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Bakgrund: Allt fler människor får cancer. Förlängd överlevnad och förbättrade 

behandlingsmöjligheter innebär att många människor lever med kvarstående bieffekter och 

följder av sjukdom och behandling. För att förebygga och minska dessa behövs 

cancerrehabiliterande åtgärder som syftar till att hjälpa människor att må så bra som möjligt. 

Cancerrehabilitering kräver samverkan mellan olika yrkeskategorier. Behov av 

cancerrehabilitering bör kontinuerligt bedömas och kontaktsjuksköterskan har ett 

övergripande ansvar. Syfte: Beskriva kontaktsjuksköterskors erfarenheter av att 

uppmärksamma behov av cancerrehabilitering. Metod: Kvalitativ metod med induktiv 

ansats och kvalitativ innehållsanalys har använts. Tre fokusgruppsintervjuer har genomförts 

med totalt tolv deltagare. Resultat: Ur dataanalysen framträdde tre kategorier, Partnerskap, 

Professionellt förhållningssätt och Organisatoriska förutsättningar med nio tillhörande 

underkategorier. Konklusion: För att cancerrehabiliteringsbehov ska kunna 

uppmärksammas i högre utsträckning behöver kontaktsjuksköterskor utveckla ett 

personcentrerat och hälsofrämjande förhållningssätt samt sin kommunikativa förmåga. De 

organisatoriska förutsättningarna behöver förbättras och det behövs lokala rutiner och 

riktlinjer som ger kontaktsjuksköterskor stöd och vägledning för hur uppmärksammade 

cancerrehabiliteringsbehov ska omhändertas. Samarbetet mellan olika yrkeskategorier 

behöver utvecklas så att cancerrehabiliteringsbehov bättre kan uppmärksammas och mötas. 

Reflektion anses värdefull för att kunna utvecklas och kan bidra till att åstadkomma 

förbättringar.    



 

 

ABSTRACT 

Title:  Contact nurses' experience of paying attention to the needs of cancer 

rehabilitation 

 

Author:  Fagerlind, Pernilla; Stjernetun, Björn 

 

Department:  School of Health and Education, University of Skövde 

 

Course:  Master Degree Project in Nursing, OM805A, 15 ECTS 

 

Supervisor:  Svanström, Rune 

 

Examiner: Wilhsson, Marie 

 

Pages: 37 

  

Keywords: cancer, cancer rehabilitation, contact nurse 

__________________________________________________________________ 

 

Background: The number of people diagnosed with cancer increase. Improved treatment 

options result in prolonged survival which means that many people are living with side 

effects and consequences of cancer and its treatment. To prevent and decrease these 

consequences, cancer rehabilitation is required, and it aims to help people feel as well as 

possible. Cancer rehabilitation requires collaboration between the different professions. The 

contact nurse should continuously pay attention to the needs of cancer rehabilitation. Aim: 

To describe contact nurses experiences of paying attention to the needs of cancer 

rehabilitation. Method: Qualitative method with inductive approach and qualitative content 

analyze has been used. Three focus groups interview with twelve participants have been 

completed. Results: Three categories emerged, Partnership, Professional approach and 

Organizational conditions, with nine sub categories. Conclusion: The contact nurses have 

to develop a person centered and a health promotive approach as well as the communication 

skills to be able to pay attention to the cancer rehabilitation needs in a greater extent. The 

organizational conditions have to be improved and it requires local guidelines to direct how 

cancer rehabilitation needs should be taken care of.  The different professions categories 

have to develop their collaboration to be able to pay attention and meet the needs of cancer 

rehabilitation in a better way. Reflection may be valuable and can contribute to the 

improvements. 
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INLEDNING 

 

Allt fler människor får cancer (International Agency for Research on Cancer [IARC], 2018;  

Socialstyrelsen, 2018). Förlängd överlevnad och förbättrade behandlingsmöjligheter 

(Cancerfonden & Socialstyrelsen i samverkan, 2018) innebär att många människor som har 

eller har haft cancer lever med kvarstående bieffekter och följder av sjukdom och behandling 

(SOU 2009:11). För att förebygga och minska dessa behövs cancerrehabiliterande åtgärder. 

Cancerrehabilitering innefattar allt som görs för att hjälpa människor att må så bra som 

möjligt före, under och efter cancer. Behov av cancerrehabilitering bör återkommande 

bedömas och kontaktsjuksköterskan har ett övergripande ansvar för detta (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2014, 2019; Regionalt Cancercentrum Väst, 2018). 

Cancerrehabiliteringsbehov behöver uppmärksammas och tillgodoses i högre utsträckning 

för att människor ska kunna få stöd och hjälp som behövs för att de ska må bättre. Det är 

därför viktigt att öka kunskapen om kontaktsjuksköterskors erfarenhet av att uppmärksamma 

cancerrehabiliteringsbehov.  Cancervården har en viktig roll i att förebygga och lindra 

följderna av cancersjukdom och dess behandling. 

BAKGRUND 

 

Cancer    

Insjuknandet av cancer ökar stadigt. År 2018 beräknades 18,1 miljoner människor 

internationellt att insjukna i någon form av cancer (IARC, 2018).  Även i Sverige ökar antalet 

personer som insjuknar i någon form av cancer (Cancerfonden & Socialstyrelsen i 

samarbete, 2018). År 2040 beräknas över 100 000 personer i Sverige insjukna i cancer 

(Cancerfonden, 2016) vilket kan jämföras med år 2016 då 64 107 personer insjuknade 

(Cancerfonden & Socialstyrelsen i samarbete, 2018). Denna ökning av cancer bedöms bero 

på en allt mer åldrande population samt förändrade levnadsvanor bland höginkomstländer. 

 

Den vanligaste cancerformen globalt är lungcancer hos män och bröstcancer hos kvinnor 

(IARC, 2018). I Sverige är den vanligaste cancerformen prostatacancer hos män och 

bröstcancer hos kvinnor (Cancerfonden & Socialstyrelsen i samarbete, 2018). Cancer är ett 

samlingsnamn för många olika sjukdomar. Cancer kan uppstå i olika delar av kroppens 

vävnader och organ. Sjukdomarna kan ha varierande symtom och de kan behöva behandlas 

på olika sätt. Prognosen ser inte heller likadan ut. Det cancersjukdomarna har gemensamt är 

att de uppstår på grund av att en eller flera celler förändras och delar sig okontrollerat. Hur 

en cancersjukdom utvecklas beror på vilken sorts cancer det rör sig om.  

 

Att fastställa orsaken till varför en människa får cancer är svårt då det ofta är flera faktorer 

som har betydelse för utvecklingen av cancer (Cancerfonden & Socialstyrelsen i samarbete, 

2018). Det finns evidens för att vart tredje fall av cancer kan förebyggas genom förändrade 

levnadsvanor, kost, alkohol, vikt, motion och rökning. Hur cancersjukdomen ska behandlas 

beror på vilken sorts cancer det är och hur egenskaperna hos cancertumören ser ut. Ofta är 

det frågan om kirurgisk behandling, strålbehandling, cytostatikabehandling och eller annan 

läkemedelsbehandling. Behandlingarna kombineras många gånger för att ha så god effekt 

som möjligt. 
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Prognosen för cancerpatienter i Sverige har sedan början på 1970-talet utvecklats i positiv 

riktning. Behandlingarna blir allt effektivare och för många cancerdiagnoser innebär det att 

fler botas och fler kommer leva allt längre (Cancerfonden & Socialstyrelsen i samarbete, 

2018). Människor som haft cancer har ofta svårt att återgå till en vardag igen efter cancer 

och avslutad behandling De har många gånger kvarstående besvär orsakade av sjukdom och 

behandling (Wells et al., 2008; Schoormans et al., 2018). Cancervården har en viktig roll i 

att försöka förebygga och lindra följderna av cancersjukdom och dess behandling (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2014, 2019; Regionalt cancercentrum väst, 2018).   

Cancervård   

Dagens cancervård tenderar fortfarande att präglas av biomedicinskt synsätt med fokus på 

diagnos och behandling (Handberg, Thorne & Maribo, 2018).  Medicinsk behandling har 

förbättrats, men frågor som rör psykosocial situation och cancerrehabilitering har inte 

uppmärksammats i särskilt stor utsträckning vare sig i verksamheten eller i forskning (SOU 

2011:15). Många personer med cancer är nöjda med medicinsk vård, men upplever brister i 

det psykologiska stödet eller i den information de erhåller i samband med cancerdiagnosen 

(Jangland, 2011). Att diagnostiseras med cancer är ofta svårt och traumautsikt för personen 

som insjuknar och innebär många gånger såväl fysiska, sociala, psykiska som existentiella 

problem (Mahler & Hansen, 2011). Den nationella cancerstrategin (SOU 2009:11) betonar 

betydelsen av cancerrehabiliteringsinsatser och det innefattar psykosocialt stöd. 

Cancervården står inför utmaningen att möta dessa ökade behov av stöd och hjälp, med 

cancerrehabilitering under och efter genomgången behandling (SOU 2009:11). 

 

 Cancervården har stor betydelse för kvinnor som drabbats av bröstcancer (Lilliehorn, 2013) 

och det antas gälla även för personer med andra cancerformer. Det är mycket mer än den 

medicinska behandlingen som är betydelsefullt. Personer med cancer behöver bemötas i hela 

sin utsatthet vilket även har en psykologisk och existentiell dimension. De behöver erhålla 

en inre upplevelse av att vården har en plan för att hjälpa vilket bidrar till att skapa trygghet. 

Det innebär att vården behöver kunna möta behov av tillgänglighet, anpassad information, 

kontinuitet och pålitlighet samt ge ett engagerat, respektfullt och ärligt bemötande. Det är 

bara genom den sammanlagda erfarenheten av möten i vården som känsla av att det finns en 

stödjande och hjälpande plan. De personliga mötena är betydelsefulla men även skriftlig 

informationen och den fysiska miljön bidrar och det är tillsammans som det kan skapa 

trygghet och lugn. Om den sammanlagda upplevelsen däremot inte är tillräckligt positiv 

erhålls ingen känsla av att vården har en plan för att hjälpa och då känner sig personen med 

cancer osäker och otrygg (ibid). Vårdpersonals inställning och bemötande har stor betydelse 

för människors upplevelse av vården (Jangland, 2011). Brister i bemötande gör att 

förtroendet för vården tappas och det skapar osäkerhet, onödig oro och lidande hos personer 

som behöver vård. Cancerrehabiliterande insatser behövs för att hjälpa personer med cancer 

att må så bra som möjligt och att komma tillbaka och upprätthålla en fungerande vardag 

(Regionala Cancercentrum i samverkan, 2014, 2019; Regionalt Cancercentrum Väst, 2018).   

Cancerrehabilitering    

Synen på cancerrehabilitering är under förändring och utveckling. Utvecklingen går från att 

rehabiliteringsinsatser tidigare främst sattes in efter avslutad behandling eller vid 

uppkommen skada till att nu sträva mot att redan från diagnos och framåt förebygga problem 
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(SOU 2011:15). Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och minska fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella följder av cancersjukdom och dess behandling (Regionala 

Cancercentrum i samverkan, 2014, 2019; Regionalt cancercentrum väst, 2018). Insatserna 

ska ge personer med cancer stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt. Målet 

är att alla personer med cancer ska få möjlighet till rehabiliteringsinsatser utifrån sin unika 

situation, sina behov och egna resurser, vilka kan skifta under och efter sjukdomstiden. 

