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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Att ge psykosocialt stöd till patienter inom den onkologiska omvårdnaden ställer 
höga krav på sjuksköterskorna då de möter patienterna i deras svåraste stunder. På grund av 
att sjuksköterskorna har olika erfarenheter kan det vara svårt att veta hur det är att ge 
psykosocialt stöd till dessa patienter. Det kan tänkas att det finns olika faktorer som påverkar 
detta och därför behövs det mer kunskap om hur det är för sjuksköterskor att ge psykosocialt 
stöd till denna patientgrupp. 
Syfte: Syftet med studien vara att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge stöd till 
patienter med cancer. 
Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Nio artiklar 
innefattades i resultatet. Kvalitetsgranskningen av artiklarna utfördes med hjälp av CASP och 
innehållsanalysen utfördes med hjälp av Graneheim och Lundmans tolkning av en manifest 
innehållsanalys.  
Resultat: I resultatet framkom det att sjuksköterskorna erfor att de hade för lite kunskap om 
hur de ska ge psykosocialt stöd till patienter med cancer. Det visade sig även att tidsbrist var 
ett vanligt problem inom den onkologiska omvårdnaden. Sjuksköterskorna blev många 
gånger berörda av patienternas livsöden och det hade en stor inverkan på både deras yrkesliv 
och privatliv.  
Slutsats: Sjuksköterskorna inom den onkologiska omvårdnaden erfor att det var många olika 
faktorer som inverkade på deras förmågor att ge patienterna ett bra psykosocialt stöd. 
 
Nyckelord: Erfarenhet, omvårdnad, onkologi, patient, sjuksköterska, stöd. 
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Inledning 
Varje år dör cirka 7 600 000 människor i cancer världen över och de cancerformerna som 

orsakar flest dödsfall är levercancer, lungcancer, magcancer, bröstcancer och koloncancer 

(World Health Organization [WHO], 2008). Majoriteten av dem som får ett cancerbesked 

kommer att uppleva känslor och händelser som är livsomvälvande (Kendall, 2007). En 

patients erfarenheter av sin sjukdom kan aldrig jämföras med någon annans, varje patients 

erfarenheter av sin sjukdom är individuell och trots detta finns det förväntningar på att 

sjuksköterskorna ska veta hur de ska kunna ge varje patient det psykosociala stöd de behöver. 

Det är som sjuksköterska viktigt att förstå att ingen människa är den andra lik när det gäller 

känslor och erfarenheter (ibid.). Corner (2002) menar att sjuksköterskor som arbetar inom den 

onkologiska omvårdnaden anser att det är givande men samtidigt känslomässigt utmanande. 

En av sjuksköterskornas viktigaste uppgifter är att ge ett individanpassat psykosocialtstöd till 

patienter med cancer och detta kan av sjuksköterskorna erfaras som utmanande och 

känslomässigt krävande. 

 

Tidigare studier (Belcher & Jones, 2009; Croona, 2003; Kendall, 2007; Reinke, Shannon, 

Engelberg, Young & Curtis, 2010) har visat att sjuksköterskor ibland kan känna en osäkerhet 

när det gäller att vårda svårt sjuka patienter. Osäkerheten handlar om att sjuksköterskorna inte 

vet hur de kan kommunicera med och ge psykosocialt stöd till dessa patienter, det kan finnas 

ett behov av mer förberedande kunskap i omvårdnaden av svårt sjuka patienter, till exempel 

de patienter som har cancer. Gilbert, Green, Lankshear, Hughes, Burkoski och Sawka (2011) 

menar att många patienter kan ha höga krav på sjuksköterskorna och det kan ibland vara svårt 

för sjuksköterskorna att uppfylla dessa krav på grund av de olika erfarenheter de har av att 

vårda patienter med cancer. Det hade varit av stor vikt för sjuksköterskorna att ha en mer 

adekvat kunskap om hur det är att ge psykosocialt stöd till denna patientgrupp (ibid.). Det kan 

vara av betydelse att genomföra denna litteraturstudie eftersom det kan tänkas att varje 

sjuksköterska någon gång kommer att komma i kontakt med patienter med cancer. Således 

kan det bidra till bättre förutsättningar för sjuksköterskorna och deras patienter. Därför är det 

av betydelse att sammanställa tidigare forskning inom detta område för att på så sätt få 

tillgång till ett ökat kunskapsunderlag.  
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Bakgrund 

Cancer 
Cancer uppstår när en mutation sker i en gen som gör att DNA-molekylen förändras (Ericson 

& Ericson, 2008). Detta leder till att delningen av cellen ökar i hastighet, dock leder inte alla 

genmutationer till en malign tumörtillväxt. Weinberg (2006) beskriver att cancer är en 

elakartad tumörsjukdom som kan uppkomma i mer än 200 olika diagnoser och kan växa in i 

omkringliggande vävnader eller sprida sig som metastaser (ibid.). 

 

Strang (2006) förklarar att cancer väcker obehagskänslor hos de allra flesta av oss och kan 

skapa två typer av rädsla. Den första rädslan handlar om att de flesta människor är rädda för 

att få cancer eller att någon i deras närhet ska insjukna i sjukdomen. Den andra rädslan 

handlar om att många associerar cancer med svåra smärtor och en för tidig död. En 

cancerdiagnos innebär inte att livet ska ta slut men den påverkar den sjukes vardag både 

innan, under och efter behandlingen (ibid.). Det är viktigt att sjuksköterskorna ska kunna 

svara på frågor och tankar om döden och uppmuntra till samtal så att patienten får utlopp för 

sina känslor och rädslor angående sjukdomen (Thome, Esbensen, Dykes & Hallberg, 2004).   

 

De vanligaste tillvägagångssätten för att behandla cancer är med läkemedel som är 

cellhämmande (cytostatika), strålbehandling, kirurgi samt hormonpåverkande läkemedel 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2001). 

Onkologisk omvårdnad 
Begreppet onkologisk omvårdnad består först och främst av att hjälpa patienten till en 

livskvalitet som är hanterbar och acceptabel trots cancersjukdomen (Valand & Fodstad, 

2002). Detta kan sjuksköterskorna hjälpa dem med genom att bistå med sina erfarenheter av 

onkologisk omvårdnad och ge dem ett bra psykosocialt stöd. Målet för sjuksköterskorna är 

alltid att patienten efter en tid ska klara av att se på sig själv som den individ hon är och inte 

som en cancerpatient. Vidare förklarar Valand och Fodstad (2002) att det som huvudsakligen 

skiljer cancerpatienter från andra patienter är själva diagnosen och dess ångestladdade 

innebörd, exempelvis är det en oerhörd påfrestning att inte veta hur framtiden kommer att se 

ut. Detta innebär att inom den onkologiska omvårdnaden fokuseras det mer på att reducera 
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ångesten, sjukdomen och dess behandlingar kan framkalla. Peteet, Murray-Ross, Medeiros, 

Walsh-Burke, Rieker och Finkelstein (1989) uppger i sin studie att ungefär 60 % av 

sjuksköterskorna erfor att det var mer intensivt och krävande att stödja och bemöta patienter 

med cancer än andra patientgrupper (ibid.). 

Erfarenhetens betydelse vid bemötande 

Vid onkologisk omvårdnad är det viktigt att sjuksköterskorna bemöter och kommunicerar 

med patienterna på ett bra sätt då det är en stor och omtumlande situation som kan vända upp 

och ner på patienternas tillvaro (Kendall, 2007; Croona, 2003; Nåden och Eriksson, 2004). 

