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Sammanfattning 

Bakgrund Cancer är en sjukdom som slår hårt för den drabbade både fysiskt och 

psykiskt som gör att den drabbade blir i behov av stöd och omsorg från vården. 

Sjuksköterskan måste i sin yrkesprofession kunna möta dessa behov på ett 

individanpassat sätt.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar och 

erfarenheter av att ge patienter med cancer stöd samt att beskriva 

undersökningsgrupperna i de inkluderade artiklarna. 

Metod: Litteraturstudie med beskrivande design. 11 kvalitativa artiklar användes som 

identifierades på databaserna PubMed och CINAHL.  

Huvudresultat: Relationen mellan sjuksköterska och patient var en viktig komponent i 

hur stödet kunde ges både på ett behovsanpassat och individuellt sätt. Sjuksköterskans 

roll som informatör och kunskapskälla var en viktig del i stödet till patienter med 

cancer. Sjuksköterskans känslor påverkade relationen. Resultatet visade även att 

sjuksköterskans uppfattningar och erfarenheter i vissa aspekter skilde sig åt. Vad gäller 

undersökningsgrupperna presenterades bland annat att alla eller några deltagare var 

specialistutbildade inom onkologi i tre av studierna. I de studier deltagarnas 

yrkesverksamma år presenterades fanns en stor variation. Deltagarnas ålder varierade 

mellan 21-61 år i de studier ålder presenterades.  

Slutsats: Relationen mellan sjuksköterska och patient var grunden till att på ett 

individuellt sätt förstå och möta patientens behov av stöd. Information om behandlingar 

och biverkningar var en viktig del av stödet så att patienten lättare skulle kunna hantera 

sjukdomen. Sjuksköterskan behövde ha tid, mod och förmåga att sätta sig in i patientens 

situation för att möta stöd behovet och få patientens förtroende.  

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Onkologisk omvårdnad, Sjuksköterska-patientrelationer, Sjuksköterskans 

erfarenhet, Sjuksköterskans uppfattning, Stöd  

 



 

 

 

 

Abstract 

Background: The patient with cancer needs support and care from the health service 

because of the cancer’s impact on the body, both physically and mentally. The 

professional nurse needs to know how to relate to the individual patient, and to be aware 

of the patient’s need for support.  

Aim: The aim of the literature review was to describe the nurse’s perception and 

experiences of giving support to patients with cancer and to describe the included 

articles study groups. 

Method: Literature review, with descriptive design. 11 qualitative articles were used 

and identified at databases PubMed and CINAHL. 

Result: The relationship between the nurse and the patient was the main component of 

the nurse’s support of the individual patient. Giving information and being a source of 

knowledge were important factors of the nurses’ support to the patients. The nurses’ 

emotions affected the relationship with the patients and the nurse’s perceptions and 

experiences was differed in certain aspects. It was presented in the current study group 

that all or some of the participant in three of the studies had a master degree in 

oncology. There was a large variation in working years and the participant’s age were 

varying from 21-61 years.  

Conclusion: The relationship between the nurse and the patient was the main 

component when it came to understanding and meeting the patient’s need of support. 

Information about treatment and side effects was important in order to help the patient 

deal with the disease. The nurses needed time, courage and the ability to understand the 

patients’ situation, in order to gain the patients’ trust and to give the patient individual 

support. 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Cancer 

Cancer är en benämning på ett stort antal sjukdomar som kan uppstå i alla kroppens 

vävnader och karakteriseras av okontrollerad celltillväxt. Mycket skiljer de olika 

cancerformerna åt men deras gemensamma nämnare är att vanliga celler i kroppen 

förändras, slutar kommunicera med omgivningen, fortsätter föröka sig okontrollerat och 

lever längre än vanliga ”friska celler” (Nilbert 2013). Utvecklingen av cancerceller kan 

både gå fort och betydligt långsammare, det kan ta upp till 20 år från att celler börjar 

förändra sig till att en tumör upptäckts. Cytostatikabehandling, strålning och kirurgi är 

vanliga behandlingar vid cancer. Behandlingarna kan ha kurativa eller palliativa mål 

som oavsett ger patienten många svåra biverkningar både fysiskt och psykiskt (Bruun 

Lorentsen & Grov 2011).   

 

I Sverige drabbas cirka 57000 personer (2011 års tal) av cancer varje år (Nilbert 2013). 

Det innebär att ett stort antal personer möter en livshotande och allvarlig sjukdom, de 

ställs inför en ny livssituation med många svårigheter och påfrestande behandlingar. 

Sjuksköterskan måste därför kunna ge stöd till dessa patienter, i alla olika faser av 

sjukdomen. Personen kan också drabbas av kris vilket i sig inte är ett sjukdomstillstånd 

utan en reaktion på plötsliga, starka och oväntade yttre påfrestningar som ger uttalade 

psykiska reaktioner (Bruun Lorentsen & Grov 2011; Reitan 2003). I en intervjustudie 

gjord av Levy och Cartwright (2015) beskrivs cancerdiagnosen som en omvälvande 

förändring i patienternas livssituation. Tidigare val och handlingar ifrågasattes och 

tankar kring deras identitet väcktes till liv. Den ovissa framtiden gjorde att patienterna 

hade svårt att planera eftersom de inte visste om de skulle överleva sin cancer. En 

känsla av att inte längre kunna kontrollera kroppen är beskriven, andra känslor som 

beskrivs är rädsla och fruktan inför sjukdomen. Ett hjul som snurrar okontrollerat inför 

en oviss framtid och en eventuell död (Levy & Cartwright 2015).  

 

1.2 Omvårdnad vid cancer 

I omvårdnaden kan sjuksköterskan ge ett stöd som syftar till att patienten ska kunna 

upprätthålla sin identitet och självkänsla. Ge stöd så att patienten ska kunna ge uttryck 

för sina tankar och känslor, i strävan efter att hålla smärta och förtvivlan inom 

uthärdliga gränser. Dessutom bör sjuksköterskan ge stöd så att patienten ska kunna möta 

de krav som situationen ställer (Reitan 2003). Relationen mellan patient och 
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sjuksköterska har stor betydelse för patientens välbefinnande under sjukdomstiden. Det 

är inte bara den medicinska behandlingen som är viktig när sjuksköterskan möter 

patienter med cancer utan också att mötet och relationen präglas av närvaro, respekt, 

empati och mod. Sjuksköterskan ska lindra patientens lidande och stärka hoppet som 

kan variera över tid. Därför är sjuksköterskans kommunikativa förmåga viktig, 

detsamma gäller symtomkontroll då patienten vill känna att de befinner sig i goda 

erfarna händer. Att arbeta med svårt sjuka patienter där en oviss framtid speglar 

patientens vardag kan göra att sjuksköterskan blir påmind om sin egen sårbarhet och 

dödlighet (Bruun Lorentsen & Grov 2011).  

 

1.3 Patienter med cancers perspektiv på sjuksköterskans roll 

I tidigare studier beskriver patienter med cancer sina upplevelser kring sjuksköterskans 

stöd och beteende i den onkologiska omvårdnaden. Där beskrivs att sjuksköterskans 

viktiga uppgifter är att öka patientens välbefinnande, där tillit, optimism och en genuin 

äkthet är starka komponenter (Radwin 2000; Radwin, Farquhar, Knowels & Virchick 

2005). Goda egenskaper hos sjuksköterskan i den onkologiska omvårdnaden enligt 

patienterna var att sjuksköterskorna hade ett professionellt förhållningsätt, ett gott 

självförtroende och goda tekniska färdigheter. Patienterna upplevde då att de var ”i 

säkra händer” och sjuksköterskorna ”visste vad de gjorde”. Detta bidrog till att 

patienterna kände en ökad tillit och ett ökat förtroende för sjuksköterskorna (Radwin 

2000; Radwin et al. 2005; Dowling 2008; Kvåle & Bondevik 2010). Kontinuitet i mötet 

med sjuksköterskan gjorde att relationen mellan sjuksköterska och patient präglades av 

tillit. Att sjuksköterskan var uppmärksam på patienten, och att patienten alltid var i 

fokus där sjuksköterskan tog sig tid till att lyssna gjorde att patienterna kände att deras 

bekymmer togs på allvar. Detta gjorde att patienterna lättare kunde känna hopp och ett 

ökat välbefinnande (Radwin 2000). Eftersom patienter med cancer skiljer sig åt i 

sjukdom, erfarenheter och behandlingar behövs en individanpassad omvårdnad och en 

förståelse ifrån sjuksköterskornas sida i patientens unika situation (Kvåle & Bondevik 

2010; Radwin 2000). Patienterna ville lära känna individen bakom yrkesrollen. När 

detta tilläts infann patienterna ett lugn och de kände sig mer bekväma i situationen 

(Radwin 2000) när sjuksköterska och patient kunde dela erfarenheter med varandra och 

få en djupare relation. (Radwin 2000; Dowling 2005). Patienterna uppskattade att 

sjuksköterskorna hade en omhändertagande attityd, kom ihåg dem som personer, att de 
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visade empati och var stöttande (Radwin 2000; Radwin et al. 2005; Björklund & 

Fridlund 1999).  

 

1.4 Kari Martinsens omsorgsteori 

Omsorg är ett begrepp som ligger till grund för Martinsens omsorgsteori. Hon menar att 

omsorg är en förutsättning för allt mänskligt liv, och är ett relationellt begrepp som kan 

kopplas samman med att hjälpa, stödja, ta hand om och sörja för en annan människa. 

Människor är beroende av varandra. I sjuksköterskans omsorgsarbete är grunden i denna 

teori principen om att ta ansvar för den svage. Detta handlar om det moraliska ansvar 

sjuksköterskan har i relation med patienten som befinner sig i en beroendeställning 

(Kirkevold 1994; Martinsen 2008). Omsorgen handlar om att i relationen mellan 

sjuksköterska och patient få en förståelse för den svage i den konkreta situationen och i 

det praktiska arbetet sjuksköterskan utför. Sjuksköterskan kan då identifiera patientens 

resurser och begränsningar. Omsorgen handlar inte alltid om att uppnå mål med till 

exempel behandlingar eller strävan efter att bli frisk (Martinsen 2008). Martinsen menar 

att omsorg handlar om att ibland bota, ofta hjälpa och alltid sträva efter ett ökat 

välbefinnande för patienten. Patienten betraktas som en individ som innehar både kropp 

och själ, därför bör strävan efter det ökade välbefinnandet inneha både ett fysiskt och ett 

psykiskt perspektiv (Alvsvåg 2014).  