Personer med cancer ska därför återkommande bedömas av i första hand 

kontaktsjuksköterska och läkare avseende behov av cancerrehabilitering.  De ska informeras 

om vilka cancerrehabiliteringsbehov som är vanliga och vilka rehabiliteringsinsatser som 

erbjuds. Cancerrehabilitering är aktuellt från misstanke om cancer och framåt (ibid). Att 

bedöma cancerrehabiliteringsbehov är komplicerat och bör också av den anledningen göras 

upprepade gånger (Handberg, Thorne & Maribo, 2018).  Cancerrehabiliteringsbehov hos 

personer med cancer är många gånger komplexa och av både fysisk, psykisk, social och 

existentiell karaktär, vilket stärker behovet av samarbete mellan olika professioner. Det 

behöver därför finnas ett cancerrehabiliteringsteam (Regionala cancercentrum i samverkan, 

2014, 2019; Regionalt cancercentrum väst, 2018). 

Cancerrehabiliteringsteam 

I ett cancerrehabiliteringsteam ska läkare, kontaktsjuksköterska, kurator, arbetsterapeut, 

dietist och fysioterapeut ingå (Regionala cancercentrum i samverkan, 2014, 2019; Regionalt 

Cancercentrum Väst, 2018). Det handlar om att samla den kompetens som behövs för att ur 

ett helhetsperspektiv stödja och hjälpa personer med cancer att må så bra som möjligt. Det 

är cancerrehabiliteringsbehov i den berörda patientgruppen som är utgångspunkt för vilka 

professioner som ska ingå i teamet. Teamet som ansvarar för cancerrehabilitering ansvarar 

även för cancerbehandlingen (Beck- Friis, 2016; Regionala cancercentrum i samverkan, 

2014, 2019; Regionalt Cancercentrum Väst, 2018). Cancerrehabilitering och cancervård 

kräver multiprofessionellt teamarbete (Regionala cancercentrum i samverkan, 2014, 2019; 

Regionalt Cancercentrum Väst, 2018).  

 

Ett multiprofessionellt team består av personer från olika kunskapsområden och professioner 

som arbetar tillsammans över organisatoriska gränser mot ett gemensamt mål (Beck- Friis, 

2016). I ett multiprofessionellt team sker dock ofta arbetet individuellt och fokus ligger på 

egen specifik uppgift och det är inte så mycket fokus på den sammanlagda kompetens som 

finns att tillgå i teamet. Ett interprofessionellt team skiljer sig från det multiprofessionella 

teamet eftersom det har ett annat arbetssätt. I det interprofessionella teamet ligger ett 

tydligare fokus på samarbete, kommunikation och planering. Beslut tas gemensamt och 

effekten av det teamet åstadkommer tillsammans blir större än det var och en skulle kunna 

åstadkommit (Thylefors, Persson & Hellström, 2005). Cancerrehabiliteringsteamet bör 

därför arbeta interprofessionellt för att kunna åstadkomma mer tillsammans. 

Cancerrehabiliteringsteamet bör träffas regelbundet för att samverka kring 

cancerrehabilitering. Kontaktsjuksköterskan har en viktig roll i cancerrehabiliteringsteamet 

och har genom den ofta nära kontakten med personer med cancer en kännedom om var och 

ens unika situation, behov och resurser (Regionala cancercentrum i samverkan, 2014, 2019; 

Regionalt Cancercentrum Väst, 2018).   
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Kontaktsjuksköterska    

Kontaktsjuksköterskan är en fast kontaktperson som ger stöd, står för kontinuitet och har det 

övergripande ansvaret under hela vårdkedjan för personer med cancer (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2014, 2019; Regionalt cancercentrum väst, 2018). Flera studier 

visar på att kontaktsjuksköterskans stödjande och vägledande funktion är central i 

cancervården (Fontes & Alwin, 2008; Wells et al., 2008; Mahler & Hansen, 2011). 

Kontaktsjuksköterskans funktion att vägleda och ge råd skapar en känsla av kontinuitet och 

sammanhang genom cancerbehandlingen (Mahler & Hansen, 2011; Salander, Isaksson, 

Granström & Laurell, 2016). Kontinuitet och tillgänglighet är viktigt för personer med 

cancer.  Det innebär att en relation kan byggas upp mellan sjuksköterska och personen med 

cancer och det kan stärka personens förmåga att hantera sin situation (Browall, Koinberg, 

Falk, Wijk, 2013; Pedersen, Koktved & Nielsen, 2013). För att personen med cancer ska 

kunna uppleva trygghet, tröst, vänskap och känna sig sedd behöver kontaktsjuksköterskan 

skapa en relation och aktivt engagera sig i samtal (Fontes & Alwin, 2008). Existentiella 

funderingar är vanligt hos personer med cancer. Tid för att möta personers existentiella 

funderingar och behov av att utrycka och dela sina tankar måste avsättas. 

Kontaktsjuksköterskor har en viktig uppgift i att lyssna och försöka bemöta personerna där 

de befinner sig (Browall, Melin-Johansson, Strang, Danielson & Henoch, 2010).  

 

Att arbeta som kontaktsjuksköterska inom cancervården är utmanande och kräver 

självständighet, planering och komplext beslutsfattande. Förutom teoretisk och praktisk 

utbildning krävs färdigheter i hantering av tidiga och sena biverkningar samt konsekvenser 

av sjukdom och behandling (Wells et al., 2015; Faithful, 2016). En hög kompetens hos 

sjuksköterskor förknippas med högre grad av patientsäkerhet (Aiken, Clarke, Cheung, 

Sloane, & Silber, 2003; Aiken et al., 2014). Det finns evidens för att sjuksköterskeledd 

cancervård ger nöjda patienter. Det ger goda resultat avseende hantering av symtom och 

behov, livsstilsförändringar, samordning av vård, patientsäkerhet och kostnadseffektivitet. 

Men det förutsätter att sjuksköterskorna har adekvat kompetens och tillgång till handledning 

och välfungerande team (Lewis et al., 2009, de Leeuw & Larsson, 2013). Alla personer med 

cancer i Sverige får inte tillgång till en kontaktsjuksköterska (Westman, Kirkpatrick, 

Feresthe, Henriksson & Sharp, 2018).  

 

Kontaktsjuksköterskan är ansvarig för att en individuell skriftlig vårdplan, benämnd Min 

vårdplan upprättas även om den också kan upprättas av andra yrkesprofessioner i 

cancerrehabiliteringsteamet. I min vårdplan ingår cancerrehabilitering. Min vårdplan skrivs 

tillsammans med personen som har cancer för att tydliggöra planeringen av vården. Den 

uppdateras efter behov och den bidrar till att säkerställa att information ges och främjar 

delaktighet (Regionala Cancercentrum i Samverkan, 2014, 2018, 2019; Regionalt 

Cancercentrum Väst, 2018). Känslan av delaktighet stärks när en skriftlig individuell 

vårdplan planeras utifrån personens resurser för att nå hälsa. Detta har en positiv inverkan 

på cancervårdens resultat (Edberg et al., 2013). En sjuksköterska behöver ha tilltro till och 

hjälpa personen att upptäcka sina egna resurser samt utveckla den potential som finns att 

hantera situationen eftersom patientdelaktighet är en förutsättning för god vård (Sahlsten, 

2007). 
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Patientdelaktighet 

Patientdelaktighet är värdefullt och viktigt och sjuksköterskan har en nyckelroll för att 

främja delaktighet (Sahlsten, 2017). Sjuksköterskan behöver kunna balansera hinder för 

delaktighet så att patienten inte missgynnas, inrikta sig på att etablera och vidmakthålla en 

relation med patienten och utveckla ett samarbete som jämbördiga partners (Sahlsten, 2007). 

För att patienten ska kunna ta större kontroll över situationen behöver sjuksköterskan 

vägleda, aktivera och tillhandahålla möjlighet. Sjuksköterskan behöver ha förmåga och vilja 

att förhandla och balansera makten mellan parterna så att den är delad. Genom god 

kommunikation kan sjuksköterskan etablera förtroende och val och gemensamma mål kan 

utforskas. Kommunikationsförmågan hos sjuksköterskan är avgörande för att kunna 

stimulera patienten att hitta sin egen förmåga och utveckla sin potential vilket leder till ökad 

självinsikt och självtillit hos patienten. Sjuksköterskan behöver använda sin egen 

personlighet medvetet och ändamålsenligt i interaktionen för att främja ansvarstagande och 

kontroll hos patienten. Reflektion behöver integreras som en pedagogisk strategi för att 

utveckla självkännedom och personlig kunskap. Kontinuerlig reflektion över 

förhållningssätt och hur eget beteende påverkar patienten och tvärtom är viktig. Reflektion 

tillsammans med kollegor är också värdefullt för att i dialog erhålla samsyn angående 

praktisk tillämpning av patientdelaktighet. Organisatoriska förutsättningar och kontinuitet 

mellan sjuksköterska och patient behövs (ibid). Kontaktsjuksköterskan har ett ansvar för att 

vara med och skapa förutsättningar som är nödvändiga för delaktighet och givande 

samarbete med personen med cancer.  Det ökar förutsättningen att åstadkomma en god 

cancervård, så att personen med cancer ska må så bra som möjligt trots sjukdom 

(Cancercentrum i samverkan, 2014, 2019, Regionalt cancercentrum väst, 2018) och uppleva 

hälsa trots närvaro av sjukdom (Eriksson, 1996). 

Hälsa 

Enligt World Health Organisation (1986) definieras hälsa som ett tillstånd av fysisk, mentalt 

och socialt välmående och inte enbart frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning. 

Individen ses som en resurs och uppnår hälsa genom att förverkliga sina drömmar och mål i 

livet. Förmågan att ta kontroll över sin livssituation är viktig för att kunna uppnå full 

potentiell hälsa. Enligt Eriksson (1996) är hälsa mer än frånvaro av sjukdom vilket visas i 

modellen hälsokorset (Figur 1). Upplevelsen av hälsa är individuell och hälsokorset visar att 

det möjligt att uppleva hälsa trots närvaro av sjukdom och det kan föreligga en upplevelse 

av ohälsa trots frånvaro av sjukdom. Hälsa är inget fixerat tillstånd utan det är föränderligt. 

En viktig aspekt i hur en person upplever hälsa är hoppet. Finns förhoppning om förändring 

ger det en riktning mot välbefinnande. Hoppet ger tröst då det innebär möjlighet att förändra 

sin nuvarande situation. Att det finns valmöjligheter och något att förverkliga kan hjälpa att 

styra en person mot hälsa. Tron anges som grund för individens tillit till den egna förmågan 

och röra sig mot förändring. Det gäller även för den som vårdar att tro på förmågan att hjälpa 

(ibid).  
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Hälsofrämjande omvårdnad 

Hälsofrämjande omvårdnad utgår från är att hälsa och välbefinnande är möjligt även vid 

sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Det handlar om att förstå personens 

livsvärld i relation till hälsa, sjukdom och lidande och inte bara fokusera på sjukdom och 

problem. Insatserna förutsätter dialog, delaktighet och jämlikhet i mötet. Det är i mötet som 

sjuksköterskor har sin största möjlighet för att främja hälsa. I den hälsofrämjande 

omvårdnaden eftersträvar sjuksköterskan förståelse för vad som skapar och upprätthåller 

hälsa trots sjukdom hos en person. Sjuksköterskan tror på personens egen förmåga och 

främjar hälsa genom att personens egna resurser tas tillvara och genom att respektera vad 

som innebär hälsa för just den här personen (Svensk sjuksköterskeförening, 2008, 2017). 

Hälsofrämjande cancervård innebär att använda sig av det hälsofrämjande perspektivet och 

tillvarata det friska. Åtgärderna syftar till att bibehålla eller stärka personers välbefinnande 

(Regionala cancercentrum i samverkan, 2019). En viktig del handlar om att främja sunda 

levnadsvanor då det har betydelse för både tillfrisknandet och välbefinnandet hos personer 

med cancer i samband med behandling och cancerrehabilitering. Många personer som har 

eller har haft cancer önskar få information om hälsofrämjande cancervård (JamesMartin, 

Koczwara, Smith & Miller, 2014; Qui et al., 2013).  

