårighet för 

sjuksköterskorna är att de inte upplever sig ha tillräckligt med tid att ge sina patienter. 

De uttrycker också att det känns som om de arbetar sju dagar i veckan och att de aldrig 

får vila. På grund av detta känner sjuksköterskorna att det är viktigt att de får tala med 

psykologer och får hjälp med hanteringen av sitt arbete (27). 
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3.2 Sjuksköterskans positiva upplevelser i arbetet med cancerpatienter i palliativ 

vård 

3.2.1 Kännedom och erfarenhet 

 

Att vårda palliativa patienter gör att sjuksköterskorna kommer dem allra närmast då de 

är den vårdpersonal som sköter dem mest och lär känna deras sjukdom, smärta och 

mående. Sjuksköterskorna ser sig själva som en bra tillgång i att ge förståelse, stöd och 

bra information till palliativa patienter och till deras familjer (5, 25). Sjuksköterskor 

med mer klinisk erfarenhet upplever sig mer bekväma att arbeta med cancersjuka 

patienter och uppfattar patienternas livskvalitet bättre. Sjuksköterskor med mer 

erfarenhet kan lättare känna av hur patienterna mår, vilket är en fördel i arbetet (7). 

3.2.2 Omvårdnad och kvalitet  

 

Den grundläggande omvårdnaden är en av de viktigaste delarna inom den palliativa 

vården. Sjuksköterskor berättar att de försöker att göra sitt bästa inom denna omvårdnad 

som att hjälpa patienter med till exempel kläder och munvård allt för att få patienterna 

att känna sig bekväma i sin situation. Viktigt för patienterna i livets slutskede är 

symtomlindring vilket flertalet gånger påpekats av sjuksköterskorna. Att 

sjuksköterskorna besitter kunskapen att kommunicera med cancersjuka patienter som är 

döende är ett bra verktyg som visat minska på patienternas ångest (5). Många 

sjuksköterskor har blivit påverkade i hur de arbetar med palliativa patienter utifrån egna 

erfarenheter där nära anhöriga har dött i cancer. De strävar i sitt eget arbete att ge bättre 

kvalitetsvård till andra på grund av att deras anhöriga inte fick tillräckligt bra vård, eller 

att de var så nöjda med den vård deras anhöriga fick att de vill ge lika bra vård till andra 

(24).  

3.2.3 Närstående 

 

Sjuksköterskan upplever att det är positivt att de sjuka har med sig sina 

familjemedlemmar. Detta underlättar både kommunikation och information mellan 

sjuksköterska och patient. Sjuksköterskan menar också att om de sjuka har sin familj 

närvarande och stöttande kommer de oftast hem fortare och kan fortsätta sin palliativa 

vård i hemmet (28). 
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3.2.4 Kommunikation 

 

För att kunna ge en högkvalitetsvård till cancersjuka patienter är det mycket viktigt att 

kunna kommunicera. Sjusköterskan uttrycker sig att grunden till en god omvårdad 

grundar sig i att sjuksköterskan med hjälp av kommunikationen bygger upp ett 

förtroende, upprätthåller de relationer som finns inom vårdinstansen samt finns till som 

ett stöd för de svårt sjuka (29). Sjuksköterskor måste utöver verbal kommunikation 

kunna tyda ögonkontakt, gester men även andra slags kroppsliga uttryck som en patient 

kan visa (30). Därför är det viktigt att sjuksköterskor besitter denna kapacitet av god 

kommunikationsförmåga då sjuksköterskan är den som är mest tillgänglig och har mest 

kontakt med patienterna. En sjuksköterska berättar att första steget är att få patienten att 

lita på personalen, sedan kan man arbeta tillsammans och på så sätt hjälpa dem (29). 

3.2.5 Arbetsplatsen 

 

Faktorer som stöttande arbetskollegor, en arbetsbelastning som är hanterbar, trevlig 

arbetsmiljö och tid att vara med patienterna gör att sjuksköterskorna känner en 

tillfredsställelse med sitt arbete. “There was a high level of commitment, with several 

nurses mentioning that they viewed it as a privilege to nurse people at the end of their 

lives.”  (24, ss. 736) Onkologisjuksköterskor har visat tecken på mindre utbrändhet 

jämfört med sjuksköterskor inom medicin/kirurgi (31). Många sjuksköterskor påpekade 

hur viktigt det är att ha en bra balans mellan arbete och privatliv där humor, ett bra 

socialt nätverk men även att ventilera kollegor emellan är bra för att bearbeta händelser 

på arbetet. Sjuksköterskor berättar att känslan att göra skillnad för människor som lever 

i sina sista dagar och ge dem en god död är det bästa med att arbeta inom den palliativa 

vården (24).  

