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Sammanfattning 
Bakgrund: Antal personer som får diagnosen cancer ökar varje år. Palliativ vård innebär 
vård, lindring och stöd i det skede då sjukdomen inte längre går att bota.  Cancer är en av de 
sjukdomar som kan leda till palliativ vård. Syfte: Syftet med studien var att undersöka 
personens upplevelser av sjuksköterskans omvårdnad inom palliativ vård. Metod: Metoden 
som användes var litteraturstudie. Resultat: Resultatet visar att kommunikation, stöd, närhet 
och information var betydelsefullt för cancersjuka personer i den palliativa vården. 
Diskussion: I diskussionen framkommer att genom sjuksköterskans närhet kunde personerna 
uppleva stöd i sin cancersjukdom. Tydlig information om cancersjukdomen från 
sjuksköterskan till personerna i den palliativa vården kunde medföra ökad livskvalitet. I de 
fall då sjuksköterskan inte gav personerna någon uppmärksamhet upplevde de att förtroendet 
för sjuksköterskan minskade.     
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BAKGRUND 
 
 
Att leva med en livshotande cancersjukdom är en av de mest utsatta situationer en person kan 
vara i (Widell, 2003), eftersom cancer i många människors ögon är lika med döden 
(Ringborg, Henriksson & Friberg, 1998). Tiden som följer är oviss och ett hot mot 
människans integritet skapas (Kaasa, 2001). Den som är sjuk har mycket att kunna oroa sig 
för, t. ex. osäkerheten om morgondagen samt vilka besvär eller lidande sjukdomen kommer 
att föra med sig (Kuuppelomäki & Lauri, 1998).  Rädslan för det okända skapar oro. När 
rädslan och oron blir för stor kan detta övergå till ett ångesttillstånd (Widell, 2003), vilket 
kräver ett bättre omhändertagande av dessa personer (Ringborg, Henriksson & Friberg, 1998). 
 
Att vårda en person vid livets slut kan vara en av de största utmaningar en vårdare kan ställas 
inför. Omvårdnaden skall stå i centrum och vårdaren bör ansvara för att samordna olika 
vårdinsatser. Personens vårdbehov skiftar beroende på vilka symtom som uppkommer. Detta 
kan medföra lidande för personen och det är vårdarens ansvar att försöka lindra dessa 
lidanden (Kaasa, 2001). Enligt Eriksson (1987 b) är vårdandet en kärleksgärning. Denna 
gärning är den yttersta hyllningen till människan, livet och det eviga. Vårdaren blir därmed 
vägvisaren, som ska besitta förmågan att visa vägen. 
 

Palliativ vård 
Enligt WHO (2002) definieras palliativ vård som en helhetsvård med syfte att lindra fysiskt, 
psykiskt och andligt lidande när personen inte längre är mottaglig för botande behandling. 
Målet är att personen ska få en möjlighet att erhålla livskvalitet till livets slut. Med det menas 
att livet ska varken förlängas eller förkortas, utan istället ska personen erhålla stöd till att leva 
ett så aktivt liv som möjligt innefattande hänsynstagande som kan uppstå i samband med 
behandlingarna. 

  
Ordet palliativ kommer från det latinska ordet pallium, som betyder kappa eller mantel, med 
innebörden att något skyddar och håller om. Palliativ vård innebär vård, lindring och stöd i 
det skede då en sjukdom inte längre går att bota och är framförallt inriktad för personer som 
vårdas i livets slutskede (Widell, 2003). Den palliativa vården kan skilja sig beroende på 
vilken situation den enskilda personen befinner sig i. I ett väsentligt avseende är den palliativa 
vårdens villkor annorlunda än den högteknologiska vårdens. Behandlingen är inriktad på 
symtomlindring och meningsfull livsuppehållande behandling. Vårdhandlingarna måste 
inriktas på att ge möjligheter till ett liv med optimal kvalitet trots den svåra sjukdomen och 
vissheten om dödens närhet. Denna ambition är lika nödvändig oavsett var vården ges (Beck-
Friis & Strang, 2005). De olika behandlingarnas risker och biverkningar måste begränsas så 
att det inte försämrar den livskvalitet som personen besitter vid detta tillfälle. Genom 
engagemang och omtanke bör vårdaren försöka ge bästa möjliga förebyggande och lindrande 
behandling och vård till personen. Det är personen som bestämmer om hon/han vill ha den 
behandling som föreslås. Det gäller då att personen är väl informerad (Ringborg, Henriksson 
& Friberg, 1998).  
 
I Sverige byggs den palliativa vården ut fast den är fortfarande ojämnt fördelad. Den 
palliativa vården finns t. ex. ännu inte i alla kommuner. I vissa kommuner kan människor 
önska var de vill få palliativ vård. Begränsade möjligheter till palliativ vård kan leda till 
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upprepade sjukhusbesök. I en fungerande vårdkedja ska resurserna följa patienten oavsett om 
den vårdas av landstinget eller av kommunen (Socialstyrelsen, 2006). 
 
Fortsättningsvis kommer föreliggande studie att definiera palliativ vård med den vård som 
lindrar lidandet för svårt sjuka och döende personer i cancer, i hemmet, på sjukhus och på 
hospice. 
 
I föreliggande studie används cancersjuka personer som exempel på personer som vårdas 
inom palliativ vård. Under år 2005 var det 364 000 personer som fick diagnosen cancer. 
Antalet personer som insjuknar i cancer ökar för varje år. En av förklaringarna till ökningen är 
att människans livslängd har blivit längre (Socialstyrelsen, 2007). Var tredje svensk kommer 
någon gång att drabbas av cancer (Strang, 2004). Sjukdomen cancer är ett tillstånd som kan 
medföra livshot och motiverar därför till palliativ vård (Kaasa, 2001). 
 
Kroppens celler har förmågan att dela sig. Detta sker när nya celler ska ersätta gamla eller 
skadade celler. Speciella gener i cellen kontrollerar att celldelningen i kroppen sker på ett 
kontrollerat sätt. Om det uppstår en skada på dessa gener kan detta leda till cancer, dvs. att 
cellen börjar dela sig okontrollerat. De onormala cellerna tar ingen hänsyn till de friska 
cellerna utan fortsätter delningen (Cancerfonden, 2007). Cancer kan sätta sig i de flesta 
vävnader i kroppen (Sjukvårdsrådgivningen, 2007). Oftast tar det flera år innan cellerna har 
delat sig så mycket att en tumör går att upptäcka. Vissa tumörer växer långsamt och kanske 
aldrig ger några besvär, medan andra tumörer växer snabbt och behöver omedelbar 
behandling (Cancerfonden, 2007).  
 
