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Bakgrund: Cancer är en av världens vanligaste sjukdomar och den näst vanligaste 

dödsorsaken. Patienters rätt till delaktighet i vård och behandling är lagstadgad och ligger 

till grund för medicinsk behandling och omvårdnad. Att se människan bakom patienten är 

viktigt för att förstå patientens livsvärld. Sjuksköterskans grundläggande omvårdnadsroll är 

att stötta patienter med det som de inte själva klarar av. Syfte: Att beskriva patienters 

upplevelse av hur sjuksköterskan kan främja en god vårdrelation, i samband med vård på en 

onkologisk avdelning. Metod: Studien är en litteraturöversikt, där datamaterialet utgörs av 

tolv kvalitativa, tre kvantitativa, samt två vetenskapliga artiklar med mixad design. Resultat: 

Det analyserade resultatet redovisas i fyra olika huvudteman med tillhörande underrubriker. 

Dessa huvudteman är: Bemötande och information som grund för vårdrelationen, Tillgodose 

patientens behov, Emotionellt stöd, Skapandet av en nära vårdrelation. Diskussion: 

Diskussionen visar att patienter behöver individanpassad information och stöd. För att det 

ska ske behöver sjuksköterskan kunna identidfiera patientens behov. Om inte behoven 

tillgodoses kan det skapa ett vårdlidande för patienten. En god vårdrelation bygger alltså på 

att patienten känner sig trygg och sedd i vården. 
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Background: Cancer is one of the world's most common diseases and the second most 

common cause of death. Patients' right to participate in care and treatment is statutory and 

underpins medical treatment and care. Seeing the person behind the patient is important to 

understand their life world. Nursing's basic care role is to support patients with what they do 

not manage. Objective: To describe patients' experience of how the nurse can promote a 

good care relationship, at an oncology department. Method: The study is a literature review. 

The data material consisted of twelve qualitative, three quantitative and two mixed designed 

scientific articles. Results: The analyzed result is presented in four different main themes 

and associated subheadings. These main themes are: Treatment and information as a basis 

for the care relationship, Relieving patient needs, Emotional support, Creation of a close 

care relationship. Discussion: The discussion shows that patients need personalized 

information and support. In order for this to happen, the nurse must be able to identify the 

patient's needs. Unless the needs are met, it can create an unnecessary care suffering for the 

patient. A good care relationship is therefore based on the patient feeling safe and seen in 

the care.    
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INLEDNING 

Att vårda svårt sjuka patienter med cancer är komplext och ställer höga krav på 

sjuksköterskan att tillsammans med patienten möjliggöra en god vårdrelation. En osäkerhet 

hos sjuksköterskan i vilken roll hon ska ta gentemot den svårt sjuka patienten, kan påverka 

omvårdnadens kvalitet negativt. Vi har uppfattat att en av dagens mest belysta vårdhändelse 

i media är anmälningsfall där en patient känner sig kränkt eller felbehandlad av vårdpersonal. 

Bristande kommunikation och stressad personal skulle kunna ligga bakom många av de fel 

som sker i vården. En god vårdrelation med patienten skulle kunna göra att 

kommunikationen stärks. Därför känns det viktigt att undersöka vad en god vårdrelation 

bygger på, för att gynna välbefinnandet hos patienter med cancer, samt öka förståelsen bland 

sjuksköterskor om betydelsen av en god vårdrelation. 

BAKGRUND 

Cancer och Behandling 

Cancer är en av världens vanligaste sjukdomar och är även den näst vanligaste dödsorsaken, 

detta trots att det går att behandla många cancersorter idag. Cancerfallen beräknas öka med 

70 % de nästkommande två decennierna (WHO, 2017a). I Sverige fick drygt 55 000 personer 

en cancerdiagnos år 2010. Sjukdomen står för cirka 25 % av landets dödsfall (Udo, Melin-

Johansson, Henoch, Axelsson & Danielsson, 2014). Cancer uppstår när celler i kroppen 

börjar dela sig okontrollerat. Detta kan orsakas av en förändring i cellens arvsmassa. Cellen 

kan då växa snabbt, vilket gör att en tumör utvecklas. Denna utveckling av en tumör kan 

vara benign (godartad) eller malign (elakartad). Den benigna tumören berör inte omgivande 

vävnader utan angränsar till ett område. En malign cancertumör innebär en okontrollerad 

celldelning som även kan växa in i andra vävnader. Här kan även tumören spridas och bli en 

början till metastaser som gör att cancern kan sprida sig i hela kroppen (Ericson & Ericson, 

2012).  

En vanlig cancerbehandlingsform är cytostatikaterapi. Den går ut på att i så stor utsträckning 

som möjligt skada de maligna cellerna. Cytostatika bryter i första hand ner skadliga celler. 

Behandlingen kan även leda till nerbrytning av friska celler, vilket kan innebära skador på 

benmärg och inre organ som njurar, lever, urinblåsa och hjärta. Biverkningar som kan 

uppkomma vid behandling är illamående, håravfall, allergiska reaktioner och ökad 

infektionskänslighet. Dessa kan lindras genom specifik omvårdnad utifrån varje enskild 

biverkning (Ericson & Ericson, 2012).  
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Patientens vårdbehov 

Det finns olika betydelser av vård i olika skeden kring människans hälsa. Naturlig vård är 

människans behov, oberoende graden av hälsa. Den grundar sig på människans behov av 

fungerande relationer till sig själv, andra samt till någon form av tro. Den naturliga vården 

grundar sig på en vänskapsrelation och är av stor vikt för en person med sviktande hälsa, 

vilket fyller det mänskliga behovet av kärlek, omsorg och närhet (Eriksson, 2014). 

Grundvården speglar de grundläggande behov människan har och som hon inte själv kan 

tillgodose på grund av sin sjukdom. De aktuella behoven kan inkludera hjälp med att till 

exempel andas, äta, göra toalettbesök, kroppsliga rörelser och förflyttningar samt hygien 

(Eriksson, 2014; Hendersson, 1960). Specialvård ges som ett komplement till grundvården 

om patientens egna resurser är tillfälligt sviktande. Den ges ofta på vårdavdelningar som är 

specialiserade inom det problemområde som rör patientens sjukdomstillstånd. Specialvård 

är ofta komplicerad, dyr och krävande för patienten att genomgå, därför ges den under en så 

kort period som möjligt (Eriksson, 2014). Utöver den somatiska vården kan patienter med 

svår sjukdom, som till exempel cancer, även behöva professionell psykologisk samtalsterapi 

(Williams, Brothers, Ryba & Andersen, 2015). 

Patientens delaktighet i vården  

Patientens delaktighet ligger till grund för den medicinska behandlingen samt omvårdnaden 

inom hälso- och sjukvården (SFS 2010:659; SFS 1982:763; Socialstyrelsen, 2015). För att 

möjliggöra patienters delaktighet ska de involveras i planeringen och utvärderingen av den 

egna omvårdnaden (Larsson, Sahlsten, Segesten & Plos, 2011). Hälso- och sjukvård ska 

bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård, vilket innebär att respekt för patienters 

integritet och autonomi ska stå i fokus (SFS 1982:763). Genom att så långt som möjligt låta 

patienten ta eget ansvar och besluta om omvårdnadsåtgärder, som till exempel smärtlindring 

samt genom att se patienten som expert på sig själv, förstärks patientens delaktighet i vården 

(Larsson et al., 2011). Hälso- och sjukvårdspersonal ska även upprätthålla en god 

patientkontakt. För att patienten ska kunna ta del av och samverka i sin egen vård och 

behandling behöver sjuksköterskan möta patientens behov av kontinuitet och säkerhet. Har 

patienten svårt att själv ta emot information ska den istället delges anhöriga (SFS 1982:763). 

För att möta patientens behov kan sjuksköterskan ge information som är individanpassad 

anpassad, vilket gör patienten mer motiverad och delaktig i sin vård (Larsson et al., 2011).  

Vårdrelationens innebörd 

Vårdrelationen innebär relationen mellan sjuksköterska och patient, vilket utgör grunden för 

vårdandet. Då en relation uppstått får patienten möjlighet att ta plats för att kunna uttrycka 

sina behov kring den egna hälsan och vården. För att relationen ska vara balanserad behöver 

den vara ömsesidig och inte forceras från sjuksköterskans sida (Eriksson, 2014). För att 

skapa kontinuitet i omvårdnaden är det betydelsefullt om patienten får träffa samma 

sjuksköterska vid sina vårdbesök, någon de redan känner. Att ständigt behöva upprepa sin 

sjukdomshistoria för nya sjuksköterskor kan upplevas frustrerande för patienten (Fincham, 

Copp, Caldwell, Jones, & Tookman, 2004). Det är patienten som är den mest utsatta parten 
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i relationen på grund av dennes roll att både ta emot hjälp och att be om hjälp. Det är viktigt 

att sjuksköterskan är medveten om att det i vissa fall kan vara svårt för patienten att axla 

dessa två roller, och att som sjuksköterska inte ta det för givet att patienten alltid kommer att 

agera utefter dem.  Genom att uppmärksamma det kan sjuksköterskan ge patienten en mer 

adekvat vård och behandling (Eriksson, 2014). 

Sjukdomens påverkan på livsvärlden 

Livsvärlden beskrivs som den värld vi lever i. Genom våra kroppar upplever vi verkligheten 

och livet olika. Kroppen och själen beskrivs som en enighet, något som inte går att skilja på, 

liksom kroppen och livet inte går att skilja på. Livsvärlden är unik för varje människa och 

speglar den egna upplevelsen i en specifik situation. Genom livsvärlden kan vi få en 

förståelse för oss själva, andra och världen. Vad det innebär, är något unikt för varje individ 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Att leva med cancer innebär ett liv med ständig rädsla och oro 

i vardagen. Den största oron är att sjukdomen ska förvärras. Rädslorna eskalerar av till 

exempel nytillkommen smärta, vilket gör det svårt för patienten att planera inför framtiden. 

Minskad ork på grund av sjukdomen och ständig trötthet innebär en frustration på grund av 

att patienten inte orkar med lika mycket som förr (Grimsbø, Finset, & Ruland, 2011). Genom 

att utgå ifrån patientens perspektiv och livsvärld kan sjuksköterskan förstå vad som är viktigt 

i patientens vardag och se hur hälsan, lidandet, välbefinnandet och sjukdomen påverkar 

dennes livsrytm (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Sjuksköterskans roll i omvårdnaden 

Det kan upplevas svårt att vårda allvarligt sjuka patienter då många sjuksköterskor kämpar 

med vilken roll de har i vårdandet (Brataas, Thorsnes & Hargie, 2009). Virginia Henderssons 

teori ringar in omvårdnadens grundprinciper och ger en beskrivning av sjuksköterskans 

specifika ansvarsområde. Sjuksköterskans huvudsakliga roll är att bistå en patient att utföra 

de handlingar kring människans grundläggande behov som den själv inte klarar av på grund 

av bristande hälsa, kunskap eller vilja, men även bistå döende patienter att uppnå en fridfull 

död (Hendersson, 1960). Samtidigt ska sjuksköterskan fylla en roll som informatör gentemot 

patienten samt arbeta för att få vårdandet personcentrerat (Brataas et al., 2009; Lobban & 

Perkins, 2013). I omvårdnadssituationen kan sjuksköterskan uppleva känslor av att hon utför 

ett arbete enbart efter rutin, eller agerar utifrån ett slags skådespel (Brataas et al., 2009). 