 

3.3 Granskning av den metodologiska aspektens datainsamlingsmetod  
 

Resultatet är baserat på 11 artiklar, 10 av artiklarna är kvalitativa (5,7, 23-30) och en av 

artiklarna är kvantitativ (31). I de kvalitativa artiklarna (7, 23, 28, 30) presenteras det 

inte hur lång tid de semistrukturerade intervjuerna varade.  I den kvantitativa artikeln 

(31) använde sig författarna av enkäter som delades ut. Vid analys av data som fanns i 

enkäterna användes t-test och chi2-test för att kunna få fram ett trovärdigt resultat. I 

studien har även PES-NWI (Practice Environment Scale of the Nursing Work Index) 
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använts och har bevisad validitet och realibilitet. Cronbach alfa är även använt i studien 

och har visad konsekvent realibilitet. I artiklarna (7, 23, 24, 25, 28, 29) presenteras kön 

på deltagarna. I alla artiklar utom två (23, 30) presenterades yrkeserfarenheter. 

Deltagarnas ålder presenterades i (5, 23, 25-29). I samtliga artiklar framgår det hur 

många som har deltagit i studierna. I 10 av de utvalda artiklarna (5, 7, 23-30) använde 

sig författarna till studierna av semistrukturerade intervjuer där deltagarna fick svara på 

olika frågor. Alla intervjuer spelades in och transkriberades för att sedan vidare 

analyseras. Informationen av de inspelade intervjuerna kodades och utgjorde därefter 

olika teman i majoriteten av artiklarna. För ökad realibilitet i de kvalitativa artiklarna 

har citat använts (22). 

 

För mer ingående analys vänligen se Tabell 2, bilaga 1.  

 

4. Diskussion  
 

4.1 Huvudresultat 

 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa sjuksköterskans erfarenheter i mötet med 

cancersjuka patienter i palliativ vård. Resultatet framkom med hjälp av elva 

vetenskapliga artiklar: Artiklarna är både kvalitativa och kvantitativa, en av artiklarna är 

kvantitativ meden de resterande tio är kvalitativa. Resultatets svar visades i tre olika 

kategorier och dessa hade i sin tur specifika underrubriker. Resultatets olika 

huvudkategorier var: 1) Sjuksköterskans upplevda svårigheter att arbeta med palliativ 

vård; där sjuksköterskan upplever svårigheter kring det både fysiska och psykiska 

arbetet. Svårigheterna kring annan vård personal, religion och 

kommunikationssvårigheter. Detta i sin tur leder till att sjuksköterskan inte känner att 

hon räcker till. 2) Sjuksköterskans positiva upplevelser att arbeta med palliativ vård; 

där sjuksköterskan ser sin styrka i kännedom och trygghet av erfarenhet. Hur viktig en 

god kommunikation är, de närståendes delaktighet och den goda arbetsplatsen. 3) 

Granskning av den metodologiska aspektens datainsamlingsmetod visar de använda 

artiklarnas datainsamlingsmetoder som varierade mellan semistrukturerade intervjuer 

och enkäter. 
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4.2 Resultatdiskussion 

 

Sjuksköterskorna försöker alltid göra sitt bästa inom den grundläggande omvårdnaden 

som även anses vara en av de viktigaste delarna i omhändertagandet av patienter (5). 

Detta stödjer även Travelbee som grundar sin filosofi i omvårdnaden där målet är att 

hjälpa människor genom lidande och sjukdom (20). Sjuksköterskor inom den palliativa 

vården får ofta frågan: - Hur orkar ni?  Svaret finner vi i tidigare studier och böcker där 

sjuksköterskor som arbetar inom den palliativa vården ofta uttrycker att de finner 

mening i sitt arbete men även ser det som en utmaning (24, 32). Sjuksköterskan arbetar 

mycket med att bygga upp förtroendefulla relationer till patienter (29, 32). Precis som 

Travelbee talade om att bygga en relation från grunden och vidare utveckla den i olika 

stadier och slutligen få en människa till människa-relation (21), så är det därför viktigt i 

skapande av relation att relationen inte blir för känslosam men heller inte för ytlig, utan 

att man finner en bra balans i relationen med patienten (32). Travelbee talade även om 

hur viktigt hoppet är för patienter som är sjuka då hoppet är förknippat med tro om 

framtiden och kan hjälpa dem att finna mening i situationer de genomgår under 

sjukdomstiden (20). Sjuksköterskan har därför en viktig roll i sitt kommunikationsarbete 

där hon måste förmedla budskap på ett bra sätt så hoppet kan stärkas och patienten kan 

få bättre förutsättning att bilda en förståelse av situationen (33). 