Förutom radikala kirurgiska ingrepp kan strålbehandling och cytostatikabehandling vara 
behandlingsalternativ vid cancer. De senare behandlingsmetoderna medför ofta biverkningar 
såsom hudreaktioner, slemhinnereaktioner, illamående, kräkningar, håravfall och trötthet. 
Dessa biverkningar medför förutom ett ökat lidande för personen även ett ökat behov av 
omvårdnad (Schölberg & Reitan, 2003). 
 

Omvårdnad  
Omvårdnad innefattar begreppen människan, relationer, vårdmiljön, organisationer, 
människosyn, kommunikation och hälsa (Norberg, Axelsson, Hallberg, Lundman, Athlin, 
Ekman, Engström, Jansson & Kihlgren, 1997). Omvårdnad går ut på att hjälpa en person att 
planera och genomföra handlingar som hör till det dagliga livet i syfte att förbättra 
hälsa/friskhet, förebygga ohälsa/sjukdom samt återställa och bevara hälsa/friskhet. Människan 
upplever sin omgivning genom kroppen med hjälp av sina sinnen. Relationer skapas mellan 
vårdaren och människan i en trygg vårdmiljö, där organisationen visar vem som ska göra vad. 
Vårdarnas olika människosyner präglar omvårdnaden. Sättet vårdaren bemöter människan på 
är beroende av vårdarens människosyn. Inom vården ser vårdaren ofta människan ur familjens 
eller primärvårdens syn. Människans aktuella situation bör betraktas utifrån människans åsikt 
Eriksson (1985). 
 
Kommunikationen utgör alltid en viktig del i omvårdnaden (Norberg at el, 1997). Eriksson 
(1985) menar att livskvaliteten eller en människas prestationsnivå bestäms av samspelat 
mellan person, det biologiska systemet och det sociala systemet i en speciell situation. 
Biologiska systemet innebär den miljö och omgivning som omsluter människan. Cancersjuka 
personer inom den palliativa vården är i behov av omvårdnad och stöd då deras sjukdom 
sätter spår i det dagliga livet (Peters & Sellick, 2006). Om aktiviteter som vanligtvis har hög 
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prioritet i en människas liv plötsligt minskar kan människan uppleva att livskvaliteten sjunker. 
För att vårdaren ska kunna hjälpa människan i det dagliga livet behöver vårdaren kunna förstå 
hur olika hur olika personer upplever sitt dagliga liv (Norberg at el, 1997). 
 
Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) har utvecklat ovanstående 
begrepp med patientperspektiv, livsvärld, lidande/välbefinnande och subjektiv kropp, därmed 
innefattas personens upplevelse av vården. 
 

Livsvärlden 
Alla människor lever i olika livsvärldar. Att uppmärksamma en människas livsvärld ingår i 
vårdandet. Livsvärlden är den verklighet människan lever i och tar för givet, och den speglar 
människans upplevelser och erfarenheter. Alla upplevelser är för människan en erfarenhet. 
För att förstå en människas livsvärld behövs det inte alltid blandas in medicinska kunskaper i 
mötet med människan. Ett livsvärldsperspektiv innebär att en människas vardagsvärld och 
dagliga tillvaro uppmärksammas. Det innebär att se, förstå och beskriva världen och alla 
människor beskriver detta på olika sätt. Varje erfarenhet är speciell och inte den andra lik. För 
att förstå hur en annan människa ser på en viss situation måste frågan ställas och svaret 
lyssnas in. Betydelsefullt är också att få personen att känna sig trygg och känna att någon 
verkligen lyssnar. Att vara öppen i sitt vårdande innebär att vårdaren med etik i tanken skaffar 
sig en bild av personens livsvärld. Sjuksköterskeyrket är inte bara baserat på teoretisk 
kunskap utan även på praktisk eller tyst kunskap. Genom erfarenhet utvecklas förmågan att 
kunna göra en snabb helhetsbedömning av människan. Frågor, som till exempel döden, kan 
hanteras på ett bra sätt genom att försöka förstå människans livsvärld. Alla människor 
kommer att få uppleva lidande och välbefinnande någon gång i livet. Vårdandets mål är att 
minska eller ta bort lidandet och därmed öka välbefinnandet hos den sjuka personen 
(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). En människa kan befinna sig i 
ett lidande och samtidigt känna välbefinnande, t.ex. genom att någon bryr sig och försöker 
förstå situationen (Eriksson, 1985). Enligt Gessert, Baines, Kuross, Clark och Haller (2004) 
kan personer med cancersjukdom uppleva ett lidande, pga. osäkerheten om framtiden, 
ovissheten om vad som kommer att hända med anhöriga och rädslan över ouppklarade affärer. 
Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) måste lidandet få den tid 
och plats som krävs, annars blir det svårt att ta sig igenom eller hantera sitt lidande. I en 
vårdande relation blir vårdaren delaktig i lidandet vilket kan innebära att vårdaren har modet 
att möta och stanna kvar hos den lidande människan så att den upplever en värdighet. Detta 
ökar möjligheterna för välbefinnande. 
 

Teoretisk referensram 
Som teoretisk referensram valdes Erikssons (1994) omvårdnadsteori. Teorin valdes för att den 
beskriver hur människan i sitt lidande kan uppleva välbefinnande och enligt Holzner, 
Kemmler, Kopp, Nguyen-Van-Tam, Sperner-Unterweger och Greil (2004) kan personer med 
obotlig cancersjukdom uppleva välbefinnande i sitt lidande med hjälp av sjuksköterskans 
stödjande åtgärder, som är en central del inom palliativ vård. I teorin (Eriksson, 1985) 
framkommer att sjukdom och ohälsa kan leda till lidande för människan. Teorin beskriver hur 
människans lidande ser ut. Kränkning av människans värdighet och människans värde är det 
som skapar mest lidande (Eriksson, 1994). Eriksson (1985) menar för att kunna vårda krävs 
vårdkunskap och att vårdaren behärskar denna kunskap. Det gäller för vårdaren att skapa sig 
en ny vårdhandling allt efter som en ny speciell vårdsituation uppkommer. Teorin är en 
interaktiv process där grunden är relationen mellan människan och vårdaren. Människan 
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planerar för sina handlingar och vårdaren planerar för sina utifrån sina krav, behov och 
problem. Tillsammans tar de gemensamma beslut inom de olika delarna i vårdprocessen. På 
detta sätt växer vårdskeendet fram. Vårdprocessen är hälsocentrerad eftersom den står för 
optimal hälsa eller optimal död och den fortsätter tills målen är uppnådda (Eriksson, 1985). 
Människan består av en kropp, själ och ande. Hälsa innebär helhet eller integration av kropp, 
själ och ande. Hälsa är inte ett statiskt tillstånd, utan präglas av rörelse och förändring 
(Eriksson, 1987 a). 
 