Vid detta möte är det viktigt att sjuksköterskorna har förståelse för varje enskild individ, 

dennes reaktioner och kan använda sig utav sina erfarenheter för att bemöta dessa patienter på 

ett korrekt sätt. Inom den onkologiska omvårdnaden är det viktigt att sjuksköterskorna inger 

trygghet och genom detta skapa ett förtroende mellan patient och sjuksköterska, detta kan 

göras genom att ta hänsyn till patientens autonomi och integritet (ibid.). Det kan antas att det 

genom erfarenhet blir lättare för sjuksköterskorna att stödja patienter inom den onkologiska 

omvårdnaden och enligt Burnard (1987) kan en erfarenhet vara något som innebär att en 

person får lärdom av något genom att uppleva det, så som sjuksköterskorna upplever det att 

arbeta inom den onkologiska omvårdnaden. Genom nya upplevelser får individen nya 

erfarenheter och detta innebär att nya erfarenheter skapas genom livserfarenhet och olika 

situationer individen ställs inför (ibid.). Sjuksköterskorna skaffar sig hela tiden nya 

erfarenheter genom sin yrkesutövning och dessa erhålls inte bara genom teori utan det måste 

kombineras med arbetslivserfarenhet (Benner, 1984). 

Stöd 

Huvudaspekten inom den onkologiska omvårdnaden är att stödja patienterna genom 

sjukdomsförloppet och detta kan göras genom olika handlingar (Willard och Luker, 2005). 

Det kan tänkas att det inom onkologisk omvårdnad rör sig om informativt stöd och 

psykosocialt stöd.   

 

Informativt stöd kan enligt Case (2012) definieras som att en givare delar med sig av sin 

kunskap till en mottagare som är i behov utav det. Detta kan göras antingen muntligt eller 

skriftligt. Behovet av information och kunskap är individuellt och livserfarenhet, kön och 

social status kan påverka individens behov och förmåga att förstå informationen som ges. 
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Efterhand som situationen personen befinner sig i förändras kommer även informationen att 

behöva anpassas. Informativt stöd kan enligt Lislerud Smebye (2005) bestå av till exempel 

information om försäkringsrättigheter vid långvarig sjukdom, till vilka instanser patienten 

kan vända sig till och vid frågor om sin sjukdom ska sjuksköterskorna bidra med förklaringar, 

upplysningar och råd. Eide och Eide (2007) menar att sjuksköterskorna även ska bistå med 

konkreta lösningar på de problem som patienterna kan uppleva i sin sjukdomssituation (ibid.). 

Med psykosocialt stöd menas att en individ hjälper en annan individ genom att inge trygghet 

och förtroende, detta kan göras genom att visa sympati och empati samt att ge utrymme till en 

annan individ och låta denne få visa sina känslor (Case, 2012). Kendall (2007) påvisar att 

patienter som har drabbats av cancer behöver mycket stöd och uppmuntran av 

sjuksköterskorna, speciellt i början av deras sjukdom. Detta kan göras genom att till exempel 

uppmuntra patienterna till att prata om sina upplevelser. Sjuksköterskorna måste då lyssna 

aktivt och inte förringa patienternas känslor och tankar (ibid.). Tystnad kan användas som ett 

starkt kommunikativt hjälpmedel genom att tystnaden ger plats åt vidareutveckling av 

patienternas känslor, det är viktigt att sjuksköterskorna inte är rädda för tystnaden då det är 

deras närvaro i den aktuella situationen som har betydelse (Eide & Eide, 2007). Stödet som 

sjuksköterskorna erbjuder är ofta fokuserat på patienternas tankar och känslor angående deras 

liv och hur detta påverkas av cancern och behandlingen (Willard och Luker, 2005). 

Sjuksköterskorna har en framträdande och betydelsefull roll när det gäller att ge psykosocialt 

stöd till patienter med cancer och det kan ibland vara svårt för sjuksköterskorna att göra detta 

på grund av till exempel hög arbetsbelastning och stress (Corner, 2002).  

 

Sjuksköterskans profession 
Begreppet profession definieras som ett arbete som kräver en högre utbildning som ger en 

legitimation, arbetet ska innefatta ett ansvarsområde som styrs av olika lagar och riktlinjer 

(Bentling, 1992). Harmer och Henderson (1955) beskriver att sjuksköterskans huvudsakliga 

arbetsuppgifter är att hjälpa en patient att utföra olika handlingar som främjar hälsa, 

tillfrisknande eller en fridfull död. Sjuksköterskan ska även hjälpa patienten att utföra åtgärder 

som han eller hon själv skulle ha gjort vid frånvaro av sjukdom. Det är viktigt att utföra dessa 

handlingar på ett sätt som leder till att patienten kan återfå sin självständighet i den mån det 

går. Benner, Tanner och Chesla (1996) hävdar att sjuksköterskeprofessionen ska underbyggas 

av ett brett kunskapsområde för att sjuksköterskan ska känna sig trygg i sin profession.  
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Travelbees omvårdnadsteori 
Den omvårdnadsteori som användes till denna studie var Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

(1971). Denna teori bygger på begreppen omvårdnad, kommunikation, mellanmänskliga 

relationer, lidande och människan som individ. Travelbee förklarar att omvårdnad är ett 

samspel som uppstår mellan sjuksköterska och patient. Samspelets huvudaspekt är att 

sjuksköterskan ska bistå med sin kunskap och sina erfarenheter för att hjälpa och stödja den 

cancersjuka patienten. När sjuksköterskan ska ge omvårdnad och stöd till en patient med 

cancer är det viktigt att hon ser patienten som en egen individ som skapats av sina 

erfarenheter, miljö, arv och olika kulturer (ibid.). 

 

Enligt Travelbee (1971) är kommunikationen ett av de viktigaste inslagen i omvårdnaden av 

patienter med cancer och denna kan bestå av olika komponenter så som muntlig eller skriftlig 

information. Genom en god kommunikation mellan sjuksköterska och patient ökar förtroendet 

mellan parterna och patienten vågar öppna sig för sjuksköterskan och därmed kan 

sjuksköterskan lättare ge rätt stöd. Kommunikationen är även en viktig del i hur en 

mellanmänsklig relation växer fram och det gör den genom fem olika steg: det första mötet, 

framväxt av identiteter, empati, sympati och ömsesidig förståelse och kontakt. Vid det första 

mötet ser sjuksköterskan och patienten varandra för första gången, de iakttar och bildar sig en 

uppfattning om varandra. Framväxt av identiteter sker när de accepterar varandra som 

individer och inte som de roller de möter varandra i, patienten är inte enbart en person med 

cancer och sjuksköterskan är inte enbart en vårdgivare utan de är båda individuella varelser 

som genom omständigheterna etablerar en relation. Detta leder till empati, vilket i sin tur kan 

leda till sympati där sjuksköterskan får en djupare förståelse och medkänsla för patienten med 

cancer och hon kan då lättare ge stöd till patienten genom sjukdomsförloppet då det har 

utvecklats ett samförstånd mellan dem (ibid.). 

 

Travelbee (1971) förklarar att alla människor någon gång i livet kommer att uppleva någon 

form av lidande. Det finns olika grader av lidande, allt från övergående fysiskt till själsligt 

lidande och apati. Det är som sjuksköterska viktigt att applicera sina erfarenheter i 

omvårdnaden av patienter med cancer för att kunna förstå patientens upplevelse av sin 

sjukdom och sitt lidande för att kunna stödja och bemöta patienten på ett bra sätt. 

Sjuksköterskan måste hjälpa patienten med cancer att finna en mening i sitt lidande och sin 
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sjukdom så att patienten lättare kan bemästra och hantera sin situation, för att kunna göra det 

måste sjuksköterskan förbise sig själv och sina egna känslor kring cancer samt se varje patient 

som en egen individ (ibid.). 

Syfte 
Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge stöd till 

patienter med cancer. 

Metod 
Metoden som tillämpades för att genomföra denna studie var en litteraturstudie baserad på 

vetenskapliga artiklar med en kvalitativ ansats. Med en kvalitativ ansats avses det att forska i 

människors upplevelser, uppfattningar samt känslor och erfarenheter (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006).  Med en litteraturstudie innebär det att metodiskt söka, kritiskt granska och 

sammanställa litteratur inom ett avgränsat område (Forsberg & Wengström, 2008). Avsikten 

med att göra en litteraturstudie är att ta fram en bas från tidigare utförda studier (ibid.). 