 

I tidigare studier (5, 7) finner vi likheter där det visat sig att mer erfarna sjuksköterskor 

har både lättare att plocka upp signaler från patienterna om hur de mår, och att de har 

mer positiva erfarenheter i arbetet med cancersjuka patienter i palliativ vård. De mindre 

erfarna sjuksköterskorna har mer negativa erfarenheter. Detta kan ha ett samband med 

att de ofta känner ett stort privilegium och känner sig utvalda att vara så delaktiga i 

patientens och hennes närståendes liv under omvårdnaden och kan därför känna en stor 

sorg när denna kontakt så småningom avslutas (32). 

 

Familj, närstående och socialt nätverk är en viktig del för patienter som är sjuka (5, 28, 

34). De närstående är de som funnits där för personen under dennes liv. Därför är det 

viktigt att vara ödmjuk mot dem och deras kunskap och inte försöka ta över de 

närståendes plats utan som sjuksköterska hålla sig till den professionella omvårdnaden 

(32). 
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I dagens mångkulturella samhälle finns skillnader inom de olika kulturerna som 

påverkar synen på sjukdom och behandling. Samma sjukdom kan ha olika betydelser i 

två olika kulturer, där ena kulturen anser att personen som drabbats av sjukdomen får 

sitt ”straff” på grund av tidigare synder, medan det i en annan kultur tolkas helt utan 

värdering. De olika kulturerna har egna meningssystem, regler och ritualer som skall 

efterföljas vilket författarna anser gör det mycket svårt för sjuksköterskor i vissa 

situationer då man inte är insatt i alla religioner för att få en förståelse eller veta hur 

situationen skall hanteras (5, 35). Därför är det viktigt att som sjuksköterska vara 

objektiv och respektera patienternas värderingar rörande religion (36). 

 

I en av studierna (23) har sjuksköterskorna uttryckt att de är tacksamma för teamarbete 

då det underlättar arbetsbelastningen. Detta styrks av studien av Al Sayah et al. (37) där 

sjuksköterskor talar om hur viktigt det är med förtroende, inställning, respekt samt 

gemensamma mål för att få ett bra teamarbete. Det är även viktigt att sjuksköterskans 

roll är tydligt beskriven för att alla teamarbetare skall fungera. Detta tror författarna kan 

ha ett samband med att vikarier som kommer in och arbetar på en ny avdelning inte får 

beskrivet hur sjuksköterskans roll fungerar på avdelningen och därför inte vet hur de 

skall ta hand om de ordinarie sjuksköterskornas patienter (23).  

 

I tidigare studier finner vi både positiva saker men även svårigheter inom 

kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter. Den positiva delen lyfter fram 

hur vi med hjälp av kommunikationen kan bilda relationer till patienter och deras 

anhöriga (29). Men kommunikationen kan även bli en svårighet där rädslan för att ta 

upp svåra samtalsämnen kan ta över och känslan att tiden inte räcker till att samtala med 

patienterna (26). Författarna anser att kommunikationen är en viktig del för 

sjuksköterskor i omvårdnadsarbetet med palliativa patienter. Därför måste 

kommunikationsförmågan hos både nyutbildade och erfarna sjuksköterskor förbättras så 

de vet hur de skall tala med patienter i livets slut och att patienterna kan få den bästa 

möjliga vården (5). 

 

4.3 Diskussion om den metodologiska aspektens datainsamlingsmetod 

 

Tio av de inkluderade artiklarna använde sig utav en kvalitativ ansats (5,7 23-30). I alla 

dessa artiklar hölls semistrukturerade intervjuer. Detta på grund av att deltagarna skulle 
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kunna berätta sina upplevelser med egna ord och på detta vis skulle intervjuerna och 

forskarna på en djupare förståelse. När intervjuer görs rekommenderas det att spela in 

intervjun för att sedan transkribera den (22). I alla de kvalitativa artiklarna som har 

använts i föreliggande litteraturstudie har intervjuerna spelats in och sedan har deras ord 

transkriberats ned ordagrant (5, 7, 23-30). De semistrukturerade intervjuerna hölls 

individuellt utom i artiklarna två (27, 29), där hölls intervjuerna i grupp. Fördelen med 

gruppintervjuer är att deltagarna delar med sig av sina erfarenheter och detta kan göra 

att andra deltagare känner igen sig i denna upplevelse och diskussioner startas. På detta 

sätt kommer viktig information fram för forskningen. Dock finns det ett flertal 

nackdelar med att intervjua i grupp. Det kan bland annat vara att deltagarna inte känner 