 

Sjuksköterskan måste i alla vårdsituationer ha patientens bästa i åtanke och agera så att 

patientens livsbefrämjande stärks. Hon menar att människan är beroende av öppenhet, 

barmhärtighet, tillit, hopp och kärlek vilka alla är livsuppehållande fenomen. Dessa 

behov kan likställas med de fysiska behoven som mat, vatten, sömn, luft, tid och 

utrymme. När omsorgshandlingarna präglas av dessa livsuppehållande fenomen kan det 

få patienten att uppleva mening, hopp och tillit i situationen. Martinsen menar att 

sjuksköterskan kan se patienten genom sitt hjärta. Hjärtat säger något om en människas 

hela existens, med hjärtat blir sjuksköterskan rörd av den andres erfarenheter och 

lidande. Det är känslorna som först talar till sjuksköterskan innan en förståelse för 

situationen infinner sig. Genom att sjuksköterskan använder sig av sina känslor, sin 

objektiva bedömning och sina professionella kunskaper kan patientens behov 

identifieras (Alvsvåg 2014).  
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Kari Martinsen ställer sig kritisk till att utvecklingen inom sjukvården allt mer går mot 

fokus på egenvård och att få patienten så självständig som möjligt. Hon menar att flera 

utsatta patientgrupper som inte har möjlighet att klara sig själva kommer att bli 

åsidosatta. Hon ställer sig kritisk mot att samhället i stort kommer bli organiserat utifrån 

en hjälp-till-självhjälpsprincip, där självhjälpen värderas högst (Martinsen 2008). I 

denna litteraturstudie används Kari Martinsens omsorgsteori som teoretiskt ramverk 

därför att patienter med cancer befinner sig i olika stadier av sjukdomsförloppet och att 

det inte alltid handlar om strävan efter att blir frisk. Dessa patienter befinner sig i en 

utsatt situation och behöver olika former av stöd beroende på vilken situation de 

befinner sig i. Dock behöver alla hjälp och stöd till ökat välbefinnande. (Alvsvåg 2014; 

Delmar 2012).  

 

1.5 Begreppsdefinitioner 

1.5.1 Patienter med cancer 

I denna litteraturstudie används begreppet ”patienter med cancer” det infattar patienter 

med olika typer av cancersjukdomar. Patienterna kan befinna sig i alla olika faser av 

sjukdomen.  

 

1.5.2 Stöd 

Sjuksköterskans förhållningsätt och handlingar syftar till att främja hälsa och motverka 

ohälsa genom att ge stöd som kan lindra lidande och motverka obehag hos patienten 

(Svensk sjuksköterskeförening 2012). Att ge stöd kan ses som en praktisk inriktad och 

en mer konkret form av omsorg (Eriksen Rask 1993). Relationen mellan sjuksköterska 

och patient är viktig för att sjuksköterskan ska kunna förmedla information och ge det 

stöd patienten är i behov av (Bruun Lorentsen & Grov 2011). Att ge stöd innefattar att 

förstärka eller ingripa för en annan människa (Eriksen Rask 1993; Martinsen 2008). 

Detta omfattar enligt Kari Martinsens teori en relationsanknuten, en praktisk och en 

moralisk dimension (Kirkevold 1994).  

 

- I den relationsanknutna dimensionen av att ge stöd ska sjuksköterskan skapa ett öppet 

och nära förhållande med patienten. Relationen skapas när sjuksköterskan ger patienten 

omvårdnad. För att ge stöd till patienten behövs en ömsesidig relation som påverkas av 

hur omvårdnaden ges och hur sjuksköterskan respekterar patienten och får förståelse för 

dennes situation (Kirkevold 1994; Martinsen 2008). Det relationsanknutna stödet kan 
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ges via emotionella och språkliga handlingar (Eriksen Rask 1993). Det emotionella 

handlingarna innefattar att inge hopp, skapa tillit, bekräfta patienten, möta patienten i 

existentiella frågor samt att vara solidarisk i mötet (Faskunger 2013). Språkliga 

handlingar innefattar att ge information och vara en kunskapskälla som stärker 

patientens förståelse för dennes situation.  

- I den praktiska dimensionen innefattar stöd att till exempel ge behandling, lindra 

smärta, och uppfylla patientens grundläggande behov (Kirkevold 1994; Martinsen 

2008). Det praktiska stödet kan också ses som kroppsliga handlingarna vilket innefattar 

sjuksköterskans omvårdnadshandlingar som sker i kontakt med patienten (Eriksen Rask 

1993). 

- I den moraliska dimensionen förutsätter stödet att sjuksköterskan är medveten om 

principen att ta ansvar för de svaga utan att förvänta sig något i gengäld (Kirkevold 

1994; Martinsen 2008). Detta gör ”stöd” till ett brett begrepp och kan därför ses som en 

stor del i sjuksköterskans profession.  

 

1.5.3 Uppfattningar 

Uppfattningar är ett begrepp som är ett personligt sätt att betrakta och bedöma en 

företeelse, ur en subjektiv synvinkel (Nationalencyklopedin 2016; Dahlberg 1997). 

Detta kan synonymt förklaras som en åsikt, tolkning och ett tyckande av omvärlden.  

För att belysa sjuksköterskors åsikter och tolkningar om hur stödet till patienter med 

cancer borde eller kan se ut så belyser författarna uppfattningar separerat från 

erfarenheter. 

 

1.5.4 Erfarenheter 

Begreppet erfarenheter är att över tid förfina och utveckla sin kunskap, färdigheter och 

värderingar i omvårdnadssituationer (Benner, Tanner & Chelsa 2009; Johnson & 

Webber 2015). Det är kunskap som är grundad på upplevda erfarenheter eller av att 

praktiskt utöva något (Nationalencyklopedin 2016) som sjuksköterskan lärt sig av samt 

har en känslomässig relation till. En direkt erfarenhet finns i en konkret situation som 

sjuksköterskan upplever. Dessa erfarenheter kan vara intima och känsloladdade som 

berör individen. I en upplevd erfarenhet ingår personliga känslor som uppstår i den 

konkreta situationen (Kirkevold 1994). Författarna väljer därför att skilja på 

sjuksköterskans erfarenheter från sjuksköterskans uppfattningar i resultatet. 
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1.6 Problemformulering 

Cancer är en allvarlig och livshotande sjukdom som drabbar många personer och ställer 

dem inför en ny livssituation. För den drabbade personen innebär detta påfrestningar 

både fysiskt och psykiskt. För att sjuksköterskan ska kunna vårda och stödja patienten 

på bästa sätt behövs tydligare kartläggning kring sjuksköterskans uppfattningar och 

erfarenheter av stödjande arbete rörande patienter med cancer. Den samlade bilden av 

forskning som gjorts inom området kan användas för att få ytterligare kunskap om hur 

stödjande arbete uppfattas och bedrivs av sjuksköterskan.  

 

1.7 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar och 

erfarenheter av att ge patienter med cancer stöd samt att beskriva 

undersökningsgrupperna i de inkluderade artiklarna. 

 

1.8 Frågeställningar 

– Vilka uppfattningar och erfarenheter har sjuksköterskor av att ge patienter med cancer 

stöd? 

– Vilka personer ingår i inkluderade artiklars undersökningsgrupp? 

 

2. METOD 

2.1 Design 

Litteraturstudie med deskriptiv design (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Databaser 

Vetenskapliga artiklar till litteraturstudien samlades in i databaserna PubMed och 

CINAHL via högskolan i Gävles proxyserver. Databaserna PubMed och CINAHL är 

valda då de tillhandahåller ett stort antal artiklar inom ämnet omvårdnad (Polit & Beck 

2012). 

 

2.3 Sökord och sökstrategier 

Sökord som användes i litteraturstudien var i PubMed: Oncology Nursing, Nurse-

Patient Relation, Neoplasms, Interviews as Topic, Nurses, och Social Support som 

MeSH-termer och Nurses Perceptions i fritext. Sökord i CINAHL: Oncologic Nursing, 
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Support, Psychosocial (ett sökord), Cancer Patients, Neoplasms, Nurses som Headings 

och Support, Nurses experience, Qualitative study, samt Nurses perceptions i fritext. 

Neoplasms användes som sökord för att det är en annan benämning på cancer och 

betyder malign tumörväxt. Qualitative study och interviews as topic användes för att få 

fram en djupare förståelse för sjuksköterskornas uppfattningar och erfarenheter som 

framkommer i intervjuer och kvalitativa studier. Som sökstrategi användes valda sökord 

ihop med booleanska termerna AND och OR för att begränsa alternativt utöka 

sökningarna (Polit & Beck 2012). I databasen PubMed användes MeSH-termer som 

Major Topic i sökningarna. I en av sökningarna användes inte MeSH-termerna som 

Major Topic för att utöka denna sökning. MeSH-termer kombinerades med 

fritextsökord för att begränsa antalet träffar, för att få fram ett material som svarade på 

syfte och frågeställningar. Se tabell I, Utfall av databassökningar och valda artiklar. 

Begränsningar som användes i PubMed var, tillgänglighet via Högskolan i Gävle och 

Full text för att få fram tillgängliga artiklar. Engelska som språk användes för att 

begränsa sökningen på artiklar som är skrivna på andra språk.  