Datainsamling 
Litteratursökningen genomfördes med hjälp av databaserna CINAHL och Academic Search 

Elite samt manuell sökning. Med manuell sökning menas att artiklars- och läroböckers 

referenslistor läses igenom för att kunna finna relevant information som svarar till studiens 

syfte (Willman et al., 2006). CINAHL valdes då denna databas enligt Forsberg och 

Wengström (2008) och Willman et al. (2006) hanterar omvårdnadsvetenskapliga artiklar. 

Academic Search Elite behandlar både medicinska och omvårdnadsvetenskapliga artiklar 

samt psykologi och pedagogik (Blekinge Tekniska Högskola [BTH], 2013). Dessa databaser 

valdes då de bäst kan svara till sjuksköterskors erfarenheter av att ge stöd till patienter med 

cancer.  

 

Sökorden togs fram med hjälp av databasernas uppslagsverk, Subject Terms i Academic 

Search Elite och Cinahl headings som tillhör CINAHL. Uppslagsverken i de olika databaserna 

är enligt Willman et al. (2006) till för att kontrollera att definitionen av sökordet som används 

är korrekt. Sökord som användes vid artikelsökningarna var: Neoplasms, cancer, carcinoma, 
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nurses experience, nurse attitude, nurse perceptions, staff perceptions, oncologic care, cancer 

nursing, problems, information need, support och difficulties. Många av orden som valdes för 

att genomföra sökningarna har samma betydelse för att inte gå miste om relevanta artiklar 

som svarade till studiens syfte (se bilaga 1).  

 

Först gjordes en sökning på varje enskilt ord för att få fram hur många artiklar som 

behandlade ämnet. Alla sökningar som gjordes på de enskilda orden söktes med 

inklusionskriterierna. Ord som hade samma innebörd och/eller snarlik innebörd kopplades 

sedan samman med den booleska sökoperatorn ”OR” och bildade ett block. Enligt Willman et 

al. (2006) används ”OR” för att utöka sökningens bredd så att alla artiklar som innehåller 

sökorden visas. När olika block hade skapats lades den booleska sökoperatorn ”AND” till och 

kombinerades med de olika blocken eller med specifika ord, detta för att det enligt Willman et 

al. (2006) avgränsar sökningen till ett mer specifikt område. 

 

När sökningarna genomfördes lästes artiklarna först på titelnivå för att se om de svarade till 

studiens syfte. Om artikelns titel ansågs svara till studiens syfte lästes den på abstraktnivå och 

om den tycktes svara till studiens syfte lästes artikeln i fulltext. De artiklar som inte fanns 

tillgängliga i fulltext på de valda databaserna fjärrlånades via Blekinge Tekniska Högskolas 

bibliotek. Totalt lästes 895 artiklar på titelnivå, 126 abstrakt granskades och 36 artiklar lästes i 

fulltext. De artiklar som lästes i fulltext lästes först individuellt för att sedan jämföras och 

diskuteras gemensamt. Efter att ha läst alla artiklarna valdes tio artiklar ut för att genomgå 

kvalitetsgranskning samt en artikel som hittades via manuell sökning, totalt elva artiklar. Efter 

kvalitetsgranskningen valdes två artiklar bort då det visade sig att de var kvantitativa, totalt 

användes nio artiklar till resultatet (se bilaga 3).. 

Urval 
Inklusionskriterierna som har använts för att begränsa sökandet av relevanta artiklar var att de 

skulle vara skrivna mellan 2000-2013 för att få fram ett så aktuellt resultat som möjligt. 

Artiklarna skulle handla om sjuksköterskors erfarenheter av att ge stöd till patienter med 

cancer. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och inkludera både män och kvinnor. 

Kravet var även att artiklarna skulle vara peer reviewed och enligt Willman et al. (2006) 

innebär det att artiklarna har genomgått en granskning av experter inom området innan de får 

publiceras (ibid.). Inga avgränsningar gjordes gällande länder där studierna utförts eller typ av 
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cancerdiagnos, detta för att inte gå miste om viktig information som svarade till studiens 

syfte.  

 

Artiklar som behandlade sjuksköterskors erfarenheter av att ge stöd till patienter under 18 år 

exkluderades då det ställer andra krav på sjuksköterskorna i form av specialistutbildning inom 

pediatrik, även artiklar som handlade om sjuksköterskor som arbetar inom annan verksamhet 

än på en vårdavdelning exkluderades för att avgränsa sökområdet. Artiklar som förklarade 

sjuksköterskors erfarenheter av att ge stöd till patienter i livets slutskede exkluderades också 

då det är en annan typ av behandling och känslor. 

Kvalitetsgranskning 
Kvalitetsbedömning av de utvalda artiklarna utfördes med hjälp av granskningsprotokollet 

Critical Appraisal Skills Programme, CASP för kvalitativa studier. Willman et al. (2006) 

förklarar att med hjälp av CASP kan artiklarnas tillvägagångssätt, urvalsförfarande, syfte, 

storlek och resultat analyseras (ibid.). Granskningsprotokollet bestod av totalt 10 frågor, alla 

frågor som besvaras med ett ”ja” ger ett poäng. För att en artikel skulle kunna användas i 

studien skulle de två första frågorna i CASP besvaras med ett ”ja” vilket gav två poäng. I 

denna studie bedömdes artiklar med 0-4 poäng som låg kvalitet, 5-7 poäng bedömdes vara av 

medel kvalitet och 8-10 bedömdes vara av hög kvalitet. För att få fram ett resultat med så hög 

tillförlitlighet som möjligt beslutades att endast använda artiklar som uppnått minst 5 poäng 

(Se bilaga 2).    

Innehållsanalys 
Som analysmetod valdes Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av en manifest 

innehållsanalys, eftersom det är en lämplig metod att använda vid kvalitativa studier då fokus 

ska läggas på intervjuer och texter som baseras på personers erfarenheter. 

 

En manifest innehållsanalys innebär enligt Graneheim och Lundman (2004) att det konkreta i 

texten analyseras och att ingen tolkning sker utöver det som står i texten. Betydelsen av att 

läsa texten flera gånger betonas för att få fram helheten och för att få full förståelse av texten 

(ibid.). Efter kvalitetsgranskningen var det totalt nio artiklar som godkändes och kunde 

användas till resultatet. Dessa nio artiklar lästes sedan igenom ett flertal gånger av båda 

författarna, först individuellt och sedan tillsammans för att få en klar uppfattning om vad de 
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handlade om. Meningsenheter som var relevanta för studiens syfte sorterades ut, översattes till 

svenska och kondenserades för att koncentrera texten men ändå behålla innehållet, detta för 

att texten skulle bli kortare och lättare att hantera. Efter att meningsenheterna kondenserats 

lästes dessa igenom och jämfördes med den ursprungliga texten för att kontrollera att 

innebörden var den samma. De kondenserade meningsenheterna sammanställdes med hjälp av 

en övergripande kod som beskrev kärnan i meningsenheten. Med hjälp av dessa koder kunde 

slutligen kategorier bildas som sedan utgjorde innehållet i resultatet (se bilaga 4). 

Resultat 
I resultatet framkom två kategorier med underkategorier som beskriver sjuksköterskors 

erfarenheter av att ge stöd till patienter med cancer (Figur 1). 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

   

 

 

 

 

Figur 1. Resultat: Kategorier och underkategorier. 

 

Utmaningar i att ge psykosocialt stöd 
I resultatet framkom det att sjuksköterskorna erfor tidsbrist och bristande kompetens som de 

största utmaningarna när de skulle ge patienterna psykosocialt stöd. Sjuksköterskorna kände 
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framförallt att de behövde mer utbildning inom kommunikation eftersom de kände sig osäkra 

inom detta område. Sjuksköterskorna kände även att tidsbristen hindrade dem från att ge 

patienterna det psykosociala stöd de behövde. 