sig bekväma med sina gruppmedlemmar och därför inte vågar säga vad de tycker eller 

uttrycka sina känslor. En annan nackdel med gruppintervjuer är att alla människor är 

olika och därför tar olika stor plats, detta kan leda till att de dominanta tar mer plats och 

deras röster blir mest hörd. Därför är det viktigt som intervjuare att vara uppmärksam på 

detta när det är gruppintervjuer (22). Enligt Polit och Beck (22) ökar trovärdigheterna i 

de kvalitativa artiklarna om det finns med citat som från de olika intervjuerna. Detta 

finns i alla kvalitativa artiklar (5,7 23-30) i föreliggande litteraturstudie. Det gör att de 

inkluderade artiklarna i denna litteraturstudie får en högre trovärdighet (22). I sju av de 

kvalitativa artiklarna använde författarna sig av öppna frågor i sina semistrukturerade 

frågor (5, 24-27, 29, 30). Skillnaden mellan öppna frågor och slutna frågor är att i de 

öppna frågorna får deltagarna svara med egna ord medan om författarna väljer slutna 

frågor får deltagarna välja de svar som stämmer in på deras åsikt (22). I tre av de 

semistrukturerade intervjuerna använde sig författarna av djupgående intervjuer (7, 24, 

28). I sex av de kvalitativa artiklarna framgår det var intervjuerna har tagit plats. I tre av 

aritklarna (5, 26, 28) beskriver författarna att de sitter i ett privat rum utan ljud där de 

kan intervjua ostört. I två av artiklarna (7, 24) presenterar författarna att de håller till på 

sjukhuset medan en av artiklarna (24) berättar att intervjuerna hölls på Hospicet. Var 

intervjuerna hålls är viktigt för deltagarna. Miljön på platsen kan spela roll beroende på 

hur deltagarna känner sig trygga och hur ärliga svar de vågar ge. Intervjuarna måste 

därför se till att platsen är trygg och att atmosfären känns bra för att intervjun ska bli 

trovärdig (22). I den kvantitativa artikeln (31) framgår det inte hur enkätundersökningen 

har gjorts då denna artikel är baserad på en andrahandsundersökning. Dock framgår det 
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hur de har bearbetat enkäterna och att de har använt sig utav Chi 2test, T-test, PES-NWI 

samt Cronbach alfa, detta för att öka validitet och realibilitet i den insamlade datan (22). 

 

4.4 Metoddiskussion 

 

Denna deskriptiva litteraturstudie gjordes för att kunna svara på föreliggande syfte och 

frågeställningar. Författarna har använt sig utav två olika databaser, PubMed och 

Cinahl. Dessa är valda på grund av att det finns mycket information och är relevanta 

inom omvårdnadsvetenskap. Två databaser användes också på grund av att en databas 

inte gav tillräckligt med artiklar (22). Det finns nackdelar med att enbart ha använt sig 

utav två databaser och det kan vara att författarna i föreliggande litteraturstudie har 

missat relevanta och användbara artiklar från andra databaser. Fördelen att bara använda 

sig utav två databaser är att läsningsen underlättas och sökningarna kan lätt göras om. 

Följande sökord har använts i PubMed där MeSH-termerna är markerade med en stjärna 

(*), pallitive care*, nursing care* cancer, nursing, nurse, experience och hospice. 

Sökorden kombinerades sedan i olika kombinationer med sökoperatorn ”AND” för att 

sökningen skulle bli bättre och mer fokuserad (inriktad). I sökningen i Cinahl gjordes på 

liknande vis som i PubMed, sökningen som gjordes i denna databas var palliative 

care** Hospice and palliative care**, Nursing care**, cancer, nursing och experience. 

Sökningen i Cinahl markeras ”headings” med två stjärnor (**) (22). När dessa 

sökningar gjordes fick författarna exkludera ett flertal artiklar som hade en relevant titel 

och ett relevant abstract då de var skrivna på ett språk författarna i föreliggande 

litteraturstudie valt att exkludera. Inkluderingskriterierna var att artiklarna skulle finnas 

tillgängliga på svenska eller engelska. Detta på grund av att författarna i föreliggande 

litteraturstudie inte skulle missuppfatta artiklarna om de var skriva på ett språk 

författarna inte förstår (22). En annan nackdel var att många bra artiklar utifrån titel och 

abstract inte fanns tillgänglig i full text trots att sökningen var begränsad och alla 

artiklar skulle finnas tillgängliga med ”full text”. Detta problem grundade sig i att 