 

I databasen CINAHL användes sökorden i olika kombinationer som CINAHL-Headings 

där dessa även var Major Concept för att få med relevanta undertermer relaterade till det 

valda sökorden (Polit & Beck 2012). De olika sökorden kombinerades även här med 

sökord i fritext för att få fram artiklar som svarade på syfte och frågeställningar, se 

tabell I. Begränsningar som användes i CINAHL var Peer Reviewed, Linked full text 

samt engelska som språk. Peer Reviewed användes för att säkerställa kvalitén på 

artiklarna (Polit & Beck 2012). Linked full användes för att artiklarna skulle vara 

tillgängliga i full text. Engelska användes för att begränsa sökningen till artiklar som är 

skrivna på andra språk.  
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Tabell I Utfall av databassökningar och valda artiklar 

Databas Begränsningar 

Sökdatum 

Söktermer Antal träffar Valda artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

PUB MED  Tillgänglighet 

via Högskolan i 

Gävle, Full 

text, engelska  

 2016-02-25 

Oncology Nursing 

AND 

Nurse - Patient 

Relation 

93 3 

PUB MED  Tillgänglighet 

via Högskolan i 

Gävle, Full 

text, engelska  

 2016-02-25 

Neoplasms* 

AND 

Interviews as 

Topic* 

AND 

Nurses* 

 

19 2 

PUB MED 

 

Tillgänglighet 

via Högskolan i 

Gävle, Full 

text, engelska  

 2016-02-25 

Social Support 

AND 

Neoplasms 

Nurses 

perceptions** 

18 1 

CINHAL Peer Reviewed, 

Linked full 

text, engelska 

2016-02-25 

Oncologic Nursing 

AND 

Support, 

Psychosocial 

79 2 

CINAHL 

 

Peer Reviewed, 

Linked full 

text, engelska 

2016-02-25 

Cancer Patients 

OR  

Oncologic Nursing 

AND  

Support** 

AND  

Nurses experience** 

AND 

Qualitative study** 

72 1 
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CINAHL Peer Reviewed, 

Linked full 

text, engelska 

2016-02-25 

Cancer Patients 

AND 

Support** 

AND  

Nurses 

perceptions** 

55 1 

CINAHL  Peer Reviewed, 

Linked full 

text, engelska 

2016-02-25 

Neoplasms 

AND  

Nurses 

19 1 

Total   355 11 

 

PUBMED = MeSH-term + Major topic 

CINAHL = Major heading + Major concept   

Endast MeSH-term * 

Fritext **         

 

2.4 Urvalskriterier 

Inklusionskriterier för urval av artiklar var att de skulle svara på litteraturstudiens syfte 

och frågeställningar. Exklusionskriterier var artiklar som innefattade pediatrisk 

omvårdnad samt litteraturstudier.  

 

2.5 Urvalsprocess 

Alla sökningarna gjordes gemensamt, där alla titlar lästes av båda författarna till 

föreliggande litteraturstudie. När titlar lästes som var intressanta för litteraturstudiens 

syfte och frågeställningar lästes artikelns abstract, metod och resultat. Sammanlagt 

lästes 48 abstract, metod och resultat. Av dessa valdes 19 artiklar som skrevs ut på 

papper och granskades av båda författarna var för sig. Efter att författarna diskuterat 

artiklarnas innehåll valdes 8 artiklar bort då de inte svarade på syfte och 

frågeställningar. 11 kvarvarande artiklar resulterade i litteraturstudiens resultat se figur 

I (Flödesschema av urvalsprocessen).  
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Figur I Flödesschema av urvalsprocessen 

2.6 Dataanalys 

 

 

2.6 Dataanalys 

Analysen av innehållet i artiklarna skedde utifrån litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar. De 11 artiklar som svarade på syfte och frågeställningar granskades 

noggrant av författarna var för sig genom att läsa dem ett flertal gånger. Begreppen stöd, 

uppfattningar och erfarenheter hade författarna klart och tydligt redogjort för varandra 

vad det innefattade för att ha samma tolkning av begreppen. I analysprocessen har 

författarna fortlöpande fört diskussioner kring artiklarnas innehåll för att säkerställa att 

båda författarna tolkat innehållet på likvärdigt sätt.  

 

Artiklarnas resultat färgkodades i enlighet med Polit & Beck (2012) utifrån 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Detta utfördes enskilt av författarna. För att 

säkerställa att författarna inte missat eller misstolkat resultat som svarade på syftet 

analyserade författarna varandras färgkodningar. Genom denna färgkodning 

48 Lästa abstract, metod och 

resultat 

11 Artiklar analyserades och 

användes till resultatet  

19 Artiklar granskades 

noggrannare 

Antal träffar = lästa titlar 

355 

307 Valdes bort då de ej svarade 

på syfte och frågeställningar 

8 Valdes bort då de ej svarade på 

syfte och frågeställningar 

29 Valdes bort då de ej svarade 

på syfte och frågeställningar 
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identifierades likheter och skillnader. Resultatet av färgkodningen översattes och 

sammanställdes gemensamt av författarna på dator och tre teman identifierades. De tre 

teman som återfanns strukturerades in under tre rubriker; Relationsanknutet stöd, Stöd 

genom information och Praktiskt stöd. Genom fortsatt analys av de tre teman som 

framkom strukturerade författarna genom ännu en färgkodning (Polit & Beck 2012) in 

begreppen uppfattningar och erfarenheter som underkategorier. Resultatet är 

sammanställt i en resultattabell, se Tabell II Bilaga 1 Där presenteras författare, syfte 

och resultat (kort sammanfattning av det utvalda resultatet). 

 

Datamaterialet från artiklarnas metoddel strukturerades och analyserades enligt modell i 

Polit och Beck (2012) där metoddelen skrevs in i kolumner där författare, år, studie 

land, titel, design(ev. ansats), undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och 

dataanalysmetod presenterades. Detta gjordes för att lättare kunna urskilja likheter och 

olikheter. Valda artiklars undersökningsgrupp granskades av båda författarna utifrån; 

ålder, yrkesverksamma år, eventuell specialistutbildning, kön, antal deltagare, vilket 

land studien var gjord i samt vilken arbetsplats deltagande sjuksköterskor arbetade på. 

Sedan sammanställdes metodresultatet utifrån litteraturstudiens syfte och den 

metodologiska frågeställningen.   

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

Författarna har valt artiklar och presenterat resultatet utifrån en objektiv synvinkel. Med 

objektivitet menas att analyseringen och sammanställningen av resultatet har skett utan 

personliga åsikter och värderingar. Studierna har granskats objektivt utan avsikt för 

plagiering (Polit & Beck 2012).  

 

3. RESULTAT 

I denna litteraturstudie har 11 artiklar inkluderats. Resultatet har sammanställts nedan 

med tre huvudteman samt underkategorier. Relationsanknutet stöd, Sjuksköterskans 

uppfattningar av att ge relationsanknutet stöd, Sjuksköterskans erfarenheter av att ge 

relationsanknutet stöd. Stöd genom information, Sjuksköterskans uppfattningar av att 

ge stöd genom information, Sjuksköterskans erfarenheter av att ge stöd genom 

information. Praktiskt stöd, Sjuksköterskans uppfattningar av att utföra praktiskt stöd, 

Sjuksköterskans erfarenheter av att utföra praktiskt stöd. Resultatet presenteras utifrån 

sjuksköterskans perspektiv gällande uppfattningar och erfarenheter i det stödjande 
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arbetet för patienter med cancer. Sist i resultatdelen redovisas den metodologiska 

aspekten under rubriken Presentation av undersökningsgrupper där deltagarna i 

undersökningsgruppen presenteras utifrån ålder, yrkesverksamma år, 

specialistutbildning, kön, antal deltagare, vilket land studien var gjord i samt vilken typ 

av arbetsplats deltagande sjuksköterskor arbetade på. 

 

3.1 Relationsanknutet stöd 

3.1.1 Sjuksköterskans uppfattningar av att ge relationsanknutet stöd 

Sjuksköterskorna uppfattade att patienterna sökte efter en tillitsfull relation med 

sjuksköterskan för att kunna diskutera både fysiska och psykiska problem. 

Sjuksköterskorna uppfattade att patienter med cancer var i behov av ett emotionellt stöd. 

De behövde få uppmärksamhet, bli sedda och bekräftade genom ett kärleksfullt 

omhändertagande (Hong, Song, Liu, Wang & Wang 2014). De menade själva att det 

behövs en nära relation för att patienten ska våga uttrycka sina känslor och behov. 

Sjuksköterskorna uppfattade att genom en ömsesidig samverkan i mötet med patienten 

kan den goda interaktionen minska lidandet (Arving & Holmström 2011; Banning & 

Gumley 2013; Hong el al. 2013; Komatsu & Yagasaki 2014; Seyedfatemi, Borimnejad, 

Hamooleh & Tahmasebi 2014).  

 

Sjuksköterskorna uppfattade att de bör ge av sin tid för att kunna skapa en ömsesidig 

relation med patienten (Komatsu & Yagasaki 2014; Quinn 2003). De menade att ju mer 

tid som spenderades med patienterna desto större förtroende fick patienterna för sina 

sjuksköterskor (Komatsu & Yagasaki 2014).  Sjuksköterskorna uppfattade att de aktivt 

bör lyssna till vad patienten har att säga och vara närvarande i mötet (Arving & 

Holmström 2011; Komatsu & Yagasaki 2014; Seyedfatemi et al. 2014). Det fanns 

uppfattningar om att sjuksköterskorna behövde ha mod för att våga möta patienterna. 

Undvika att alltid ge patienten information och råd och att istället endast vara 

närvarande genom ett aktivt lyssnande (Arving & Holmström 2011). Dock menade 

sjuksköterskorna att det även behövs raka frågor om vad patienten verkligen vill och 

önskar så att sjuksköterskan ska kunna stödja patienten i så stor utsträckning som 

möjligt (Komatsu & Yagasaki 2014).  

 

Sjuksköterskorna uppfattade att om de hade ett stödjande förhållningssätt i samtalet gav 

det patienterna goda förutsättningar till att våga samtala och vara delaktiga. De menade 
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att sjuksköterskan ska ha förmågan att ge stöd till patienten, annars förtjänar inte 

han/hon att arbeta som sjuksköterska. Sjuksköterskorna uppfattade att patienter med 

cancer ofta genomgår ett långvarigt lidande vilket gör att det stöd patienterna får från 

sjuksköterskan har en stor betydelse i patienternas liv (Seyedfatemi et al. 2014). 

 

Samtal om döden uppfattades av sjuksköterskorna vara ett känsligt ämne både för 

patient och sjuksköterska (Hong et al. 2013; Zheng, Guo, Dong & Owens 2015). 

Sjuksköterskorna menade att döende patienter behövde få samtala om döden. Det var 

inte alla som var villiga till detta, men det fanns även patienter som bad om att få tala 

om döden och frågade sjuksköterskorna om att hjälpa dem att gå döden tillmötes (Hong 

et al. 2014). Dock ansåg en grupp sjuksköterskor att samtal om döden gjorde att 

patienterna förlorade hoppet, sin mening och självförtroendet i kampen mot sin cancer. 

De menade att det är bättre att låta patienterna ha hoppet kvar när de går döden tillmötes 

(Zheng et al. 2015). 