PROBLEMFORMULERING 

 

Personer som har eller har haft cancer lever med kvarstående bieffekter och följder av 

sjukdom och behandling. Dessa personer upplever inte att de får stöd och hjälp i den 

utsträckning de önskar av cancervården. Cancerrehabiliteringsbehov hos personer med 

cancer är många gånger komplexa och av både fysisk, psykisk, social och existentiell 

karaktär och det behövs ett samarbete mellan olika yrkesprofessioner.  Cancervården 

behöver sträva mot att alla personer med cancer får möjlighet till 

cancerrehabiliteringsinsatser utifrån sin unika situation, egna behov och resurser vilka kan 

skifta under och efter sjukdomstiden. Alla personer med cancer behöver därför 

återkommande bedömas avseende behov av cancerrehabilitering. Kontaktsjuksköterskan har 

Välbefinnande 

Illabefinnande 

Frisk Sjuk 

Objektivt frisk. Upplever hälsa. Objektivt sjuk. Upplever hälsa. 

Objektivt sjuk. Upplever 

ohälsa. 
Objektivt frisk. Upplever ohälsa. 

Figur 1 

Hälsokorset enligt Eriksson (1996). 

Modifierad av Fagerlind  & Stjernetun, 

2019..  
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en viktig roll i att uppmärksamma behov av cancerrehabilitering hos personer med cancer. 

Eftersom behov av cancerrehabilitering behöver tillgodoses och uppmärksammas i högre 

utsträckning är det viktigt att öka kunskapen om kontaktsjuksköterskans erfarenheter av att 

uppmärksamma behov av cancerrehabilitering hos personer med cancer.  

SYFTE 

 

Beskriva kontaktsjuksköterskors erfarenheter av att uppmärksamma behov av 

cancerrehabilitering hos personer med cancer.     
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METOD 

 

I denna studie har kvalitativ metod med induktiv ansats använts och datamaterialet har 

analyserats med kvalitativ innehållsanalys beskriven av Graneheim och Lundman (2004). 

Induktiv ansats innebar en förutsättningslös analys av texten, baserad på erfarenheter av ett 

fenomen (Graneheim & Lundman, 2017). I kvalitativ innehållsanalys är helheten och 

sammanhanget av det som studeras viktigt för att få en ökad förståelse och insikt om det 

fenomen som studeras (Polit & Beck, 2016; Krippendorff, 2018). Fokus var att 

beskriva variationer genom att identifiera likheter och skillnader i datamaterialet. Tolkning 

har skett på både manifest och latent nivå med olika abstraktionsnivå. Manifest innebar att 

det mest uppenbara och synliga i texten beskrevs och med latent 

synliggörs textens underliggande mening (Graneheim & Lundman, 2004; Graneheim, 

Lindgren & Lundman, 2017). Datamaterialet inhämtades genom fokusgruppintervjuer vilket 

enligt Krueger och Casey, (2000) är lämplig metod för att erhålla ett variationsrikt material 

som beskriver personers erfarenheter. Omvärlden ses som subjektiv, komplex och 

kontextberoende. Det fanns en strävan att erhålla en ökad förståelse för deltagarnas 

upplevelser och att genom tolkning finna detta i datamaterialet (Graneheim, Lindgren & 

Lundman, 2017). Flera möjliga tolkningar kan finnas och alla kan vara giltiga (Graneheim 

& Lundman, 2004; Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Resultatet av studien kommer 

förutom att presenteras i en uppsats i omvårdnad på avancerad nivå att användas som en del 

i ett projekt.  

 

Urval 

För att finna deltagare med erfarenhet inom området som studerats, gjordes ett strategiskt 

urval. Strategiskt urval innebar möjlighet att medvetet välja deltagare för att svara an på 

syftet och används ofta för att öka kunskapen om en viss grupp (Polit & Beck, 2016). Urvalet 

bestod av kontaktsjuksköterskor med erfarenhet av att vårda vuxna personer med cancer vid 

en kirurgklinik på ett sjukhus i Västra Götalandsregionen. Inklusionskriterier för deltagaren 

var kontaktsjuksköterska med minst ett års erfarenhet från aktuell mottagning. För att få 

tillträde till forskningsfältet kontaktades verksamhetschefen för det området där 

kontaktsjuksköterskor är verksamma via telefon. Muntlig information gavs till 

verksamhetschef om studiens syfte och tillvägagångssätt och efter samtalet skickas brev via 

e-post med skriftlig information. Det utskickade tillståndet undertecknades och returnerades 

via post. Enhetscheferna lämnade kontaktuppgifter till deltagare som visat intresse för att 

delta i studien. Deltagarna kontaktades via e-post med ett informationsblad om studiens 

syfte, tillvägagångssätt och genomförande. Därefter togs kontakt via telefon och muntlig 

information och samtycke inhämtades samt tid för fokusgruppintervju bokades. 

Kontaktsjuksköterskorna är verksamma vid olika mottagningar på sjukhuset. De är alla 

kvinnor i ålder mellan 45 – 59 år. Presentation av deltagare i studien presenteras nedan 

(Tabell 1). 
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Tabell 1. Presentation av deltagarna i studien  

 

Deltagare  Ålder (år) År som Leg. sjuksköterska Vidare utbildning inom 

cancervård  

1 50 29 ja 

2 52 32 ja 

3 53 31 ja 

4 59 21 ja 

5 49 29 nej 

6 55 33 ja 

7 54 14 ja 

8 45 25 ja 

9 58 35 ja 

10 57 25 ja 

11 47  24 ja 

12 55 17 ja 

 

 

Datainsamling 

Fokusgruppsintervjuer genomfördes med tolv deltagare uppdelade i tre olika fokusgrupper. 

Fokusgruppsintervjuer valdes i syfte att få rika och detaljerade berättelser genom den 

dynamik som uppstår i en grupp då deltagare reflekterar över egna erfarenheter (Krueger & 

Casey, 2000). Varje fokusgrupp hade deltagare från samma eller från närliggande 

mottagning. Detta val gjordes då det ansågs öka förutsättningen för en känsla av gemenskap 

och grupptillhörighet som kunde främja ett tolerant och öppet samtalsklimat så att deltagarna 

kände sig trygga. Fokusgruppintervjuerna genomfördes där deltagarna arbetar, i ostört rum 

i nära anslutning till arbetsplatserna. Platsen valdes för att deltagarna inte skulle vara i en 

störande miljö som skulle kunna hämmat diskussionen. Fokusgrupperna bestod av tre till 

fem deltagare i varje grupp. Det finns olika åsikter om hur stor en fokusgrupp bör vara, men 

den bör inte vara för stor (Wibeck, 2010). Fokusgrupperna bedöms ha varit tillräckligt stora 

för att ha fångat en variationsrikedom av erfarenheter och upplevelser och mer djupgående 

insikter (Krueger & Casey, 2000). En av författarna höll i fokusgruppsintervjun det vill säga 

agerade moderator och styrde mot ämnet som diskuterades, den andra observerade, 

antecknade, hanterade inspelningen samt bidrog med frågor vid behov. Vid inledning av 

fokusgruppsintervjuerna betonades att var och en bara gav så mycket information som de 

själva ville. Frågorna var av öppen karaktär och syftet var att deltagarna skulle diskutera valt 

ämne med varandra. Fokusgruppsintervjuerna genomfördes mellan 60 till 80 minuter. Varje 

fokusgruppsintervju spelades in i sin helhet och transkriberades ordagrant av medicinsk 

sekreterare och av författarna själva i nära anslutning till intervjun. Under alla 

fokusgruppintervjuerna medverkade båda författarna. Båda är sjuksköterskor med olika 

erfarenhet ifrån området. Eftersom båda författarna medverkade möjliggjordes samtal och 

reflektion i direkt anslutning efter varje fokusgruppintervju. Det kan enligt Wibeck (2010) 

vara värdefullt att ha med sig till analysen.  

 

Analys 

Datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2004). Båda författarna lyssnade igenom samtliga intervjuer och därefter lästes den 

transkriberade texten flera gånger för att få en ökad förståelse för helheten. En diskussion 
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kring innehållet fördes sedan för att erhålla en gemensam förståelse av texten som helhet. 

Meningsbärande enheter som svarade mot studien syfte togs ut. De meningsbärande 

enheterna kondenserades utan att relevant data förlorades och med kärnan i texten bevarad, 

för att lättare kunna tolka och förstå.  Den kondenserade texten abstraherades och den försågs 

med koder. Att abstrahera innebar att lyfta innehållet till en högre nivå. Koder jämfördes 

utifrån likheter och skillnader och koder med liknande innehåll sorterades i olika preliminära 

underkategorier.  Underkategorierna utgjorde den manifesta, beskrivande delen. Analysen 

fortsatte med att ta fram det latenta, underliggande budskapet i texten.  Genom att tolka det 

som framkom mellan raderna framkom kategorier som utgör den latenta delen (Tabell 2). 

 
 

Tabell 2. Exempel på analysprocess.   

 

Meningsenhet Kondenserad 

mening 

Kod Underkategori  Kategori 

De har ju en 

lättare 

tillgänglighet till 

oss än andra 

yrkesgrupper 

eftersom de ha 

våra namn och 

telefonnummer.  

Lättare 

tillgänglighet till 

oss 

Lätt 

tillgänglig  

Kontinuitet och 

tillgänglighet 

Partnerskap 

En del har ju 

kanske lite 

svårare att förstå 

vissa grejor. En 

del hör lite dåligt 

och lite vilken 

utbildningsnivå 

man har och om 

man läst på förut 

och så så där har 

vi stort ansvar 

och se att alla får 

rätt information 

som de kan 

förstå  

En del har svårt 

att förstå, hör 

dåligt m.m Vi 

har stort ansvar 

att ge 

information som 

kan förstås 

Ansvar för 

att ge och 

se att 

information 

förstås 

Kompetens Professionellt 

förhållningssätt 

 

 

Etiska överväganden 

Studien har följt forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2003). Informationskravet 

beaktades genom att alla som tillfrågades om deltagande i denna studie fick både muntlig 

och skriftlig information om studiens syfte, tillvägagångssätt och annat som kunde tänkas 

påverka viljan att medverka, till exempel hur resultatet var tänkt att användas. Det framgick 

att den som önskar kommer få ta del av resultatet. Samtyckeskravet beaktades genom att 

deltagandet i studien var frivilligt och kunde när som helst avbrutits utan att orsak behövt 

anges och framgick tydligt i den information som gavs. Verksamhetschef samt deltagarna 

själva lämnade skriftligt godkännande och samtycke innan studien genomfördes. 
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Konfidentialitetskravet har beaktats genom att deltagare inte ska kunna identifieras och att 

datamaterialet förvarats säkert så att ingen obehörig haft tillgång till materialet. 

Nyttjandekravet har beaktats och resultatet kommer bara användas enligt 

forskningsändamålet. Kontaktuppgifter lämnades ut så att deltagarna hade möjlighet att höra 

av sig vid frågor och funderingar. Deltagarna fick betänketid för att bestämma om de ville 

delta eller ej då förfrågan skedde i flera steg. Studien utfördes inom ramen för 

högskoleutbildning på avancerad nivå och därmed krävdes ingen etikprövning (SFS, 

2003:460).  
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RESULTAT 
 

Ur analysen av datamaterialet framträdde tre kategorier och nio underkategorier vilka 

presenteras nedan (Tabell 3).  
 

Tabell 3. Presentation av kategorier och underkategorier som baseras på̊ kontaktsjuksköterskors 

utsagor om erfarenheter av att uppmärksamma behov av cancerrehabilitering hos personer med 

cancer.  