Högskolan i Gävle hade slutat att prenumererat på den aktuella tidskriften. Detta 

upplever författarna också som en svaghet i denna litteraturstudie, då viktig forskning 

kan ha gått förlorad på grund av att artiklarna inte finns tillgängliga gratis. Till studiens 

resultat har författarna i föreliggande litteraturstudie valt att begränsa sin sökning 

mellan åren 2005-2015. Detta medför både för-och nackdelar. Fördelarna är att relativt 

ny forskning lyfts fram samtidigt som nackdelar är att äldre forskning kanske har många 
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svar på författarnas syfte och frågeställning. Viktig forskning kan ha missats på grund 

av denna exkludering. I de inkluderade artiklarna har bara sjuksköterskans 

yrkesprofession lyfts fram och detta då både syfte och frågeställning handlar om denna 

profession. Majoriteten av deltagarna i de inkluderade artiklarna var kvinnor, författarna 

anser detta som en svaghet då ingen jämförelse kan göras mellan kvinnans och mannens 

upplevelser. I de inkluderade artiklarna varierade både ålder och erfarenhet inom yrket. 

Dock presenterades inte detta i alla inkluderade artiklar och det ses då som en svaghet 

för studien. 

 

 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning  

 

Denna beskrivande litteraturstudie kan ge sjuksköterskor, andra professioner och 

studenter en inblick om hur sjuksköterskan upplever mötet med cancersjuka patienter i 

palliativ vård.  Genom denna litteraturstudie kan de få hjälp att hantera liknande 

vårdsituationer och även få det bekräftat att de inte är ensamma om sina eventuella 

upplevelser. Det har visat sig finnas osäkerhet och brist i vissa områden och skulle 

därför behövas vidare forskning och utbildning för att kunna ge sjuksköterskorna det 

rätta underlaget och stärka deras självsäkerhet i sitt arbete och på så sätt kunna ge en 

bättre omvårdnad till de cancersjuka patienterna inom palliativ vård.  

 

4.6 Slutsats 

 

Föreliggande litteraturstudie beskriver sjuksköterskans erfarenheter i mötet med 

cancersjuka patienter i palliativ vård. Sjuksköterskan möter både svårigheter och 

möjligheter i sitt arbete. Kommunikationen har en viktig betydelse i relationen mellan 

sjuksköterska och patient. Den hjälper till att skapa en relation från grunden och 

utvecklas senare till en människa till människa-relation. Sjuksköterskor har känslor av 

att inte räcka till men samtidigt känner de sig priviligierade att de vårdar svårt sjuka 

patienter i palliativ vård.  

Sjuksköterskorna är de som arbetar allra närmast patienterna och lär känna deras 

mående och sjukdom, men som sjuksköterska är det viktigt att ta hjälp av de närstående 

som känner patienten och kan bidra med stor hjälp i omvårdnaden. Även att ta hjälp av 

sina medarbetare och dela på arbetsbelastningen bidrar till ett bättre teamarbete och 

minskar riskerna för utbrändhet. Sjuksköterskorna uttrycker att det finns en osäkerhet 



Sara Fernis & Anne Jörnelind 

HiG Oktober 2015 

Vk13 

  

20 

 

och brist i bland annat kulturella och religionsrelaterade situationer, men även 

svårigheter i kommunikationen som påverkar arbetet, därför bör det ses över med vidare 

forskning och utbildning inom den palliativa vården och mötet med dess patienter. 
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Bilaga 1.   
 

Tabell 2 visar en sammanställning över artiklarnas metodologiska aspekter.   

 

Författare, 

publikations 

år och land 

Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod   Dataanalysmetod 

Marcelle 

Miranda da 

Silvaa och 

Lorhanna da 

Silva Lima 

 

 (2014) 

 

Brasilen 

  

Participation 

of the family 

in hospital-

based 

palliative 

cancer care: 

perspective of 

nurses 

 

En 

beskrivand

e studie 

med 

kvalitativ 

ansats.  

 

 

17 leg. sjuksköterskor 

deltog i studien. 82 % 

kvinnor deltog i 

studien. Deltagarna 

var mellan åldrarna 

31-40 år.  

Yrkeserfarenheten 

varierade mellan 6-

10år. 

Semistrukturerade 

intervjuer som spelades 

in som sedan 

transkriberades. 

Tematisk 

innehållsanalys. 

Nor Aida 

Maskor, 

Steven Eric 

Krauss, 

Mazanah 

Muhamad, 

Nik Hasnaa 

Nik 

Mahmood 

 

(2013) 

 

Malaysia  

Communicati

on 

Competencies 

of Oncology 

Nurses in 

Malaysia 

En 

beskrivand

e och 

jämförande

studie med 

kvalitativ 

ansats. 

 
 
 

17 kvinnliga 

sjuksköterskor från tre 

olika sjukhus deltog. 