 

3.1.2 Sjuksköterskans erfarenheter av att ge relationsanknutet stöd 

Sjuksköterskorna beskrev att beroende på hur relationen mellan sjuksköterska och 

patient såg ut så var förutsättningarna för det stödjande arbetet individuellt (Arving & 

Holmström 2011; Hong et al. 2014; Komatsu & Yagasaki 2014; Quinn 2003; Wilkes et 

al. 1999). Att ge god och grundläggande omvårdnad samt att tillbringa tid med patienten 

gjorde att patienten fick förtroende för sjuksköterskan. Därefter kunde patienten dela 

med sig av sina livshistorier vilket skapade en god grund för det stödjande arbetet 

(Arving & Holmström 2011; Komatsu & Yagasaki 2014; Quinn 2003). 

Sjuksköterskorna diskuterade behandlingarnas biverkningar samt de psykiska 

påfrestningar som patienten utsattes för. Genom att diskutera detta i en ömsesidig dialog 

kunde patienterna lättare hantera sin sjukdom (Arving & Holmström 2011). Mötet 

mellan sjuksköterskan och patienten gick ut på att ta fram patientens inre resurser så att 

patienten kunde återta kontrollen över sin sjukdom, hantera sin livssituation samt, hjälp 

till självhjälp (Arving & Holmström 2011; Komatsu & Yagasaki 2014). 

 

Sjuksköterskorna upplevde osäkerhet när patienterna ville samtala om sin prognos 

relaterad till sjukdomen. De berättade att upplevelsen av osäkerhet kom ifrån bristen på 

kunskap, utbildning och uppfattningen om att prognosen var ”hemlig” (McLennon et. 

al. 2013). Sjuksköterskorna berättade om hur svårt det var att inte låta sina egna känslor 
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ta över i samtalen med patienten. De försökte att inte visa för starka känslor av empati, 

sorg och frustrationen kring patientens historia som ofta präglades av bristen på hopp 

(Banning & Gumley 2013). De sjuksköterskor som besatt en bredare kunskap, 

erfarenhet och kände sig säkrare i situationen förklarade att arbetet med patienter med 

cancer inte alltid handlade om att sträva efter att bli frisk. Ibland handlade det även om 

att stödja patienten till att infinna hopp och ge stöd till ett ökat välbefinnande 

(McLennon et. al. 2013; Quinn 2003). 

 

Sjuksköterskorna kände att mötet blev mer bekvämt med patienten om patienten funnit 

en mening i sin situation (Quinn 2003). Lidandet som sjuksköterskorna såg hos 

patienterna påverkade dem. De kunde ibland lägga skulden på sig själva för att de inte 

alltid kunde finnas där för patienten, de var rädda för att göra dem besvikna (Quinn 

2003; Zheng et al. 2015 ). Vissa sjuksköterskor kände sig förvirrade och skämdes över 

deras beteende när de inte talade klarspråk med patienten rörande dennes hälsotillstånd. 

De menade att det borde vara sjuksköterskornas uppgift att tala sanning så att patienten 

har möjlighet att förbereda sig och uppfylla dennes sista önskningar inför en eventuell 

död. De upplevde svårigheter att samtala kring döden och patientens hälsotillstånd 

(McLennon et. al. 2013; Zheng et al. 2015). 

 

Sjuksköterskorna med mindre erfarenhet kunde uppleva rädsla för existentiella frågor så 

som till exempel döden. Det fanns en tro om att sjuksköterskan själv inte hade förmågan 

att ta upp dessa ämnen och stödja patienten i dessa frågor (Brataas, Thorsnes & Hargie 

2009). Vid möten med patienter kunde en känsla infinnas av att sjuksköterskan alltid 

behövde ha svar på problemen som uppstått (McLennon et. al. 2013; Quinn 2003) Med 

större erfarenhet kände de att de inte alltid behövde ha svar på tal. Sjuksköterskorna 

kände sig säkrare i att vara närvarande i stunden, ge stöd till patienten och bekräfta 

dennes känslor (Quinn 2003). 

 

Många sjuksköterskor kände att de kunde möta patientens psykologiska behov, om så 

inte var fallet skulle de ha tagit hjälp och stöd från andra kollegor. De kände att det var 

svårt att förklara i hur stor omfattning och hur de mötte patienternas psykologiska 

behov. De förklarade dock att de alltid gjorde sitt bästa i alla situationer (Arantzamendi 

et.al 2003). Faktorer som påverkade hur sjuksköterskorna kunde möta patienternas 

psykologiska behov var tidsaspekten, sjuksköterskans egna erfarenheter (Arantzamendi 
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& Kearney 2004; Wilkes et al. 1999) och miljön runt omkring dem (Arantzamendi & 

Kearney 2004).  

 

3.2 Stöd genom information 

3.2.1 Sjuksköterskans uppfattningar av att ge stöd genom information 

Sjuksköterskor uppfattade att patienter med cancer behövde informationsstöd kring sin 

cancersjukdom och behandling för att få vara delaktiga i sin vård (Arantzamendi & 

Kearney 2014; Hong et al. 2014; Wilkes et al. 1999). Patienter med cancer behövde få 

tydlig information om möjligheter inför framtiden, och ett stöd ifrån sjuksköterskan i 

sitt beslutsfattande kring möjliga behandlingar (Hong et al. 2014; Wilkes et al. 1999). 

Specifik information och stöd kring prognos, hälsoskydd, hur stor chansen var för 

överlevnad, spridning och ett eventuellt återkommande av cancern var något som 

sjuksköterskorna uppfattade att patienterna ville ha svar på (Hong et al. 2014). Att ge 

stöd och information i särskilda frågor så som finansiella problem (Arantzamendi & 

Kearney 2014; Hong et al. 2014) sexualitet, ohälsa och ärftlighet ansåg 

sjuksköterskorna vara information som patienterna förväntade sig. (Hong et al. 2014). 

Sjuksköterskorna uppfattade att de behövde svara tydligt på patienternas frågor samt att 

vara närvarande i mötet för att kunna ge patienterna det stöd de var i behov av. Då 

menade de att patienternas ångest, oro och rädsla kunde lindras (Arantzamendi & 

Kearney 2004). 

 

Sjuksköterskor uppfattade att patienter med cancer var nyfikna på sin sjukdom och att 

de aktivt sökte information. Därför menade sjuksköterskorna att patienterna var i behov 

av enkla organiserade föreläsningar kring till exempel rekommenderade dieter (Hong et 

al. 2014) Dock var det viktigt att alltid ha den individuella patienten i åtanke för att 

tillfredsställa patienternas behov av stöd genom information (Arantzamendi & Kearney 

2004; Hong et al. 2014). Sjuksköterskorna menad också att de behöver utbilda och 

informera familjen kring patienten så att behovet av stöd i största allmänhet 

medvetandegörs, så att ett stödjande nätverk kunde utformas kring patienten 

(Arantzamendi & Kearney 2004; Hong et al. 2014). 

 

3.2.2 Sjuksköterskans erfarenheter av att ge stöd genom information 

Stödet sjuksköterskorna gav bestod alltid i att ge information till patienten (Arving & 

Holmström 2011; Hong et al. 2013; Quinn 2003; Wilkes et al. 1999). Sjuksköterskan 
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gav förklaringar till kroppsliga reaktioner som kan uppstå till följd av behandlingar så 

att patienten fick förståelse och därigenom lättare kunde hantera sitt dagliga liv (Arving 

& Holmström 2011). När information kring sjukdomen och behandlingarna gavs var 

sjuksköterskans roll att samtidigt vara en slags ”dörröppnare” till patientens inre. Det 

gjorde att patienterna kände sig säkra under behandlingarna och att de var mer bekväma 

med att ta upp personliga känslor. Det var viktigt att sjuksköterskan uppmärksammade 

patientens livssituation utifrån dennes preferenser och värderingar samt att de fångade 

problem och tillmötesgick patientens behov av information. För åstadkomma detta intog 

sjuksköterskorna ett lugnt professionellt förhållningsätt och mötte varje patient som en 

unik individ med olika behov (Brataas & Thorsnes 2009; Wilkes et al. 1999). 

 

När prognos skulle diskuteras med läkaren fanns sjuksköterskorna där som ett stöd till 

patienten. De agerade som patientens ”advokat” och förde patientens talan. 

Sjuksköterskorna beskrev att de informerade patienterna om vad de skulle kunna 

diskutera och fråga sina läkare angående prognos. Efter mötet kunde sjuksköterskan 

förklara och fylla i luckor för patienten. De beskrev att de ibland fick boka in möten 

med läkaren åt patienten då de själva inte ville involvera sig i prognosrelaterade 

diskussioner (McLennon et. al. 2013). 

 

Sjuksköterskor beskrev att det var ett utmanade arbete att informera patienter om 

behandlingar och biverkningar. För sjuksköterskan kändes det som en inre strid i val om 

att anta rollen som en informatör eller att vara en stödjande samtalspartner. De kände att 

det fanns svårigheter i att ge patienterna information. Det fanns en osäkerhet i om 

informationen var tillräcklig och att den upprepades på ett sådant sätt så att patienten 

förstod innehållet (Brataas, Thorsnes & Hargie 2009). När sjuksköterskan främst gav 

information till patienter med sämre prognoser upplevde de svårigheter i att signalera ett 

lugn i mötet och uppmuntra patienten till att vara positiv (Banning & Gumley 2015; 

Brataas, Thorsnes & Hargie 2009; McLennon et. al. 2013). 

 

3.3 Praktiskt stöd 

3.3.1 Sjuksköterskans uppfattningar av att utföra praktiskt stöd  

Sjuksköterskorna uppfattade att säkerheten bakom de tekniska färdigheterna 

sjuksköterskan innehar påverkar patienten. De uppfattade att patienten behövde vara så 

smärtfri som möjligt, och de behövde exempelvis ha smärtfria injektioner för ett fortsatt 
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förtroende för sjuksköterskan (Hong et al. 2014; Zheng et al. 2015). Detta ansåg 

sjuksköterskorna vara speciellt viktigt när vård gavs i livets slutskede då stödet ofta 

innefattade grundläggande omvårdnad, att patienten var så smärtfri som möjligt och att 

de kroppsliga behoven främjades. De ansåg även att stödet för bibehållen värdighet och 

stöttning i att uppfylla patienternas sista önskningar var något som sjuksköterskorna 

uppfattade som viktiga aspekter i vård i livets slutskede (Zheng et al. 2015). 