Omvårdnaden ska utgå från människans grundläggande behov där andning, mat och 

elimination är de viktigaste aspekterna av vårdandet (Eriksson, 2014; Hendersson, 1960). 

Målet är att patienten så fort som möjligt själv ska kunna överta ansvaret att tillgodose sina 

behov och inte bli beroende av fortsatt hjälp efter tillfrisknandet (Hendersson, 1960). Det är 

även viktigt att sjuksköterskor som arbetar med svårt sjuka patienter får tid att reflektera över 

sitt arbete, för att stärka deras kommunikativa förmåga i existentiella samtal med patienten, 

som också är en del i omvårdnaden (Brataas et al., 2009). Sjuksköterskan kan möta hinder 

för omvårdnadsarbetet i form av till exempel tidsbrist, personalbrist och svårigheter att 

kunna påverka det egna arbetet. Det kan även finnas motstånd till förändring bland 

medarbetare och chefer. Tidsbrist i arbetet innebär även en sämre möjlighet för 

sjuksköterskorna att uppdatera sig på aktuell omvårdnadsforskning (Forsberg, 2016).  
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Hälsa och Lidande 

Definitionen av hälsa enligt WHO (2017b) beskrivs som att patienten upplever ett psykiskt, 

fysisk och socialt välbefinnande. Wiklund (2003) beskriver vidare att hälsa är något som för 

varje patient är unikt och samtidigt ändrar sig efter tid. Hälsan kan vara objektiv, något som 

mäts i parametrar eller undersöks för att se om kroppen fungerar som den ska. Den subjektiva 

hälsan beskrivs av patientens känslor och välbefinnande.  

Erikssons hälsokors beskriver människans hälsopositioner och så även hennes välbefinnande 

till omfattningen av den subjektiva och objektiva hälsan. Korset beskriver bland annat att 

människan kan uppleva hälsa och välbefinnande, trots objektiva tecken på ohälsa (Eriksson, 

1989), se figur 1. 

 

Känsla av välbefinnande 
+ 

A.                                                         B. 
Upplevd hälsa                                      Verklig hälsa 

    Förekomst                                                                                                                  Frånvaro av 
av objektiva        -                                                                         +    objektiva tecken 

     tecken på                                                                                                                     på ohälsa. 
       ohälsa.                       C.                                                      D. 
                                         Verklig ohälsa                           Upplevd ohälsa 

- 
Känsla av illabefinnande 

 
Figur 1. Hälsokorset med dess positioner (Eriksson, 1989, s. 49). 

 

Hälsa består av olika dimensioner, vilka är görandet, varandet och vardandet. I görandet 

strävar människan efter att nå en god hälsa, genom till exempel motion och god kost. 

Varandet handlar om hur människan relaterar hälsan till sig själv och ska resultera i en 

känsla av välbefinnande. Vardandet gestaltar människans ständiga utveckling som 

möjliggörs av att hon hela tiden lär sig av sina livserfarenheter (Eriksson, 1989). Hälsans 

dimensioner går ihop med lidandets dimensioner (Eriksson, 2015). Ett lidande som 

uppkommer inom görandet, varandet eller vardandet kan kännas outhärdligt, vart det än 

uppstår (Eriksson, 1994). 

Erikssons Caritativa vårdteori om att lindra lidande, beskriver att sjuksköterskans 

medvetenhet i vårdandet är en del av att lindra lidandet för patienten. Genom kunskap om 

hälsa och lidande kan en god vård skapas, som lindrar patientens lidande (Eriksson, 2015). 

Lidandet beskrivs som ont och utan mening för människan, men är en del av livet. Genom 

att ge människan någon form av mening kan lidandet lindras och människan växa och 

utvecklas. I vården delas lidandet in i tre grupper: vårdlidande, sjukdomslidande och 

livslidande. Ett vårdlidande kan uppstå om sjuksköterska och patient har en bristande 

vårdrelation. Sjukdomslidandet uppstår när symtom relaterat till sjukdomen begränsar 

patientens vardag (Eriksson, 1994). Livslidandet kan uppstå ur sjukdomslidandet, men är 

djupare då det påverkar hela människans existens (Wiklund, 2003).  
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I Antonovskys teori om känslan av sammanhang (KASAM) beskrivs patientens 

välbefinnande som en viktig del av hälsan. Välbefinnandet är något som är unikt för 

patienten själv och kan beskrivas som en positiv känsla som uppkommer i dennes livsvärld 

(Antonovsky, 1991). På grund av sin sjukdom kan patienter med cancer komma att värdera 

det subjektiva välbefinnandet högre, relaterat till innan sjukdomsdebuten (Tessier, Blanchin 

& Sébille, 2017).  

Människan och patienten i vården 

Landstinget är skyldigt att erbjuda och bedriva god hälso- och sjukvård åt de invånare som 

tillhör landstinget, men även främja en god hälsa hos befolkningen i stort (SFS 1982:763). 

De personer som har en kontakt med hälso- och sjukvården på grund av att de söker vård, 

benämns, i kommunikationen mellan hälso- och sjukvårdspersonal, som patienter (Dahlberg 

& Segesten, 2010). Patienter har rätt att välja mellan olika behandlingsalternativ, hjälpmedel 

och en ny medicinsk bedömning om så önskas. Om en patient behöver mer krävande vård 

än vad primärvården har kapacitet att ge, ska vården ges inom sjukhusets slutenvård på en 

vårdavdelning (SFS 1982:763). Vården av patienter med cancer äger rum på en onkologisk 

avdelning eller klinik, där endast personer med en cancersjukdom vårdas. Vården vid en 

onkologisk avdelning inriktar sig mot icke-kirurgisk cancerbehandling, som läkemedels- och 

strålbehandling, eftervård och uppföljning. Vården kan även bedrivas vid sjukhusets 

kirurgiska och medicinska vårdavdelningar, där även patienter med andra sjukdomar än 

cancer vårdas. Vilken avdelning som ansvarar för vården beror oftast på vilken typ av cancer 

patienten drabbats av och vilken specialitet avdelningen inriktar sig mot (Socialstyrelsen, 

2007). 

 

För att skilja begreppen patient och person åt, kan personen benämnas som någon med en 

identitet och en levnadshistoria, medan patienten får en objektiv titel som syftar till “något” 

snarare än “någon” och ses utifrån sin diagnos. I vårdsammanhang kan patienten nämnas 

som “cancerpatienten” eller “örat på sal 2”, vilket är ett synsätt som avidentifierar personen 

och gör den till ett objekt. Att avidentifiera personen genom att endast se patientens sjukdom 

och behandling, och inte möta personen bakom sjukdomen kan skapa ett vårdlidande för 

patienten. Patienten kan uppleva en otrygghet, samt en känsla av utanförskap och att inte 

vara delaktig i sin vård. Genom att använda sig av en personcentrerad vård skapas en jämnare 

maktbalans mellan personal och patient, vilket även stärker patientens autonomi och 

förhindrar att ett vårdlidande uppstår (Forsberg, 2016). Personcentrerad vård innebär således 

att man som sjuksköterska skapar en relation med patienten och anhöriga, vilket blir en form 

av partnerskap. För att få vården personcentrerad behöver sjuksköterskan möta patienten 

genom att lyssna och vara genuint intresserad av att veta vad som är meningsfullt för just 

denne (Edvardsson, 2015). 

PROBLEMFORMULERING 

Vårdrelationen ligger till grund för vårdandet och möjliggör patientens delaktighet i sin egen 

vård och behandling. Att vårdas för en cancersjukdom innebär att leva med ständig oro och 
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rädsla för den egna hälsan och framtiden, vilket medför ett stort behov av trygghet i 

omvårdnaden. En svårt sjuk patient kan uppleva sig utlämnad då sjuksköterskan bär på 

kunskap och information om diagnos och behandling som patienten inte har tillgång till, 

vilket kan leda till en obalans i relationen mellan patient och sjuksköterska. Om 

vårdrelationen är bristfällig skulle det kunna leda till en risk för både felaktig medicinsk 

behandling och omvårdnad, och därmed bristande trygghet i vården för patienten. Därför 

anser vi att det är viktigt att undersöka vad en god vårdrelation bygger på. Detta för att gynna 

välbefinnandet hos patienter med cancer, samt öka förståelsen bland sjuksköterskor om 

betydelsen av en god vårdrelation. 

SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelse av hur sjuksköterskan kan främja en god 

vårdrelation, i samband med vård på en onkologisk avdelning.  
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METOD 

Studien är en litteraturöversikt med kvalitativ design, där syftet är att beskriva patienters 

upplevelse av hur sjuksköterskan kan främja en god vårdrelation, i samband med vård på en 

onkologisk avdelning. Kvalitativ forskning speglar personers subjektiva upplevelse av det 

fenomen som studerats (Dahlberg, 2014), medan kvantitativ forskning speglar förekomsten 

av objektiva mätvärden (Dahlborg Lyckhage, 2012). Eftersom studien är en litteraturöversikt 

är den sammanställd av kvalitativ och kvantitativ publicerad forskning, vilket skapar en 

översikt över studiens valda problemområde. För att kunna genomföra studien har ett 

strukturerat arbetssätt använts, vilket innebär ett systematiskt val av artiklar utifrån noggrant 

utformade sökord (Friberg, 2012b). 

 

Urval 

Studien bygger på resultat från vetenskapliga kvalitativa och kvantitativa artiklar som sökts 

fram via sökdatabasen Cinahl, genom Högskolan i Skövdes portal. Inklusionskriterierna 

innebar att endast artiklar publicerade tidigast 2007 valdes ut, för att få fram aktuell 

forskning. De skulle även vara etiskt granskade och innehålla ett patientperspektiv. Patienter 

som deltog i studierna skulle ha någon form av cancer och vara äldre än 18 år. Begränsningar 

vid sökningarna gjordes genom att fylla i peer reviewed, vilket enligt Östlundh (2012) 

innebär att artiklarna är kritiskt granskade av andra sakkunniga. Artiklarna har 

kvalitetsgranskats efter en mall av Friberg (2012c) för kvalitativa artiklar, samt en mall av 

Segesten (2012) för granskning av kvantitativa artiklar, se bilaga 1. En artikelöversikt av 

samtliga analyserade artiklar och kvalitetsbedömning presenteras i bilaga 2 efter en modell 

av Friberg (2012a).  