En del personer är väl medvetna om att de har en obotlig sjukdom och har accepterat 
situationen och kan uppleva en mening med detta. Människans prestationskurva bestäms 
genom samspelet mellan människan och miljön, där motivationen har den största påverkan. 
Prestationskurvan kan lätt förändras och när den sjunker till ett visst värde är personen i 
behov av hjälp från omgivningen för att överleva. Denna sänkning leder till ohälsa och en 
känsla av störning mellan människan och den sociala omgivningen. För att återfinna hälsa 
krävs det att personens prestationsförmåga är intakt och att personen utnyttjar sin kapacitet 
(Eriksson, 1985). Vårdande är ett grundbegrepp i omvårdnaden (Eriksson, 1987 a). 
 
Ett förhållande skapas mellan människan och Gud samt mellan personen och andra 
människor. Genom dessa relationer skapas människan. Dessa relationer kan beskrivas med 
begreppen tro, hopp och kärlek. Tro och hopp hänger samman med människans förvissning 
och förväntan om att något ska hända. Tron är människans drivkraft till att lära, utforska och 
ge vård. Gud är källan till kärleken och det mänskliga livet. Kärleken ger upphov till tro och 
hopp. Tro, hopp och kärlek bildar tillsammans grunden för all vård. Alla människor är vårdare 
i grunden. Förmågan att vårda aktiveras i en gynnsam miljö (Eriksson, 1987 b).  
  
 

Vårdande (caring) innebär att genom olika former av ansning, lekande och  
lärande åstadkomma ett tillstånd av tillit, tillfredsställelse, kroppsligt och 
andligt välbehag samt en känsla av att vara i utveckling i syfte att förändra 
(upprätthålla, igångsätta eller stödja) hälsoprocesserna (Eriksson, 1987 a, s. 9). 
 

Att ansa innebär att genom värme, närhet och beröring skapa ett kroppsligt välbehag. I 
begreppet ansa ingår att tillgodose människans grundläggande behov. Leken finns i många 
olika former. Att leka är ett naturligt beteendemönster som leder till utveckling av tillit och 
tillfredsställelse.  Att lära innebär att utveckla självständigheten, självförverkligandet och 
mognaden. Att lära öppnar nya vägar och möjligheter. Lärande måste utgå från människans 
egna behov (Eriksson, 1987 a).  Att vårda innebär att dela. Detta innebär delaktighet i och 
närhet till den person som vårdas. Delaktighet kan bidra till upplösning av t.ex. ångest och 
smärta (Eriksson, 1987 b). 
 

SYFTE 
 
 
Syftet med studien var att undersöka personernas upplevelser av sjuksköterskans omvårdnad 
inom palliativ vård. 
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METOD 
 
 
Metoden som användes var litteraturstudie. En litteraturstudie utgår ifrån ett välformulerat 
syfte som besvaras genom att värdera, välja och analysera relevant befintlig forskning 
(Forsberg & Wengström, 2004).  Anledningen till valet av just denna metod var att den 
kändes tillämpbar med tanke på den rika tillgången av litteratur inom valt ämnesområde. Att 
sammanställa och analysera befintlig litteratur kan medföra ny kunskap som kan vara en 
tillgång för t. ex. nyfärdiga sjuksköterskor.  
 
Föreliggande studie innefattar personer över 18 år, eftersom det är den gräns socialstyrelsen 
satt för vuxen ålder (SOL  2001:453). Vidare används begreppen människa och person som 
synonymer samt begreppen vårdpersonal och vårdare där bl. a. professionen sjuksköterska 
utgör en del. 
 

Urval 
De databaser som användes var Cinahl, ELIN@Blekinge, Medline och Academic Search 
Elite. Cinahl är en referensdatabas som behandlar tidskrifter inom omvårdnads- och 
hälsovetenskap och uppdateras en gång i veckan. ELIN@Blekinge är en databas som 
innehåller elektroniska tidskrifter. Innehållet i ELIN@Blekinge är från olika databaser och 
uppdateras efter dessa. Utmärkande för Academic Search Elite är att den uppdateras dagligen 
och innehåller tidskrifter i fulltext som behandlar bl. a. medicin och omvårdnad. Medline är 
en databas som täcker medicin och omvårdnad, Medline uppdateras dagligen. 
 
De sökord som har användes var care, care*, patient care, palliative care, cancer, experience, 
nurse*, patient need*, need*, support, nursing care, meet* och terminally ill. MeSH termer 
som användes var oncologic care, cancer patient, life experience, neoplasms, dying care, 
caregiver support, oncologic nursing, meeting, palliative treatment, life change events, life 
support care och hospice care. Dessa sökord har kombinerats i olika kombinationer  
(Bil 1). 
 
Inklusionskriterier som har använts var att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade och 
publicerade efter år 2002, eftersom ny litteratur efterfrågades. Artiklarna skulle vara skrivna 
på svenska eller engelska, eftersom det var dessa språk som behärskades. Valda artiklars 
abstract skulle innehålla palliativ vård för cancersjuka personer. Exklusionskriterier har varit 
att artiklarna inte skulle vara medicinskt inriktade eller skrivna ur vårdarens synvinkel. 
Artiklarna skulle inte inrikta sig på barn och ungdomar och inte vara litteraturstudier. 
Artiklarna fick inte vara litteraturstudier pga. att en litteraturstudie inte kan grunda sig på 
andra litteraturstudier. Artiklarna som har valts (Bil 2) har kvalitetsbedömts utifrån Willman, 
Stoltz och Bahtsevani (2006) kvantitativa och kvalitativa granskningsformulär. 
 

Analys 
Analysen genomfördes med en kvalitativ ansats. Inspirationen hämtades från Graneheim och 
Lundman (2003). Analysmetoden delades upp i fem steg (Bil 3). 
 