 

3.3.2 Sjuksköterskans erfarenheter av att utföra praktiskt stöd  

Sjuksköterskan gav stöd till patienten genom att lindra fysiska symtom och ge 

behandlingar (Hong et al. 2014; Quinn 2003; Wilkes et al.1999). De aktiva 

handlingarna som sjuksköterskorna gjorde i mötet med patienterna var att aktivt lyssna 

(Arantzamendi & Kearney 2004; Arving & Holmström 2011; McLennon et. al. 2013), 

bekräfta känslor och reaktioner för att normalisera situationen. För att hantera patientens 

ångest användes olika tekniker så som registrering av sovmönster, schemaläggning av 

fysisk aktivitet, sociala aktiviteter samt användning av rollspel. Sjuksköterskornas 

erfarenheter av att stödja patienterna med cancer upplevdes som att det gränsade mycket 

till psykoterapi. De använde sig själva som ett instrument och blev på så sätt en del av 

behandlingen (Arving & Holmström 2011). Sjuksköterskorna tekniska färdigheter som 

till exempel kanylsättning och omläggning var en stor del i det dagliga stöd som ingick i 

omvårdnaden till patienten (Hong et al. 2014).  

 

3.4 Presentation av undersökningsgrupper 

Undersökningsgrupperna i de inkluderade artiklarna analyserades utifrån ålder, 

yrkesverksamma år, specialistutbildning, kön, antal deltagare, vilket land studien var 

gjord i samt vilken typ av arbetsplats deltagande sjuksköterskor arbetade på. Resultatet 

av undersökningsgrupperna presenteras utförligt i tabell III i bilaga 2. 

 

I 6 av de 11 studierna var deltagande sjuksköterskors ålder mellan 21-61 år 

(Arantzamendi & Kearney 2004; Banning & Gumley 2013; Hong et al. 2014;  

McLennon et. al. 2013; Seydfatemi et al. 2014; Zheng et al. 2015). 5 studier 

presenterade inte ålder på deltagarna se tabell III bilaga 2. Deltagarnas yrkesverksamma 

år varierade stort i de studier där det presenterades. Yrkesverksamma år varierade mest i 

McLennon et. al. (2013) studie där sjuksköterskorna arbetat från 2-34 år. I den studie 

där yrkessamma år hade minst variation var i Arantzamendi & Kearney (2004) studie 
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där sjuksköterskorna arbetat i 6-10 år. Spannet av deltagarnas yrkesverksamma år i de 

studier där yrkesverksamma år specifikt redovisades var från ½ år – 34 år. För 

detaljerad information, se tabell III bilaga 2. 

 

I tre av artiklarna var alla eller några av sjuksköterskorna specialistutbildade inom 

onkologisk omvårdnad (Arantzamendi & Kearney 2004; Braatas, Thorsnes & Hargie 

2009; Wilkes et al. 1999). I Arving & Holmström (2011) studie var tre av 

sjuksköterskorna utbildade psykoterapeuter.  

 

I 2 av artiklar deltog manliga sjuksköterskor. I McLennon et. al. (2013) var 2 av 27 män 

och i Seydfatemi et al. (2014) var 4 av 15 män. I Hong et al. (2014), Komatsu & 

Yagasaki (2014), Quinn (2003) och i Wilkes et al. (1999) presenterades inte deltagarnas 

kön. I resterande artiklars undersökningsgrupper ingick endast kvinnor.  

 

Fem studier utfördes i asien (Banning & Gumley 2013; Hong et al. 2014; Komatsu & 

Yagasaki 2014; Seydefatemi et al. 2014; Zheng et al. 2015). Resterande studier gjordes 

i Europa, USA och Australien se tabell III, bilaga 2. 

 

I fem av studierna var antalet deltagande sjuksköterskor mer än 20 (Banning & Gumley 

2013; Hong et al. 2014; Komatsu & Yagasaki 2014; McLennon et. al. 2013; Zheng et 

al. 2015). I Arving och Holmström (2011) var antalet deltagare 5 sjuksköterskor. I 

övriga studier var deltagarantalet mellan 8-15. Se tabell III, bilaga 2. 

 

I 9 studier beskrevs specifikt vilken typ av arbetsplats deltagarna arbetade inom. Det 

gemensamma för dessa studier var att de deltagande sjuksköterskorna arbetade på en 

arbetsplats med inriktad vård mot cancer. Se tabell III, bilaga 2 för mer specifik 

beskrivning av avdelning/arbetsplats. I Hong et al. (2014) och Wilkes et al. (1999) 

beskrevs inte arbetsplatsen mer än att de arbetade på ett sjukhus eller inom kommunal 

vård med patienter med cancer.  

 

4. DISKUSSION  

4.1 Huvudresultat 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans uppfattningar och 

erfarenheter av att ge patienter med cancer stöd samt att beskriva 
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undersökningsgrupperna i de inkluderande artiklarna. Genom analysering av artiklarna 

framkom tre teman, Relationsanknutet stöd, Stöd genom information och Praktiskt 

stöd samt underkategorier till dessa. I resultatet framkom att relationen mellan 

sjuksköterska och patient var en viktig komponent i det stödjande arbetet. 

Sjuksköterskorna uppfattade och upplevde att en god relation kan minska patientens 

lidande. Genom att sjuksköterskorna gav patienten information på ett individuellt sätt, 

utifrån patienten behov stöttade sjuksköterskorna patienter med cancer till ett ökat 

välbefinnande. I sjuksköterskans erfarenheter i det stödjande arbetet framkom känslor 

som påverkade relationen. I vissa aspekter visade resultatet att uppfattningar och 

erfarenheter kunde skilja sig åt. Vad gäller den metodologiska aspekten presenterades 

bland annat i tre av studierna att alla eller några av de deltagande sjuksköterskorna hade 

en specialistutbildning inom onkologi. I de studier deltagarnas yrkesverksamma år 

presenterades fanns en stor variation, som mest varierade yrkesverksamma år från 2-34 

år. Åldern på deltagarna varierade från 21- 61 år i de studier där åldersskillnader 

presenterades.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

I det föreliggande resultatet framkom att sjuksköterskorna uppfattade att de behövde 

skapa en nära relation för att patienten skulle kunna våga uttrycka sina känslor och 

behov (Arving & Holmström 2011; Banning & Gumley 2013; Hong el al. 2014; 

Komatsu & Yagasaki 2014; Seyedfatemi et al. 2014). Martinsens omsorgsteori bygger 

på att människan är beroende av varandra, vilket visar sig tydligt när sjukdom och 

lidande blir aktuellt. Omsorgen är relationsanknuten vilket består av ett öppet och nära 

förhållande mellan patient och sjuksköterska. Denna relation är baserad på 

ömsesidighet, gemenskap och solidaritet. Omsorgen kräver förståelse för en annan 

person vilket kan växa fram ur gemensamma erfarenheter, tidigare erfarenheter eller 

genom gemensamt upplevda situationer (Kirkevold 1994; Martinsen 2008). Dock 

visade det föreliggande resultatet att det var skillnad i sjuksköterskornas uppfattningar 

och erfarenheter av att skapa en nära relation vilket behövs för att patienten ska kunna 

våga uttrycka sina känslor och behov. Erfarandet var att sjuksköterskorna upplevde både 

osäkerhet och rädsla i relationen (Banning & Gamley; McLennon et al. 2013). De hade 

ibland inte mod till att möta patientens behov av att samtala om känslor och existentiella 

frågor (Banning & Gamley; McLennon et al. 2013; Zheng et al 2014) vilket kan göra 

relationen ytlig och inte nära som beskrevs i uppfattningar. Detta kan leda till att 
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patientens behov av stöd går förlorat och att sjuksköterskan inte i full utsträckning tar 

det moraliska ansvaret för den svage som Martinsen (2008) beskriver. Hon menar att 

omsorgsarbetet alltid ska utgå från patientens behov och situation. I en studie gjord av 

Westman, Bergenmar och Andersson (2006) där patienter med cancer upplevde att de 

sällan diskuterade existentiella frågor med sjuksköterskorna. Ibland kände patienterna 

att de inte fick det stöd som de verkligen behövde, de kände sig ignorerade. De 

upplevde att sjuksköterskorna inte hade tid till att bygga upp en tillitsfull relation där 

patienterna kunde öppna sig (Westman, Bergenmar & Andersson 2006).  

 

Tiden som sjuksköterskorna använde sig av för att bygga upp en relation med patienten 

är också en viktig faktor i det stödjande arbetet. Detta framkommer i resultatet i den 

föreliggande litteraturstudien där sjuksköterskors erfarenheter och uppfattningar av hur 

mycket tid som spenderas med patienten påverkade deras relation och hur de kunde 

möta patienternas behov av stöd (Arantzamendi & Kearney 2004; Komatsu & Yagasaki 

2014; Wilkes et al. 1999). Att tiden som spenderades påverkade relationen kan bekräftas 

i studier gjorda av Ekedahl & Wengström (2007), Keall, Clayton och Butow (2014), 

McCourt, Power och Glackin (2013) och Noble och Jones (2010) där andra 

sjuksköterskor som arbetade med cancer och sjuksköterskor som arbetade med palliativ 

vård upplevde stress över att inte ha tillräckligt med tid för bygga upp en relation och 

möta patientens behov av stöd. 