Datainsamling 

Artiklar som svarade på studiens syfte söktes fram i sökdatabasen Cinahl, som har sin 

utgångspunkt i omvårdnadsforskning och innehåller därför stora mängder 

omvårdnadsartiklar. Huvudsökorden som användes var nurse, cancer och caring 

relationship, samtliga sökord redovisas i bilaga 3. För att underlätta sökningen användes 

trunkering, även kallas asterisk, och AND. Titlarna granskades, sedan lästes de abstrakt som 

ansågs vara relevanta för studiens syfte. Sökningar utan intressanta resultat redovisas inte i 

bilagan. Sökningarna har endast resulterat i valda artiklar skrivna på engelska. 

Analys 

Analysen består av publicerade resultat från den tidigare forskning som valts ut för 

undersökning i studien (Dahlberg, 2014). Resultatet utgörs av tolv kvalitativa, tre 

kvantitativa och två vetenskapliga artiklar med mixad design, som analyserats utifrån en 

kvalitativ analysmodell av Friberg (2012b). Analysutförandet startades genom att först skapa 

en helhetssyn över artiklarnas resultat, genom att samtliga resultat lästes igenom var för sig 
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av författarna. Sedan plockades meningsbärande delar ut som svarade på studiens syfte. 

Dessa delar jämfördes med varandra för att hitta likheter, för att på så sätt skapa en ny helhet 

i form av teman (Friberg, 2012b). För att vara helt säkra på att artiklarnas resultat analyserats 

ordentligt, gjordes en ny screening av samtliga artiklar för att inget till resultatet ska ha 

missats.  

Etiska överväganden 

Artiklar som valts till studien är godkända av en etisk kommitté eller innehåller noggranna 

etiska överväganden, vilket bidrar till att öka studiens vetenskapliga värde (Wallengren & 

Henricson, 2014). För att bli godkänd av en etisk kommitté innebär det att författarna till 

studien ska arbeta utifrån tre etiska principer, genom hela studien. Dessa principer är respekt 

för personer samt godhets- och rättviseprincipen. Respekt för personer innebär respekt för 

deltagarnas autonomi, alltså deras rätt att få bestämma över sin kropp och sitt liv samt att de 

som inte kan utnyttja sin autonomi ska skyddas. Godhetsprincipen innebär att deltagarna i 

studien inte får komma till skada, samt att en riskanalys där studiens fördelar vägs mot 

eventuella risker ska upprättas. Rättviseprincipen innebär att deltagarna i studien ska 

behandlas lika oberoende vilken social tillhörighet de har i samhället, samt är ett försvar av 

studiedeltagar-urvalet (Kjellström, 2014). 

Författarna har under analysen respekterat och bevarat orginaltexternas innebörder genom 

att dom ej har förvrängts eller plagierats. Under studiens gång har författarna även arbetat 

aktivt med ett kritiskt förhållningssätt till den egna förförståelsen, för att inte påverka 

resultatet i någon riktning (Forsberg & Wengström, 2016). 
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RESULTAT 

En relation är komplex och bygger på att två parter medverkar aktivt. För att bygga upp en 

god vårdrelation krävs flera olika komponenter som presenteras nedan i fyra olika 

huvudteman med tillhörande underrubriker, se tabell 1. Dessa huvudteman är: Bemötande 

och information som grund för vårdrelationen, Tillgodose patientens behov, Emotionellt 

stöd, Skapandet av en nära vårdrelation. 

 

               
            Tabell 1 – Friberg (2012a). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några begrepp återkommer genom alla teman i resultatet på grund av komplexiteten i 

vårdrelationens uppbyggnad. Faktorer som genomsyrar hela arbetet är kommunikation, 

förtroende samt information.  

Bemötande och information som grund för vårdrelationen 

Patienter som har diagnostiserats med en cancersjukdom och nyligen skrivits in på en 

onkologisk avdelning, kan uppleva stor stress relaterat till den situation de befinner sig i 

(Spears, 2008). När dessa patienter vårdas för en cancerdiagnos upplever de det 

betydelsefullt att sjuksköterskan uppmärksammar deras behov av stöd och information om 

hälso- och sjukvård, relaterat till deras diagnos och behandling (Schmid-Büchi, Halfens, 

Müller, Dassen, van den Borne, 2013; Caroll et al., 2010; Spears, 2008; Pedersen, Koktved 

& Nielsen, 2008). Brist på information och dålig kommunikation med sjuksköterskan leder 

till känslor av stress hos patienten (Martinez Tyson et al., 2008). 

Patienter upplever även en stor rädsla och ångest relaterat till den kritiska situation som 

cancerdiagnosen och en eventuell behandling innebär. Det är av stor betydelse för patienten 

Tema Undertema 
 

Bemötande och information som grund för 

vårdrelationen 

 

 

 

 

Tillgodose patientens behov 

 

- Individuella behov 

- Individuellt bemötande 

- Familjens roll i vårdrelationen 
 

 

 

Emotionellt stöd 
 

 

- Att få uttrycka känslor 

- Öppna upp för humor och allvar 

- Tillgodogöra sig information 
 

 

Skapandet av en nära vårdrelation 
 

 

- Att uppleva kontinuitet 

- En ömsesidig förtroendefull kommunikation 
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att sjuksköterskan lugnar och förklarar vad som kan förväntas av sjukhusvistelsen, redan vid 

inskrivningen. Dessa patienter har många frågor och behöver ofta hjälp med att diskutera 

och ta in den nya informationen som följer deras diagnos och behandling, samt bli bemötta 

med respekt för de rädslor och känslor som uppkommer i samband med inskrivningen 

(Spears, 2008; Caroll et al., 2010).  

För att patienten ska få ett förtroende för sjuksköterskan vid inskrivningen, är det 

betydelsefullt för patienten med ett gott bemötande redan från start. Det första mötet 

påverkar även det framtida utvecklandet av en god vårdrelation mellan patient och 

sjuksköterska, samt hur djup relationen kommer att bli (Spears, 2008; Dowling, 2008). 

Patienten skapar sig en bild av sjuksköterskan utefter hur hon lyssnar på och tar hand om 

patienten, samt vilka mänskliga kvaliteter hon visar upp (Mårtensson, Carlsson & Lampic, 

2010a). Där av är det viktigt hur sjuksköterskan formulerar sig för att patienten ska känna 

sig välkommen på avdelningen. Bemötandet påverkar sedan huruvida patienten kommer att 

känna ett förtroende för sin sjuksköterska (Piredda, Bartiromo, Capuzzo, Matarese & Grazia 

De Marinis, 2016). Relationen som bildas ur mötet med sjuksköterskan bidrar då till att 

skapa en positiv atmosfär, som får patienten att känna sig välkommen och omhändertagen. 

Detta kan även innebära att patienten upplever sig vara mindre känslomässigt splittrad i den 

stressade situationen som inskrivningen medför (Piredda et al., 2016; Dowling, 2008). 

Tillgodose patientens behov 

Individuella behov 

För att patienten ska få sina behov uppmärksammade, är det betydelsefullt om 

sjuksköterskan har förmågan att kunna se patientens individuella behov och 

självuppfattning. Genom att även se patientens egna resurser som en tillgång i 

omvårdnadsarbetet, möjliggörs utvecklingen av vårdrelationen (Panteli & Patistea, 2007; 

Mårtensson et al., 2010a). Patienter upplever att de lättare får sina behov sedda om de har en 

nära relation med sin sjuksköterska (Pedersen et al., 2008). Patienter uttrycker följande 

egenskaper som viktiga hos sjuksköterskan för att skapa en god vårdrelation. Det innebär att 

sjuksköterskan behöver vara fysiskt och emotionellt närvarande och aktivt lyssna på 

patienten. Patienter uppskattar även att sjuksköterskan visar förståelse, tålmodighet och 

respekt, samt har förmågan att trösta och ge patienten hopp. För att ytterligare främja 

vårdrelationen upplever patienter det viktigt att sjuksköterskan inger ett förtroende, stöttar 

patienten att acceptera sig själv och sina känslor, visar empati och inger trygghet, möjliggör 

en stöttande- och hemlik vårdmiljö samt arbetar aktivt för en individanpassad omvårdnad 

(Panteli & Patistea, 2007). Patienter upplever att denna positiva vårdmiljö gynnar deras 

välbefinnande (Nixon & Narayanasamy, 2008). Det är även betydelsefullt för patienten att 

integriteten beaktas och ges utrymme för i form av respekt för patientens privatliv och 

möjligheten för återhämtning i form av ostörd sömn och vila (Mårtensson et al., 2010a; 

Bayram, Durna, & Akin, 2014). Även behovet av hjälp med allmän daglig livsföring samt 

att vården kring patienten samordnas, behöver tillgodoses från sjuksköterskans håll. 

Tillsammans bidrar detta till att patienterna känner att behoven är tillfredsställda, vilket 

gynnar vårdrelationen (Schmid-Büchi et al., 2013; Caroll et al., 2010; Spears, 2008). Vissa 
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patienter upplever att de behöver stöd från sjuksköterskan med att få utöva sin religion. Detta 

möjliggörs genom att de får tillgång till exempelvis en präst, som kan stötta dem (Nixon & 

Narayanasamy, 2008). Patienter rapporterar att de upplever sjuksköterskan och vården som 

mer lättillgänglig om de får sina behov bemötta (Mårtenson et al., 2010a). 

Individuellt bemötande 

Många patienter upplever svårigheter med att uttrycka sina behov och att kunna be om den 

hjälp de behöver för stunden (Pedersen et al., 2008; Piredda et al., 2016; Walker & Robinson, 

2009). Orsaken till dessa svårigheter kan bero på att patienten känner en stolthet, och i 

samband med det upplever ett motstånd att behöva ge upp sin självständighet. Ytterligare en 

bidragande orsak till att vissa patienter drar sig för att be om hjälp, kan relateras till att de 

inte vill känna sig som en onödig belastning för sjuksköterskan (Piredda et al, 2016; Walker 

& Robinson, 2009). Det kan även bero på att de undvikar att ringa på hjälp av respekt för att 

inte störa sina medpatienter i ”onödan” (Panteli & Patistea, 2007). Patienter upplever att de 

blir mer mottagliga för att själva be om hjälp om sjuksköterskan uppmuntrar dem att se sina 

medpatienters behov, för att sedan kunna se det egena behovet av hjälp (Piredda et al., 2016). 