 

KATEGORI UNDERKATEGORI 

 

 

PARTNERSKAP 

 

 

 

Kontinuitet och tillgänglighet 

Att mötas i samtal 

Individanpassa  

 

 

 

PROFESSIONELLT 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

 

 

 

 

Kompetens 

Reflektion 

 

 

ORGANISATORISKA 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

 

 

 

Medicinskt perspektiv 

Pressad arbetssituation 

Avsaknad av planering och riktlinjer 

Bristande teamsamarbete 

 

 

Partnerskap 

I denna kategori beskrivs partnerskap som innebär att kontaktsjuksköterskan behöver 

etablera en relation med personen med cancer och skapa ett förtroende. Aktivt arbete behövs 

för att stödja personen med cancer till delaktighet eftersom samarbete upplevs som 

betydelsefullt. Personens kunskap uppfattas som viktig och värdefull, vilket behövs för att 

vården ska kunna utformas tillsammans. För att nå detta behövs kontinuitet, tillgänglighet 

och att mötas i samtal så att cancerrehabiliteringen kan individanpassas. 

Kontinuitet och tillgänglighet 

Kontinuitet, tillgänglighet och det personliga mötet framhålls som betydelsefullt av 

deltagarna. Det personliga mötet bör ske så snart det är möjligt, helst i anslutning till besked 

om misstänkt eller konstaterad cancer, för att en skapa en relation. Deltagarna framhåller att 

antal möten med personen med cancer påverkar kvalité och djup på den relation som 

etableras. Kontinuitet och tillgänglighet krävs för att en relation ska kunna etableras och 

vidmakthållas. Relationen är en förutsättning för att kontaktsjuksköterskan ska kunna stärka 

personen med cancers möjlighet till delaktighet och för att samarbete ska kunna ske. 
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Jag tror att det är jätteviktigt att man har samma kontaktsjuksköterska faktiskt. Det 

är skillnad att jobba som kontaktsjuksköterska än som vanlig sjuksköterska. Man har 

en relation till patienten på ett helt annat sätt, man följer patienten under lång tid…  

 

I kontaktsjuksköterskan uppdrag ingår att vara tillgänglig och finnas där för ”sina patienter”. 

Genom kontinuitet och att vara tillgänglig kan deltagarna vara flexibla och anpassa åtgärder 

så att de möter behov hos personer med cancer. Kontinuitet och tillgänglighet skapar 

trygghet betonar deltagarna. Via upprepade möte kan en förtroendefull relation byggas som 

underlättar samtal om känsliga ämnen och svårigheter som personer med cancer möter. Det 

gör att personer med cancer hör av sig även när de behandlas på annan ort eller vårdas 

inneliggande på avdelning. Deltagarna framhåller att de kan behöva stödja och hjälpa till 

med olika saker även om vården sker på annan plats, det kan till exempel handla om att 

framföra något som personen inte förmår själv. 

 

Ibland får jag ringa till avdelningen för att förmedla det de vill säga för att de inte 

själva riktigt kan få fram det. Då är det en trygghet att ha en kontaktsjuksköterska...då 

har jag ofta träffat den personen ganska många gånger… 

 

Organisatoriskt saknas det ofta stöd för att främja kontinuitet och tillgänglighet enligt 

deltagarna. Det avspeglas i att deltagarna inte alltid ges förutsättningar så att kontinuitet och 

tillgänglighet kan upprätthållas. Det verkar inte alltid finnas en strävan hos den enskilda 

kontaktsjuksköterskan att försöka upprätthålla kontinuitet och tillgänglighet. Det 

framkommer inte alltid att detta anses viktigt trots det övergripande ansvaret för personen 

med cancer längs hela vårdkedjan. Det framhålls inte heller som något som behöver 

förändras och förbättras trots att det i kontaktsjuksköterskans uppdrag bland annat ingår att 

vara tillgänglig och utgöra ett psykosocialt stöd vid en normal krisreaktion. Ibland blir det 

bara ett enda möte med personen med cancer och det innebär att kontakten inte upprätthålls 

under hela vårdkedjan 

Att mötas i samtal  

Kontaktsjuksköterskan behöver kunna möta och lyssna in personen med cancer i samtal 

vilket framhålls som nödvändigt av deltagarna för att kunna uppmärksamma 

cancerrehabiliteringsbehov. Det handlar om att lära känna varandra, etablera en relation och 

skapa samarbete.  

… vi ska prata med patienterna när de är nya för oss, ett inledande samtal. Det 

viktigaste med de samtalen är ju att lära känna patienten och få en bild, göra en 

bedömning … 

För att kunna förstå hur en person med cancer har det behöver kontaktsjuksköterskan vara 

lyhörd. Det är tillsammans med personen med cancer som behov, resurser och risker 

kartläggs menar deltagarna. De betonar vikten av att efterfråga tankar och önskemål och att 

använda sig av en struktur så att alla områden som kan vara betydelsefulla täcks in. Först då 

kan en helhetsbild framträda. Ett sätt att nå struktur är genom att använda 

bedömningsformulär som till exempel distresstermometern. Det ger stöd i att rikta samtalet 

mot det som kan vara av betydelse och viktigt för personen med cancer. 
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Bedömningsformulär kan bidra till att skapa en tydlighet för cancerrehabilitering. Det kan 

också öka förutsättningen för att kunna möta personen med cancer där den är eftersom 

samtalet riktas mot det som är viktigt för just nu för den enskilda individen. Eftersom 

bedömningsformulären många gånger tas med hem, får personen tid och möjlighet att 

fundera och reflektera över vad som är viktigt för dem för att livet ska vara så bra som möjligt 

trots cancer. Deltagarna uppfattar att bedömningsformulär underlättar både för 

kontaktsjuksköterskan och för personen med cancer. Det gör som det tidigare beskrivits 

lättare att rikta samtalet, även mot känsligare ämne som till exempel sexualitet och ekonomi 

när det är markerat på bedömningsformuläret. I citatet nedan ges exempel på när markering 

av problem med sömn på bedömningsformuläret gjorde att samtalet riktades mot orsaken till 

detta. Erfarenhet tidigare i livet som påverkat denna person och som kan vara värdefull att 

känna till i en svår stund av cancersjukdom och behandling. 

… hon hade ju en historia med sig… hon kunde berätta om varför hon reagerade 

som hon gjorde, bara genom några kryss där på sömn. När kom mina 

sömnsvårigheter och varför och något mer kryss som ledde in på den här historian. 

Det är ju inte säkert tänker jag att man hade kommit så pass snabbt till det om man 

inte hade haft den hjälpen ändå med att hon hade kunnat tänka till lite, vill jag prata 

om det här eller, reflektera över sina kryss själv. Så jag tror att det kan leda in på 

viktiga ämnena ifall om patienten är mogen för det. 

Det framgår av deltagarnas beskrivningar att inte alla kontaktsjuksköterskor samarbetar med 

personer med cancer på detta sätt. Det förekommer även ett mer uppgiftscentrerat arbetssätt. 

Då det är framförallt diagnos och behandlingsrelaterade besvär som är förväntade utifrån 

den sjukdom och behandling personen har som efterfrågas. Det är egna föreställningar som 

blir styrande och bara vissa givna behov som kan vara betydelsefulla som efterfrågas. Det är 

inte alltid samma frågor som ställs oavsett diagnos utan frågorna styrs av 

kontaktsjuksköterskan egna förväntningar. Till exempel ställs frågan om det finns 

minderåriga barn bara om personen är yngre och deltagare tror att frågan är relevant men är 

personen äldre ställs inte frågan då den inte bedöms vara aktuell. Vissa deltagare känner sig 

inte bekväma i att använda checklistor vid samtal. Det finns även en rädsla hos en del 

deltagare att ställa för många frågor. 

 

… kanske om han kommer själv frågar man, har du någon med dig eller är du ensam 

och hur har du det hemma. Så lite är det beroende på hur dom är när dom kommer, 

vad man ställer för frågor då. Hur man tycker att man ska lägga sig i också ibland 

tycker jag. För ibland får man inte fråga för mycket heller tycker jag, jag vet inte.  

Ibland känns det lite sådär att jobba efter en checklista när man har en människa 

som är ganska så pigg och alert för övrigt så kanske det inte är, äter du bra och sover 

du bra, ja det klart det kanske är en sak, men att ja.. det gör jag inte i varje fall. 

Individanpassa  

Cancerrehabilitering bör enligt deltagarna vara behovsstyrd och kontaktsjuksköterskan 

behöver ha tilltro till personen med cancers förmåga. De cancerrehabiliterande åtgärderna 

behöver anpassas till varje person i syfte att tillvarata de resurser personen har. Det gäller att 

försöka använda kontaktsjuksköterskans och verksamhetens resurser där de bäst behövs 
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menar deltagarna. Det går inte att utifrån diagnos ha en färdig plan med åtgärder som passar 

för alla. Deltagarna framhåller att det måste få vara olika utifrån att varje person är unik. 

Kontaktsjuksköterskan kan behöva ägna mer tid åt vissa personer. 

… det går ju inte säga hur mycket tid man ska ägna sig åt en patient för det kan ju 

vara någon som det är inte så mycket med medan någon annan då kräver betydligt 

mer. Det är väl det, att det ska var så också, olika … 

Kontaktsjuksköterskan behöver kunna hjälpa en person med cancer att se och tillvarata sina 

förmågor och resurser enligt deltagarna. Dela med sig av sin kunskap till personen med 

cancer och motivera denne att ta tillvara sina resurser och göra sådant som är bra utifrån de 

förutsättningar som finns. Personen behöver ofta stöd och uppmuntran för att klara 

genomföra det som är tänkt och kontaktsjuksköterskan behöver finnas där och följa upp. 

 

… att motivera patienten till att använda sina egna resurser till det som vi vet är bra 

till exempel arbetsträning, flexibel sjukskrivning och sådana saker. De kanske har 

motionerat men de har ju liksom inte riktigt kanske förstått ändå vad viktigt det kan 

vara. Att ge dem de pusselbitarna då när man träffar dem. Jag går ju 5000 steg, shit 

vad bra, ja, man coachar dem… 

 

Professionellt förhållningssätt 

Deltagarna anser att det är viktigt med ett professionellt förhållningssätt. 

Kontaktsjuksköterskan behöver sträva efter att i sitt handlande styras av det som gagnar 

personen med cancer på kort och lång sikt. Det kan vara svårt och ibland är det de egna 

känslorna och behoven som blir styrande istället. För att upprätthålla ett professionellt 

förhållningssätt behövs kompetens och reflektion. 

Kompetens 

Att arbeta som kontaktsjuksköterska upplevs som utmanande och svårt. Adekvat kompetens 

är en förutsättning för att ha förmåga att omsätta sin kunskap, erfarenhet och personlighet i 

handling och det betonas som mycket viktigt. Det uppfattas som avgörande för hur väl behov 

av cancerrehabilitering uppmärksammas. Adekvat kompetens ger trygghet, kraft och mod 

för att kunna möta och lyssna in en annan person i en svår situation. Det ger tillit till egen 

förmåga och mod att våga. Mod som behövs för att våga öppna upp för samtal om svåra och 

känsliga ämnen som kan ha betydelse för personen med cancer.  

 

Kontaktsjuksköterskans kompetens tycker jag är faktiskt jätteviktig och avgörande 

också för det här arbetet för det är ett svårt område som berör mycket olika delar i 

livet. Det krävs en del mod för att våga gå in i det och har man då en grundtrygghet 

med rätt kompetens så tror jag att man har bättre förutsättningar och både göra ett 

bra jobb och orka göra ett jobb med detta. Du är trygg i det som brukar kunna hända 

med de här patienterna. 

Deltagarna betonar att kontaktsjuksköterskan behöver ha förmågan att väga samman 

personens berättelse med sin egen erfarenhet och kunskap. Hänsyn måste tas till både och, 

först därefter kan de tillsammans komma fram till vad som kan vara möjligt. Personen med 
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cancer behöver nå ökad kunskap och förståelse i den nya situationen som cancer innebär. 