Behov av kompetensutveckling 

Sjuksköterskorna kände ibland att de var i behov av mer kunskap, utbildning och erfarenhet 

när det gällde att ge psykosocialt stöd till patienter med cancer (Arnatzamendi & Kearney, 

2004; Mohan, Wilkes, Ogunsiji & Walker, 2005; Rotegård, Ruland & Fagermoen, 2011; 

Turner, Clavarino, Yates, Hargraves, Connors & Hausmann, 2007; Quinn, 2003; Ödling, 

Norberg & Danielsson, 2002). Vidare förklarar sjuksköterskorna att för att kunna stödja 

patienterna psykosocialt genom sjukdomsförloppet behöver de kunskap inom medicin, 

smärtlindring, olika behandlingsalternativ och behandlingsrutiner (Mohan et al. 2005) samt 

utbildning inom psykologi, filosofi och religion (Ödling et al. 2002). Kommunikation är ett 

annat område som det ansågs behöva mer utbildning och kunskap inom (Turner et al. 2007). 

Sjuksköterskorna uttryckte att de inte visste vad de skulle säga för att stödja patienterna och 

de visste inte hur de skulle ta sig an problemet. 

 

”I’ve been nursing for many years and I’ve never 

 had any formal training in how to do it, how to council people.”  

(Turner, Clavarino, Yates, Hargraves, Connors & Hausmann, 2007, s. 

154). 

 

Sjuksköterskorna ville gärna ha riktlinjer på vad som var en lämplig nivå för 

kommunikationen med konkreta exempel på hur de kunde kommunicera bra med patienterna, 

de önskade även att lära sig använda öppna frågor (Turner et al. 2007). Sjuksköterskorna 

nämnde att de behövde känna sig trygga i sina kommunikationsfärdigheter då det ibland 

brister för patienterna på natten, då det är mindre bemanning innebär det att sjuksköterskorna 

måste bemästra situationen själva eftersom det inte finns någon annan hjälp att tillgå (ibid.). 

Det visade sig att sjuksköterskorna hade en osäkerhet och en rädsla över att säga fel saker till 

patienterna och då eventuellt förvärra situationen, därför ansågs det vara av stor vikt att få 

träning i kommunikationsfärdigheter (Turner et al. 2007; Watts, Botti & Hunter, 2010). 

Sjuksköterskorna hade en liten tilltro på sin egen förmåga att kommunicera med patienterna 

och de kände sig också obekväma i de situationer där det inte behövdes några ord, när det 
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gällde att låta tystnaden stå för kommunikationen, trots att tystnaden var precis det som 

patienterna behövde (Turner et al. 2007). I en studie av Ödling et al. (2002) visade det sig 

även att sjuksköterskorna uttryckte en rädsla över att starta ett samtal eftersom de inte visste 

om patienterna överhuvudtaget ville prata och om patienterna ville prata kände 

sjuksköterskorna sig osäkra på vad de skulle säga, särskilt om patienterna ville ha ett djupare 

samtal (ibid.). Betydelsen av arbetslivserfarenhet visade sig ha stor inverkan på hur 

sjuksköterskorna kommunicerade och stöttade patienterna med cancer, många av 

sjuksköterskorna menade att ju mer praktisk erfarenhet de hade desto säkrare och mer 

bekväma kände de sig i dessa situationer (Arnatzamendi & Kearney, 2004; Iranmanesh, 

Axelsson, Sävenstedt & Häggström, 2009).  Mycket av det som ingår i sjuksköterskornas 

arbetsuppgifter bygger mer på praktisk erfarenhet än på den kunskap som lärs ut i skolan, 

detta gäller inte minst då det kommer till att ge psykosocialt stöd till patienter med cancer 

(Quinn, 2003).   

 

När det gäller att ge psykosocialt stöd till patienter med cancer är det viktigt att ta tillvara på 

och uppmuntra deras egna hälsotillgångar och resurser, det fanns ett behov av mer 

förberedande kunskap inom detta område då sjuksköterskorna kände sig osäkra (Rotegård et 

al. 2011). Det visade sig att om avdelningscheferna hade en mer positiv syn på utbildning och 

drev frågan framåt skulle sjuksköterskorna vara öppna för möjligheten att utbilda sig vidare 

(Turner et al. 2007). Sjuksköterskorna kände att de borde ha blivit mer förberedda på den 

nära relation som kan utvecklas mellan sjuksköterska och patienten med cancer och att 

sjuksköterskeutbildningen borde innehålla mer förberedande kunskap inom den subjektiva 

omvårdnaden (Iranmanesh et al. 2009).    

 

Tidsbrist 

Tidsbrist beskrevs som ett av de största problemen för sjuksköterskorna som arbetar inom 

den onkologiska omvårdnaden, sjuksköterskorna förklarade att de hade svårt att kombinera 

en stressig och uppgiftskrävande avdelning med att ge patienterna det psykosociala stöd och 

omvårdnaden de behövde (Arnatzamendi & Kearney, 2004; Iranmanesh et al. 2009; Mohan 

et al.2005; Rotegård et al. 2011; Turner et al. 2007; Quinn, 2003; Ödling et al. 2002). 
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”Sometimes, I wish I could spend more time with patients, to actually sit 

down. You can see someone so anxious, maybe we show we are not in a 

rush, but I know that I am not giving them my full attention, I have a 

hundred and twenty things at the back of my mind, I know that I have got 

to do. I know they really need my attention, and I know…That I have got 

other things to do, and maybe they can see it, I hope they can’t.”  

(Quinn, 2003, s. 168.). 

 

Att tillbringa mer tid med patienterna värderades högt av sjuksköterskorna och de tog tillvara 

på tillfällena då de till exempel administrerade läkemedel eller hjälpte till med tvätt (Quinn, 

2003). På dagarna hade sjuksköterskorna ofta svårt att hinna med att sitta och prata med 

patienterna, därför har det visat sig att det är vanligt att sjuksköterskorna pratar med 

patienterna på nätterna, då det är lugnare och inte lika stressigt (Quinn, 2003). På grund av 

den ständiga tidsbrist som rådde blev patienterna lidande då deras egna förmågor inte kunde 

tillvaratas på samma sätt och därför blev de inte delaktiga i sin egen vård (Rotegård et al. 

2011). Sjuksköterskorna förklarade att det tog längre tid att låta patienterna utföra saker själv, 

därför utförde sjuksköterskorna det åt dem. Det beskrevs även att när det blev stressigt blev 

omvårdnaden och arbetet som sjuksköterskorna utförde mycket mer uppgiftsorienterat och 

patienternas känslor och egna förmågor kunde inte längre vara i fokus (Rotegård et al. 2011). 

Problemet blev att sjuksköterskorna inte hade tid att ta reda på vilka känslor och behov 

patienten hade och då hade de heller ingen förmåga att hjälpa och stödja patienterna (Turner 

et al. 2007). 

 

Frustration och hjälplöshet var vanliga känslor som uppstod hos sjuksköterskorna när de inte 

kunde ge psykosocialt stöd till patienterna på grund av tidsbristen (Iranmanesh et al. 2009; 

Mohan et al. 2005). Hög arbetsbelastning och stress gjorde att det inte fanns någon tid att ge 

den extra omvårdnaden som vissa patienter så väl behövde, detta resulterade ofta i att 

sjuksköterskorna blev mentalt stressade och det kunde påverka deras förmågor att orka med 

sitt arbete (Mohan et al. 2005). Studier (Watts et al. 2010; Ödling et al. 2002) visade att 

sjuksköterskorna uttryckte en oro över att inte ha tid att samtala med varandra om sina 

erfarenheter, tankar och känslor kring sitt arbete då det inte fanns någon möjlighet att göra 

detta under arbetstid. De enda tillfällena där de faktiskt hade lite tid över att prata om detta 

var under kafferaster (ibid.). Förslag på hur detta skulle kunna lösas skulle kunna vara att 
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införa schemalagda möten där sjuksköterskorna får prata om sina känslor (Ödling et al. 