Det finns även de patienter som är tysta eftersom de har en introvert personlighet, vilket kan 

utgöra ett hinder för vårdrelationen på grund av den bristande kommunikation som det 

medför. Genom att sjuksköterskan accepterar patientens personlighet och integritet kan 

alternativa metoder skapas för att kommunicera med patienten utifrån dennes villkor, vilket 

stärker vårdrelationen (Dowling, 2008).  

Familjens roll i vårdrelationen 

En patient som vårdas för sin cancersjukdom upplever det viktigt att sjuksköterskan även 

inkluderar familjen i omvårdnaden. På så sätt skapas ett ömsesidigt förtroende mellan 

sjuksköterskan och patientens familj (Nixon & Narayanasamy, 2008; Spears, 2008). Ett 

sådant förtroende leder till att patientens familj accepterar sjuksköterskan, vilket ytterligare 

förstärker vårdrelationen (Spears, 2008). Patienter upplever det som ett stöd att familjen 

involveras och får ta del av information kring deras behandling och sjukdom. På så sätt kan 

familjen även vara ett stöd för patienten genom att påminna om information som delgivits. 

De kan sedan diskutera situationen tillsammans med patienten, vilket bidrar till en nära 

relation med sjuksköterskan (Laidsaar-Powell et al., 2016; Spears, 2008; Fitch, Miller, Sharir 

& McAndrew, 2010). Familjen kan även fungera som ett andligt stöd för patienter som 

behöver få ge uttryck för dessa behov (Nixon & Narayanasamy, 2008). 

Emotionellt stöd 

Att få uttrycka känslor 

Trots att familjen finns där som ett stöd under sjukhusvistelsen, är det betydelsefullt för 

patienten att även sjuksköterskan finns där och stöttar dem emotionellt, vilket skapar en 

tröstande atmosfär för patienterna (Caroll et al., 2010; Mårtensson, Carlsson & Lampic, 

2010b; Spears, 2008). Det emotionella stödet möjliggörs när sjuksköterskan lyfter frågor 

som rör patientens emotionella välbefinnande, relaterat till cancerdiagnosen (Nixon & 



12 

 

Narayanasamy, 2008). Många olika faktorer innefattas i det emotionella stödet, vilka gynnar 

patientens emotionella välbefinnande. Dessa är till exempel: sjuksköterskans individuella 

förmåga att lätta upp patientens humör, uppmärksamma patientens känslor av rädsla och 

nedstämdhet, att vara närvarande som stöd och tröst när det behövs, samt ta sig tid till samtal 

med patienten (Spears, 2008; Nixon & Narayanasamy, 2008). På så vis tillgodoses behovet 

av bekräftelse och sällskap, då patienter upplever sig sedd av sjuksköterskan (Nixon & 

Narayanasamy, 2008).  

Behandling med cellgifter innebär många olika biverkningar, vilket inverkar negativt på 

deras emotionella välbefinnande. Sjukdomen i sig innebär en ständig oro över den egna 

hälsan och rädslan för döden. Patienterna upplever därför att det emotionellla stödet är 

viktigt för att stärka vårdrelationen (Martinez Tyson, Jacobsen & Meade, 2008; Bayram et 

al., 2014). En cancerdiagnos påverkar inte bara det fysiska välmåendet, utan även många 

andra faktorer i patientens liv. Det är således inte ovanligt att patienter som vårdas på en 

onkologisk avdelning lider av någon grad av depression, på grund av sitt sjukdomstillstånd 

(Mårtensson et al., 2010a; Schmid-Büchi et al., 2013; Nixon & Narayanasamy, 2008). 

Ovissheten inför framtiden tillsammans med oron kring den egna hälsan och döden är en 

bidragande orsak till att patienten kan drabbas av en depression. Av den anledningen är det 

viktigt att sjuksköterskan är uppmärksam på symtom som tyder på att patienten är 

deprimerad, för att på så sätt främja ett gott välbefinnande hos patienten samt en god 

vårdrelation (Mårtensson et al., 2010a; Bayram et al., 2014; Nixon & Narayanasamy, 2008).  

Sjuksköterskans emotionella stöd underlättar även för patienten att hantera den ångest och 

depression som ofta uppstår på grund av sjukdomen (Mårtensson et al., 2010b). Det 

emotionella stödet är även viktigt för att patienten ska kunna dela med sig av känslor (Nixon 

& Narayanasamy, 2008). Att samtala med en medpatient om känslor rörande den egna 

situationen kan innebära ytterligare ett emotionellt stöd för patienten (Piredda et al., 2016; 

Pedersen et al., 2008). Patienter upplever att sjuksköterskans unika förståelse för hur hon 

kan ge stöd möjliggör hanteringen av känslor på ett djupare plan, vilket de upplever att inte 

medpatienterna har resurser till (Piredda et al., 2016). 

Öppna upp för humor och allvar 

Det är i många fall betydelsefullt för patienten att sjuksköterskan inte enbart 

uppmärksammar sjukdomen (Wei, Nengliang, Yan, Qiong & Yuan, 2016), då det tar mycket 

tid och energi av patienter med cancer att tänka på sin sjukdom. Det emotionella stödet kan 

innebära att sjuksköterskan väver in humor i samtalen för att rikta uppmärksamheten bort 

från sjukdomsproblematiken, vilket gör att patienten lättare kan hantera sina symtom och 

biverkningar (Spears, 2008; Dowling, 2008). De upplever även ett behov av stöd kring 

andliga frågor och uppskattar att sjuksköterskan kan och vågar ta sig tid till att öppna upp 

för den typen av samtal, som en del av det emotionella stödet för att stärka patientens 

välbefinnande. Detta bidrar även till att stärka vårdrelationen ytterligare (Phelps et al., 2012¸ 

Wei et al., 2016). 
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Tillgodogöra sig information 

Patienterna på en onkologisk avdelning får stora mängder information och alternativ att ta 

ställning till i samband med cancerbehandlingen, samtidigt som det innebär många olika 

känslor och funderingar. Patienterna uppskattar då att sjuksköterskan finns där som ett stöd 

i form av tröst, men även som en hjälp för dem att tillgodogöra sig informationen. I det här 

skedet är det viktigt för patienten att sjuksköterskan hjälper till att förklara vad som ska ske 

(Caroll et al., 2010; Bayram et al., 2014; Wei et al., 2016; Pedersen et al., 2008). Det är 

betydelsefullt för patienten att informationen är individanpassad, vilket möjliggör ökad 

delaktighet i sin vård. För att patienten ska kunna tillgodogöra sig ny information ordentligt 

är det viktigt att dela upp informationen vid flera tillfällen samt att den är tillräcklig. Det är 

även viktigt att tid avsätts till enbart information för att patienten inte ska uppleva sig 

distraherad av andra moment (Pedersen et al., 2008). 

Skapandet av en nära vårdrelation 

Att uppleva kontinuitet 

Genom kontinuitet och individanpassad omvårdnad kan patienten få verktyg att hantera 

biverkningar relaterat till behandlingen, vilket även stärker förtroendet mellan patienten och 

sjuksköterskan (Pedersen et al., 2008). Patienter som får kontinuerlig omvårdnad, genom att 

de får träffa samma sjuksköterska som de gjort vid tidigare vårdtillfällen, upplever en känsla 

av trygghet och av att vara igenkända. Detta på grund av att de vårdas av en sjuksköterska 

som de redan byggt upp en relation med (Piredda et al., 2016; Caroll et al., 2010; Spears, 

2008, Dowling, 2008; Pedersen et al., 2008). Närheten i relationen påverkas av huruvida 

sjuksköterskan utstrålar en trygghet i sin arbetsroll, samt visar en medicinsk teknisk 

kunnighet, då patienter ofta förknippar dessa kunskaper med en känsla av trygghet (Dowling, 

2008). Många patienter upplever även att kontinuitet underlättar för dem att kunna uttrycka 

sina behov till sjuksköterskan (Pedersen et al., 2008). 

En ömsesidig förtroendefull kommunikation 

För att patienten ska utveckla ett förtroende för sjuksköterskan, behöver relationen växa över 

tid. Förtroendet möjliggör för patienten att kunna uttrycka de psykiska och fysiska 

biverkningar som uppkommer från behandlingen (Pedersen et al., 2008). Många patienter 

uppskattar att sjuksköterskor är tydliga och konkreta i sin kommunikation gällande 

innebörden av patientens sjukdom och behandlingsplan, vilket resulterar i att patienterna 

upplever sig mindre ångestfyllda och förvirrade (Fitch et al., 2010).  

Den goda kommunikationen som innefattar patientens diagnos och behandling, samt ett 

ömsesidigt engagemang mellan patient och sjuksköterska bidrar till att fördjupa 

vårdrelationen. Dock är det huvudsakligen patienten som styr riktningen på relationen i det 

här skedet, då det spelar stor roll på vilket sätt patienten ser på sin diagnos, samt viljan och 

förmågan att öppna upp sig för sjuksköterskan (Dowling, 2008). Patienter uppskattar att 

sjuksköterskan även tar sig tid till att prata under tiden hon utför planerade 
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omvårdnadsåtgärder och inte bara koncentrerar sig på de tekniska momenten (Panteli & 

Patistea, 2007). Vissa patienter behöver även stöttning från sjuksköterskan med att 

kommunicera med sin läkare angående frågor om deras vård och behandling. En anledning 

till att de har svårigheter med att kommunicera med läkaren är att de inte vill att de ska 

uppfattas som ”dåliga” patienter och på grund av det få en sämre vård (Walker & Robinson, 

2009). 

Patienter upplever det som betydelsefullt att få lära känna sjuksköterskan och ta del av 

vardagaglig information, vilket även möjliggör för patienten att öppna upp sig och samtala 

om mer personliga ämnen. Denna ömsesidiga kommunikation har en positiv inverkan för 

skapandet av den nära relationen (Dowling, 2008). Den nära relationen kan sedan utvecklas 

till en förtroendefull relation där både patient och sjuksköterska delar med sig av personlig 

information till varandra (Dowling, 2008; Piredda et al., 2016; Spears, 2008). Samtidigt som 

förhållandet förstärks av det ömsesidiga delandet av information, måste sjuksköterskan vara 

sparsam med hur mycket personlig information hon delar med sig av till patienten, för att på 

så vis upprätthålla en professionell relation, både av respekt för patienten och för sig själv 

(Dowling, 2008). På så sätt lär de känna varandra på ett mer personligt plan, vilket leder till 

en stark vårdrelation med ömsesidig respekt, där patienten står i centrum (Dowling, 2008; 

Piredda et al., 2016; Spears, 2008). 

Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att många olika faktorer påverkar utvecklandet av en god vårdrelation. Det 

första mötet mellan patient och sjuksköterska har en avgörande roll för hur djupt deras 

relation kommer att utvecklas. Det är viktigt att sjuksköterskan kan informera patienten om 

individuell behandling och vårdplan, skapa lugn och trygghet samt en välkomnande atmosfär 

för patienten. Patienter som vårdas för cancer har många olika behov som sjuksköterskan 

behöver kunna identifiera och tillgodose för att skapa en god vårdrelation. Genom att 

familjen involveras i omvårdnaden skapas ett förtroende mellan sjuksköterskan och 

patientens familj, vilket patienter upplever som ett stöd för att kunna diskutera och lättare 

fatta beslut om sin behandling. Under sjukhusvistelsen är det betydelsefullt för patienten att 

sjuksköterskan är närvarande och uppmärksammar olika sinnesstämningar genom att ge 

emotionellt stöd. Vårdrelationen stärks även genom att sjuksköterskan hjälper patienten att 

distansera sig från sjukdomen genom att inte bara diskutera diagnosen, utan även samtala 

om livsåskådningar och livet efter detta. För att vårdrelationen ska utvecklas till en nära 

vårdrelation behöves ett förtroende, kontinuitet och trygghet etableras i omvårdnaden. Det 

kan möjliggöras genom delandet av personlig information mellan sjuksköterska och patient, 

vilket även ger vårdrelationen en mer personlig prägel. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt med en kvalitativ design. Valet av metod 

grundade sig i att litteraturöversikten innefattar både kvalitativ och kvantitativ forskning, 

vilket vi anser ger högsta möjliga utdelning av relevanta forskningsresultat vilket styrks av 

Friberg (2012b). En annan metod vid denna typ av kvalitativ forskning, skulle kunna vara 

att genomföra och analysera egna intervjuer för att få förståelse för det valda fenomenet 

(Danielson, 2012a). Eftersom det här examensarbetet utgörs av 15 högskolepoäng ansågs 

det tidsmässigt orimligt att använda sig av en sådan omfattande forskningsmetod.  

Studien belyser ett patientperspektiv och innehåller artiklar med detta perspektiv. Även 

andra perspektiv förekommer i vissa av artiklarna, men bara resultat där patienterna uttrycker 

sina upplevelser har använts. Valda artiklar är relevanta för studiens syfte och innehåller 

både en latent och manifest beskrivning av vårdrelationen. En manifest innehållstolkning 

återger textens betydelse som den står skriven, medan den latenta tolkningen förstår textens 

underliggande betydelse (Danielson, 2012b). 

Genomförandet av artikelsökningen skulle kunna gjorts annorlunda, då studien endast 

baseras på artiklar från sökdatabasen Cinahl. För att ytterligare utöka relevanta träffar kunde 

andra databaser som till exempel Medline, även använts. Trots att endast Cinahl använts vid 

artikelsökningarna var antalet utvalda artiklar acceptabla för ett tillförlitligt resultat. I urvalet 

gjordes även begränsningar genom att välja peer reviewed vid sökningarna, vilket innebär 

att de är kvalitetsgranskade av andra sakkunniga (Henricsson, 2014; Östlund 2012). Däremot 

anser vi att de kvantitativa artiklarna som använts gav något tunna resultat till studien, vilket 

kunde undvikits genom att bara använda kvalitativa artiklar. Trovärdigheten stärks av att 

artiklarna i studien har genomgått en kvalitetsgranskning enligt Friberg (2012c) och 

Segesten (2012). Eftersom vetenskapliga artiklar innehåller en begränsad mängd data kan 

de enskilda resultaten som tas ut vara av begränsad mängd. Där av behövdes ett tillräckligt 

antal artiklar användas för att få ett väl underbyggt resultat (Dahlberg, 2014). 

Att sökningarna endast resulterade i artiklar skrivna på engelska är inget som förvalts, utan 

beror på slumpen. Artiklarna har en stor geografisk spridning då de publicerats från flertalet 

olika länder. Detta kan ses som en styrka då resultatet även skulle kunna appliceras i klinisk 

vårdverksamhet utanför Sverige. Det anses att valt tidsspann gett aktuell forskning, då 

vårdrelationens innebörd kan ses tämligen oföränderlig över tid.  

Analysförfarandet genomfördes så som beskrivits i analysdelen. Det som skulle kunna gjorts 

annorlunda var att den mängd text i de meningsbärande resultatdelarna som plockades ut 

kunde varit större. Efter att artiklarna lästs igenom en andra gång, för att säkerställa att inte 

relevanta delar till resultatet missats, upptäcktes ett större gemensamt sammanhang för 

många av artiklarna, vilket gjorde att resultatet kunde stärkas. De teman som valdes till 

resultatet föll sig naturligt efter textens innehåll. För att få en bättre överblick och göra texten 
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mer läsvänlig, skapades även underrubriker. Eftersom vi byggt upp studien efter relevant 

metodlitteratur, beskrivit tillvägagångssättet genom alla delar, samt varit noggranna när vi 

tolkat vårt resultat anses studien ha en god överförbarhet och trovärdighet (Wallengren & 

Henricson, 2012). 

Resultatdiskussion 

De fyra huvudteman som framkom ur resultatet är följande: Bemötande och information som 

grund för vårdrelationen, Tillgodose patientens behov, Emotionellt stöd, Skapandet av en 

nära vårdrelation. 

I det första temat som rör bemötande och information som grund för vårdrelationen, visar 

resultatet att en cancerbehandling upplevs av patienten som ett stort stressmoment där många 

frågor uppkommer. Där av är det av stor betydelse för patienten, att det vid inskrivning på 

en onkologisk avdelning, finns tillgång till tydlig och relevant information som rör den 

behandling som ska genomförars, samt de biverkningar som kan förväntas uppkomma. 

Brataas et al. (2009) samt Lobban och Perkins (2013), menar att en av sjuksköterskans 

omvårdnadsuppgifter är att förse patienten med adekvat information samt att möjliggöra för 

en personcentrerad omvårdnad. Där av är det betydelsfullt att sjuksköterskan stöttar genom 

att förse patienten med adekvat, individanpassad information inför cancerbehandlingen och 

under hela sjukhusvistelsen.  

Vidare visar resultatet att behovet av stöd att tillgodogöra sig och bearbeta information är 

stort hos denna patientgrupp. Enligt Kvåle och Bondevik (2008) upplever patienter att 

information av god kvalité är en viktig del i omvårdnaden. Larsson et al. (2011) beskriver 

vikten av att ge information utifrån patientens individuella behov och hur det, tillsammans 

med involvering i omvårdnadsplaneringen, möjliggör delaktighet för patienten i vården. 

Vidare menar Kvåle och Bondevik (2008)  att vårdrelationen har en positiv inverkan på 

patientens delaktighet. Enligt Larsson et al. (2011) kan patientens delaktighet främjas 

ytterligare genom att sjuksköterskan framhåller patientens egna resurser och förmåga att vara 

med och påverka den egna vården. 

I resultatet framkommer även att patienter upplever många känslor och rädslor förknippat 

med diagnosen, vilka behöver bli bemötta med respekt från sjuksköterskan för att patienten 

ska känna sig bekräftad och välkommen. Bemötandet påverkar sedan riktningen för hur 

vårdrelationen kommer att utvecklas, där ett gott bemötande är gynnsamt för en framtida 

god vårdrelation. Detta menar även Gahljeh et al. (2016) samt Kvåle och Bondevik (2008) 

som beskriver att sjuksköterskan behöver uppträda respektfullt och ha ett gott bemötande 

mot patienten, för att denne ska uppleva en känsla av trygghet. Av resultatet framgår även 

att patienter upplever det betydelsefullt att sjuksköterskan, i samband med inskrivningen 

förklarar för patienten vad som förväntas ske och lugnar vid oro. Grimsbø et al. (2011) 

bekräftar ovanstående då de beskriver att en cancerdiagnos innebär konstant rädsla och oro 

för att sjukdomen ska eskalera, vilket upplevs av patienterna som ett hinder för att planera 

sin framtid.  
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Resultatet visar att patienter upplever det betydelsefullt att sjuksköterskan är närvarnade och 

lyssnar aktivt på patienten. Det upplevs även viktigt för patienten att vården är individuellt 

anpassad för att inge trygghet och stöttar patientens känlsor och tankar. Detta beskriver även 

Iranmanesh et al. (2009) som menar att patientens ångest och smärta kan lindras genom att 

sjuksköterskan är närvarande och visar respekt för patientens tankar. Fysisk beröring upplevs 

av patienten som en lindring mot ångest och smärta. Vidare menar författarna till artikeln att 

beröring är ett uttryck för närheten i vårdrelationen, vilket i sin tur möjliggör för patienten 

att bygga upp ett förtroende för sjuksköterskan. Edvardsson (2015) beskriver detta 

tillvägagångssätt som en form av personcentrerad vård. Detta innebär att en relation skapas 

mellan sjuksköterska och patient, där sjuksköterskan lyssnar och visar intresse för patientens 

individuella behov. 

I temat som rör att tillgodose patientens behov visar resultatet att det är betydelsefullt för 

patienten att sjuksköterskan är närvarande och lyhörd för de unika behov patienten har i 

omvårdnaden, samt för att inge ett förtroende. Vidare beskriver Eriksson (2014) hur 

vårdrelationen möjliggör för patienten att kunna uttrycka sina behov kring den egna vården, 

vilket även resultatet visar. I Kvåle och Bondevik (2008) beskriver patienterna att de 

uppskattar när sjuksköterskan engagerar sig i dem genom att hon lyssnar och svarar på 

frågor, samt uppmuntrar till att våga fråga mer. Detta kan förknippas med Erikssons (2014) 

caritativa vårdteori om hur patientens omvårdnad utgår ifrån det unika behovet av omsorg, 

kärlek och närhet. Utöver att vara närvarande har sjuksköterskan andra omvårdnadsuppgifter 

vilka beskrivs av Hendersson (1960) som omvårdnadens grundprinciper, där fokus ligger på 

att hjälpa patienten med de mest grundläggande behoven. Vidare beskriver Brataas et al. 

(2009) att sjuksköterskan kan uppleva att arbetsuppgifterna kring svårt sjuka patienters 

omvårdnad kan kännas som att gå in i ett skådespel. 

Resultatet visar att ömsesidigt förtroende bidrar till att bygga upp vårdrelationen mellan 

patienten och sjuksköterskan. Förtroendet gör det möjligt för patienten att kunna uttrycka 

sina behov av omvårdnad. Vidare beskriver Eriksson (2014) att en relation behöver skapas 

mellan sjuksköterskan och patienten, vilken behöver bygga på en ömsesidighet dem emellan. 