Information som ges måste kunna förstås och kontaktsjuksköterskan har ett ansvar för detta 

enligt deltagarna Kontaktsjuksköterskan behöver vara lyhörd och använda sin kunskap på 

rätt sätt vid rätt tidpunkt. Förmåga att tolka och urskilja och tillmötesgå uttalade och 

outtalade behov behövs eftersom deltagarna betonar att varje person behöver mötas utifrån 

de eventuella svårigheter som den har. Det kan handla om svårigheter att förstå på grund av 

nedsatt hörsel, annat språk, annan kultur och så vidare. Säkerställs inte hur information 

uppfattas och förstås så kan kontaktsjuksköterskan inte veta det. Det är inte säkert att 

personen berättar om sina svårigheter som att inte kunna läsa till exempel.  

Först nu när vi är mitt uppe i en lång cancerbehandling så vågar hon berätta att 

hon inte kan läsa ordentligt. Så de här informationsbroschyrerna jag skickat med 

henne alltså och nu varenda gång nu så säger hon så här, du vet att jag inte talat 

om det här för någon förut! Men varför tänkte jag inte på det liksom.  

 

Ibland yttrar sig brister i kompetensen hos deltagarna. Det synliggörs bland annat i 

handlingar som utgår från deltagares egen känsla. Till exempel kan det utgås från att det är 

cancerdiagnos och behandling eller hur god eller dålig prognosen är som avgör hur en person 

upplever sin hälsa. Det kan göra att cancerrehabiliterande åtgärder inte erbjuds. Åtgärder 

sätts då in först när det blir uppenbart att personen inte mår bra och det har då ofta gått en 

längre tid. 

Reflektion 

Det behövs och finns enligt deltagarnas beskrivningar förutsättningar för att åstadkomma 

förbättringar när det gäller att uppmärksamma cancerrehabiliteringsbehov. 

Cancerrehabilitering upplevs som ett nytt förhållningssätt som utmanar gängse 

biomedicinska förhållningssätt inom cancervården.  Att kunna bortse från egna 

föreställningar och istället försöka förstå hur en annan människa upplever sin situation 

genom att med öppet och nyfiket sinne utforska det i varje enskilt möte. Det går aldrig innan 

veta vilka behov en person har. Deltagarna framhåller att det handlar om att de själva behöver 

reflektera för att kunna agera annorlunda i mötet med personen med cancer.  De funderar 

kring detta och har kommit olika långt i förståelse av innebörden av cancerrehabilitering. 

 

Man behöver nog få igång ett annat tänk. Tänka på det på ett annat sätt det här med 

cancerrehabilitering framöver. Ja precis man är som i början någonstans, man har 

inte riktigt kommit igång med det och riktigt invigd i det, det blir som jag sa förut att 

man måste bli duktigare på att fråga patienter om det här. Uppmärksamma det på 

ett helt annat sätt tror jag, vi har lite att jobba på!  Kanske bli mer uppmärksam och 

se vilket behov det finns, att är det större än jag tror! 

 

Det framhålls som viktigt att ha möjlighet att reflektera och utbyta idéer tillsammans med 

kollegor för att utvecklas. Att arbeta som kontaktsjuksköterska kan vara svårt och krävande.  

Att ha kollegor att delge och dela erfarenheter med och tillsammans reflektera och dra 

lärdomar för att utvecklas är betydelsefullt. Deltagare utrycker att det kan kännas ensamt om 

detta saknas. Det innebär också att det kan vara svårare att hantera nya utmaningar och ta 

sig an förbättringar.  
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… man saknar någon ibland att bolla lite idéer med liksom eller hur man ska gå 

vidare med något nytt. Hur ska vi, ja, hur ska man förbättra saker eller sådär som 

man då vill... 

 

Organisatoriska förutsättningar 

I denna kategori beskrivs de organisatoriska förutsättningarna som inte alltid finns eller är 

optimala. Kontaktsjuksköterskan får utföra sitt arbete med att uppmärksamma 

cancerrehabiliteringsbehov ”i motvind” och det försvårar. Det som försvårar är medicinskt 

perspektiv, pressad arbetssituation, avsaknad av planering och riktlinjer och bristande 

teamsamarbete. 

Medicinskt perspektiv  

Deltagarna upplever att cancervårdens innehåll och utformning domineras av det medicinska 

perspektivet. Uppfattningen är att det gör det svårare att uppmärksamma behov av 

cancerrehabilitering, då annat som har med sjukdom och behandling prioriteras. Deltagarna 

beskriver att det finns risk för konflikt med andra yrkeskategorier på grund av att de har olika 

perspektiv. De beskriver att det fortfarande råder traditionella hierarkiska strukturer där 

läkarens röst ”väger tyngre” än sjuksköterskans. Rådande maktordning anses inte gagna 

personen med cancer. 

Det tydligaste fallet är väl det vi var inne på, om jag som kontaktsjuksköterska och 

behandlande doktor till exempel inte har riktigt samma bild av patientens status och 

vad vi ska fokusera på och så här. Då blir det ju en konflikt oftast för 

kontaktsjuksköterskan för vi får ju finna oss då i beslutet på något vis. Det är ju en 

tradition som sitter ganska, alltså det medicinska har ju en status som är högre än 

andra kompetenser så är det ju. 

Det medicinska perspektivet påverkar kontaktsjuksköterskans möjlighet att uppmärksamma 

cancerrehabiliteringsbehov. Deltagarna beskriver att det fortfarande är den medicinska 

behandlingen som är i fokus och arbetssätten är till stor del organiserade utifrån detta och 

cancerrehabilitering hamnar i skymundan. Det finns ofta en förutbestämd agenda och det 

levereras färdiga ”paketlösningar” utifrån diagnos och inte utifrån personens hela 

livssituation. Den förutbestämda agendan kan upplevas utgöra en viss säkerhet och det kan 

upplevas som enklare att arbeta så, än att göra olika utifrån att personer har olika behov. Det 

innebär svårighet i att individanpassa vården efter varje persons unika behov eftersom det 

redan innan mötet med personen finns en färdig agenda. Mötet utgår inte alltid från behov 

hos varje individ. Det behöver finnas en större lyhördhet inför vad varje person behöver i 

den nya situationen och personen behöver få vara med och styra till exempel hur mycket 

information de önskar få. 

Vi gör ett färdigt paket, levererar så här. Nu ska du, du har fått det här, nu tänker vi 

göra så här och då utgår man ju inte riktigt från patientens behov. För det kan ju 

inte se lika ut för alla. Om jag får en cancerdiagnos så kanske, ja, det viktigaste för 

mig är något helt annat än vad det är för annan. Jag kanske inte vill veta allting. 

Men vi leverera paket lite! 
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Pressad arbetssituation   

Arbetssituationen för kontaktsjuksköterskorna är många gånger pressad enligt deltagarna 

vilket påverkar deras möjlighet att uppmärksamma cancerrehabiliteringsbehov. När de till 

exempel träffar en person med cancer tillsammans med läkare så är tiden ofta begränsad. 

Fokus vid dessa besök är sjukdom och behandling och det ges svåra besked. 

Kontaktsjuksköterskan behöver stanna upp och bekräfta personens känslor och försöka ta 

reda på hur personen uppfattat det som sagts.  Det är också mycket annan information som 

ska ges och ibland en del åtgärder som måste utföras. Tid för samtal för att uppmärksamma 

cancerrehabiliteringsbehov finns sällan medplanerat i besöken. Besöken är fullmatade med 

det som är aktuellt för stunden och information om sjukdom och behandling. Deltagarna 

utrycker att personen inte är mottaglig för mer vid detta tillfälle. 

 

Då har dom dels fått besked att dom har en cancersjukdom, så att dom ska opereras 

och får information om en studie.  Någonstans tar det stopp, patienten orkar inte. 

Patienten klarar inte ta emot hur mycket som helst. De har precis fått ett 

cancerbesked! 

Deltagarna har olika antal personer med cancer som de är kontaktsjuksköterska för. Det kan 

påverka möjligheten att uppmärksamma behov av cancerrehabilitering. Det är inte säkert att 

det finns tillräckligt med tid för att detta ska kunna utföras. En av deltagarna utrycker att det 

är omöjligt att upprätthålla alla kontakter eftersom antalet personer är så många. Det finns 

inte alltid förutsättningar för att kunna ha kontaktsjuksköterskefunktionen för alla personer 

med cancer. Om det var möjligt skulle deltagarna vilja förbättra det så att fler personer med 

cancer ska få en kontaktsjuksköterska. Det har en högre prioritering än att utveckla förmågan 

att uppmärksamma cancerrehabiliteringsbehov, även om de kanske skulle vilja göra det 

också.  

 

Klart man vill göra den här bedömningen. Men känner att först vill jag jobba så att 

alla patienter med cancer i mitt team överhuvudtaget får en kontaktsjuksköterska. 

Då skulle jag helst vilja erbjuda att alla får en kontaktsjuksköterska först. Men vi är 

ju inte ens där än känner jag och då ska man liksom jobba med vissa grupper mer. 

Det blir liksom inte riktigt fair på något sätt! 

Avsaknad av planering och riktlinjer 

Deltagarna påpekar att det saknas stöd och förståelse från ledningen gällande betydelsen av 

kontaktsjuksköterskans förutsättningar för att kunna möta personer med cancer i samtal. 

Förutsättningarna för att kunna göra det ser olika ut.  Samtalet framhålls som nödvändigt för 

att cancerrehabiliteringsbehov ska kunna uppmärksammas. Det betonas att samtalen behöver 

planeras in i den dagliga verksamheten och ges utrymme i både tid och rum. Det saknas ofta 

en flexibilitet och ”luft i systemet” för att kunna ha samtal efter behov. 

Kontaktsjuksköterskorna framhåller att de behöver ”stå upp” för värdet och oumbärligheten 

av samtalen gentemot ledningen.   

Det är ju en form av kamp när det är pressade tider. Att stå fast vid, att vi måste ha ett 

samtal, liksom stå för det i sin organisation på något vis, att det ingår här … 
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Deltagarna upplever att det saknas implementering av nationellt vårdprogram och de 

regionala medicinska riktlinjer som finns för cancerrehabilitering. Det finns idag inga lokala 

rutiner och riktlinjer för cancerrehabilitering som ger stöd och vägledning i hur olika 

cancerrehabiliteringsbehov ska omhändertas och vilka cancerrehabiliterande åtgärder som 

finns att tillgå. Enligt deltagarna finns det till exempel ingen psykiatrisk kompetens på 

sjukhuset och heller inga riktlinjer för hur det ska omhändertas när behov finns. Ansvaret 

hamnar istället på den enskilda kontaktsjuksköterskan som får försöka lösa situationen efter 

bästa förmåga. Det kan påverka deltagarnas lyhördhet för att uppmärksamma 

cancerrehabiliteringsbehov och de vet inte vilka cancerrehabiliterande åtgärder som finns att 

erbjuda. Därför erbjuds inte alltid aktiva och anpassade åtgärder. Det ges mer en allmän 

information utifrån ett generellt perspektiv om vad som är bra, utan att det anpassas det till 

den person som informationen ges till. Det kan till exempel vara information om att det är 

bra att vara fysiskt aktiv trots sjukdom. 

 

… ger inte aktiv hjälp, utan mer kanske information om att det är bra. Annars då 

tycker jag vi är dåliga på att erbjuda, vi har väl egentligen inte så mycket att erbjuda 

idag egentligen, mer än, ja jag vet inte! 