I det första steget lästes textmaterialet igenom flera gånger för att skaffa en överblick över 
materialet. Fokuseringen vid genomläsningen innefattade studiens syfte. Detta steg gjordes 
var för sig för att minimera risken för påverkan. 
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I steg två ströks meningsenheter under som motsvarade syftet. Detta steg gjordes individuellt 
och varje deltagare, två personer, använde sig av en förutbestämd färg. Därefter jämfördes de 
markerade meningsenheterna för att upptäcka om samma meningsenheter hade strukits under 
av båda. I de fall där den understrukna texten skilde sig åt vidtogs diskussioner och 
motiveringar till varför just den texten var understruken. Exempel på meningsenhet är: 
”Someone to talk to´ was, for the majority of patients, an essential component of their care 
and was characteristic of the expert palliative nurse. A good palliativ care nurse was: one that 
can sit down and talk to you, hold your hand and give you a wee bit of confidence”. 
  
I steg tre kodades meningsenheterna utefter sitt innehåll och delades upp i olika grupper. På så 
vis växte olika mönster fram. Denna uppdelning gjordes enskilt till att börja med, men 
övergick till diskussioner och det förelåg inga svårigheter att nå samstämmighet. Ovanstående 
meningsenhet kodades enligt följande: patienternas önskan att ha någon att prata med och 
känna förtroende för. 
 
I steg fyra användes kodernas innehåll, dvs. mönstret, för att skapa subkategorier. 
Subkategorierna skrevs ner på papper och placerades under en av flera högar beroende på 
dess innehåll. Vid olika åsikter om vilken hög som subkategorierna skulle tillhöra 
diskuterades detta till dess att samstämmighet rådde. Ovanstående kod placerades i 
subkategorin: nära kommunikation. 
 
I steg fem kombinerades subkategorier till kategorier. De subkategorier som innefattade lika 
tolkning, trots att det stod i motsatsförhållande, fick bilda en kategori. Som exempel på detta 
kan nämnas: att få sjuksköterskans uppmärksamhet och brist på uppmärksamhet. Följande 
kategorier bildades: upplevelse av närhet/avsaknad närhet, upplevelse av sjuksköterskan som 
kunskapsbärare och upplevelse av stöd/saknat stöd. Dessa kategorier har fått utgöra 
rubrikerna under resultatet. Detta gjordes för att resultatet skulle bli mer överskådligt och 
lättläst. 
 

RESULTAT 
 
 

Upplevelse av närhet/avsaknad närhet 
Personerna önskade att sjuksköterskorna ville lära känna dem och inte bara lyssna på dem 
(Johnston & Smith, 2006). De personer som kände ett förtroende för sin sjuksköterska kunde 
berätta allt för henne. Det fanns de personer som upplevde att när inte sjuksköterska kunde 
lösa problemen som uppstod så vände hon sig till sina kollegor för att söka hjälp. Detta 
upplevde personerna som positivt, eftersom sjuksköterskan visade att hon verkligen ville 
personens bästa.  
 

The nurse was not only a healthcare professional, she was also a good friend, 
part of the family (Mok & Chiu, 2004, s 480). 

 
Personerna upplevde att det var de små sakerna sjuksköterskan gjorde som räknades, detta 
medförde att de upplevde en närhet till sjuksköterskan. Närhet kunde även upplevas genom att 
personer med cancer hade någon att prata med. Personerna beskrev en bra sjuksköterska inom 
den palliativa vården som en person som tog sig tid att sitta ner, hålla handen och dessutom 
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hade förmågan att ge närhet och skapa en känsla av förtroende (Johnston & Smith, 2006). 
Tyvärr fanns det sjuksköterskor som uttryckte att de skulle komma och sitta ner och prata, 
men det visade sig sen att de inte tog sig tid till detta. Ett sådant handlande medförde att 
personerna kände sig bortglömda och därmed saknade sjuksköterskans närhet (Broughton, 
Bailey & Linney, 2004).  
   

 I think a good nurse in the hospice is a nurse who listen more than anything 
else. She listen with perceptive eares and with thinking and with her mind. She´s 
not just hearing emotions. She´s hearing the things that are not being said 
(Johnston & Smith, 2006, s 705). 

 
Sjuksköterskans vilja att lyssna ansågs väsentligt när personer inom den palliativa vården 
reflekterade över hur de ville att en sjuksköterska skulle vara (Johnston & Smith, 2006).  
Personerna upplevde att de inte hade någon att diskutera sina funderingar med (Hopkinson & 
Corner, 2006). Det fanns även de personer som upplevde att deras sjuksköterska visade kärlek 
och tog sig tid att lyssna (Mok & Chiu, 2004). Sjuksköterskan satte sig ner och tog sig all den 
tid som personen behövde (Boström, Sandh, Lundberg & Fridlund, 2004). De personer som 
hade svårt att acceptera döden hade även svårt att kommunicera med andra människor. Rädsla 
för att dela med sig av sina innersta känslor kunde medföra en viss oro och minskad förmåga 
att klara sig själv, vilket i sin tur medförde att närheten till sjuksköterskan minimerades. 
Denna rädsla medförde minskad förmåga för personerna att kunna uttrycka sitt lidande och 
sina behov (Rydahl-Hansen, 2005). Genom att sjuksköterskan brydde sig kunde personernas 
rädsla mildras (Broughton, Bailey & Linney, 2004). Personers rädsla över att vara en börda 
för personalens och över att vara beroende av en annan människa kunde medföra oro (Wood 
Mak & Elwyn, 2005). Personerna upplevde att personalen inte kunde handskas med deras oro. 
Flera personer önskade att det fanns någon sjuksköterska som de kunde vända sig till och 
diskutera rädslan över att förlora kontrollen över sin egen kropp. De hade behov av att 
uppleva närhet. Personerna ville veta hur de skulle behöva anpassa sig till situationen och vad 
de skulle göra när de började bli svagare (Rydahl-Hansen, 2005). Personerna upplevde att det 
inte fanns någon sjuksköterska som de kunde diskutera olika behandlingsalternativ med, 
vilket medförde en avsaknad av närhet. Sjuksköterskan fanns t. ex. inte där för att stödja, då 
svåra beslut skulle fattas (Hopkinson & Corner, 2006). Detta medförde att personerna fick en 
känsla av att ingen lyssnade på deras tankar och förstod deras känslor (Kelly, Burnett, Pelusi, 
Badger, Varghese & Robertson, 2002). I dessa fall hade en närhet till sjuksköterskan minskat 
personernas funderingar (Hopkinson & Corner, 2006). Det fanns även de personer som 
upplevde att sjuksköterskan fanns där för dem:  
 

When I was caught in the toughest emotional struggle, I chose to disclose my 
deepest pain to my nurse, although it was not easy for me to tell someone else. I 
needed help…It was tough situation and the strong trust in her drove me to ease 
this pain through dialogue with her (Mok & Chiu, 2004, s 480).  