 

I det föreliggande resultatet finns tydliga beskrivningar av sjuksköterskornas 

uppfattningar av relationen med patienten. Uppfattningar av vad patienten behöver och 

hur den stödjande relationen bör vara för att patienterna ska våga öppna sig och tala om 

sin svåra livssituation. I sjuksköterskans beskrivningar av sina känslor kring sina 

erfarenheter framkom att de upplevde svårigheter i att inte visa för starka känslor av 

sorg och frustation (Banning & Gumley 2013), de hade dåligt samvete för att de inte 

alltid kunde finnas där för patienten (Quinn 2003; Zheng et al. 2015) och de hade svårt 

att tala om döden samt att tala ärligt kring patientens hälsotillstånd (Hong et al. 2014;  

Mc Lennon el at. 2013; Zheng et al 2015). Dessa svårigheter kan bero på 

sjuksköterskans tidigare upplevda erfarenheter och brist på kunskap som de själva 

beskriver i det föreliggande litteraturstudies resultat (Arantzamendi & Kerney 2004; Mc 

Lennon et al. 2013; Wilkes et al. 1999). Kan sjuksköterskorna då ge det stöd till 

patienterna som de är i behov av om de inte har tillräcklig stor erfarenhet? I Martinsen 
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omsorgsteori förklarar hon att den erfarenhetsbaserade kunskapen och intuitionen är två 

viktiga aspekter i sjuksköterskans arbete. Omsorg är något som måste läras genom 

praktisk erfarenhet i konkreta situationer och att sjuksköterskan använder sig av sitt 

moraliska omdöme som är baserat på kunskaper kring patientens besvär (Kirkevold 

1994; Martinsen 2003). När sjuksköterskan möter dessa svårt sjuka patienter behövs tid 

för diskussion och reflektion för att kunna förverkliga omsorgen för patienten i den 

konkreta omvårdnadssituationen (Kirkevold 1994). I Henoch Danielsson, Strang, 

Browall och Melin-Johanssons (2013) och Udo, Merlin-Johansson, Henoch, Axelsson 

och Danielsson (2014) interventionsstudier framkom att sjuksköterskans självförtroende 

förbättrades genom utbildning, träning och reflektion i att samtala och möta patienten i 

dennes svåra situation och existentiella problem.  

 

Kari Martinsen menar att i hennes teori är omvårdnadens överordnade mål att 

förverkliga omsorgen för patienten. Hon tar avstånd från att sätta upp resultatmässiga 

mål med omvårdnaden och menar istället att omsorgen i omvårdnaden är kontinuerlig. 

Att ge omsorg handlar inte alltid om strävan efter att bli frisk eller att bli självständig, 

det handlar om att ge patienten stöd i den konkreta vårdsituation som patienten befinner 

sig i utifrån dennes egna behov (Kirkevold 1994; Martinsen 2008). Detta kan kopplas 

samman med resultatet i föreliggande studie där sjuksköterskor med längre erfarenhet 

kände sig säkrare i svåra situationer. De upplevde att arbeta med patienter med cancer 

inte alltid handlade om att strävan efter att bli frisk utan att stödja patienten till ett ökat 

välbefinnande (McLennon et al. 2013; Quinn 2003). Att kunna stödja patienten med 

cancer till ökat välbefinnande grundar sig i sjuksköterskans tidigare erfarenheter. Detta 

kan bekräftas i en intervjustudie gjord av Keall, Clayton & Butow (2014) där 

sjuksköterskor som arbetar med palliativ vård beskrev att ju mer erfarenhet 

sjuksköterskans skaffade sig desto mer växte självförtroendet i att ge patienten stöd och 

vara närvarande i stunden. Vid ett gott självförtroende i dessa frågor upplevde 

sjuksköterskorna att de kunde vara öppensinnade och hade förmågan att behandla varje 

patient som en unik individ. Sjuksköterskan vågade lita mer på sin intuition och kunde 

därigenom stödja till ett ökat välbefinnande och minskat lidande.  

 

I resultatet framkom även skillnader i stödet genom information där uppfattningarna 

sjuksköterskan beskrev var att informationen till patienterna med cancer skulle vara 

specifik och tydlig för att göra patienterna delaktiga i sin vård (Arantzamendi & 
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Kearney 2004; Hong et al. 2014; Wilkes et al. 1999). Erfarenheterna av att ge 

information beskrevs dock att det fanns svårigheter i att veta om informationen  var 

tillräckligt tydlig och specifik. De hade svårt att förmedla ett lugn i mötet när 

informationen handlade om sämre prognoser (Banning & Gumley 2015; Brataas, 

Thorsnes & Hargie 2009; McLennon et. al. 2013). Detta kan återkopplas till det 

relationsanknutna stödet. Med en öppen och nära relation kan sjuksköterskan identifiera 

patientens individuella behov av information. 

 

4.3 Diskussion om den metodologiska frågeställningen - Undersökningsgrupp 

Antalet deltagare i föreliggande litteraturstudies undersökningsgrupper varierade från 5- 

32 st. För att besvara syftet med en kvalitativ ansats behövs inte ett stort antal deltagare. 

Det viktiga är att undersökningsgruppen har goda kunskaper och insikter i ämnet samt 

att de ger rika beskrivningar i ämnet som ska undersökas (Polit & Beck 2012). Därför 

har antalet deltagare inte så stor betydelse i kvalitativa studier då det viktiga är 

rikedomen i deltagarnas beskrivningar. 

 

Polit och Beck (2012) skriver att överförbarheten ökar om urvalsgruppernas 

könsfördelning är jämn. I föreliggande litteraturstudie så var könsfördelningen i de 

studier könsfördelningen presenterades ojämn mellan könen. Uttalat manliga deltagare 

återfanns bara i två av studierna (McLennon et. al. 2013; Seyedfatemi et al. 2014). Detta 

kan ses som en svaghet i resultatet eftersom det manliga perspektivet blir väldigt litet. 

Dock speglar detta verkligheten gällande könsfördelningen av kvinnor och män inom 

sjuksköterskeyrket. 

 

Yrkesverksamma år hade stor variation i undersökningsgrupperna, det var ett spann på 

0,5 – 34 år. I två av studierna presenterades heller inte yrkesverksamma år (Quinn 2003; 

Wilkes et al. 1999). Detta kan ha påverkat resultatet då denna aspekt är intressant i 

förhållande till föreliggande litteraturstudies syfte och frågeställningar. Sjuksköterskors 

uppfattningar och erfarenheter grundar sig mycket på hur lång tid de har varit 

yrkesverksamma. I Martinsens omsorgsteori påtalar hon att erfarenhet är något 

sjuksköterskan har skaffat sig genom konkreta situationer (Martinsen 2008) vilket då 

påverkar resultatet. Sjuksköterskor som har arbetat kortare kan ha fler uppfattningar om 

situationer medan sjuksköterskor som arbetat längre har fler erfarenheter. 
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I Arantzamendi och Kearney (2004),Banning och Gumley (2013), Braatas, Thorsnes 

och Hargie (2009) och Wilkes et al. (1999) studie var alla eller några av deltagarna 

specialistutbildade i onkologisk omvårdnad. Detta kan ses som en styrka då dessa 

deltagare hade mer erfarenhet och större kunskap i ämnet. Erfarenheter och kunskaper 

som grundutbildade sjuksköterskor kan ta del av och senare relatera till i det stödjande 

arbetet med patienter med cancer.  

 

Urvalsgruppernas deltagare arbetade inom många olika typer av vårdinrättningar och 

avdelningar. Detta ger en bred beskrivning i de olika uppfattningar och erfarenheter som 

föreligger i litteraturstudiens syfte. Att arbetsplatsernas vårdmiljöer skiljer sig åt kan ha 

påverkat resultatet både positivt och negativt. Positivt då just bredden är en styrka, 

patienter med cancer påträffas på alla typer av avdelningar och vårdinrättningar och i 

alla delar av världen vilket syns i resultatet. Negativt då specialiserade vårdinrättningar 

och avdelningar för patienter med cancer kan ge resultatet en vinklad bild av det 

stödjande arbetet just på grund av dess specialisering och större erfarenhet. 

  

Beroende på vart studien har genomförts har det påverkat denna litteraturstudies 

resultat. I de studier som gjorts i Asien speciellt i studierna som genomförts i Kina 

(Hong et al. 2014; Zheng et al. 2015) fanns en helt annan syn på döden i jämförelse med 

studier som gjorts Europa. USA och Australien. I Boyle (1998) studie påtalas 

skillnaderna i de olika vårdkulturerna. I den asiatiska vårdkulturen kan det upplevas 

som onaturligt både för patienten men även för sjuksköterskan att tala om starka känslor 

relaterade till sjukdom och död. 

 

4.4 Metoddiskussion 

Författarna till föreliggande litteraturstudie har valt att använda databaserna PubMed 

och CINAHL då dessa med fördel används för huvudområdet omvårdnad (Polit & Beck 

2012). Att bara dessa två databaser användes kan vara en svaghet då det möjligen hade 

breddat underlaget till resultatet om fler databaser använts. MeSH-termer och CINAHL 

headings användes för att få så breda sökningar som möjligt då MeSH termer och 

headings inkluderar andra termer som har samma betydelse (Polit & Beck 2012). Detta 

har gjorts för att inte missa artiklar som är relevanta för litteraturstudien, vilket kan ses 

som en styrka. Alla sökord som var relevanta för litteraturstudien fanns inte som MeSH-

term eller CINAHL headings. Därför användes sökord i fritext för att kunna rikta 
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sökningen till ett mer specifikt resultat. Sökorden Perceptions och Experience kan 

uppfattas som relativt nära varandra i betydelse. Författarna valde att ha med båda 

begreppen i syftet för att få resultatet så precist som möjligt. Detta upplevs av 

författarna som en styrka. Sökorden; Qualitative study, Interviews as topic användes för 

att få studier med rika beskrivningar av ämnet. 

 

Att inte någon tidsbegränsning sammankopplades med sökningarna kan betraktas som 

en svaghet (Polit & Beck 2012). Författarna gjorde dock det aktiva valet att inte 

använda sig av någon tidsbegränsning för att inte intressanta artiklar som svarade på 

syfte och frågeställningar skulle falla bort, att ge stöd till patienter med cancer skiljer sig 

inte nämnvärt ur ett inte allt för långt historiskt perspektiv.  

 

Begränsningen Engelska som språk valdes i alla sökningar. Granskningen av artiklarna 

och analysen av de inkluderade artiklarnas resultat kan också ha påverkat 

litteraturstudiens resultat då allt material var skrivet på engelska. Författarna har på alla 

sätt undvikit misstolkningar genom att använda tillgängliga hjälpmedel för att översätta 

ord och diskuterat med varandra för att säkerställa att artiklarna tolkats korrekt. 

 

Artiklarna som svarade på syfte och frågeställningar hade en kvalitativ ansats med 

beskrivande design. Det gjorde att författarna fick en djupare förståelse och insikt i 

sjuksköterskans uppfattningar och erfarenheter. En studie som inkluderades var av 

mixad metod (Wilkes et al. 1999) vilket kan ses som en svaghet, dock har författarna 

endast inkluderat resultat från den kvalitativa delen där intervjuer användes som 

datainsamlingsmetod. En annan svaghet som författarna är medvetna om är en 

inkluderad studie där undersökningsgruppen även innehöll annan vårdpersonal i 

fokusgrupperna (Hong et al. 2014). Dock är resultatet i studien strukturerad så att det i 

varje berättelse och citat går att härleda om det uttalas av en sjuksköterska. Alla övriga 

studier inkluderade endast sjuksköterskor vilket styrker trovärdigheten i 

litteraturstudien.  