2002).  

 

Sjuksköterskornas emotionella engagemang 
I resultatet framkom det att sjuksköterskorna erfor både positiva och negativa känslor i sitt 

arbete inom den onkologiska omvårdnaden. Sjuksköterskorna kände framförallt att det var 

svårt att sätta gränser för hur engagerade de fick bli i patienterna och de hade svårt att släppa 

tankarna kring sitt arbete på sin fritid. 

Sjuksköterskornas känslor 

Studier visade att sjuksköterskorna tyckte att det var oerhört känslomässigt utmanande att 

arbeta inom den onkologiska omvårdnaden (Arnatzamendi & Kearney, 2004; Iranmanesh et 

al. 2009; Mohan et al.2005; Turner et al. 2007; Quinn, 2003; Watts et al. 2010; Ödling et al. 

2002). Vanliga känslor som beskrevs var frustration, hjälplöshet (Iranmanesh et al. 2009; 

Mohan et al. 2005; Watts et al. 2010) och sorg (Iranmanesh et al. 2009; Mohan et al. 2005; 

Turner et al. 2007; Watts et al. 2010). Även känslor av skuld kunde erfaras när 

sjuksköterskorna kände sig otillräckliga i det stöd de gav till patienterna (Quinn, 2003). Trots 

alla dessa svåra känslor fanns det även en glädje och en tillfredsställelse av att ge psyksocialt 

stöd till patienter inom den onkologiska omvårdnaden (Iranmanesh et al. 2009; Mohan et al. 

2005; Quinn, 2003). Sjuksköterskorna kände att de faktiskt kan göra skillnad och förbättra 

livskvaliteten för patienterna samt för att de lärde känna patienterna på ett annat sätt än inom 

andra patientkategorier (Iranmanesh et al. 2009; Mohan et al. 2005; Quinn, 2003).  

 

”Sometimes I feel helpless because there is nothing you can do personally 

to stop the cancer and or its progress. Other times I feel good if I have 

made the patient laugh even just a little bit because you feel you have 

made their day a better one.” 

 (Mohan, Wilkes, Ogunsiji & Walker, 2005, s. 259.). 

 

Eftersom det är påfrestande att arbeta inom den onkologiska omvårdnaden var det bra om 

sjuksköterskorna kunde ha en positiv inställning gentemot patienterna och kollegorna då detta 

kan leda till positiva känslor och på så vis underlätta arbetet (O’baugh, Wilkes, Luke & 
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George, 2008). Att få positiv feedback från patienter nämndes som en inspiration till att 

fortsätta inom den onkologiska omvårdnaden då sjuksköterskorna fick bekräftelse på att de 

uppgifter de utförde var värdefulla för patienterna (Iranmanesh et al. 2009).  

Relationen mellan sjuksköterska och patient 

Att arbeta inom den onkologiska omvårdnaden och ge psykosocialt stöd till patienter med 

cancer gjorde att en nära relation kunde utvecklas mellan sjuksköterskor och vissa patienter 

och denna relation skapade ett starkt band dem emellan (Iranmanesh et al. 2009; Quinn; 

2003; Turner et al. 2006; Watts et al. 2010). Förklaringar till att ett sådant band kunde 

utvecklas kan vara att sjuksköterskorna och patienterna hade en liknande bakgrund, var i 

samma ålder, men ibland fanns det ingen logisk förklaring till varför ”We obviously just 

clicked” (Turner et al. 2006, s. 152). När ett sådant band utvecklades kände sjuksköterskorna 

att de hade lättare för att ge psykosocialt stöd till patienterna (Quinn, 2003; Ödling et al. 

2002) men det kunde även innebära att sjuksköterskorna tappade sin objektivitet då de blev 

för känslomässigt engagerade i patienterna (Turner et al. 2006; Watts et al. 2010). Detta 

kunde i sin tur leda till att sjuksköterskorna erfor svårigheter i att skilja mellan sitt privata jag 

och sitt yrkesmässiga jag (Watts et al. 2010).  

Påverkan på privatlivet 

Det var vanligt att sjuksköterskorna tog med sig jobbet hem i form av tankar och känslor som 

hade uppkommit under dagen och detta beskrevs som påfrestande (Mohan et al. 2005; Quinn, 

2003; Turner et al. 2007; Watts et al. 2010; Ödling et al. 2002). Svårigheter med att sova och 

mardrömmar blev en konsekvens av att inte kunna släppa tankar på händelser som hade 

berört sjuksköterskorna speciellt mycket, till exempel vid känslor av misslyckande av att inte 

ha uppmärksammat en patients behov (Quinn, 2003) eller vid oro över en speciell situation 

eller händelse (Mohan et al. 2005). För att undvika att utsätta sig för sådana situationer tyckte 

sjuksköterskorna att det var viktigt att lära sig att sätta gränser för hur mycket arbetet skulle 

påverka deras privatliv, dock kunde det ibland vara svårt att hålla på dessa gränser (Quinn, 

2003; Turner et al. 2006; Watts et al. 2010). Sjuksköterskorna utvecklade egna metoder för 

att kunna släppa tankarna på sitt arbete på fritiden, detta gjordes genom exempelvis att lyssna 

på musik, träna (Turner et al. 2006), träffa vänner, resa, läsa och faktiskt påminna sig själv att 

arbetstiden är slut när de gick hem (Quinn, 2003). För att kunna hantera svåra situationer som 

är arbetsrelaterade var det nödvändigt att sjuksköterskorna talade med och stöttade varandra 
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för att kunna gå vidare (Watts et al. 2010; Ödling et al. 2002).  Det framkom att när 

sjuksköterskorna kom patienterna nära inpå livet och fick bevittna deras lidande började de 

reflektera över sina egna liv (Iranmanesh et al. 2009; Quinn, 2003; Watts et al. 2010). 

Sjuksköterskorna ändrade inställning till sina egna problem och de upplevde inte dem som 

lika svåra längre, attityderna till deras egna liv ändrades till det bättre och de satte större 

värde på de små sakerna i livet (Iranmanesh et al. 2009). 

 

”It is probably one of the few areas where you can actually, when something 

happens, you can reflect upon your own life… It definitely makes you sort 

of have a good hard look at things that, you know, you just have to put 

things into perspective.” 

(Watts, Botti & Hunter, 2010, s. 5). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Denna studie utfördes som en litteraturstudie med kvalitativ ansats, då detta ansågs vara en 

relevant metod med tanke på studiens syfte. Då syftet var att beskriva sjuksköterskors 

erfarenhet av att ge psykosocialt stöd till patienter med cancer menar Polit och Beck (2008) 

att en kvalitativ metod var lämplig att använda då den beskriver personers erfarenheter av att 

ha varit med om en specifik situation. Författarna övervägde först att utföra en empirisk 

studie istället för en litteraturstudie men då det enbart fanns tio veckor till förfogande uteslöts 

detta. Segesten (2006) bekräftar att det är näst intill omöjligt att utföra en empirisk studie med 

bra kvalitet inom den tidsram som ges i sjuksköterskeutbildningen. Olsson och Sörensen 

(2011) menar att det inte är rätt att belasta hälso- och sjukvårdspersonal med det arbete som 

en datainsamling till en empirisk studie eventuellt skulle kräva. Det som talar för att använda 

en litteraturstudie är att det enligt Polit & Beck (2008) blir en sammanställning av flera olika 

studiers resultat, vilket kan leda till en större variation på sjuksköterskors erfarenheter och 

upplevelser i jämförelse med en empirisk studie. En nackdel med att göra en litteraturstudie 

skulle kunna vara att materialet redan kan ha tolkats av studiernas författare en gång och 

därför kan viktig information falla bort (Forsberg & Wengström, 2008). 
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För att effektivisera och avgränsa sökandet användes olika inklusion- och exklusionskriterier. 