 
Flertalet personer upplevde att de fick den närhet de behövde av sjuksköterskan (Broughton, 
Bailey & Linney, 2004), trots det fanns många som behövde hjälp av sjuksköterskan fick alla 
sina röster hörda (Johnston & Smith, 2006).  
 

Upplevelse av sjuksköterskan som kunskapsbärare 
Tillräckligt med information hade en lugnande verkan och skapade ett förtroende mellan 
sjuksköterskan och personen. Då sjuksköterskan tog sig tid att förklara det som personen 
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efterfrågade upplevdes detta som positivt av personerna. Personerna önskade att de hade fått 
mer information om t. ex. förekommande symtom vid cancersjukdomen. De ville gärna veta 
varför symtom uppstod och om de gick att lindra (Broughton, Bailey & Linney, 2004). Många 
personer var t. ex. oroliga över hur kroppen påverkades av viktförlusten. De önskade att 
någon hade kunnat berätta för dem hur kroppen reagerade på deras viktnedgång (Hopkinson, 
Wright & Corner, 2006). Förlorad kroppsvikt var ett ämne som sällan diskuterades med 
sjuksköterskan (Hopkinson, Wright & Corner, 2006). 

 
Flera personer var oroliga över vad som skulle hända efter att cancersjukdomen hade 
upptäckts. Mer information om cancersjukdomen och dess behandling hade kunnat leda till 
minskad oro (Broughton, Bailey & Linney, 2004).  

 
They suggested radiotherapy and in fact, I didn´t know what radiotherapy was 
 about but within a week, I had four doses of treatment (Wood Mak & Elwyn, 
 2005, s 346). 
 

De personer som fick åka hem saknade information om deras cancersjukdom och upplevde att 
de inte hade någon att prata med. Det fanns även personer som kände tvärtom, de hade en 
sjuksköterska som informerade om allting och som fanns där för dem: 
  

I couldn`t have asked for better (Broughton, Bailey & Linney, 2004, s 322).  
 
Några personer upplevde att sjuksköterskan var briljant och att allting hon lovade blev gjort 
(Broughton, Bailey & Linney, 2004). 
 

Upplevelse av stöd/saknat stöd 
När personer sökte stöd hos sjuksköterskan blev de besvikna över responsen (Hopkinson & 
Corner, 2006). En vanlig upplevelse var att ingen vårdare brydde sig (Hopkinson, Wright & 
Corner, 2006). Eftersom ingen brydde sig och ingen förstod personernas lidande upplevde de 
att det var meningslöst att uttrycka vad de kände och behövde (Wood Mak & Elwyn, 2005). 
 

…..their relationships with nurses gave them the incentive to continue to live, 
helped them to find a sense of peace and security, and eased their suffering. 
They expressed the view that their relationship with nurses were like going to a 
refueling station and being refilled with fuel in order to keep on going (Mok & 
Chiu, 2004, s 480). 
 

Upplevelsen av att sjuksköterskan inte såg till alla personers behov, medförde en saknad av 
stöd (Johnston & Smith, 2006). Gränsen för att bli trodd var hårfin enligt personerna. Genom 
att inte bli trodd skapades ett lidande.  
 

I was right but they said I was wrong (Wood Mak & Elwyn, 2005, s 346).  
 
Ibland upplevde personerna att sjuksköterskorna inriktade sin tid mestadels på den tekniska 
utrustningen, vilket medförde att personerna med sina individuella problem ej 
uppmärksammades i den utsträckningen som de var i behov av. Detta kunde medföra att 
personerna upplevde brist på stöd. 
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I was in so much pain so I went in by ambulance and yet they said it was 
psychosomatic! It turned out to be a relapse. They are poor communicators, I 
have thought this the whole time. I still believe that patient´s input can be a big 
help, it is after all the patient who knows her body best (Boström, Sandh, 
Lundberg & Fridlund, 2004, s 414). 

 
När personerna upplevde att sjuksköterskan brydde sig medförde detta ofta till en relation 
med förtroende (Mok & Chiu, 2004). När personerna upplevde förtroende och stöd från 
vårdarna, ökade deras känsla av säkerhet och förmåga att ta hand om sig själva (Boström, 
Sandh, Lundberg & Fridlund, 2004). De personer som upplevde att sjuksköterskan tog sig tid 
för dem, upplevde även trygghet och stöd (Johnston & Smith, 2006). Upplevelsen av trygghet 
och stöd medförde en relation mellan personen och sjuksköterskan (Mok & Chiu, 2004). 
 
När personer beskrev deras upplevelse av bl. a. bemötandet, stödet och förtroendet i vården 
framkom att av 72 personer hade 29 % negativa upplevelser, 67 % hade positiva upplevelser 
och 4 % hade neutrala upplevelser (Kelly et al, 2002).  
 

DISKUSSION 
 
 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att belysa personers upplevelse av sjuksköterskans omvårdnad i den 
palliativa vården. Metoden som användes var litteraturstudie. Använd metod har upplevts helt 
tillfredsställande eftersom litteraturtillgången inom ämnesområdet var riklig. Litteraturen som 
valdes ansågs spegla syftet. För att få fram de rätta definitionerna av sökorden användes 
databasernas egna synonymordböcker, tesaurus. Artiklarna fick inte vara äldre än fem år 
eftersom forskningen går framåt inom valt område. De artiklar som valdes motsvarade syftet 
och var vetenskapligt granskade, vilket ansågs öka trovärdigheten hos föreliggande studie. 
Utav nio artiklar var en artikel analyserad med kvantitativ metod och åtta artiklar var 
analyserade med kvalitativa metoder. Alla nio artiklarna, trots olika analysmetoder 
behandlades lika under analysdelen i föreliggande studie. Det fanns artiklar som innehöll 
intervjuer med såväl sjuksköterskor som andra professioner inom vården. Detta ansågs inte 
skapa några problem då de var välformulerade och beskrev tydligt, vem som svarade på vad. 
Textmassan som svarade mot syftet varierade i mängd mellan artiklarna. Artiklarna inriktade 
sig på palliativ vård i hemmet, på hospice och på sjukhus. Att vårdkontextet var olika i 
artiklarna ansågs inte påverka resultatet, eftersom det var personernas upplevelser av 
omvårdnad som utgjorde studiens syfte. Artiklarna i föreliggande studie är hämtade från tre 
världsdelar. Eftersom palliativ vård enligt Arvidsson och Jönsson (1991) samt Hanssen (1998) 
ser olika ut i olika länder. Detta kan medföra att studiens resultat påverkades. 
 