Bristande teamsamarbete 

Enligt deltagarna så behöver kontaktsjuksköterskan hjälp av andra yrkeskategorier för att 

uppmärksamma och möta behov av cancerrehabilitering. Tillgången till olika 

yrkeskategorierna som behövs i cancervården framhålls som bristande, vilket påverkar 

möjligheten att samarbeta och arbeta i team. Med yrkeskategorier avses här kurator, 

fysioterapeut, arbetsterapeut, rehabkoordinator och dietist. När till exempel en person har 

behov av kuratorskontakt beskriver deltagarna att en känsla av obehag och rädsla väcks hos 

dem själva på grund av att det kan vara svårt att etablera den kontakten. Det kan leda till en 

minskad lyhördhet för detta behov. Deltagarna beskriver att många personer med cancer kan 

vara lite tveksamma till kuratorskontakt och det är ofta ett stort steg att ta. Det medför att 

kuratorskontakt ibland etableras sent.  

 

Men många slår ju ifrån sig också när man pratar om kuratorer. Man ser på kuratorn 

på ett annat sätt, det är lite laddat tror jag. Jag är inte knäpp i huvudet så jag behöver 

gå dit. Nej jag behöver ingen kontakt, många avböjer kuratorskontakt. Men så 

återkommer de efter ett tag, då har de fastnat i det här… 

 

Deltagarna saknar de olika yrkeskategoriernas närvaro på mottagningarna där personer med 

cancer vårdas. De har inte sina arbetsplatser där och det saknas en naturlig vardaglig kontakt 

som skulle kunna underlätta samarbetet. Kontaktsjuksköterskan behöver ha vissa kunskaper 

för att kunna avgöra när det är aktuellt att etablera kontakt med annan yrkeskategori. Saknas 

kunskap om andra yrkesprofessioners kompetensområde kan det påverka hur väl 

cancerrehabiliteringsbehov uppmärksammas. Att i team ha möjlighet att mötas för att 

tillsammans uppmärksamma behov av cancerrehabilitering, betonas som oerhört värdefullt 

av deltagarna. Det finns ett nystartat forum där olika yrkeskategorier har denna möjlighet att 

regelbundet träffas i team för att uppmärksamma cancerrehabiliteringsbehov. Detta är nytt 

arbetssätt och gäller än så länge bara för en viss diagnosgrupp. Utifrån vad personen med 

cancer själv har för behov och önskemål försöker teamet tillsammans uppmärksamma och 

möta den enskildes behov av cancerrehabilitering. Denna möjlighet behöver vara tillgänglig 
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för alla oavsett cancerdiagnos menar deltagarna. Det finns en del kvar att utveckla för att 

kunna inge känslan av att det finns ett helt team som står till förfogande om det så behövs. 

Till exempel ingår inte alla yrkeskategorier i teamet som skulle kunna bidra med ytterligare 

kunskap. Deltagarna framhåller att det är en bra början, men hur teamet bör arbeta 

tillsammans för att nå samarbete kan behöva utvecklas. 

 

Jag tror inte våra patienter känner fullt ut än att de har ett team bakom sig som de 

vet hur de ska kunna få hjälp av. Men vi är ju i en start i alla fall! Vi ska göra 

varandra bättre, det är väl det som är meningen. Vi ska inte bara konsultera 

varandra utan målet är ju att vi verkligen ska nå en samverkan där vi både 

underlättar för varandra och gör varandra bättre.  

 

Resultatsammanfattning 

Kontaktsjuksköterskors möjlighet att uppmärksamma behov av cancerrehabilitering bygger 

på att det etableras ett partnerskap med personen med cancer. Kontinuitet och tillgänglighet 

är essentiellt. Det personliga mötet är betydelsefullt och regelbundna möte är viktigt och gör 

att en förtroendefull relation etableras och vidmakthålls. En förtroendefull relation ger 

kontaktsjuksköterskan möjlighet att aktivt stödja personen med cancer till delaktighet och 

samarbete. Kontaktsjuksköterskan behöver vara lyhörd och efterfråga tankar och önskemål 

samt att använda en struktur så att alla områden som kan ha betydelse täcks in. 

Bedömningsformulär kan vara ett sätt att nå struktur. Det är dock inte alla 

kontaktsjuksköterskor som samarbetar med personer med cancer på detta sätt utan det 

förekommer också ett mer uppgiftscentrerat arbetssätt med fokus på sjukdom och 

behandling.  

 

Ett professionellt förhållningssätt är viktigt och kontaktsjuksköterskan bör sträva efter att i 

sitt handlande styras av det som gagnar personen med cancer. Att arbeta som 

kontaktsjuksköterska upplevs som utmanande samt svårt och adekvat kompetens är viktigt. 

Det ger tillit till egen förmåga och mod att våga öppna upp för samtal om svåra och känsliga 

ämnen som är av betydelse för personer med cancer. Reflektion anses viktigt för att kunna 

utvecklas och dra lärdomar av sina erfarenheter.  

De organisatoriska förutsättningarna finns inte alltid och är sällan optimala vilket försvårar 

kontaktsjuksköterskan möjlighet att uppmärksamma cancerrehabiliteringsbehov. 

Cancervårdens innehåll och utformning domineras av det medicinska perspektivet där 

sjukdom och behandling är prioriterat och cancerrehabiliteringen hamnar i skymundan. 

Arbetssituationen för kontaktsjuksköterskorna är ofta pressad. Tid för samtal för att 

uppmärksamma cancerrehabiliteringsbehov finns sällan inplanerat. Det saknas stöd och 

förståelse från ledningen gällande betydelsen av kontaktsjuksköterskans förutsättningar för 

att kunna möta personer med cancer i samtal. Det saknas implementering av nationellt 

vårdprogram och de regionala medicinska riktlinjer som finns för cancerrehabilitering. Det 

finns idag inga lokala rutiner och riktlinjer som ger kontaktsjuksköterskorna stöd och 

vägledning i hur olika cancerrehabiliteringsbehov ska omhändertas och vilka åtgärder som 

finns att tillgå. Samarbete med andra professioner betonas som viktigt och behöver utvecklas 

för att uppmärksamma och möta personers behov av cancerrehabilitering  
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

En diskussion om metodens kvalitet är viktig för att studiens trovärdighet ska kunna 

bedömas enligt Polit och Beck (2016). Mot bakgrund av detta diskuteras och problematiseras 

här de metodologiska aspekterna av denna studie. 

Strategiskt urval användes och innebar möjlighet att medvetet välja deltagare för att svara 

an på syftet. Då syftet var att beskriva kontaktsjuksköterskors erfarenhet av att 

uppmärksamma cancerrehabiliteringsbehov ansågs det lämpligt att kunna välja personer 

med erfarenhet av detta. Enligt Wibeck (2010) är strategiskt urval lämpligt när syftet är att 

ta reda på personers erfarenhet av ett avgränsat ämne och enligt Polit och Beck (2016) 

används det ofta för att öka kunskapen om en viss grupp.   

Det blev en fokusgrupp mindre än vad som var ambitionen från början eftersom en 

mottagning hade svårt att medverka. Det bedöms inte ha varit till en nackdel då det inte 

påverkat resultatet eftersom det vid tredje fokusgruppsintervjun inte framkom något nytt. I 

en av fokusgrupperna var alla deltagare verksamma på samma mottagning och i de andra 

fokusgrupperna var de verksamma på närliggande men olika mottagningar på samma klinik. 

Det upplevdes inte ha varit någon skillnad på stämningen i de olika grupperna vid 

intervjutillfällena. En avslappnad stämning noterades vid alla tre fokusgruppsintervjuerna, 

förmodligen eftersom alla deltagarna kände varandra väl. Den avslappnade stämningen 

anses ha bidraget till att deltagarna kunde utrycka sina tankar och åsikter och gav givande 

diskussioner som genererade i ett rikt datamaterial som låg till grund för resultatet.  

Fokusgrupperna kan anses små då det var mellan tre till fem deltagare. Enligt Wibeck (2010) 

är minimiantalet fyra då det kan finnas inbyggda spänningar i en triad och därför är det klokt 

att planera för minst fyra personer i fokusgruppen. Det bedöms dock inte ha haft en negativ 

inverkan i denna studie eftersom ingen dominerade i diskussionerna utan samtliga deltagare 

kom till tals. Det var givande diskussioner i alla grupperna och datamaterialet bedöms vara 

rikt. Enligt Wibeck (2011) är det en fördel om moderatorn förstår sammanhanget och 

uttrycken som fokusgruppen använder sig av under intervjun. En av författarna arbetar själv 

som kontaktsjuksköterska och har erfarenhet från cancervården och den andre författaren 

har ingen erfarenhet av cancervård. Det ses som en styrka och kan öka tillförlitligheten. 

Enligt Wibeck (2011) finns risk att moderators föreställning och förförståelse överförs om 

fokusgruppsintervjun i stor grad är styrd och strukturerad. För att inte författarnas 

förförståelse skulle fortplantas in i fokusgruppen valdes därför ostrukturerad 

fokusgruppsintervju med öppna frågor. 

Enskilda intervjuer hade kunnat användas istället för fokusgruppsintervjuer och det hade 

förmodligen varit lättare att genomföra. Men resultatet hade förmodligen inte varit så rikt 

och den dynamik som uppstår i grupp hade förlorats (Kruger & Casey, 2000). Författarna 

anser att fokusgruppsintervjuer var en lämplig datainsamlingsmetod, vilket gör att 

giltigheten i studien ökar (Graneheim & Lundman, 2004). Rollen som moderator växlades 

vilket kan ha inverkat på fokusgruppsintervjuernas kvalitet (Wibeck, 2011). Författarna är 

enligt Graneheim och Lundman (2004) delaktiga i att skapa resultatet genom det samspel 

som finns mellan intervjuare och deltagare. Det kanske hade varit en fördel om en 

pilotintervju hade genomförts då författarna fått träna sig i metoden, framförallt för att bli 
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bättre på att avgöra när frågor var lämpliga att ställa för att om möjligt kunna få än mer 

uttömmande svar. Alla fokusgruppsintervjuerna spelades in med både digital diktafon och 

mobiltelefon som en säkerhet ifall tekniska problem skulle uppstå. Det anses ha varit en 

fördel att båda författarna medverkade vid alla tre fokusgruppsintervjuerna och dessutom 

lyssnade igenom samtliga fokusgruppsintervjuer ett flertal gånger. Det gjorde att båda 

författarna var väl insatta i alla fokusgruppsintervjuerna och anses varit en fördel under 

analysarbetet och stärker enligt Graneheim och Lundman (2004) trovärdigheten.  

Transkriberingen var tänkt att utföras av medicinsk sekreterare i sin helhet men för att 

säkerställa att intervjuerna transkriberades i så nära anslutning till intervjuerna som möjligt 

transkriberade även båda författarna vissa delar. Fördel med att transkribera så snart som 

möjligt är att det fortfarande är färskt i minnet och lättare att urskilja vem som säger vad 

(Wibeck, 2011).  

Förförståelse kan enligt Graneheim och Lundman (2004) påverka analysens tillförlitlighet 

och därför är en medvetenhet om den egna förförståelsen viktig när datamaterialet tolkas. 

Även Polit och Beck (2016) framhåller vikten av reflektion kring hur förförståelsen påverkat 

hur datamaterial har tolkats och analyserats. Diskussion har kontinuerligt förts mellan 

författarna genom arbetet där den egna förförståelse berörts kring ämnet då den sett olika ut 

för författarna. Datamaterialet har bearbetats av författarna både var för sig och tillsammans 

då de kontinuerligt fört en diskussion och reflektion under alla analyssteg. Det har inneburit 

att gå fram och tillbaka mellan de olika stegen i analysprocessen. Analysprocessen är 

noggrant beskriven och syftet har ständigt beaktats och författarna har reflekterat under hela 

analysprocessen vilket stärker tillförlitligheten enligt Graneheim och Lundman (2004). Att 

författarna visar förmåga på reflektion och noggrannhet genom hela studiearbetet och tydligt 

presenterar och motiverar val stärker trovärdigheten enligt Polit och Beck (2016).  