Artiklarna till denna studie skulle inte vara äldre än 13 år, detta för att få fram ett så aktuellt 

resultat som möjligt. Enligt Axelsson (2008) kan en sådan begränsning smala av sökningen 

vilket kan vara en nackdel. Vidare valdes artiklar som inkluderade både manliga och 

kvinnliga sjuksköterskor för att inte gå miste om några erfarenheter. Willman et al. (2006) 

förklarar vikten av att författarna behärskar språket som artiklarna är skrivna på, då det 

annars kan påverka resultatet i negativ bemärkelse. Artiklarna till denna studie skulle därför 

vara skrivna på engelska. En negativ aspekt av detta skulle kunna vara att vissa delar av 

artiklarna har misstolkats när de skulle översättas till svenska och för att minimera att detta 

skulle ske har båda författarna läst artiklarna åtskilliga gånger. För att öka tillförlitligheten av 

studien har det endast använts artiklar som är peer reviewed vilket enligt Östlundh (2006) 

innebär att artiklarna är granskade av experter samt publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 

För att avgränsa sökandet valdes det att endast inkludera artiklar som beskrev sjuksköterskors 

erfarenheter av att ge stöd till vuxna patienter med cancer på vårdavdelningar då det antogs 

att studien annars skulle bli alltför omfattande. För att inte gå miste om viktig information av 

sjuksköterskors erfarenheter av att ge stöd till patienter med cancer valdes det att inte 

avgränsa gällande i vilket skede av sjukdomen patienten befann sig i, dock uteslöts patienter i 

livets slutskede.  

 

I föreliggande studie användes databaserna CINAHL och Academic Search Elite. Sökningar 

har tidigare gjorts i databasen PsychINFO men eftersom den inte längre finns tillgänglig 

valdes den bort. Detta kan ha påverkat studiens resultat då det kanske fanns artiklar i 

PsychINFO som kunde ha svarat till studiens syfte. Anledningen till att det valdes att endast 

söka i två vetenskapliga databaser var att relevanta artiklar hittades i de valda databaserna 

samt för att tiden var begränsad. Dock är det enligt Willman et al. (2006) en fördel att söka i 

flera olika databaser för att antalet relevanta träffar ökar. Då de utvalda artiklarna lästes 

igenom inför kvalitetsgranskningen lästes även dess referenslistor igenom för att se om det 

fanns några artiklar som hade betydelse för studiens syfte, detta är enligt Willman et al. 

(2006) ett sätt för att komplettera sökningen ytterligare. Endast en artikel som framkom 

genom den manuella sökningen ansågs vara relevant till föreliggande studies syfte. När vissa 

sökningar gjordes framkom det dubbletter av artiklar som redan hade valts ut, dessa har inte 

redovisats i bilagan för databassökningarna. Det kan antas att det är fördelaktigt att dubbletter 

påvisas i sökningarna då det bevisar att korrekta sökord har använts. De booleska 
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sökoperatorerna AND och OR användes i sökningarna där AND enligt Polit och Beck (2008) 

avgränsar sökningen och OR breddar sökningen. För att sökningen ska bli systematisk ska 

alla sökorden sammanfogas och bilda olika block, dessa ska sedan sammanfogas till en 

sökning (Willman et al. 2006). När blocken skulle sammanfogas resulterade sökningen i 

CINAHL i endast 15 artiklar och i Academic Search Elite 65 artiklar där endast en artikel 

valdes ut då den ensam svarade till studiens syfte. Därför valde författarna att söka vidare 

med blocken och lägga till enstaka ord (Figur 2).  

 

Exempel: 

 

  + Nurse perceptions         
Figur 2. Exempel på sökning i databas. 

 

Kvalitetsgranskningen utfördes med hjälp av Critical Appraisal Skills Programme’s (CASP) 

granskningsprotokoll för kvalitativa studier. Först övervägde författarna att använda Willman 

et al. (2006) granskningsprotokoll för kvalitativa studier men eftersom det var ett flertal 

punkter som inte passade in på föreliggande studies syfte var detta protokoll tvunget att 

modifieras för att kunna appliceras. Därför valdes CASP istället då alla punkterna i detta 

protokoll var relevanta till denna studies syfte. Granskningsprotokollet lästes av författarna 

och det bestämdes hur många poäng varje fråga skulle motsvara. Det skulle kunna tänkas att 

om frågorna hade värderats annorlunda hade det kunnat påverka resultatet i studien, till 

exempel om en fråga hade ansetts viktigare än någon annan fråga hade den kunnat motsvara 

två poäng istället för en. När artiklarna skulle grankas gjordes detta först självständigt, sedan 

diskuterades granskningen av artiklarna gemensamt och därefter poängsattes dem. Artiklarna 

hade uppfattats likmässigt av författarna vilket ökade tillförlitligheten. Enligt Willman et al. 

(2006) stärks studien av att minst två personer läser och granskar artiklarna oberoende av 

varandra för att sedan diskutera sina tolkningar och föra dem samman (ibid.). I 

granskningsprotokollet punkt sju ska frågor om etiskt godkännande besvaras och det 

framkom att tre av nio granskade artiklar saknade ett etiskt godkännande. Dock togs dessa 

artiklar med i resultatet eftersom de svarade till studiens syfte och det förklarades på ett 
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tydligt sätt att deltagarna var medvetna om studiens syfte, uppbyggnad samt att de fick 

skriftlig eller muntlig information gällande deras deltagande. För att en studie ska få ett etiskt 

godkännande i Sverige förklarar Olsson och Sörensen (2011) att studien måste prövas i en 

regional etikprövningsnämnd där information gällande exempelvis hur många personer som 

ingår i studien, om klar information givits till försökspersonerna och om det finns en etisk 

frågeställning ska uppges. Olsson och Sörensen (2011) påstår att i en litteraturstudie är det 

fördelaktigt att använda fem-sex artiklar i resultatet. Sammanlagt användes nio artiklar till 

studiens resultat där åtta av dem värderades vara av hög kvalitet och en värderades vara av 

medel kvalitet, detta kan anses vara ett bra antal artiklar som ger ett starkt resultat.   

 

Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning och tolkning av en manifest innehållsanalys 

användes för att skapa resultatet till denna studie. Denna innehållsanalys valdes för att 

författarna ansåg den var enkel att tolka och använda sig av. Olsson och Sörensen (2011) 

nämner att det finns ett antal olika innehållsanalyser och beroende på vilken av dessa som 

används kan olika tolkningar ske vilket i sin tur kan påverka resultatet. En manifest 

innehållsanalys valdes för att det enligt Graneheim och Lundman (2004) fokuserar på det 

uppenbara innehållet i en text utan att en omtolkning förekommer samt för att innehållet i 

texten inte ska tolkas alltför djupt. Dock menar Polit och Beck (2008) att det är i princip 

omöjligt att undvika en omtolkning av en text helt och hållet. Författarna har hela tiden 

försökt att hålla sig neutrala och opartiska för att minimera risken att en omtolkning skulle 

ske och därmed påverka resultatet negativt.  