Då alla artiklar var skrivna på engelska föreligger en risk för feltolkning av texten, vilket kan 
ha påverkat resultatet. Valda artiklar är kvalitetsbedömda utifrån Willman, Stoltz och 
Bahtsevanis (2006) protokoll. Enligt de bedömningar som gjordes var det få bortfall och 
urvalen var väl beskrivna i samtliga artiklar.  
 
Innehållsanalysen baserades på Granheim och Lundman (2003). I föreliggande studie ingår 
dock endast fem utav sex steg i innehållsanalysen. Det sjätte steget innebär att innebörden i 
textmassan ska framkomma i analys. Detta kräver en djupare analys av textmassan, vilket 
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ansågs vara svårt tidsmässigt. Det första steget samt delar av det tredje steget genomfördes 
individuellt för att undvika att påverka varandra, något som borde öka studiens trovärdighet. 
Vid markeringen av meningsenheterna var det endast mindre variation mellan de 
understrukna meningsenheterna, varför samstämmighet lätt uppnåddes. 
 

Resultatdiskussion 
Av resultatet framgår att det var väsentligt för personerna att ha någon att prata med. Att 
sjuksköterskan tog sig tid att sitta ner och lyssna skapade ett förtroende mellan sjuksköterskan 
och personen. Eriksson (1987 a) beskriver detta genom begreppet ansa, som står för att 
närhet, värme och beröring skapar ett kroppsligt välbehag. Enligt resultatet ville personerna 
ha någon att diskutera och dela sina funderingar med. Enligt Eriksson (1987 a) innebär vårda 
att dela, detta görs genom delaktighet och närhet till personen. Av resultatet framgår att flera 
personer upplevde rädsla över att förlora kontrollen över sin kropp och önskade att det fanns 
någon sjuksköterska som de kunde ha vänt sig till. Enligt resultatet fanns inte sjuksköterskan 
där för att stödja då personerna behövde hjälp med att fatta svåra beslut. Kroppen är en del av 
personligheten och då kroppen försvagas av sjukdom kan personen uppleva en negativ 
självbild (Widell, 2003). Föreliggande studies resultat överensstämmer med vad Morita, 
Kawa, Honke, Kohara, Maeyama, Kizawa, Akechi och Uchitomi (2004) skriver om att 
personerna upplevde en rädsla över att förlora kontrollen över sin kropp, vara en börda för 
sjuksköterskan och att inte kunna utöva sina dagliga aktiviteter längre. Enligt Buckley och 
Herto (2004) upplevde personerna stöd genom sjuksköterskans närhet. Enligt Eriksson (1987 
a) består människan av kropp, själ och ande. Det är av betydelse för individens överlevnad att 
få uttrycka sina upplevelser (Holm, 1987). En väl fungerande kommunikation mellan person 
och vårdare är grundläggande för en god sjukvård (Schölberg & Reitan, 2003).  
 
Föreliggande studie påvisar att informationen och kunskapsöverförandet mellan 
sjuksköterskan och personen spelade en väsentlig roll. Genom att sjuksköterskan tog sig tid 
att förklara skapades ett förtroende mellan personen och sjuksköterskan. Personerna med 
cancer upplevde att de inte fick tillräckligt med information om sina symtom och 
biverkningar. Det visade sig att om personerna hade fått tillräcklig med information av 
sjuksköterskan hade detta medfört minskad upplevelse av oro och lidande. Föreliggande 
studies resultat överensstämmer med vad Echlin och Rees (2002) skriver om att personerna i 
den palliativa vården upplevde att tillgången på information var begränsad och att 
informationen från sjuksköterskan var otillfredsställande. Personerna önskade mer 
information om stegen i behandlingen och sjukdomens utveckling (Finney-Rutten, Arora, 
Bakos, Aziz & Rowland, 2004). Kaasa (2001) beskriver att personens behov av information 
skapar en möjlighet för sjuksköterskan att få tillstånd till en speciell kontakt med personen. 
Information minskar oro och ångest hos personen. I sjuksköterskans roll ingår det att våga 
möta och tala om det som är svårt. Schölberg och Reitan (2003) skriver att det är 
sjuksköterskans ansvar att förmedla information. Många personers frågor går ut på att få 
information om sjukdomen och behovet varierar från person till person (Kaasa, 2001). Genom 
information och stöd från sjuksköterskan upplevde personerna att de motiverades till att 
fortsätta försöka klara av det dagliga livet så självständigt som var möjligt (Liu, Mok & 
Wong, 2006). Eriksson (1985) skriver att motivationen har en viktig betydelse för samspelet 
mellan människan och vårdmiljön. 
 
I resultatet framkommer att personerna upplevde att sjuksköterskan inte brydde sig och 
undvek dem. Eftersom ingen förstod deras lidande kändes det meningslöst att uttrycka sina 
behov. Det fanns de sjuksköterskor som gav personerna tid och uppmärksamhet. Detta 
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medförde att personerna upplevde trygghet och stöd. Enligt Murray, Kendall, Boyd, Worth 
och Benton (2004) upplevde personerna ett behov av kärlek och att hitta en mening med livet 
Schölberg och Reitan (2003) beskriver hur betydelsefullt det är för sjuksköterskan att försöka 
förstå hur personen upplever sin situation. Eriksson (1985) skriver om hur varje vårdsituation 
är speciell.  
 
I resultatet framkommer att en god relation mellan personen och sjuksköterskan medför 
minskat lidande för personen. Att bli trodd spelade en viktig roll i personens upplevelse av 
trygghet. Om personerna hade ett förtroende för sjuksköterskan medförde detta att personerna 
kunde öppna sig. Enligt Johnston (2003) kunde sjuksköterskans stöd i den palliativa vården 
av cancersjuka personer medföra ett upplevt välbefinnande. Schölberg och Reitan (2003) 
skriver att i omvårdnaden ingår att ge personen stöd. Detta kan ges genom att vara nära 
personen, lyssna på personens livshistoria och låta personen gråta. Eriksson (1985) skriver att 
människan planerar för sina handlingar utifrån de krav dem ställer, samt vilka behov och 
problem som finns. Tillsammans med vårdaren tar de gemensamma beslut för vården 
(Eriksson, 1985). 
 