Trovärdigheten i en kvalitativ studie är beroende av att datamaterialet inte förvanskats av 

författarna. Resultat behöver vara beskrivande och spegla vad deltagarna utryckt (Polit & 

Beck, 2016). Författarna har under arbetets gång diskuterat med erfaren handledare som 

kommit med nya infallsvinklar och idéer, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) ökar 

trovärdigheten då någon som är insatt i forskningsprocessen läser igenom arbetet. Resultatet 

presenteras överskådligt (tabell 3) för att ge en tydlig bild över kategorier och 

underkategorier vilket ger läsaren möjlighet till egen tolkning. Därefter presenteras resultatet 

i löpandet text med citat vilket stärker studiens trovärdighet och överförbarhet. För att 

överförbarhet ska kunna bedömas har metod, urval och kontext beskrivits noggrant. Det är 

upp till läsaren att avgöra om resultatet är överförbart till annan kontext eller inte (Polit & 

Beck, 2016).  

Resultatdiskussion  

Resultatet visar att behov av cancerrehabilitering inte alltid uppmärksammas trots att många 

personer med cancer får en kontaktsjuksköterska. Det är inte säkert att en relation och ett 

partnerskap etableras, även om det framhålls som viktigt av deltagarna. Relationen är 

betydelsefull när behov av cancerrehabilitering ska uppmärksammas, vilket även Biddle et 

al. (2016) visar i sin studie. Enligt Browall et al. (2013) och Pedersen et al. (2013) kan 

relationen med kontaktsjuksköterskan stärka en persons förmåga att hantera den nya 

situationen som cancer innebär. När det inte skapas en relation antas det påverka hur väl 

cancerrehabiliteringsbehov uppmärksammas och personen med cancer får inte hjälp med att 

hantera den nya livssituationen. Kontinuitet och tillgänglighet är av stor betydelse för att 
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kunna nå en relation och ett partnerskap enligt Browall et al. (2013) och Lilliehorn (2013). 

Det behöver därför skapas förutsättningar för att upprätthålla kontinuitet och tillgänglighet 

så att relation och partnerskap kan etableras. Det är relationen och partnerskapet och att 

finnas där för personen med cancer under hela vårdkedjan som utgör den viktiga skillnad 

som skiljer kontaktsjuksköterskan från en ”vanlig sjuksköterska” enligt deltagare i denna 

studie. Enligt Regionala cancercentrum i samverkan (2014, 2019) och Regionalt 

Cancercentrum Väst (2018) ska en kontaktsjuksköterska vara en namngiven person som 

följer personen med cancer längs hela vårdkedjan. Genom att vara tillgänglig och finns där 

möjliggörs relation och partnerskap vilket behövs om kontaktsjuksköterskan kontinuerligt 

ska kunna uppmärksamma behov av cancerrehabilitering (Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2014, 2019; Regionalt cancercentrum väst, 2018). Resultat från studien visar att 

det ibland enbart blir ett enda möte mellan kontaktsjuksköterskan och personen med cancer. 

Det kan därför ifrågasättas om alla deltagare verkligen har funktionen som 

kontaktsjuksköterska 

Av resultatet framgår att kontaktsjuksköterskan inte alltid arbetar aktivt för att stödja 

personen med cancer till delaktighet trots att samarbete upplevs som betydelsefullt för att 

kunna utforma vården tillsammans. Enligt Sahlsten (2007) behöver kontaktsjuksköterskan 

ha avsiktliga vägledningsstrategier för att främja och stimulera delaktighet så att 

ömsesidighet i förhandling nås med personen med cancer som en jämbördig 

samarbetspartner. Resultatet i denna studie visar också att personen behöver ses som en 

viktig samarbetspartner och att ett partnerskap behöver etableras. Kontaktsjuksköterskan 

behöver bjuda in personen med cancer till delaktighet och samarbete och anpassa efter varje 

personens önskan. Även Nilsson, Skär och Söderberg (2015) samt Engqvist Boman (2017) 

framhåller att varje person behöver respekteras och ses som en egen individ och mötas 

utifrån det. Ett sätt att åstadkomma detta är att försöka samarbeta som partners (Engqvist 

Boman, 2017). Genom ett personcentrerat förhållningssätt nås en förändrad förståelse för 

personen som är sjuk (Larsson & Blomqvist, 2014). Resultatet i denna studie visar som 

tidigare nämnts att ibland uteblir både den betydelsefulla relationen med personen med 

cancer och det viktiga mötet i samtal.  Men om ett samarbete ska kunna utvecklas och 

delaktighet möjliggöras behövs enligt Sahlsten (2007) en relation etableras och enligt 

Engqvist Boman (2017) är dialogen central och nödvändig (Engqvist Boman, 2017). 

Delaktighet behöver enligt Jangland (2011) prioriteras och den kan förbättras genom enkla 

åtgärder. Min vårdplan, en individuell skriftlig vårdplan som skrivs för och tillsammans med 

personen som har cancer är ett sätt att främja delaktighet (Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2014, 2019; Regionalt cancercentrum väst, 2018).  

Resultatet visar att kommunikationen med personer med cancer ibland brister vilket gör det 

svårt att uppmärksamma cancerrehabiliteringsbehov. Även tidigare studie visar att 

kommunikationen med personer med cancer brister (Street, Spears, Madrid & Mazor, 2019). 

Av resultatet framgår att deltagarna inte alltid tar ansvar för att ställa de frågor som krävs för 

uppmärksamma cancerrehabiliteringsbehov. Det är inte heller säkert att 

bedömningsformulär används. Brennan et al. (2012) och Biddle et al. (2016) visade i sina 

studier att bedömningsformulär kan vara till hjälp för att uppmärksamma behov av 

cancerrehabilitering. Bedömningsformulären kan bidra till en holistisk bedömning eftersom 

personen med cancer ges utrymme att beskriva behov utifrån den totala livssituationen, 

vilket inkluderar både fysiska och psykiska behov. Brennan et al. (2012) menar att personer 

med cancer kan ha svårt att själva redogöra för och ta upp sina behov och relevanta frågor 
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ställs inte alltid, vilket överensstämmer med resultatet i denna studie. Enligt Regionala 

cancercentrum i samverkan (2014, 2017 & 2019) är det kontaktsjuksköterskan som har 

ansvar för att kontinuerligt och återkommande bedöma behov av cancerrehabilitering och 

personen med cancer ska inte behöva ta det ansvaret och efterfråga cancerrehabiliterande 

insatser.  

Resultatet tyder på att det kan finnas brister i det professionella förhållningssättet som krävs 

för att uppmärksamma behov av cancerrehabilitering. Att det kan finnas brister synliggörs i 

de handlingar som utförs och även i de som inte utförs. För att kunna upprätthålla det 

professionella förhållningssättet krävs adekvat kompetens och reflektion.  Enligt Lewis et 

al. (2009) och de Leeuw och Larsson (2013) kan kontaktsjuksköterska utgöra ett viktigt stöd 

och ge personer med cancer bättre förutsättningar för att hantera den nya livssituation som 

cancern innebär. Men det förutsätter att det finns adekvat kompetens. Reflektion framhölls 

av deltagarna som värdefullt för att kunna utvecklas och åstadkomma förbättringar. Enligt 

Miraglia och Asselin (2015) är reflektion viktigt för att som sjuksköterska kunna utvecklas 

i yrkesrollen genom att ta lärdom av klinisk praxis. Individuell reflektion kan medföra ett 

förändrat synsätt och kritiskt förhållningssätt till egna värderingar. Reflektion i grupp kan 

leda till samsyn, förbättrad teamkänsla och förbättrat samarbete och möjliggöra för 

organisatoriska förändringar . Även Sahlsten (2007) framhåller både enskild reflektion och 

reflektion i grupp som värdefullt och det behöver utföras för att utveckla eget förhållningssätt 

och för att erhålla samsyn i en grupp.  

Av resultatet framgår att deltagarna har olika syn på vad som påverkar personer med cancers 

upplevelse av hälsa. Det förkommer att det utgås från att sjukdomens prognos eller hur stort 

kirurgiskt ingrepp som är utfört har avgörande betydelse för hur personen upplever hälsa.  

Det kan inverka på vilka cancerrehabiliterande åtgärder som erbjuds. Det innebär att en 

person med god prognos kanske inte erbjuds till exempel kuratorskontakt eftersom det inte 

är ett förväntat behov. Enligt Eriksson (1996) så är hälsa en individuell och föränderlig 

upplevelse som kan erhållas även vid närvaro av sjukdom. Hälsokorset visar att hälsa kan 

upplevas trots närvaro av sjukdom och upplevelse av ohälsa trots frånvaro av sjukdom. 

Upplevelsen av hälsa är subjektiv. Det går inte att utgå ifrån vilken sjukdom eller behandling 

en person genomgår.  Hur en person upplever sin hälsa vid cancer är beroende av förmågan 

att hantera den nya situationen (Arving, Assmus, Thormodsen, Berntsen & Nordin, 2019). 

Fysiska symtom är inte det som har en avgörande betydelse för en persons upplevelse av 

välbefinnande utan det är inställning och personlighet (Cheng et al. 2019). Resultatet av 

studien visar att kontaktsjuksköterskan ibland förvånas över en persons reaktion vid en 

cancer med god prognos. Enligt Hedman, Strang och Ihre Lundgren (2018) har även 

personer vars cancer har god prognos rädsla för återfall.  Rädslan är lika vanlig som hos 

andra vars cancer har betydligt sämre prognos. Ofta får de höra att de har en snäll cancer, 

vilket förvärrar oron och deras rädsla och ångest tas inte på allvar. Det psykosociala stödet 

betonas som oerhört viktigt. Det är alltså inte bara viktigt att uppmärksamma vilka 

cancerrehabiliteringsbehov varje person har.  Att ta reda på vad som ger personen med 

cancer hälsa och vad som är betydelsefullt för de är också viktigt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008, 2017). Det är i mötet som det finns störst möjlighet att främja 

hälsa och stärka personens tilltro till sina egna resurser. Det kan bidra med att ge personer 

med cancer hopp om att en positiv förändring är möjlig (Svedberg, Jormfeldt & Arvidsson, 

2003; Clark, Stuifbergen, Voelmeck, Darby & Delville, 2006). 
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I resultatet framgår att de organisatoriska förutsättningarna som behövs för att kunna 

uppmärksamma behov av cancerrehabilitering sällan är optimala och ibland saknas. Det 

medicinska perspektivet påverkar deltagarnas arbetssätt och gör att fokus ligger på sjukdom 

och behandling och att uppmärksamma cancerrehabiliteringsbehov hamnar i skymundan. 

Men det är inte bara den medicinska behandlingen som är betydelsefull för personer med 

cancer (Lilliehorn, 2013) och enligt gällande lagstiftning (SOU 2014) bör 

cancerrehabilitering prioriteras lika högt som den direkta cancervården.  

 

Resultatet visar att arbetssituationen är pressad och det påverkar möjligheten att 

uppmärksamma behov av cancerrehabilitering. Enligt Biddle et al. (2016) så är det viktigt 

att ha tillräckligt med tid och någonstans att vara när cancerrehabiliteringsbehov ska 

uppmärksammas. Resultatet visar att det saknas lokala rutiner och riktlinjer som ger underlag 

för hur uppmärksammade cancerrehabiliteringsbehov ska omhändertas. Det är nödvändigt 

att det finns rutiner och riktlinjer som ger vägledning för hur olika 

cancerrehabiliteringsbehov ska omhändertas (Biddle et al., 2016). Enligt Regionala 

cancercentrum i samverkan (2014, 2019) behöver varje sjukhus ta fram lokala rutiner så att 

kontaktsjuksköterskor och även övrig personal vet hur vet hur uppmärksammade 

cancerrehabiliteringsbehov ska omhändertas. 