När ömsesidigheten byggts upp har patienten en större möjlighet att kunna uttrycka sina 

behov. Dock visar resultatet att det inte är ovanligt att patienter avstår att be om hjälp, vilket 

gör det svårt för sjuksköterskan att identifiera patientens behov. Det styrks delvis av Eriksson 

(2014) som beskriver vikten av att sjuksköterskan inte tar det för givet att alla patienter klarar 

av att be om hjälp, utan passivt endast tar emot hjälp när den erbjuds. Vidare visar resultatet 

att sjuksköterskans acceptans av olika personligheter gynnar kommunikationen på så vis att 

den får ske på patientens villkor. Det är av stor betydelse att kommunikationen fungerar för 

att vårdrelationen ska uppnå en god kvalité. Gahljeh et al. (2016) menar att en nära 

vårdrelation underlättar sjuksköterskans möjlighet att identifiera patientens behov. Eriksson 

(1994) beskriver vidare att en bristande vårdrelation kan resultera i ett vårdlidande för 

patienten, utöver det redan befintliga sjukdomslidandet.    

I temat som rör emotionellt stöd visar resultatet att det emotionella stödet främjar ett gott 

välbefinnande hos patienten, vilket bidrar till en god vårdrelation. Det emotionella stödet är 

viktigt för patienter med en cancerdiagnos på grund av den oro och ångest som följer 

diagnosen. Utöver ett emotionellt stöd är det viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar 
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tecken på depression. Det stärks delvis av Williams et al. (2015) som beskriver att det 

emotionella stödet kan behöva kompletteras av professionell samtalsterapi med en psykolog. 

Brataas et al. (2009) lyfter även vikten av att sjuksköterskan stärker patientens välbefinnande 

med samtal om existensiella frågor. För att stötta patientens emotionella välbefinnande 

beskriver resultatet att det är betydelesfullt om sjuksköterskan kan distrahera med hjälp av 

samtal, om annat än sjukdomen, men även tar sig tid att finnas där som en tröst och för att 

bekräfta patientens känslor. På så vis kan patienten känna ett välbefinnande trots 

förekomsten av sjukdom, vilket Antonovsky (1991) benämner som en känsla av 

sammannhang. Dahlberg och Segersten (2010) menar på att när sjuksköterskan får en 

förståelse för patientens livsvärld, kan hon lättare se patientens behov av stöd.  

I temat som handlar om skapandet av en nära vårdrelation visar resultatet att det bygger på 

att patienten känner ett förtroende för sjuksköterskan och att vårdrelationen behöver tid för 

att kunna utvecklas. Det styrks av Gahljeh et al. (2016) samt Iranmanesh et al. (2009), som 

menar att frekvensen av patientens besök på avdelningen påverkar utvecklandet av 

vårdrelationens djup. Vidare framkommer från resultatet att när patienten och sjuksköterskan 

lär känna varandra på ett mer personligt plan genom att de delar med sig av personlig 

information, påverkas den nära vårdrelationen positivt. Kommunikationen ska styras av en 

ömsesidig respekt där patienten står i centrum. Den ömsesidiga relationen nämns även i 

Iranmanesh et al. (2009) som beskriver relationen som en förutsättning för att patienten ska 

kunna känna ett förtoende och våga öppna sig för sjuksköterskan. Den ömsesidiga relationen 

betyder även att patientens familj bör inkluderas i omvårdnaden, då de ofta har många tankar 

och frågor som behöver uppmärksammas. 

Resultatet tar även upp vikten av kontinuitet som betydelse för patientens trygghet i 

omvårdnaden, då kontinuiteten möjliggör en bättre kommunikation mellan patienten och 

sjuksköterskan, vilket skapar en känsla av identitiet hos patienten. Vidare beskriver Fincham 

et al. (2004) att kontinuitet i omvårdnaden gynnas av att patienten får träffa en sjuksköterska 

som de redan lärt känna vid tidigare vårdtillfällen samt att de slipper återberätta information 

kring sin sjukdom, vilket annars kan upplevas stressande för patienten.   Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) har sjuksköterskan en skyldighet att upprätthålla en god 

kontakt med sin patient samt möjliggöra patientens delaktighet genom kontinuitet i 

omvårdnaden. 

Konklusion 

Från resultatet kan slutsatsen dras att patienter upplever att en god vårdrelation bygger på ett 

gott bemötande från sjuksköterskan och att relationen börjar byggas upp redan vid det första 

mötet. Flera olika faktorer upplevs av patienten som betydelsefulla för att en god 

vårdrelation ska skapas med sjuksköterskan. Faktorer som återkommer genom hela studien 

är kommunikation, förtroende och information, vilka ses som betydelsefulla för 

vårdrelationens uppbyggnad, utifrån patienten. Utöver dessa tillkommer följande faktorer 

som utifrån patienten gynnar en god vårdrelation, vilka handlar om behovet av kontinuitet i 

vården och vikten av att känna sig igenkänd. Tillsammans skapar dessa faktorer en känsla 
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av trygghet och välbefinnande hos patienten under vårdtiden, vilket kan ses som målet med 

vårdrelationen. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Resultatet visar att det är viktigt att bemöta patienten utifrån dennes individuella behov. 

Denna studie kan bidra till att sjuksköterskors kunskap om vikten av en god vårdrelation 

inom onkologivården ökar. Om sjuksköterskors förståelse för betydelsen av en god 

vårdrelation ökar, samt kunskapen om vilka faktorer patienten ser som betydelsefulla, kan 

även patientens välbefinnande öka. Det utesluter dock inte att resultatet kan appliceras i 

vårdverksamheten på andra avdelningar, då vårdrelationen är betydelsefull för alla patienter 

oberoende av vilken diagnos de har. Förslag till vidare forskning skulle kunna vara att 

genomföra en djupare studie av vårdrelationens betydelse för patientens välbefinnande, som 

skulle kunna bestå av intervjuer face-to-face. Ett annat förslag på vidare forskning är att 

undersöka hur upplevelsen av vårdrelationens kvalité påverkar patientens förväntningar på 

vården vid nästkommande inskrivning på sjukhus. En god vårdrelation gynnar inte enbart 

patienten, utan underlättar även för sjuksköterskans möjlighet att utföra sitt 

omvårdnadsarbete utan konflikter, vilket skulle kunna minska arbetsrelaterad stress.  
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Bilaga 1 - Granskningsmall 

Frågor vid granskning av kvalitativa studier (Friberg, 2012c):  

- Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall 

formulerat och avgränsat? 

- Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall 

formulerade?  

- Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? 

Hur är denna i så fall beskriven? 

- Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

- Hur är metoden beskriven?  

- Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

- Hur har data analyserats?  

- Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  

- Vad visar resultatet?  

- Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

- Vilka argument förs fram? 

- Förs det några etiska resonemang? 

- Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?  

- Sker en återkopplng till teoretiska antaganden, tex. vårdvetenskapliga 

antaganden?  

Frågor vid granskning av kvantivativa studier (Segesten, 2012):  

- Är den aktuella artikeln relevant för ditt syfte? 

- Finns det en tydlig frågeställning? 

- Är de personer som studerats väl besrkivna? 

- Är de tillräckligt många? 

- Är interventionen väl besrkiven och avgränsad från inte önskvärd 

påverkan? 

- Är de faktorer/variabler som mätts väl besrkivna och relevanta? 

- Är de instrument som använts för mätningen relevanta, mäter de det 

de säger sig mäta, är de tillförlitliga och precisa? 

- Har mätningarna hanterats statistiskt på ett adekvat sätt? 

- Verkar resultaten rimliga? 

- Har forskaren dragit relevanta slutsatser av resultaten? 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 - Artikelöversikt (Friberg, 2012a). 

 

Författare 

Titel 

Tidskrift 

Årtal 

Land 

 

 

Syfte 

Perspektiv 

 

 

Metod 

Urval 

Analys 

 

Resultat 

 

 

 
Kvalitet 

 

Bayram, Z., Durna, 

Z. & Akin, S. 

 

Quality of life during 

chemotherapy and 

satisfaction with 

nursing care in 

Turkish breast cancer 

patients 

 

European Journal of 

Cancer Care 

 

2014 

 

Turkiet 

  

  

   

 

 

 

Syftet var att 

undersöka och 

utvärdera lidande av 

symtom, och 

livskvalitet hos 

turkiska patienter med 

bröstcancer som 

genomgick 

cellgiftsbehandling. 

Patienternas 

tillfredställelse med 

vården fastställdes 

också för att undersöka 

förhållandet mellan 

hälsorelaterad 

livskvalitet och valda 

kliniska- och 

demografiska 

egenskaper. 

 

Patientperspektiv 

 

Kvantitativ 

tvärsnittsudie med ett 

beskrivande 

tillvägagångssätt. 142 

patienter med 

bröstcancer som 

genomgått minst en 

omgång med 

cellgiftsbehandling 

tillfrågades.  Av 

dessa valdes 37 

patienter bort av olika 

anledningar. Efter ett 

muntligt medgivande 

fyllde deltagarna i 

anonyma 

frågefomulär som 

sedan utgjorde 

studiens data. Datan 

analyserades med 

hjälp av ett 

datorprogram för 

statistisk analys 

(SPSS version 11.0). 

 

 

Det patienterna uppfattade som 

påverkades mest negativt av 

cancerbehandlingen var deras 

emotionella välbefinnande.  

Patienter uppgav rädsla för döden, 

nedstämdhet och oro för den egna 

hälsan. Generellt var patienterna 

tillfredställda med den omvårdnad 

de mottagit på sjukhuset. En 

positiv korrelation sågs mellan 

den totala skattnigen från 

Newcastle Satisfaction with 

Nursing Scale och skattning kring 

socialt- och familjerelaterat 

välbefinnande. Patienter med 

bröstcancer har rädslor och oro 

kring den egna hälsan och 

behöver stöd under tiden de 

genomgår cellgiftsbehandling för 

att kunna hantera de negativa 

effekter behandlingen medför. 

 

 
Medel 

 

Carroll, J.K., 

Humiston, S.G., 

Meldrum, S.C., 

Salamone, C.M., 

Jean-Pierre, P., 

Epstein, R.M. & 

Fiscella, K. 

 

Patients’ experiences 

with navigation for 

cancer care 

 

Patient Education and 

Counseling 

 

2010 

 

USA 

 

 

Syftet var att 

undersöka hur 

navigering kan 

användas för att 

bedöma och reducera 

hinder för adekvat 

hälso- och sjukvård 

och hur den påverkar 

patientens syn på 

kvalitén av sin 

cancervård. 

 

Patientperspektiv 

 

Randominiserad 

kontrollstudie (RCT), 

där 35 patienter 

intervjuades genom 

semistrukturerade 

intervjuer. Resultatet 

analyserades genom 

infuencer från 

grounded theory.  