 

Analysmetoden som författarna använde sig av kan ses som en styrka. Författarna har 

under hela processen suttit tillsammans och har fortlöpande kunnat diskutera innehållet i 

artiklar som granskades. Det kan ses som en svaghet att endast läsa titeln i det första 

steget i urvalsprocessen eftersom studier som möjligen svarat på litteraturens syfte kan 
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ha fallit bort. Läsning och färgkodning som enligt Polit och Beck (2012) är en bra 

analysmetod för kvalitativa studier gjordes dock enskilt för att sedan sammanställa 

resultatet av färgkodningen tillsammans. På grund av detta tillvägagångsätt 

minimerades feltolkningar av de inkluderade studiernas resultat och föreliggande 

litteraturstudies objektivitet och noggrannhet stärktes. Begreppsdefinitionerna så som 

stöd, uppfattningar och erfarenheter som författarna har använt sig av har diskuterats 

ingående för att båda författarna ska ha samma innebörd i begreppen. Även detta kan 

ses som en styrka då båda författarna hade begreppsdefinitionerna samt syftet med 

litteraturstudien mycket klart för sig innan analysen av artiklarna samt under hela 

arbetsprocessen. 

 

Författarna till föreliggande litteraturstudie valde att göra skillnad på sjuksköterskans 

uppfattningar och erfarenheter. Detta kan ses som en svaghet då resultatet visade sig bli 

något upprepande. Genom att specifikt göra skillnad på dessa begrepp kan resultatet ge 

en tydligare bild av sjuksköterskans stödjande arbete. Resultatet visade i vissa 

avseenden att en uppfattning inte alltid stämmer överens med den upplevda erfarenheter 

vilket inte skulle ha framkommit om dessa begrepp likställdes.   

 

5. Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning 

Både studerande och arbetande sjuksköterskor kan genom att ta del av denna 

litteraturstudie finna värdefull information gällande det stödjande arbete för patienter 

med cancer men även för andra patientgrupper. Denna litteraturstudie kan vara ett 

underlag för att förstå att sjuksköterskor själva behöver ha stöd och utbildning i att 

kunna möta framförallt patientens existentiella behov av stöd. Dessutom kan 

sjuksköterskan behöva tid att reflektera på arbetstid över sina egna känslor som uppstår 

i situationen för att kunna möta patientens behov av stöd. Ytterligare forskning behövs 

både ur patient och sjuksköterskeperspektivet för att bedöma om patientens stödbehov 

uppfylls och för att kunna förstå sjuksköterskans stödjande arbete. Fortsatt forskning 

kan behövas för att upptäcka sjuksköterskans hinder i det stödjande arbete.  

 

6. Slutsats       

Relationen mellan sjuksköterska och patient var grunden till att på ett individuellt sätt 

förstå och möta patientens behov av stöd. Information om behandlingar och 

biverkningar var en viktig del av stödet så att patienten lättare skulle kunna hantera 
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sjukdomen. Sjuksköterskan behövde ha tid, mod och förmåga att sätta sig in i patientens 

situation för att möta stöd behovet och få patientens förtroende. Sjuksköterskorna 

upplevde att det ibland fanns hinder till att möta patientens behov av stöd. Erfarenhet 

och utbildning kan göra att dessa hinder överbyggs. 
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Bilaga 1 Tabell II, Presentation av de inkluderade artiklarnas resultat 

Författare Syfte Resultat 

Arving, C. & 

Holmström, I 

Att beskriva den psykosociala 

sjuksköterskans roll inom 

cancervård 

Sjuksköterskorna beskrev att deras roll var att 

stödja hela patienten genom att identifiera 

patientens psykologiska behov av stöd. De 

beskrev att patienter med cancer behöver 

tydlig, rak information och socialt stöd. De 

använde sig själva som ett redskap i att möta 

patienternas psykologiska behov. De använde 

sig av aktivt lyssnande, bekräftande av 

patientens känslor, rollspel etc.  

 

Arantzamendi, M. 

& Kearney, N 

Att analysera onkologiska 

sjuksköterskors uppfattningar 

av psykologiska behov hos 

patienter som gavs 

cellgiftsbehandling och hur 

sjuksköterskor mötte dessa 

behov och hur de utfördes  

Sjuksköterskorna uppfattande att patienter med 

cancer hade psykologiska behov som 

sjuksköterskan borde möta eftersom 

cancerdiagnosen påverkar patientens liv 

negativt. De beskrev att deras individuella 

behov bör mötas, att de behöver rak, tydlig 

information kring sjukdomen och socialt stöd. 

Genom upplevda erfarenheter beskrev 

sjuksköterskorna att de mötte patienterna behov 

av stöd genom att konversera och bygga upp en 

relation. De beskrev att det var svårigheter med 

detta men att de alltid gjorde sitt bästa.  

 

Banning, M. & 

Gumley, V 

Att utforska uppfattningar, 

åsikter och känslor samt 

känslohantering hos 

sjuksköterskor som arbetade på 

onkologiska sjukhus 

Sjuksköterskor beskrev vikten av den goda 

interaktionen mellan patient och sjuksköterska. 

De uppfattade att en god interaktion med 

patienten kunde lindra dennes ångest och 

depressivitet. De beskrev att de inte försökte 

visa för starka känslor av empati, sorg och 

frustration i mötet med patienten. Det var svårt 

att inte låta sig påverkas för mycket av 

patientens livshistoria. 

 

Brataas, H.V. & 

Thorsnes, S.L. & 

Hargie, O 

Att utforska sjuksköterskors 

erfarenheter och uppfattningar 

av samtal med cancerpatienter 

på öppenvårdsmottagningar 

Sjuksköterskorna beskrev att de gav patienterna 

information kring sjukdomen och behandlingar. 

De mötte patienterna som en unik individ med 

olika behov. De beskrev svårigheter i att veta 

om informationen var tillräcklig och om 

patienten förstod. Det var svårt att veta om 

sjuksköterskan skulle anta rollen som 

informatör eller rollen som en stöttande partner. 

De försökte att signalera ett lugn i mötet, vara 

positiv och uppmuntrande.  

 

Hong, J., Song, 

Y., Liu, J., Wang, 

W. & Wang, W 

Att utforska uppfattningar och 

tillhandahållande av 

omvårdnad av socialt stöd till 

Sjuksköterskorna uppfattade att patienter med 

cancer behövde tydlig och rak information. De 

uppfattade att patienterna behövde bli 



 

 

 

 

cancerpatienter från 

hälsopersonals synvinkel  

bekräftade, sedda och få emotionellt stöd. De 

uppfattade det behövs en nära relation för att 

patienten ska våga uttrycka sina känslor, vilket 

kan leda till ett minskat lidande. Samtal om 

döden uppfattade de som ett känsligt ämne, 

men att patienterna hade ett behov av att få 

samtala om detta.  

 

Komatsu, H. & 

Yagasaki, K 

Att förstå erfarenheterna hos 

onkologisjuksköterskors 

rådgivning och stöd service i 

öppenvårdsmottagningar  

Sjuksköterskors erfarenheter kring stöd och 

rådgivning beskrivs. Genom en ömsesidig 

samverkan med patienten kan den goda 

interaktionen minska lidandet. De uppfattade 

att de behövde ge av sin tid och vara 

närvarande i mötet. De uppfattade att det 

behövdes raka frågor för att kunna möta 

patientens behov. De gav god och 

grundläggande omvårdnad som gjorde att 

patienten fick förtroende för sjuksköterskan, 

vilket var en god grund för det stödjande 

arbete. 

 

McLennon, S.M., 

Lasiter, S., Miller, 

W.R., Amlin, K., 

Chamness, A.R. 

& Helft, P.R 

Att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av 

prognosrelaterad 

kommunikation med patienter 

som har svår cancer 

Sjuksköterskor beskrev att de genom erfarenhet 

visste när tiden är inne för att samtala om 

prognos med patienter. De uppfattade att de 

behövde vara goda lyssnare för att förstå 

patienten. De beskriver känslor som osäkerhet 

och rädsla när de skulle samtal om prognos, de 

var rädda att de inte hade alla svar, att de skulle 

ge fel information och att de ibland höll 

prognosen ”hemlig”. Deras egna känslor kunde 

ibland vara ett hinder i kommunikationen med 

patienten.  

 

Quinn, B Att utforska sjuksköterskors 

erfarenheter av att stödja 

patienter i deras sökande efter 

mening undertiden de lever 

med cancer 

Sjuksköterskor beskriver hur de värdesätter 

deras egen livserfarenhet i mötet med 

patienten. Det framkom att relationen med 

patienten var viktig för att skapa en god grund 

för ett stödjande arbete. De berättade att tiden 

som spenderades påverkade relation. 

Sjuksköterskorna som besatt en bredare 

kunskap och erfarenhet kände sig säkrare i 

mötet, speciellt när existentiella frågor 

diskuterades. De med längre erfarenhet kunde 

känna ett lugn i att de inte alltid behövde ha 

svar på tal. De bekräftade patientens känslor 

och var närvarande i stunden. 

 

Seyedfatemi, N., 

Borimnejad, L., 

Hamooleh, M.M. 

& Tahmasebi, M 

Att identifiera Iranska 

sjuksköterskors uppfattningar 

om palliativvård för patienter 

med cancer smärta 

Sjuksköterskorna uppfattade en god relation 

med patienten kunde minska dennes lidande. 

De uppfattade att de aktivt bör lyssna och vara 

närvarande i mötet samt att stödet de fick ifrån 



 

 

 

 

sjuksköterskan hade en stor betydelse i 

patienternas liv. 

 

Wilkes, L., Beale, 

B., Cole, R. & 

Tracy, S 

Att bestämma sjuksköterskors 

uppfattningar av stödbehov hos 

kvinnor med bröstcancer och 

hur sjuksköterskorna hanterade 

dessa behov i deras dagliga 

arbete 

Sjuksköterskorna beskrev att de gav patienten 

information om sjukdomen och behandlingar 

vilket gjorde att patienten blev mer delaktig i 

sin vård. De behandlade varje patient som en 

unik individ för att kunna ge ett emotionellt 

stöd. De beskrev att tidspressen gjorde att de 

inte riktigt kunde möta patientens behov av 

stöd fullt ut.  