 

Av resultatet framgår att kontaktsjuksköterskan behöver hjälp av andra yrkeskategorier för 

att bättre kunna uppmärksamma cancerrehabiliteringsbehov men att teamsamarbetet brister. 

Cancerrehabilitering kräver samarbete i team där olika yrkeskategoriers kompetenser 

kompletterar varandra och arbetar tillsammans för att nå så bra resultat som möjligt (Holm 

et al., 2012, McEwen et al., 2016, Regionala cancercentrum i samverkan, 2014, 2019; 

Regionalt cancercentrum väst, 2018).  

 

Konklusion 

Denna studie har bidragit med kunskaper om kontaktsjuksköterskors erfarenheter av att 

uppmärksamma behov av cancerrehabilitering hos personer med cancer. Studien visar på 

bristande kommunikationsfärdigheter hos en del kontaktsjuksköterskor vilket gör att en 

helhetsbild av personer med cancers livssituation inte alltid erhålls. Den kommunikativa 

förmågan hos kontaktsjuksköterskan är viktig för att skapa och vidmakthålla en relation och 

behövs för att bättre kunna uppmärksamma och möta individers olika behov av 

cancerrehabilitering. Ett personcentrerat och hälsofrämjande förhållningssätt stödjer 

delaktighet och samarbete. Delaktighet kan främjas genom att låta personen skriva ner frågor 

och funderingar som kan användas som underlag i samtal. Individuell reflektion kan bidra 

till att ett hälsofrämjande och personcentrerat synsätt nås. Reflektion i grupp är värdefullt då 

den kan bidra till förbättrad teamkänsla och samarbete och möjliggöra organisatoriska 

förändringar. Det krävs förbättrade organisatoriska förutsättningarna och lokala rutiner och 

riktlinjer som ger kontaktsjuksköterskor stöd och vägledning i hur uppmärksammade 

cancerrehabiliteringsbehov ska omhändertas. 
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Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet  

Resultatet är användbart för såväl kontaktsjuksköterskor som för chefer på olika nivåer inom 

cancervården. Resultatet synliggör vikten av att arbeta personcentrerat och hälsofrämjande 

samt behovet av att förbättra och utveckla cancerrehabilitering.  

 

Studiens resultat kan vara användbart som underlag och reflektionsmaterial till hur 

kontaktsjuksköterskefunktion kan förbättras och utvecklas för att kunna uppmärksamma 

behov av cancerrehabilitering i större utsträckning. Viktiga frågor att diskutera kan vara 

vilka kompetenskrav behövs för att ha funktionen som kontaktsjuksköterska, vilka är 

kontaktsjuksköterskans viktigaste arbetsuppgifter. Finns adekvata resurser och tillräckligt 

med tid för att kontaktsjuksköterskans arbete. Det bör också diskuteras hur 

kontaktsjuksköterskans arbete ska organiseras och hur gällande riktlinjer ska implementeras.  

 

Det vore intressant att undersöka hur personer med cancer upplever att cancerrehabilitering 

uppmärksammas och tillgodoses samt på vilket sätt de önskar få sin cancerrehabilitering 

utformad.  
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Bilaga 1. 

 

Till  XXXXXX Verksamhetschef XXXX 
 

Förfrågan om genomförande av studie 

Bakgrund 

Allt fler människor får cancer. Förlängd överlevnad och förbättrade behandlingsmöjligheter 

innebär att fler människor som har eller har haft cancer lever med kvarstående bieffekter och 

följder. Det föreligger därför ett ökat behov av cancerrehabiliterande åtgärder som 

förebygger och minskar dessa. Cancerrehabilitering innefattar allt som görs för att hjälpa 

människor att må så bra som möjligt före, under och efter cancer. Behov av 

cancerrehabilitering behöver återkommande bedömas och kontaktsjuksköterskan har ett 

övergripande ansvar för detta. Eftersom behov av cancerrehabilitering behöver 

uppmärksammas i högre utsträckning än idag är det viktigt att öka kunskapen om 

kontaktsjuksköterskors erfarenhet av denna bedömning.  

Studiens syfte och resultatanvändning 

Syftet med denna studie är att beskriva kontaktsjuksköterskors erfarenheter av att bedöma 

behov av cancerrehabilitering hos personer med cancer. Resultatet av studien kommer dels 

att presenteras i en magisteruppsats i omvårdnad på 15 högskolepoäng vid Högskolan i 

Skövde och dels användas som underlag i Projekt XXXXXXXXXXXXXX. 

Genomförande 

Fokusgruppsintervjuer används som datainsamlingsmetod. Fyra fokusgruppsintervjuer 

planeras genomföras, varav två i XXX och två i XXX. Varje fokusgrupp kommer ha 

deltagare från samma eller närliggande mottagning. Kontaktsjuksköterskor som är aktuella 

för förfrågan om deltagande i studien ska alla ha erfarenhet av att vårda personer med cancer 

och varit verksamma minst ett år antingen på kirurgmottagning, bröstmottagning, 

urologmottagning, mag/tarmmottagning eller på onkologimottagning inom ditt 

verksamhetsområde på sjukhuset. Fokusgruppsintervjuerna kommer hållas i ett ostört rum i 

en lokal nära deltagarnas arbetsplats. Fokusgruppintervjuerna beräknas ta cirka 60 till 90 

minuter per grupp och de kommer att spelas in och transkriberas av medicinska sekreterare. 

Nu önskar vi din hjälp att tillfråga kontaktsjuksköterskor från berörda mottagningar om de 

är intresserade av att delta och vill veta mer om studien. Vi tar sedan tacksamt emot 

sjuksköterskornas kontaktuppgifter via mail.  Informationsbrev om studien kommer skickas 

via e-post till de som är intresserade och därefter tas kontakt via telefon och muntligt 

samtycke till studien inhämtas. Medverkan i studien är frivillig och kan när som helst 

avbrytas utan förklaring.  

Vid frågor eller funderingar kontakta oss gärna 

Pernilla Fagerlind. Telefon: XXXX-XXXXX, e-post: pernilla.fagerlind@vgregion.se 

Björn Stjernetun. Telefon: XXXX-XXXXXX, e-post: bjorn.stjernetun@his.se 

Handledare: Rune Svanström, Lektor i omvårdnad, Högskolan i Skövde. Telefon:XXXX-

XXXXXX, e-post: rune.svanstrom@his.se 
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Bilaga 2. 

 

Förfrågan om deltagande i studie 

 
Bakgrund 

Allt fler människor får cancer. Förlängd överlevnad och förbättrade behandlingsmöjligheter 

innebär att fler människor som har eller har haft cancer lever med kvarstående bieffekter och 

följder. Det föreligger därför ett ökat behov av cancerrehabiliterande åtgärder som 

förebygger och minskar dessa. Cancerrehabilitering innefattar allt som görs för att hjälpa 

människor att må så bra som möjligt före, under och efter cancer. Behov av 

cancerrehabilitering behöver återkommande bedömas och kontaktsjuksköterskan har ett 

övergripande ansvar för detta. Eftersom behov av cancerrehabilitering behöver 

uppmärksammas i högre utsträckning än idag är det viktigt att öka kunskapen om 

kontaktsjuksköterskors erfarenhet av denna bedömning.  

Studiens syfte  

Syftet med denna studie är att beskriva kontaktsjuksköterskors erfarenheter av att bedöma 

behov av cancerrehabilitering hos personer med cancer. Resultatet av studien kommer dels 

att dels användas i Projekt XXXXXXXXXX. Om du önskar får du gärna ta del av resultatet, 

skicka då ett mail till oss och meddela detta. 

Genomförande 

Fokusgruppsintervjuer används som datainsamlingsmetod. Varje fokusgrupp kommer bestå 

av fyra till sex deltagare, alla från din eller närliggande mottagning. Fokusgruppsintervjuerna 

kommer hållas i ett ostört rum i en lokal nära din arbetsplats. Tanken är att du och de andra 

deltagarna reflekterar över era erfarenheter och diskuterar valt ämne med varandra. Det finns 

inget rätt eller fel utan alla tankar och åsikter är tillåtna. Vi hoppas att du som 

kontaktsjuksköterska vill delta. Fokusgruppintervjuerna beräknas ta cirka 60 till 90 minuter 

per grupp och de kommer att spelas in och transkriberas av medicinska sekreterare. 

Resultatet kommer presenteras på sådant sätt att du som enskild deltagare inte kommer 

kunna identifieras och de utskrivna intervjuerna kommer att förvaras inlåst. Deltagande är 

frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. 

 

Vid frågor eller funderingar kontakta oss gärna. 

Pernilla Fagerlind. Telefon: XXXX-XXXXX, e-post: pernilla.fagerlind@vgregion.se 

Björn Stjernetun. Telefon: XXXX-XXXXXX, e-post: bjorn.stjernetun@his.se 

Handledare: Rune Svanström, Lektor i omvårdnad, Högskolan i Skövde. Telefon: XXXX-

XXXXXX, e-post: rune.svanstrom@his.se 
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Skriftligt samtycke för deltagande i fokusgruppsintervju 

 
Jag har tagit del av både muntlig och skriftliga informationen om studiens syfte och 

tillvägagångssätt och ger mitt samtycke till deltagande.  

 

 

…………………………………………………………………. 

Underskrift 

 

………………………………………………………………… 

Namnförtydligande 

 

…………………………………………………………………. 

Ort och datum 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Pernilla Fagerlind & Björn Stjernetun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3. 

 

Intervjuguide fokusgrupp 
Välkomna deltagare och presentera oss.  

Berätta om studien. 

 

Tillvägagångssätt:  

Vi önskar få en diskussion er emellan om aktuellt ämne, tanken är att ni ska prata och 

diskutera med varandra och det finns inget rätt eller fel. Ni säger så mycket som ni själva 

vill. Vi kommer att spela in denna diskussion. Vi startar inspelningen redan nu. Prata en i 

taget. 

 

Öppningsfrågor: 

Berätta lite kort om er själva vad ni heter och vilken mottagning ni arbetar på.  

 

Introduktionsfrågor: 

Vilka cancerdiagnoser ni vårdar och gärna varför ni valt att arbeta inom just cancervården 

(uppgifter om erfarenhet och utbildning inhämtas efteråt). 

 

Nyckelfrågor: 

Som kontaktsjuksköterskor i cancervården har ni en central roll i att uppmärksamma/bedöma 

behov av cancerrehabilitering hos personer med cancer redan vid diagnos och framåt. 

Berätta vad ni har för tankar om er roll. Berätta hur ni går tillväga för att 

uppmärksamma/bedöma cancerrehabiliteringsbehov. Ge konkreta exempel på när 

bedömning av cancerrehabiliteringsbehov fungerat bra. 

 

Berätta om vilka resurser och förutsättningar som finns för att ni som kontaktsjuksköterskor 

återkommande ska kunna uppmärksamma/bedöma behov av cancerrehabilitering hos 

personer med cancer?  

Berätta vad ni ser som de största utmaningarna för att detta ska kunna åstadkommas? 

Vilka möjligheter ser ni?  

Vilka hinder ser ni? 

 

Stödfrågor och film att använda som inspirationsmaterial vid behov 

Kan ni berätta mer om…? Kan ni beskriva…?  

https://m.youtube.com/watch?v=9BNvpUFVxz8 

 

Avslutningsfrågor:  

Då närmare vi oss slutet på diskussionen. Vilka avslutande reflektioner har ni? Något annat 

ni vill tillägga? 

Får vi lov att kontakta er igen om vi skulle vilja ställa några kompletterande frågor? 

Stort TACK för att ni ville dela med er av era tankar och erfarenheter! 
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