Resultatdiskussion 
I föreliggande studie framkom det att sjuksköterskorna tyckte att de var i behov av mer 

förberedande kunskap och utbildning inom den onkologiska omvårdnaden för att kunna ge 

patienterna det psykosociala stöd de behövde, exempel på ämnen som framkom var medicin, 

kommunikation och psykologi. Resultatet i föreliggande studie styrks av att även McCaughan 

och Parahoo (2000) förklarade att sjuksköterskorna behövde mer kunskap. Wyatt (2007) 

påvisade i sin studie att vidare utbildning inom den onkologiska omvårdnaden var 

fördelaktigt och upplevdes som positivt av deltagarna. Förstärkta kunskaper inom områden 

som kommunikation, omvårdnad och psykosocialt stöd visades. I en studie av Arving och 

Holmström (2011) beskrevs det att för att kunna tillhandahålla patienterna ett bra 

psykosocialt stöd krävs det utbildning inom främst kommunikation som gör att 
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sjuksköterskorna känner sig säkra sin yrkesroll. I föreliggande studie framkom det att 

sjuksköterskorna tyckte att de hade svårigheter med att kommunicera med patienterna, detta 

har även framhävts som ett problem i tidigare forskning (Belcher & Jones, 2009; Croona, 

2003; Kendall, 2007; Reinke et al., 2010). Genom att ta del av denna studie skulle det kunna 

bidra till att fler sjuksköterskor gavs möjligheten till mer utbildning i kommunikation inom 

den onkologiska omvårdnaden, detta för att sjuksköterskorna ska kunna känna sig säkra i 

kommunikationen och det psykosociala stöd de tillhandahåller patienterna. 

 

 I resultatet i föreliggande studie visade det sig att det åligger avdelningscheferna att driva 

frågan om vidareutbildning framåt och om de hade haft en mer positiv syn på utbildning hade 

sjuksköterskorna gärna gått på utbildningar. Det kan antas att anledningen till att 

avdelningscheferna inte var drivande i frågan för att det handlade om besparingar inom 

sjukvården och att det kunde vara svårt att skapa tillfällen så att alla i personalen fick 

möjligheten att deltaga i utbildningen. Det skulle även kunna handla om att det var svårt att få 

in annan personal som arbetade när den ordinarie personalen var på utbildning. 

Konsekvenserna av att sjuksköterskorna inte ges möjlighet till utbildning skulle kunna leda 

till brister i den onkologiska omvårdnaden så som att sjuksköterskorna drar sig för att stödja 

patienterna på grund av bristande kunskap.     

 

Donovan och Mercer (2003) bedrev en utbildning för sjuksköterskor där kommunikationen 

var ett av de viktigaste inslagen eftersom det är en stor del inom den onkologiska 

omvårdnaden. Även Travelbee (1971) förklarar betydelsen av kommunikationen inom 

omvårdnaden då det genom god kommunikation underlättar för sjuksköterskorna att ge 

psykosocialt stöd. Föreliggande studie visade att sjuksköterskorna ibland var osäkra i 

kommunikationen med patienterna, de hade en rädsla över att säga fel saker till patienterna 

och därför kunde de ibland dra sig för att starta ett samtal. Därför skulle det kunna antas att 

en liknande utbildning för sjuksköterskorna som arbetar inom onkologisk omvårdnad i 

Sverige hade varit lämpligt. I föreliggande studie framkom det att sjuksköterskorna gärna 

ville ha riktlinjer på en lämplig kommunikationsnivå till patienterna och de ville ha konkreta 

exempel på vad bra kommunikation innebar. Dock kan det anses vara svårt att utfärda sådana 

riktlinjer då varje patients upplevelse av sin sjukdom är unik och om konkreta exempel 

utfärdas skulle det kanske inte kunna tillämpas på alla patienter. Även Travelbee (1971) 

beskriver att människan är en unik individ och sjuksköterskorna måste ta hänsyn till att det 
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psykosociala stödet de ger till patienterna måste individualiseras. I resultatet i föreliggande 

studie framkom det att flera sjuksköterskor nämnde arbetslivserfarenhetens betydelse när det 

gällde att ge psykosocialt stöd till patienter med cancer. Det visade sig att desto fler år de 

hade arbetat som sjuksköterskor desto säkrare och tryggare kände de sig i situationer när de 

skulle ge psykosocialt stöd till denna patientgrupp. Mycket av det som krävdes av 

sjuksköterskorna kunde endast läras genom arbetslivserfarenheter. Resultatet i föreliggande 

studie styrks av att Botti, Endacott, Watts, Cairns, Lewis och Kenny (2006) och Mårtensson, 

Carlsson och Lampic (2010) förklarade att sjuksköterskorna uppgav att de kände sig mer 

bekväma i att ge stöd till patienter med cancer när de hade arbetat som sjuksköterskor under 

några år. Även Benner (1984) förklarade att det är i takt med att sjuksköterskornas 

arbetslivserfarenhet ökar som gör att de känner sig mer säkra i sin roll. Med tanke på det som 

framkommit i föreliggande studie skulle det kunna tänkas att en kombination av utbildning 

och arbetslivserfarenhet ger säkrare sjuksköterskor och gör att de känner sig mer bekväma i 

sin yrkesroll.  

 

Resultatet i föreliggande studie påvisade att sjuksköterskorna erfor tidsbristen som ett av de 

allra största problemen inom den onkologiska omvårdnaden. Sjuksköterskorna ansåg att det 

var svårt att kombinera alla arbetsuppgifterna på avdelningarna med att ge psykosocialt stöd 

och bara finnas där för patienterna. Det visade sig att sjuksköterskorna många gånger blev 

mentalt stressade över att inte kunna ge patienterna det psykosociala stöd de behövde på 

grund av tidsbristen. Botti et al. (2006), Corner (2002) och McCaughan och Parahoo (2000) 

förklarade även dem att tidsbristen var den största orsaken till att sjuksköterskorna inte kunde 

ge det psykosociala stödet som patienterna behövde. I resultatet i föreliggande studie visade 

det sig att sjuksköterskorna ofta pratade med patienterna på nätterna, de hann sällan sätta sig 

ner och prata med patienterna under dagtid på grund av de övriga arbetsuppgifterna. Detta 

styrks av Botti et al. (2006) som påvisade att det är vanligt att psykosocialt stöd ges under 

nätterna eftersom det ofta är då patienternas tankar kommer och sjuksköterskorna finns 

tillgängliga för samtal. Furåker (2008) kom fram till att mycket av sjuksköterskornas tid gick 

till att dokumentera, organisera och planera kring omvårdnaden till patienterna och att de 

därmed fick mindre tid över till att ge psykosocialt stöd trots att de flesta av sjuksköterskorna 

värdesatte att ge patienterna mer tid. Då det i föreliggande studies resultat framkom att 

sjuksköterskorna inte alltid hade tiden till att sätta sig in i patienternas känslor och behov 

resulterade detta i att sjuksköterskorna inte kunde stödja patienterna och att patienterna 
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därmed blev lidande. Detta styrks av att Berland, Natvig och Gundersen (2008) förklarade att 

det på grund av tidsbristen gavs minskade möjligheter att bistå patienterna med det stöd de 

behövde vilket kunde leda till att patienterna blev ignorerade och att omvårdnaden därför 

blev bristfällig. Travelbee (1971) beskriver betydelsen av att sjuksköterskan tar sig tid till att 

lära känna patienten och förstår hur denne upplever sin sjukdom för att kunna stödja patienten 

på bästa sätt. I föreliggande studie påvisades det att tidsbristen var ett stort problem för 

sjuksköterskorna eftersom de inte hann ge patienterna det psykosociala stöd de behövde. 

Sjuksköterskorna hade inte tiden till att kombinera de fysiska uppgifterna som skulle utföras 

på avdelningen och det psykosociala stödet. Genom att poängtera att detta är ett problem 

skulle det kunna leda till en ökad förståelse för att det psykosociala stödet är väldigt 

tidskrävande och lika viktigt för patienterna som den fysiska omvårdnaden.  

 

I föreliggande studie visade det sig att sjuksköterskorna tyckte att det var känslomässigt 

utmanande att ge psykosocialt stöd till patienter inom den onkologiska omvårdnaden, särskilt 

i situationer då det bildades en nära relation mellan patient och sjuksköterska. Känslor som 

beskrevs var sorg, frustration och hjälplöshet och även Kendall (2007) bekräftade att sådana 

känslor var vanligt förekommande. I föreliggande studie förklarade sjuksköterskorna att trots 

de svåra känslorna att de även kände att det var tillfredsställande och givande att arbeta med 

patienter som har cancer. Att arbeta inom den onkologiska omvårdnaden beskrevs ofta av 

sjuksköterskorna som känslomässigt krävande men samtidigt mycket givande (Bressi et al. 