 

Zheng, R-S., Guo, 

Q-H., Dong, F-Q. 

& Owens, R.G 

Att förklara och klargöra 

djupet av onkologiska 

sjuksköterskors erfarenheter av 

omvårdnad för döende cancer 

patienter som är livets 

slutskede för att öka 

sjuksköterskors kunskaper och 

höja kvalitén på omvårdnaden I 

livets slutskede 

Sjuksköterskorna beskriver att det viktigaste 

som gjordes för döende patienter var 

grundläggande omvårdnad. En meningsfull 

relation, upprätthållande av patientens 

värdighet, kulturella aspekter, kommunikation 

och sjuksköterskornas erfarenheter av negativa 

känslor i mötet med den döende patienten 

beskrevs också i studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 Tabell III, Presentation av undersökningsgrupper                 

 

Författare Titel Design & 

ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmeto

d 

Dataanaly

smetod 

Arantzamen

di, M. & 

Kearney, N  

 

Skottland, 

2004 

The 

psychological 

needs of 

patients 

receiving 

chemotherapy: 

an exploration 

of nurse 

preceptions 

Deskriptiv 

design 

med 

kvalitativ 

ansats 

8 sjuksköterskor alla kvinnor 

med en ålder mellan 27-40 år. 

Yrkesverksamma år 6-16 år. 4 

st. var specialistutbildade inom 

onkologisk omvårdnad. Alla 

arbetade på en öppenvårds 

mottagning i Skottland för 

onkologpatienter. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor. Varade 

mellan 25-40 min. 

Intervjuerna ägde 

rum utanför 

avdelningen i en 

passande miljö  

Innehålls 

analys 

Arving, C. 

& 

Holmström, 

I 

 

Creating a new 

profession in 

cancer nursing? 

Experiences of 

working as a 

Deskriptiv 

design 

med 

kvalitativ 

ansats 

5 sjuksköterskor alla kvinnor. 

Ålder ej uttalad.   Har haft 

sjuksköterske- 

legitimation i >5 år. 3 st. var 

utbildade till psykoterapeuter, 

Semistrukturerade 

intervjuguide med 

öppna frågor. 

Intervjuerna varade i 

45-55 min och hölls 

Innehålls 

analys  



 

 

 

 

Sverige, 

2011 

psychosocial 

nurs in cancer 

care 

 1 utbildad inom psykosocialt 

stöd samt 1 hade genomgått 

kurser i kognitiv 

beteendeterapi. 

Yrkesverksamma år som 

psykosocial sjuksköterska i 

cancer vård i 3-10 år. Alla 

arbetade på avdelningar på 

sjukhus i Sverige. 

på olika avdelningar 

förutom 2 st. som 

hölls på författarnas 

arbetsplats 

Banning, 

M. & 

Gumley, V 

 

Pakistan, 

2013 

Case studies of 

patient 

interactions, 

care provisin 

and the impact 

of emotions: A 

qualitative 

study 

Deskriptiv 

design 

med 

kvalitativ 

ansats 

32 sjuksköterskor ålder mellan 

22-58 år, kön ej uttalat. 

Yrkesverksamma år 2-30. 

Några av de äldre deltagarna 

hade specialist utbildning inom 

onkologi, ej uttalat hur många. 

Alla arbetande på regionalt 

cancer sjukhus i Pakistan.  

Semistrukturerade 

intervjuer. Varade 

mellan 25-40 min. 

Innehålls 

analys  

Brataas, 

HV,. 

Thorsnes, 

SL. & 

Hargie, O 

 

Norge, 2009 

Cancer nurses 

narrating after 

conversations 

with cancer 

outpatients: 

how do 

nurses´roles 

and patients´ 

prespectives 

appear in the 

nurses´ 

narratives? 

Deskriptiv 

design 

med 

kvalitativ 

ansats 

12 sjuksköterskor alla kvinnor. 

Ålder ej uttalad. 

Yrkesverksamma år 9-25. Alla 

hade onkologisk specialist 

utbildning. Hade jobbat >5 år i 

specialiserad cancer vård. 

arbetade på 3 olika 

öppenvårdsmottagningar i 

centrala Norge. 

Djupintervjuer med 

tema guide. 

Intervjuerna hölls i 

ett samtalsrum på 

kliniken där 

sjuksköterskorna 

arbetade. 

Innehålls 

analys 

Hong, J,. 

Song, Y,. 

Liu, J., 

Wang, W. 

& Wang, W 

 

Kina, 2014 

Preception and 

fulfillment  of 

cancer 

patients´nursin

g professional 

social support 

needs: From 

the healtcare 

personnel point 

of view 

Deskriptiv 

design 

med 

kvalitativ 

ansats 

22 sjuksköterskor som ingick i 

5 fokus grupper. Kön ej uttalat. 

Ålder mellan 23-43. 1-20 års 

yrkesverksamma år samt minst 

ett års erfarenhet av att vårda 

patienter med cancer. 

Specialistutbildning ej 

preciserad. Deltagarna 

arbetade på ett 

universitetssjukhus i Kina. 

Semistrukturerade 

intervjuer i 

fokusgrupper. 

Intervjuerna hölls i 

ett tyst rum eller på 

chefssjuksköterskans 

kontor. Intervjuerna 

varade mellan 60-90 

min 

 Innehålls 

analys 

Komatsu, 

H. & 

Yagasaki, K 

 

Japan, 2014 

The power of 

nursing: 

Guiding 

patients 

through a 

journey of 

uncertainty 

Deskriptiv 

design 

med 

kvalitativ 

ansats 

21 sjuksköterskor, ålder ej 

uttalad. Kön ej uttalat. 

Yrkesverksamma år medeltal 5 

år. Specialistutbildning ej 

preciserad. Arbetade med 

patienter med cancer inom 

palliativ vård, smärtvård, 

cellgiftbehandling, strålning 

och bröstcancer på 

öppenvårdsmottagningar för 

cancer patienter på 

universitetssjukhus och vanliga 

Semistrukturerad 

intervjuguide med 

öppna frågor. 4 

fokusgrupper med 4-

5 sjuksköterskor i 

varje grupp. 

Intervjuerna varade 

mellan 90-110 min. 

Innehålls 

analys  



 

 

 

 

sjukhus. 

McLennon, 

SM,. 

Lasiter, S,. 

Miller, 

WR,. 

Amlin, K,. 

Charmness, 

AR. & 

Helft, PR 

 

USA, 2013 

Oncology 

nurses´experie

nces with 

prognosis-

related 

communication 

with patients 

who have 

advanced 

cancer 

Deskriptiv 

design 

med 

kvalitativ 

ansats 

27 sjuksköterskor ålder 21-61 

år. Yrkesverksamma år 2-34. 

25 kvinnor och 2 män. 

Specialistutbildning ej 

preciserad. Arbetar på 7 olika 

sjukhus, 7 st. på 

onkologiavdelning, 6 st. på 

benmärgstransplantations 

avdelning samt 3 st. på 

öppenvårdsmottagning. 

Semistrukturerad 

intervjuguide. 

Intervjuerna hölls på 

avskild plats nära 

deltagarnas 

arbetsplats. 

Medellängden på 

intervjuerna var 36 

min   

Innehålls 

analys 

Quinn, B 

 

United 

Kingdom, 

2003 

Exploring 

nurses´experie

nces of 

supporting a 

cancer patient 

in their search 

for meaning 

Deskriptiv 

design 

med 

kvalitativ 

ansats 

11 sjuksköterskor. Ålder ej 

uttalat. Yrkesverksamma år ej 

uttalat. Kön ej uttalat. 

Specialistutbildning ej 

preciserad. Arbetade på 

benmärgstransplantations 

avdelning och onkologisk 

medicinavdelning på ett 

universitetssjukhus i London. 

Semistrukturerad 

intervjuguide  

Innehålls 

analys 

Seyedfatemi

, N,. 

Borimnejad, 

L,. 

Hamooleh, 

MM. & 

Tahmasebi, 

M 

 

Iran, 2014 

Iranian 

nurses´precepti

ons of 

palliative care 

for patients 

with cancer 

pain 

Deskriptiv 

design 

med 

kvalitativ 

ansats 

15 sjuksköterskor ålder mellan 

26-49 år. Yrkesverksamma år 

4-18. 11 kvinnor och 4 män. 

Specialistutbildning ej 

preciserad. Arbetade på 

canceravdelningar på 3 

sjukhus specialiserade på 

cancer i Tehran. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Innehålls 

analys 

Wilkes, L,. 

White, K,. 

Beale, B,. 

Cole, R. & 

Tracy, S 

 

Australien, 

1999 

Supportive care 

for women 

with breast 

cancer: 

Australian 

nurses´perspect

ive 

Deskriptiv 

design 

med 

kvalitativ 

ansats 

(studien 

var mixed 

metod)  

  

15 sjuksköterskor ålder ej 

uttalat. Kön ej uttalat. 

Yrkesverksamma år ej uttalat. 

12 st. sjuksköterskor 

specialiserade inom onkologi. 

10 st. arbetade på sjukhus och 

5 st. inom kommunal vård.  

Semistrukturerade 

intervjuer som hölls 

på en tid och en plats 

som var smidig för 

deltagarna 

 

 

Innehålls 

analys 

 

 

Zeng, RS,. 

Guo, QH,. 

Dong, FQ. 

& Owens, 

RG 

 

Kina, 2015 

Chinese 

oncology 

nurses´experie

nce on caring 

for dying 

patients who 

are on their 

final days: A 

qualitative 

study 

Deskriptiv 

design 

med 

kvalitativ 

ansats 

28 sjuksköterskor ålder 23-49 

år. Kön ej uttalat. 

Yrkesverksamma år 0,5-26. 

Specialistutbildning ej 

preciserad. Arbetar på sjukhus 

specialiserat på cancer i 

Tianjin. 

Semistrukturerad 

intervjuguide. 

Intervjuerna 

genomfördes i 

individuellt möte 

med förste 

författaren i ett 

privat rum på 

sjukhuset. 

Intervjuerna varade 

mellan 30-60 min 

Innehålls 

analys  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