Alla 17 var 

ändamålsenligt 

utvalda att delta i 

studien. 

Sjuksköterskorna var 

mellan 28-56 år och 

erfarenhet av arbetet 

mellan 5-34 år. 
 

Semistrukturerade 

gruppintervjuer som tog 

ca 90 minuter. Alla 

intervjuerna genomfördes 

på sjukhusen. 

Intervjuerna spelades in 

digitalt. 

 

Innehållsanalys.  

 

 

Ebru Akgun 

Citak, Ebru 

Kilicarslan 

Toruner, 

Nebahat Bora 

Gunes 

 

(2013) 

 

Turkiet 

 

Exploring 

Communicati

on Difficulties 

in Pediatric 

Hematology: 

Oncology 

Nurses 

En 

beskrivand

e studie 

med 

kvalitativ 

ansats. 

 

 

 

Kvalitativ data 

samlades in av 21 

sjuksköterskor på 

hematologi/onkologi 

avdelning. 

 

Medelåldern på 

sjuksköterskorna var 

26,8 år +/- 3,5 år med 

erfarenhet inom yrket 

på 4.47 +/- 3.99 år. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Tre öppna frågor 

användes för att driva 

intervjuerna. 

 

Den kvalitativa datan 

samlades in i ett lugnt 

mötesrum på sjukhuset. 

Intervjuerna tog cirka 1 

timme 

Innehållsanalys. 

Li Hui Tay, 

Emily Ang 

och Desley 

Hegney 

 

(2011) 

Nurses’ 

perceptions of 

the barriers in 

effective 

communicatio

n with 

En 

beskrivand

e och 

jämförande

studie med 

kvalitativ 

10 sjuksköterskor 

deltog i studien. 

Deltagarna var mellan 

21-64 år med 

minimum på 2års 

erfarenhet inom 

Semistrukturerade 

intervjuer. Alla 

intervjuerna genomfördes 

av den första författaren i 

ett lugnt och privat rum 

på studieplatsen. 

Innehållsanalys. 
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Singapore 

inpatient 

cancer adults 

in Singapore 

ansats. 

 

onkologi.  Intervjuerna varade 28-91 

minuter. De spelades in 

digitalt och sedan 

transkriberades 

ordagrant. 

 

Cristina M. 

Gilstrap & 

Zachary M. 

Whit 

 

(2014) 

 

 

USA 

Interactional 

Communicati

on Challenges 

in Endof-Life 

Care: 

Dialectical 

Tensions and 

Management 

Strategies 

Experienced 

by Home 

Hospice 

Nurses. 

En 

beskrivand

e och 

jämförande 

studie med 

kvalitativ 

ansats. 

24 sjuksköterskor 

deltog i studien varav 

22 var kvinnor och 2 

var män. Alla deltog 

frivilligt. Deltagarna 

var mellan 28-64år 

med en 

yrkeserfarenhet 

varierande mellan 

6månader – 27år.  

Semistrukturerade 

intervjuer som höll på 

mellan 25-56 minuter 

Innehållsanalys. 

Christina 

Searle och 

Fran 

McInerney 

 

(2008) 

 

Australien 

Creating 

comfort: 

Nurses’ 

perspectives 

on pressure 

care 

management 

in the last 48 

hours of life. 

En 

beskrivand

e och 

jämförande

studie med 

kvalitativ 

ansats. 

 

. 

12 sjuksköterskor 

arbetandes på 

onkologisk 

mottagning och 

avdelning för palliativ 

vård. 11 Kvinnor och 

1 man deltog frivilligt. 

Åldern på deltagarna 

var mellan 30-65+. 

Yrkeserfarenheten 

varierade mellan < 1år 

-30år. 

Semistrukturerade 

intervjuer som spelades 

in samt transkriberades 

för vidare analys.  

Innehållsanalys. 

Rui-Shuang 

Zheng, Qiao-

Hong Gu,  

Feng-Qi 

Dong  R. 

Glynn Owens 

 

(2013) 

 

Kina 

Chinese 

oncology 

nurses’ 

experience on 

caring for 

dying patients 

who are on 

their final 

days: A 

qualitative 

study 

En 

beskrivand

e studie 

med 

kvalitativ 

ansats. 

 

. 

28 sjuksköterskor 

deltog där 

yrkeserfarenheten 

varierade mellan 

1/2år-26år. 

Deltagarnas ålder var 

mellan 23-49år.  

Semistrukturerade 

intervjuer som varade i ca 

30-60 min. Spelades in 

och transkriberades. 

Tematisk 

innehållsanalys. 