 

Det framkom att emotionellt stöd, 

problemlösning, hjälp med 

informaionbehov samt 

samordning av cancervården 

ansågs som viktiga för 

patienterna.  

 

 
Hög 

 

Dowling, M. 

 

 

Syftet var att 

undersöka betydelsen 

av sjuksköterska-

 

Fenomenologisk 

filosofisk 

hermeneutisk design 

 

Resultatet visade tre huvudteman: 

uppleva, utveckla samt resultat av 

intimitet. Relationen mellan 

 
Hög 



 

 

 

The meaning of 

nurse–patient 

intimacy in oncology 

care settings: From 

the nurse and patient 

perspective 

 

European Journal of 

Oncology Nursing 

 

2008 

 

Irland 

 

patient relation inom 

cancervården. 

 

Sjuksköterske-

patientperspektiv 

 

och analys. Där 23 

sjuksköterskor och 30 

patienter (19 kvinnor 

& 11 män) 

intervjuades.  

 

 

sjuksköterska och patient ses som 

en process, som startar vid första 

mötet.  

Sjuksköterskans grad av empati 

för patienten baseras på hur väl 

hon kan identifiera sig med 

patientens situation. 

En ömsesidig öppenhet ledde 

fram till en profesionell 

vänskaplig roll där sjuksköterskan 

upplever den nära relationen som 

något posetivt. 

 

 

Fitch, M.I., Miller, 

D., Sharir, S. & 

McAndrew, A.  

 

Radical cystectomy 

for bladder cancer: A 

qualitative study of 

patient experiences 

and implications for 

practice 

 

Canadian Oncology  

Nursing Journal 

 

2010 

 

Kanada 

 

Syftet med denna 

studie var att få en 

bättre förståelse för 

erfarenheter av 

individer som har 

genomgått radikal 

cystektomi på grund av 

blåscancer. 

 

Patientperspektiv 

 

Studien har användt 

sig av en beskrivande 

kvalitativ design. 

 

13 män och 9 kvinnor 

intervjuades genom 

fördjupade 

fokusgrupper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patienten beskrev att de varit i 

chock på grund av diagnosen, att 

de fått för lite information om sin 

cancersjukdom och att de ansåg 

att rak kommunikation var viktigt. 

De upplevde att de fick försöka 

anpassa sina liv efter operationen 

som även innebar en förändring 

av kroppsbilden, sexuella 

relationer. Dessa biverkningar 

accepterades så småningom 

För att kunna anpassa sig efter 

operationen var stödet från vänner 

och familj viktigt. Tydlig 

information om 

behandlingsalternativ samt 

behovet av att få en 

individbaserad omvårdnad, 

efterfrågades. 

 

 
Hög 

 

Laidsaar-Powell, R., 

Butow, P., Bu, S., 

Charles, C., Gafni, 

A., Fisher, A. & 

Juraskova, I. 

Family involvement 

in cancer treatment 

decision-making: A 

qualitative study of 

patient, family, and 

clinician attitudes 

and experiences 

Patient Education and 

Counseling 

2016 

Australien 

 

Att kvalitativt 

undersöka hur läkare, 

sjuksköterskor, 

patienter och 

familjemedlemmars 

tidigare erfarenheter 

och attityder kring 

familjeinvolvering i 

beslutsfattning.  

 

Sjuksköterske-patient-

familj- läkarperspektiv 

 

Kvalitativ studie där 

30 patienter med 

cancer, 33 

familjemedlemmar, 

10 

onkologisjukskötersk

or och 11 onkologer 

intervjuades genom, 

semistrukturerade 

intervjuer analyserats 

med hjälp av 

analysprogrammet 

SPSS. 

Analysmetoden som 

använts är en 

ramanalys. 

 

 

 

I resultatet framkom tre teman: 

hur familjen invoveras i 

beslutsfattningsprocessen, 

attityder kring familjer invovering 

i beslutsfattningsprocessen och 

faktorer som influerar 

familjeinvolvering. 

 

 

 
Hög 



 

 

 

Martinez Tyson, D., 

Paul Jacobsen, P. & 

Meade, C. 

 

Understanding the 

Stress Management 

Needs and 

Preferences of 

Latinas Undergoing 

Chemotherapy  

 

Journal of Cancer 

Education 

 

2016 

 

USA 

 

 

Studiens syfte är att ge 

en insikt i vardagliga 

problem hos 

Sydamerikanska 

patienter i USA, som 

genomgår behandling 

mot cancer. 

 

Patient-

vårdgivarperspektiv 

 

En formativ kvalitativ  

Studie, där två 

fokuskgrupper med 

totalt 13 deltagare 

och 20 stycken 

djupintervjuer 

använts, för att få 

fram data.  Datan 

kodades manuelt för 

att sedan analyseras 

med hjälp av tematisk 

analysform.  

 

25 (64 %) av deltagarna uppgav 

att de inte fått någon stöttning 

från vårdpersonal i hur de kunde 

hantera stress relaterat till 

cellgiftsbehandlingen. Av dem 

upplevde 96 % att ett sådant stöd 

hade varit betydelsefullt för dem. 

Vardagliga bekymmer som 

framkom hos deltagarna var 

relaterade till att de inte kunde 

tillgodose sina familjers behov 

under tiden de fick behandling, 

samt att de saknade sina familjer 

som en källa för emotionellt stöd.  

De framkom att behandlingen gav 

upphov till rädslor relaterat till 

biverkningar. Många deltagare 

hade utvecklat egna tekniker för 

att reducera behandlingsrelaterad 

stress, som fysisk aktivitet, att 

läsa sig till information om 

diagnos och behandling, att titta 

på tv och lyssna på musik. 

 

 
Hög 

 

Mårtensson, G., 

Carlsson, M. & 

Lampic, C. 

 

Are cancer patients 

whose problems are 

overestimated by 

nurses less satisfied 

with their care? 

 

European Journal of 

Cancer Care 

 

2010 

 

Sverige 

 

 

Huvudsyftet var att 

undersöka hurvida 

patienter med cancer 

och sjuksköterskor 

uppfattade patienternas 

situation på liknande 

sätt och om det hade 

någon inverkan på hur 

nöjda de var med den 

vård de fick. 

Ytterligare ett syfte var 

att beskriva hur nöjda 

patienterna var med 

vården i förhållande 

till deras emotionella 

lidande.  

 

Patientperspektiv 

 

Prospektiv 

jämförande kvalitativ 

design. 82 Patient-

sjuksköterskepar 

rekryterades 

bestående av, en 

nyinlagd patient med 

cancer och en 

ansvarig 

sjuksköterska, som 

följdes under tre 

dagar.  Samförstånd 

mellan de 

individuella 

deltagande paren 

analyserades, på så 

sätt fick författarna 

fram olika 

undergrupper. 

Beskrivande statistik 

användes sedan i 

analysen för att 

besvara syfte två. 

 

 

Att sjuksköterskor överskattade 

patienternas problem påverkade 

inte om patienterna var nöjda med 

vården eller ej. De patienter vars 

sjuksköterskor underskattade 

deras depressiva problem 

upplevde sig mindre nöjda med 

vården.  

 
Hög 

 

Mårtensson, G., 

Carlsson, M. & 

Lampic, C. 

 

Do Oncology Nurses 

Provide More Care 

to Patients With High 

Levels of Emotional 

Distress? 

 

Undersöka 

sjuksköterskors 

planering och 

genomförande av 

individualliserad 

patientvård i relaterat 

till patienters 

emotionella stressnivå, 

vilket bedömts av en 

 

Prospektiv 

jämförande kvalitativ 

design.  90 sköterske-

patientpar 

rekryterades, 81 

kvarstod efter tre 

dagar. Paren följdes 

med hjälp av 

frågeformulär. 

 

Sjuksköterskor identifierade en 

mångfald av emotionella problem 

bland patienter och planerade 

individuella 

omvårdnadsinterventioner. 

Sjuksköterskans och patientens 

uppfattning av den genomförda 

vården visade på svag korrelation 

mellan individualliserade 

 
Hög 



 

 

 

Oncology Nursing 

Forum 

 

2010 

 

Sverige 

 

 

 

sjuksköterska, och 

hurvida sjuksköterskor 

och patienter har 

samma uppfattning om 

genomförandet av 

vården. 

 

Sjuksköterske- och 

patientperspektiv 

 

Utfallsmått var 

sjuksköterskors 

identifikation av 

patienters emotionella 

bekymmer, 

vårdpalnering, samt 

sjuksköterske -

patientskattning av 

genomförd vård.  

Sjuksköterskor 

beskrev patienters 

emotionella problem i 

ett öppet svarsformat 

som analyserades för 

att sorteras kvalitativt 

i sju kategorier.  

 

planerade interventioner och 

sjuksköterskors allmäna 

omvårdandsbeteende. Undantaget 

var att sjuksköterskans 

självskattning inte indikerade 

några skillnader i 

omvårdnadsbeteendet riktat till 

mer eller mindre ängsliga 

patienter. Sjuksköterskor 

rapporterade att de gav patienter 

med högre emotionellt lidande 

tröst mer frekvent. Detta 

bekräftades inte i 

patentskattningarna.  

 

 

Nixon, A. & 

Narayanasamy, A. 

 

The spiritual needs of 

neuro-oncology 

patients from 

patients’ perspective 

 

Journal of Clinical 

Nursing 

 

2010 

 

Storbritannien 

 
 

 

Syftet med studien är 

att identifiera 

patienters andliga 

behov när de vårdas på 

en neuro-onkologisk 

avdelning och belyser 

deras upplevelse av 

hur sjuksköterskor 

stöttar ovan nämnda 

behov.  

 

Patientperspektiv 

 

  

En kvalitativ studie 

där en kritisk 

incident-teknik 

använts för en 

fördjupad förståelse 

av fenomenet som 

studerats.  

En mallananlys 

användes för att där 

menigsfulla fynd 

lyftes ut och 

katigoriserades i ett 

resultat.  Deltagarna 

utgjordes av 21 

patienter som 

diagnostiserats med 

hjärntumör, som 

svarade på ett 

fågeformulär.  

 

 

Resultatet visade att 

sjuksköterskor i vissa fall brister i 

att uppmärksamma och tillgodose 

patienters spirituella behov.  

 
Hög 

 

Panteli, V. & 

Patistea, E.  

 

Assessing patients’ 

satisfaction and 

intensity of pain as 

outcomes in the 

management of 

cancer-related pain 

 

European Journal of 

Oncology Nursing 

 

2007 

 

Grekland 

 

Syftet med studien var 

att undersöka 

kvaliteten av den 

smärthantering som 

erbjöds patienter på en 

onkologavdelning i 

Grekland.  