 

SLUTSATS 
 
 
Slutsatsen av föreliggande studies resultat är att personer med cancer inom den palliativa 
vården ville bli trodda och sedda av sjuksköterskan, detta kunde medföra en god relation 
mellan personen och sjuksköterskan. Det är av betydelse för personerna att få uttrycka sina 
funderingar. En god relation medför ett minskat lidande för personen. Det är betydelsefullt för 
personerna att få uppleva närhet i relationen med sjuksköterskan. Att personen får 
uppmärksamhet och stöd av sjuksköterskan kan medföra ökad energi till att fortsätta kämpa 
för livskvalitet. Om personerna fick nödvändig information av sjuksköterskan medförde detta 
till minskad oro och ångest. Personer i den palliativa vården önskade närhet till 
sjuksköterskan. Därför hade det varit intressant att undersöka hur sjuksköterskan upplever att 
ha denna nära relation med en döende person? Kan en sjuksköterska arbeta inom den 
palliativa vården under längre tid utan att koppla ifrån sina egna känslor?  
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Tabell 1. Litteratursökning i databasen Chinahl 
Sökning Sökord Antal träffar Utvalda artiklar  
#1 Care  1709 0 
#2 Patient care  4742 0 
#3 Palliative care 4845 0 
#4 Cancer  6562 0 
#5 Experience  1465 0 
#6 Nurse* 5071 0 
#7 Patient need 4742 0 
#8 Support 772 0 
#9 Nursing care 2931 0 
#10 Meet* 1257 0 
#11 Terminally ill patient  2323 0 
#12 Live experience 1528 0 
#13 Cancer patients 4960 0 
#14 Nurse patient-relations 5008 0 
#15 Care and patient care 299 0 
#16 palliative care and meet* 3 0 
#17 Terminally ill and live experience 8 1 
#18 Cancer patients and palliative care and 

nurse patient-relations 
12 1 

#19 Care and patient care and palliative care  26 0 
#20 Experience and Nursing care 16 1  
#21 Care and patient care and palliative care 

and nursing care 
3  0 

De gråmarkerade i tabellraderna är lästa abstracts.  
 
 
Tabell 2. Litteratursökning i databasen Elin@Blekinge 
Sökning Sökord Antal träffar Utvalda artiklar  
#1 Cancer  111 575 0 
#2 Cancer and support 3791 0 
#3 Cancer and support and nurse* 155 0 
#4 Cancer and support and nurse* and 

palliative care 
23 1 

#5 Cancer and support and nurse* and 
palliative care and terminally ill 

4 0 

#6 Nursing and palliative care 679 0 
#7 Nursing and palliative care and experience 54 0 
#8 Nursing and palliative care and experience 

and patient care 
2 0 

#9 Nursing and palliative care and cancer 14 2 
#10 Nursing and palliative care and cancer and 

patient 
7 0 

De gråmarkerade i tabellraderna är lästa abstracts.  
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Tabell 3. Litteratursökning i databasen Medline 
Sökning Sökord Antal träffar Utvalda artiklar  
#1 Cancer 21 330 0 
#2 Palliative care 3705 0 
#3 Experience 2073 0 
#4 Support 526 0 
#5 Terminally ill 662 0 
#6 Care* 638 0 
#7 Patient care 742 0 
#8 Cancer and palliative care and 

experience 
1 0 

#9 Cancer palliative care and 
terminally ill 

67 0 

#10 Cancer palliative care and 
terminally ill  and care* 

5 0 

De gråmarkerade i tabellraderna är lästa abstracts.  
      
 
Tabell 4. Litteratursökning i databasen Academic  search elite   
Sökning Sökord Antal träffar Utvalda artiklar  
#1 Nurse* 67636 0 
#2 Palliativ treatment 2654 0 
#3 Nurse* and palliativ treatment 535 0 
#4 Nurse* and palliativ treatment 

and cancer 
151 0 

#5 Nurse* and palliativ treatment 
and cancer and experience 

27 0 

#6 Nurse* and palliativ treatment 
and cancer and experience and 
support 

9 0  

#7 Nurse* and palliativ treatment 
and cancer and experience and 
support and meet* 

1 0 

#8 Terminally ill 2606 0 
#9 Terminally ill and support and 

cancer experience 
19 0 

#10 Terminally ill and support and 
cancer experience and palliative 
care 

9 1 

#11 Cancer and experience and 
support and terminally ill and 
care 

16 0 

#12 Cancer patient and experience 
and palliative care 

18 1 
 

#13 Cancer patient and need* and 
palliative treatment 

27 1 

De gråmarkerade i tabellraderna är lästa abstracts.  
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Tabell 5. Artikelöversikt 

Författare/land Titel Tidskrift/årtal Syfte Metod Resultat 
Kelly, B., 
Burnett, P.,  
Pelusi, D., 
Badger, S., 
Varghese, F., 
Robertson, M. 
 
Australien 

Terminally ill 
cancer 
patients´wish 
to hasten 
death. 

Palliativ 
Medicine, 
2002. 

Att undersöka hur 
många som önskar 
och varför ett antal 
döende cancer 
patienter önskar en 
snabb död. 

72 patienter 
fick fylla i ett 
frågeformulär 
och därefter 
valdes visa 
patienter ut för 
en intervju. 

Resultatet visar 
att det var flest 
patienter som 
önskade en 
snabb död. 
Dessa patienter 
kunde hantera 
sin oro, sina 
känslor och 
symtom bättre 
än de patienter 
som inte 
önskade en 
sanbb död.   

Broughton, 
M., Bailey, J., 
Linney, J. 
 
England 

How can 
experiences of 
patients and 
carers 
influence the 
clinical of 
large bowel 
cancer. 

European 
Journal of 
Cancer Care, 
2004. 

Att se på 
omvårdnaden av 
patienter drabbade 
av tarm cancer 
utifrån patienternas 
och vårdarnas syn. 

Intervjuer med 
49 patienter 
och 8 vårdare 
sattes i olika 
fokusgrupper. 

Resultatet visar 
att patienterna 
ville ha mer 
information om 
sin cancer 
sjukdom.  

Hopkinson, J., 
Corner, J. 
 
Storbritannien 

Helping 
patients with 
advanced 
cancer life 
with concerns 
about eating: 
A challenge 
for palliative 
care 
professionals. 