Masoud 

Bahrami, 

Paul Arbon  

 

(2012) 

 

 

How do 

nurses assess 

quality of life 

of cancer 

patients in 

oncology 

wards 

En 

beskrivand

e och 

jämförande 

studie med 

kvalitativ 

ansats. 

10 sjuksköterskor med 

yrkeserfarenhet som 

varierande mellan 1-

30 år. Det var 9 

kvinnor och 1 man 

som deltog i studien.  

Studien valde 

Semistrukturerade 

intervjuer som spelades 

in och transkriberades. 

Tematisk 

innehållsanalys. 
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Australien and palliative 

settings? 

 

 

 

deltagare utifrån ett 

ändamålsenligt urval. 

Jingjing 

Shang, 

Christopher 

R. Friese, 

Evan Wu, 

Linda H. 

Aiken 

 

(2013) 

 

USA 

 

Nursing 

Practice 

Environment 

and Outcomes 

for Oncology 

Nursing 

En 

beskrivand

e och 

jämförande 

studie med 

kvantitativ 

ansats 

4074 stycken 

sjuksköterskor, 708 

var från onkologin 

3339 från 

medicin/kirurgavdelni

ngen. Deltagarna var 

från 282 olika 

sjukhus. 

En enkätundersökning. Chi 2 test,  T-test 

och logistisk 

regretionsmodell. 

Janice R. 

Ablett and R. 

S. P. Jone 

 

(2006) 

 

Storbritannie

n 

Resilience and 

well-being in 

palliative care 

staff: A 

qualitative 

study of 

hospice 

nurses’ 

experience of 

work. 

En 

beskrivand

e och 

jämförande

studie med 

kvalitativ 

ansats. 

 

Ändamålsurval av 10 

sjuksköterskor som 

deltog i denna studie. 

Av deltagarna var 9 

kvinnor och 1 man. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer som varade 

mellan 35-80 minuter. 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades sedan 

ordagrant. 

Tematisk 

innehållsanalys. 

 

Jael Rubia 

Figueiredo de 

Sá Franca, 

Solange 

Fátima 

Geraldo da 

Costa, Maia 

Emilia 

Limeria 

Lopes, Maria 

Miriam Lima 

da Nóbrega 

och Inacia 

Sátiro Xavier 

de Francá 

 

(2013) 

 

Brasilien 

 

The 

importance of 

commanicatio

n in pediatric 

onocology 

palliative 

care: focus on 

Humanistic 

Nursing 

Theory 

En 

beskrivand

e och 

jämförande 

studie med 

kvalitativ 

ansats. 

10 sjuksköterskor 

deltog i studien. 

Arbetat minst 1 år 

inom pediatrisk 
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Bilaga 2.   
 

Tabell 3 visar en sammanställning av författare, syfte och resultat.  

Författare Syfte Resultat 

Marcelle Miranda da 

Silvaa och Lorhanna da 

Silva Lima 

 

Syftet var att förstå sjuksköterskans 

perspektiv av palliativ cancervård. 

Resultatet talade om hur sjuksköterskorna 

var positiva till deltagandet av 

familjemedlemmar i vården av patienten. 

Samt hur sjuksköterskan kan bidra till att 

främja familjens anpassning och integritet i 

vårdandet av deras anhörig. Även hur hon 

kan hjälpa familjen att balansera de 

beroende och oberoende beteenden med 

sikte för livskvalitet och komfort.  

 

Nor Aida Maskor, 

Steven Eric Krauss, 

Mazanah Muhamad, Nik 

Hasnaa, Nik Mahmood 

 

Syftet med denna studie var till för att 

undersöka kommunikationen bland 

onkologisjuksköterskor.  

Resultaten visade att sjuksköterskor inte 

kommunicerar med sina patienter, 

patienternas familjer och läkare för att ge 

information om sjukdomen, 

cancerbehandling, sjukdomsåterfall och 

biverkningar. Sjuksköterskor bör ha god 

kommunikationsförmåga för att bygga 

relationer samt att tillhandahålla 

högkvalitativa tjänster till sina patienter. 

Papperet avslutar genom att rekommendera 

hur onkologiomvårdnadskompetens kan 

förbättras 

Ebru Akgun Citak, Ebru 

Kilicarslan Toruner, 

Nebahat Bora Gunes 

 

Syftet med studien var att undersöka 

kommunikationssvårigheter mellan 

sjuksköterskor, patienter och deras 

familjer inom pediatrisk 

hematologi/onkologi. 

 

Sjuksköterskor upplever 

kommunikationssvårigheter med barn och 

deras familjer under långa sjukhusvistelser. 