 

Patientperspektiv 

 

 

Beskrivande 

korrelationsstudie, 

vilket innebär att 

forskaren försöker 

avgöra ett samband 

mellan två variabler.  

70 patienter med 

cancersjukdom valdes 

ut från de tre 

sjukhusen som deltog 

i studien. De fick 

svara på två olika 

frågeformulär där 

svaren sedan delades 

upp med hjälp av ett 

statistiskt 

datorprogram och 

analyserades slutligen 

med hjäp av 

innehållsanalys. 

 

 

Trots att patienterna uppgav höga 

smärtnivåer vilket indikerade 

otillräcklig smärtlindring, uppgav 

de ändå en hög grad av 

tillfredställelse med hantering av 

smärta samt den vår de mottagit. 

Många samband och olikheter 

hittades mellan de undersökta 

variablerna. Sjuksköterskorna 

hade utvecklat ett gott 

kommunikativt och- terapeutiskt 

förhållande med patienterna. 

 

 
Medel 



 

 

 

Pedersen, B., 

Koktved, D.P., & 

Nielsen, L.L. 

 

Living with side 

effects from cancer 

treatment – a 

challenge to target 

information 

 

Scandinavian Journal 

of Caring Sciences 

 

2013 

 

Danmark 

 

 

Studiens syfte var att 

undersöka patienters 

erfarenheter av hur 

biverkningar från 

cancerbehandling 

påverkar vardagen, 

samt vilka behov som 

finns av information 

för att hantera 

biverkningarna.  

 

Patientperspektiv  

 

En kvalitativ studie 

med fenomenologisk-

hermaneutisk ansats, 

där data samlades in 

via semistrukturerade 

intervjuer med nio 

deltagare. 

 

Resultatet visar att patienters 

vardag i stor utsträckning 

påverkas av biverkningar från 

cancerbehandlingen. De upplever 

att biverkningarna ger upphov till 

en känsla av förlorad kontroll och 

att de känner sig oerfarna i den 

situationde befinner sig. Deras 

verkliga behov har svårt att 

komme fram pågrund av bristande 

kontinuitet i vårdandet. På grund 

av att den information de får är 

svårtolkad, har det ett behov av 

informationsstöd från 

vårdperonalen.  

 

 

 
Hög 

 

Piredda, M., 

Bartiromo, Capuzzo, 

M.T., Matarese, M. 

& Grazia De Marinis, 

M. 

 

Nursing care 

dependence in the 

experiences of 

advanced cancer 

Inpatients 

 

European Journal of 

Oncology Nursing 

 

2016 

 

Finland 

 

 

Syftet med studien var 

att beskriva patienter 

med obotlig cancer och 

deras erfarenhet av 

vårdberoendet på 

sjukhus och vilka 

faktorer som påverkar 

nivån av 

vårdberoendet. 

 

Patientperspektiv 

 

Kvalitativ studie med 

en fenomenologisk 

design där 13 

patienter (9 kvinnor 

& 4 män) 

intervjuades face to 

face. 

 

 

 

I resultatet kom tre centrala teman 

upp: vårdberoendet ger ny 

betydelse för livet, vården botar 

den vårdberoende patienten samt 

aktiv anpassning av 

vårdberoende. 

Det meningsfulla med 

vårdberoendet var möjligheten för 

patienterna att bli medvetna om 

att de kan ses som ett subjekt och 

objekt för vården.  

 

 
Hög 

 

Phelps, A.C., 

Lauderdale, K.E., 

Alcorn, S., Dillinger, 

J., Balboni, M.T., 

Van Wert, M., 

Vander Weele, T.J. & 

Balboni, T.A. 

 

Addressing 

Spirituality Within 

the Care of Patients 

at the 

End of Life: 

Perspectives of 

Patients With 

Advanced Cancer, 

Oncologists, and 

Oncology Nurses 

 

Journal of Clinical 

Oncology 

 

Då det ingår i 

nationella riktlinjer att 

uppmärksamma 

patienternas religösa 

och andliga behov, är 

syftet med studien att 

att undersöka behovet 

av andlig vård vid 

livets slut. 

 

Patient-, läkare- och 

sjuksköterskeperspekti

v 

 

Kvantitativ- kvalitativ 

studie. De 

semistrukturerade 

intervjuerna 

analyserades 

kvalitativt medans de 

webbbaserade 

frågeformulären 

analserades 

kvantitativt. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer gjordes 

med 68 patienter. 

204 läkare och 114 

sjuksköterskor blev 

kontaktade via mail 

att genomföra ett 

webbaserat 

frågeformulär. 

 

Resultatet visade på fördelar med 

andlig vård som inkluderade att 

stötta patienternas emotionella 

välbefinnande vilket även hade 

positiv effekt på vårdrelationen. 

Invändningar mot andlig vård 

ledde många gånger till en 

arbetsrollskonflikt. Deltagarnas 

syn på en positiv andlig vård 

innebar att den skulle vara 

frivillig, individanpassad, stödja 

patienternas andlighet samt 

möjliggöra närvaron av en  präst 

 
Medel 



 

 

 

2012 

 

USA 

 

 

Schmid-Büchi, S., 

Halfens, R. J.G., 

Müller, M., Dassen, 

T. & van den Borne. 

B.  

 

Factors associated 

with supportive care 

needs of patients 

under treatment for 

breast cancer 

 

European Journal of 

Oncology Nursing 

 

2013 

 

Schweitz 

 

 

Skapa insikt i behov av 

stöttande vård och 

symtom symtom 

relaterade till 

cancerbehandling- och 

avgöra faktorer 

associerade med behov 

av stöttande vård. 

 

Patientperspektiv 

 

 

Tvärsnittsstudie där 

175 kvinnliga 

patienter med 

bröstcancer 

rekryterades från två 

sjukhus i Zürich. 

Standardiserade 

instrument i form av 

olika frågeformulär 

relaterade till bland 

annat stöd, symtom 

depression och oro 

användes. Ett 

datorprogram för 

statistisk analys 

(SPSS 15.0) användes 

för att analysera 

insamlad data.  

 

 

Det patienter mest behövde hjälp 

med var psykologiska probelm. 

Många patienter led av 

behandlingsrelaterde symtom. En 

majoritet (56.2%) av patienterna 

led av smärta, (24.1%) av ångest 

och (12.1%) av depression. 

Faktorer förknippade med 

stöttande behov var fysisk och 

social nedsättning, förändrad 

kroppsbild, smärta, ångest och 

depression, svagt socialt stöd och 

konflikter i patienternas 

personliga förhållanden.  

 

 
Hög 

 

Spears, J. 

 

Emotional support 

given by ward-based 

nurses 

to sarcoma patients 

 

European Journal of 

Oncology Nursing 

 

2008 

 

England 

 

Att undersöka det 

emontionella stödet 

från sjuksköterskor 

som vårdar patienter 

med sarkom. 

 

Patientperspektiv 

 

Fenomenologisk 

design. 

 

5 patienter 

intervjuades genom 

en face-to-face 

semistrukturerade 

intervjuer som sedan 

analyserades med 

hjälp av 

innehållsanalys.  

 

Resultatet visade att det fanns 

händelser där stödet från 

sjuksköterskor var både gynnsamt 

eller misslyckat. Sex viktiga 

teman skapades utifrån vad som 

var viktigt för patienterna, där 

beteendet stod i fokus. 

Det övervägande temat handlade 

om att patienterna skulle 

identifiera sina behov och känslor, 

inkluderat betydelsen av 

sjuksköterskans bemötande vid 

ementionellt stöd vid första 

kontakt på enheten. Det framkom 

även att sjuksköterskorna gav ett 

bra stöd till patienterna. 

Motsatsen visade att en del 

patienter upplevde stödet som 

stressande, att de blev störda samt 

hade en negativ inverkan på deras 

känslomässiga välbefinnande. 

 

 
Hög 

 

Walker, L.M. & 

Robinson, J.W.  

 

Qualitative 

Exploration of 

Healthcare 

Relationships 

Following Delayed 

Diagnosis of Ovarian 

Cancer and 

Subsequent 

 

Syftet var att 

undersöka rollen av 

stöttande-uttryckande 

gruppterapi (SEGT) 

för att underlätta 

utvecklingen och 

kvalitén på 

vårdrelationer hos 

patienter emd 

äggstockscancer. 

 

 

Studien har en 

kvalitativ design, där 

de användt sig av 

Grounded Theory och 

ett jämförande 

tillvägagånssätt.  

6 patienter och 3 

sjuksköterskor var 

intervjuade genom 

semi-strukturerade 

intervjuer.  

 

Om patienter uppfattade händelser 

kring diagnostieken som negativ, 

påverkade det även kvalitén på 

vårdrelationen med 

vårdpersonalen. 

Samband sågs mellan en positiv 

utveckling av vårdrelationen med 

de patienter som deltagit i SEGT, 

då patienterrna upplevde att de 

kunde kommunicera lättare med 

vårdpersonal efteråt och det 

 
Hög 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 – Sökresultat  

 

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Valda 

artiklar 

Participation in 

Supportive-

Expressive Group 

Therapy 

 

Oncology Nursing 

Forum 

 

2009 

 

USA 

 

Patientperspektiv  påverkade även deras delaktighet 

i vården positivt.   

 

 

 

 

 

 

Wei, C., Nengliang, 

Y., Yan, W., Qiong, 

F. & Yuan, C.  

 

The patient–provider 

discordance in 

patients’ needs 

assessment: a 

qualitative study in 

breast cancer 

patients receiving 

oral chemotherapy  

 

Journal of Clinical 

Nursing 

 

2016 

 

China 

 

 

Syftet var att utforska 

de olika perspektiven 

hos patienter och 

sjukvårdspersonal 

och deras bedömning 

av stödjande 

vårdbehov hos 

bröstcancerpatienter 

som får 

oral 

cellgiftsbehandling. 

 

Läkare- sjuksköterske- 

och patientperspektiv 

 

 

En beskrivande 

kvalitativ design samt  

 

9 patienter, 4 

onkologer och 4 

onkolog 

sjuksköterskor var 

intervjuade genom 

fördjupade 

semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Fyra teman framkom från 

intervjuerna. Dessa var 

information/kunskap, socialt stöd, 

kommunikation, och 

symtomhantering. 

Patienter efterfrågade 

uppmuntrande information från 

vårdpersonal. Vårdepersonal 

tycket att patienterna behövde 

mer information om effekter och 

säkerhet.  Patienter upplever att få 

stöd från medpatienter som 

positivt, medans vårdpersonal 

anser att stöd från familj och 

vänner redan finns.  Patienter 

uppskattar spirituellt stöd, medans 

läkare ser det som viktigare att 

öka patienternas tillgivenhet till 

sin medicinering.  
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