Journal of 
Pain and 
Symptom 
Management, 
2006. 

Syftet med studien 
var att framföra en 
förståelse av varför 
ätstörning kan 
erfara problem och 
granska 
möjligheten för att 
hjälpa personer att 
överleva med långt 
gången cancer. 

30 patienter  
23 vårdgivare 
och 14 
specialist 
sjuksköterskor 
intervjuades. 
 
 

Resultatet visar 
att patienterna 
upplevde att 
stöd ledde till 
ökat eget-
ansvar. 

Rydahl-
Hansen, S. 
 
Danmark 

Hospitalized 
patients 
experienced 
suffering in 
life with 
incurable 
cancer. 

Nordic 
Collage of 
Caring 
Sciencen, 
2005. 

Att undersöka 
patienternas 
upplevda lidande i 
sitt liv med obotlig 
cancer. 

12 patienter 
intervjuades en 
gång i veckan 
under 4 
veckor.  

Resultatet visar 
att visa av 
patienterna var 
rädda för 
känslan av att 
bli svagare, gå 
igenom en kris 
och drabbas av 
symtomer. 
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Tabell 6. Artikelöversikt 

Författare/land Titel Tidskrift/årtal Syfte Metod Resultat 
Hopkinson, J., 
Wright, D., 
Corner, J. 
 
Storbritannien 

Exploring the 
experience of 
weight loss in 
people with 
advanced cancer. 

Journal of  
Advanced 
Nursing, 
2006. 
 

Att undersöka 
patienters, med 
avancerad cancer, 
oro och 
upplevelse av att 
förlora 
kroppsvikt. 

30 patienter, 
23 vårdare 
och 14 
specialist 
vårdare 
intervjuades. 

Resultatet visar 
att oro infann 
sig när cancern 
blev synbar 
genom att 
personen gick 
ner i vikt. 
Viktnedgången 
symboliserade 
förlorad 
kontroll och 
svaghet. 

Johnston, B., 
Smith, L. N. 
 
Storbritannien 

Nurses` and 
patients` 
perceptions of 
expert palliative 
nursing care. 

Journal of  
Advanced 
Nursing, 
2006. 

Att studera 
sjuksköterskors 
och patienters 
uppfattning av 
palliativ vård. 

22 patienter 
och 22 
sjuksköterskor 
från 2 hospice 
och 2 sjukhus 
intervjuades. 

Resutatet visar 
hur patienter 
upplever 
sjuksköterskan 
med inriktning 
på palliativ 
vård. 

Mok, E., Chiu, 
C. P. 
 
Kina 
 
 

Nurse-patient 
relationships in 
palliative care.  
 

Journal of 
Advanced 
Nursing, 
2004. 

Att utforska 
förhållandet 
mellan 
sjuksköterska och 
patient inom 
palliativ vård. 

10 patienter 
och 10 
sjuksköterskor 
intervjuades. 

Förtroende och 
deltagande från 
sjuksköterskan 
är en viktig del i 
den palliativa 
vården. 

Wood Mak, 
Y,Y., Elwyn, G. 
 
Hong Kong 

Voices of the 
terminally ill: 
uncovering the 
meaning of desire 
for euthanasia 

Palliative 
Medicine, 
2005. 

Att bättre förstå 
meningen med 
dödshjälp. 

150 patienter 
med cancer 
intervjuades. 

Patienter kände 
en hopplöshet 
över livet. 

Boström, B., 
Sandh, M., 
Lundberg, D., 
Fridlund, B.0 
 
Sverige 

Cancer-related 
pain in palliative 
care: 
patients´perceptio
ns of pain 
management 

Journal of 
Advanced 
Nursing, 
2004. 

Att beskriva hur 
patienter med 
cancer ser på 
deras smärta i den 
palliativa vården. 

30 patienter 
intervjuades. 

Tre viktiga 
kategorier i den 
palliativa 
vården var: 
kommunikation, 
planering och 
förtroende. 
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Tabell 7. Analys av textmaterial     

Meningsenheter Kod Subkategori Kategori 
´Someone to talk to´ was, for the 
majority of patients, an essential 
component of their care and was 
characteristic of the expert palliative 
nurse. A good palliativ care nurse 
was: one that can sit down and talk 
to you, hold your hand and give you 
a wee bit of confidence. 

Patienternas önskan att ha 
någon att prata med och 
känna förtroende för. 

Nära 
kommunikation. 

Uppleverlse av 
närhet/avsaknad 
närhet. 

Several patients were confused 
about the process and findings 
following investigations when more 
information could have lessened 
anxiety. 

Informationens kunskap 
lindrar ångest. 

Avsaknad av 
information och 
kunskap. 

Upplevelse av 
sjuksköterskan som 
kunskapsbärare. 

So I admire the nurse that I find to 
be very competent…sat down on the 
edge of the bed and gave me all the 
time I needed. 

Tid att sitta hos patienten. Att få 
sjuksköterskans 
uppmärksamhet. 

Upplevelse av 
närhet/avsaknad 
närhet. 

Ávoiding me´ occurred when 
communication was ineffective and 
a connection between nurse and 
patient failed to happen: 
Well I was in hospital a fortnight 
after test. I was lying in the bed 
there. The other patients were 
getting seen to and I was not. There 
was nobody who came up to me. 
 

Sjuksköterskans 
undvikande medför 
försämrad kommunikation. 

Brist på 
uppmärksamhet. 

Upplevelse av 
närhet/avsaknad 
närhet. 

For the dying patients in the study, 
their relationships with nurses gave 
them the incentive to continue to 
live, helped them to find a sense of 
peace and security, and eased their 
suffering. They expressed the view 
that their relationship with nurses 
were like going to a refueling station 
and being refilled with fuel in order 
to keep on going. The fuel triggered 
their inner strength; hence the 
relationships had the capacity to 
sustain them. In their experience of 
struggling with incurable illness, the 
intensely traumatic process required 
that they have energy to continue. 

Stöd medför energi att 
fortsätta. 

Sjuksköterskans 
stöd genom 
relationen. 

Upplevelse av 
stöd/saknat stöd. 
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Tabell 7. Analys av textmaterial     
Meningsenheter Kod Subkategori Kategori 
The nurse-patient relationship 
evolved into a trusting and 
connected relationship as patients 
found that nurses were caring in 
both action and attitude. 

En bra relation i vården 
skapar ett förtroende.  

Stödjande attityd.  Upplevelser av 
stöd/saknat stöd. 

 
 
 