Kommunikationssvårigheter ökar särskilt 

under krisperioder, som vid tiden för den 

första diagnosen, återfall, terminalstadiet 

eller dagar med särskild betydelse, t.ex. 

högtider. De erhållna resultaten visar att 

sjuksköterskor och barnet/familjen behöver 

stödjas, särskilt under krisperioder. Känslan 

av delaktighet i kommunikation kommer att 

förbättra vårdkvaliteten genom att minska 

känslor av utmattning och inkompetens i 

sjuksköterskans arbete. 

Li Hui Tay, Emily Ang 

och Desley Hegney 

 

Syftet var att undersöka de faktorer som 

påverkar till en effektiv kommunikation 

mellan singaporianska sjuksköterskor 

och slutenvård inom vuxenonkologi. 

 

Man hittade tydliga faktorer i omgivningen, 

hos patienten och hos sjuksköterskan som 

påverkade kommunikationen mellan 

patienter och sjuksköterskor. Mer specifikt 

visade sig att språkbarriärer samt 
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mångkultursamhälle kunde ha en negativ 

påverkan i kommunikationen och 

omvårdnaden av patienter i livets slutskede. 

Cristina M. Gilstrap & 

Zachary M. White 

 

Syftet är att undersöka spänningar som 

kan uppkomma i samband med olika 

dialekter och hur det upplevs av 

hospicesjuksköterskor och deras 

interaktioner med patienter, familjer och 

vårdgivare. 

 

Resultatet talade om erfarenheten hos 

sjuksköterskorna i hemsjukvården och hur 

de upplevde tydliga och sammanhängande 

dialektala spänningar i samtal med patienter 

och deras familjer. Samt hur 

sjuksköterskorna använde sig av olika 

strategier i hanteringen med de dialektala 

spänningarna.  

 

Christina Searle och 

Fran McInerney 

 

Syftet är att undersöka belastningen att 

arbeta med patienter under deras sista 48 

timmar i livet, ur sjuksköterskans 

perspektiv på en akutvårdsavdelning.  

Studiens resultat talar om de komplicerade 

besluten sjuksköterskor gör under patientens 

sista 48 timmar i livet. Hur de agerar som 

moralagenter till patienterna och hur 

sjuksköterskorna försöker göra sitt bästa för 

att ge patienterna en lugn och komfortabel 

död.  

Rui-Shuang Zheng, 

Qiao-Hong Gu,  Feng-

Qi Dong  R. Glynn 

Owens 

Syftet är att belysa kinesiska 

onkologisjuksköterskors erfarenhet av att 

ta hand om döende cancerpatienter. 

 

Kinesiska sjuksköterskor visade lidande men 

även fördelar med deras erfarenheter inom 

arbetet med patienter i livets slutskede.  

 

Jingjing Shang, 

Christopher R. Friese, 

Evan Wu, Linda H. 

Aiken 

 

Syftet med denna studie var att 

undersöka skillnader i missnöje och 

utbrändhet mellan 

onkologisjuksköterskor och 

sjuksköterskor på medicin/kirurgiska 

avdelningar, samt identifiera faktorer 

som påverkar onkologi 

sjuksköterskornas resultat. 

 

Onkologisjuksköterskorna visade bättre 

resultat än medicin/kirurgiska 

sjuksköterskor. Onkologisjuksköterskorna 

rapporterar gynnsammare arbetsmiljöer 

Masoud Bahrami, Paul 

Arbon  

 

Syftet var att undersöka hur 

sjuksköterskor bedömde livskvaliteten 

på onkologiavdelningar och palliativa 

inställningar. 

Studiens resultat var att sjuksköterskor får 

reda på patienters livskvalitet bättre med 

hjälp av kommunikation jämförelsevis med 

att använda sig av olika mätinstrument.  

 

Janice R. Ablett and R. 

S. P. Jone 

 

Syftet var att beskriva 

hospicesjuksköterskornas erfarenheter av 

deras arbete och deras personliga sätt att 

behålla en känsla av välbefinnande trots 

arbetet nära sjuka patienter och deras 

familjer.  

Sjuksköterskorna visade stort engagemang 

och såg ett syfte och en mening med sitt 

arbete 

Jael Rubia Figueiredo de 

Sá Franca, Solange 

Fátima Geraldo da 

Costa, Maia Emilia 

Limeria Lopes, Maria 

Miriam Lima da 

Syftet med denna studie var att ta reda på 

och analysera kommunikation i palliativ 

vård ur sjuksköterskans perspektiv 

baserat på humanistisk 

sjukskötersketeori.  

Resultatet visar att kommunikation är ett 

viktigt verktyg inom palliativ vård med 

humanistisk sjukskötersketeori.  
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