2008; Cohen, Ferrell, Vrabel, Visovsky & Schaefer, 2010; Corner, 2002; Peteet et al. 1989). 

När det gäller den nära relationen som utvecklades mellan sjuksköterskorna och patienterna 

skulle det kunna antas att det är den nära relationen i sig som gör att dem beskrev sitt arbete 

som både känslomässigt krävande men samtidigt givande. Eftersom sjuksköterskorna gav 

psykosocialt stöd till sina patienter genom hopp och förtvivlan kunde detta göra att ett starkt 

band skapades dem emellan, särkilt om de hade en gemensam nämnare exempelvis att de var 

lika gamla eller att de hade en likartad bakgrund. Botti et al. (2006) förklarade att om 

sjuksköterskorna ska kunna ge stöd till patienterna krävs det att de har skapat en nära relation 

och tillit till varandra, trots att detta kan vara påfrestande för sjuksköterskorna. Travelbee 

(1971) beskriver att relationen mellan sjuksköterskorna och patienterna har stor betydelse för 

att sjuksköterskorna ska kunna ge psykosocialt stöd till patienterna, om ingen relation finns 

kan det vara svårt att skapa tillit dem emellan. Genom att en relation etableras gör det att 

sjuksköterskorna får en medkänsla och en förståelse för patienterna.  
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I föreliggande studie framkom det att sjuksköterskorna hade svårt att släppa sitt arbete på 

fritiden och de bar med sig känslor och tankar hem som hade berört dem under arbetspasset. 

Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att sätta gränser för att förhindra att de blev för   

känslomässigt engagerade i patienterna, dock visade det sig att de ibland hade svårt att hålla 

dessa gränser. Det beskrevs som svårt att hitta balansen mellan det personliga engagemanget 

och det yrkesmässiga engagemanget. Eftersom sjuksköterskorna beskrev att de ibland hade 

svårt att sätta gränser för hur engagerade de blev i patienterna kan det antas att detta är en av 

anledningarna till att sjuksköterskorna beskrev det som känslomässigt utmanande att ge 

psykosocialt stöd till dessa patienter. Även Botti et al. (2006) framhöll att sjuksköterskorna 

ibland kunde ha svårt att hitta en bra balans mellan yrkesliv och privatliv. I föreliggande 

studie framkom en annan aspekt som gjorde att sjuksköterskorna kände att det var 

känslomässigt utmanande att ge psykosocialt stöd till patienter med cancer och det var på 

grund av att de ibland kunde känna sig otillräckliga i det stöd de tillhandahöll. Detta bekräftas 

av McCaughan & Parahoo (2000) som även dem fann att detta var en anledning till att 

sjuksköterskorna erfor att denna del av arbetet var känslomässigt utmanande. Det skulle 

kunna tänkas att när sjuksköterskorna kände att det psykosociala stödet de gav var 

otillräckligt kunde detta påverka dem så pass mycket att de inte kunde släppa taget om detta 

när de kom hem. I resultatet framkom det att för att undvika att ta med sig känslorna från 

arbetet hem hade sjuksköterskorna utarbetat olika strategier som hjälpte dem att stänga av 

och varva ner och exempel som uppgavs var att umgås med familj och vänner, träning eller 

andra fritidsaktiviteter. Cohen et al. (2010) fann även de olika metoder för hur 

sjuksköterskorna kunde göra för att varva ner och exempel som uppgavs var att prata med 

vänner, använda sig av humor och att titta på TV.  

 

I föreliggande studie beskrevs det att när sjuksköterskorna vårdade och gav psykosocialt stöd 

till patienter med cancer fick de erfara mycket lidande bland patienterna och detta gjorde att 

de började reflektera över sina egna liv, sjuksköterskorna omvärderade sina egna problem 

och såg inte dessa som lika allvarliga längre och tog vara på det som var meningsfullt i livet.  

Det kan förmodas att genom att se livet genom patienternas ögon bleknade sjuksköterskornas 

egna problem och de tog tillvara på de stunder som var bra. Travelbee (1971) menar att alla 

människor kommer att erfara någon form av lidande och det skulle kunna antas att människan 

måste komma i kontakt med lidande för att kunna ta tillvara på de goda sakerna i livet. 
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Kendall (2007) beskrev att när sjuksköterskorna kom i kontakt med patienter som har cancer 

och fick se deras lidande gjorde detta att de utvecklades som människor och därför skulle det 

kunna antas att sjuksköterskorna omvärderade sina liv i en positiv bemärkelse.  

Slutsats 
Slutsatser som kan dras av föreliggande studies resultat är att sjuksköterskorna hade 

önskemål om att få mer kunskap och utbildning om hur de skulle kunna ge ett bättre 

psykosocialt stöd till patienter inom den onkologiska omvårdnaden. Många sjuksköterskor 

kände sig obekväma när patienterna visade tecken på att vilja prata eftersom de var rädda för 

att säga fel saker samt att de hade svårt att hantera situationer där de behövde använda 

tystnaden som kommunikationsmedel. Inom den onkologiska omvårdnaden uppdagades det 

att tiden var ett stort problem för sjuksköterskorna då de kände att de inte hade tid att ge 

patienterna psykosocialt stöd, detta för att de var tvungna att prioritera alla de påtagliga 

arbetsuppgifter som skulle utföras på avdelningen. Att som sjuksköterska ge psykosocialt 

stöd till patienter med cancer uppfattades som känslomässigt krävande eftersom de följer 

patienterna i deras med- och motgångar och de blev personligt involverade i patienternas liv. 

 

Denna litteraturstudie kan ge en inblick i hur det kan vara att som sjuksköterska ge 

psykosocialt stöd till patienter med cancer eftersom den beskriver sjuksköterskors 

erfarenheter utav detta. Förhoppningen är att genom denna litteraturstudie ge en ökad 

kunskap och förståelse för sjuksköterskornas olika erfarenheter samt de faktorer som kan 

påverka det psykosociala stödet sjuksköterskorna ger till patienterna.      
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Bilaga 1, 1(2) Databassökningar  
Sökningar i CINAHL Alla sökningar är peer reviewed, ENG, 2000-2013. 

Sökdatum Sökordskombinationer Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

  Antal valda artiklar 

13-04-18 S1 Neoplasms 105728 0 0 
 S2 Cancer 87868 0 0 
 S3 Carcinoma 16004 0 0 
 S4 Support 105119 0 0 
 S5 Information needs 5460 0 0 
 S6 Oncologic care 4379 0 0 
 S7 Cancer nursing 305 0 0 
 S8 Nurse perceptions 80 0 0 
 S9 Nurse attitudes 10415 0 0 
 S10 Staff perceptions 279 0 0 
 S11 Nurse experience 36 0 0 
     
     
 BLOCK 1= S1 OR S2 

OR S3 
133121 0 0 

 BLOCK 2= S8 OR S9 
OR S10 OR S11 

10726 0 0 

 BLOCK 3= S6 OR S7 4663 0 0 
 BLOCK 4=  S4 OR S5 109259 0 0 
     
 BLOCK 1 AND BLOCK 

2 AND BLOCK 3 AND 
BLOCK 4 

15 0 0 

 BLOCK 1 AND S9 
AND S4 

122 24 6  
 
 

 BLOCK 1 AND S10 11 3 0 

 BLOCK 2 AND BLOCK 
3 AND S4 

12 0 0 

 BLOCK 3 AND S4 591 0 0 
 BLOCK 1 AND BLOCK 

2 AND  BLOCK 4 
136 7 0 

 BLOCK 1 AND BLOCK 
2 AND S4 

6 2 1  

 
 



 
 
 
 

32 
 

Bilaga 1, 2(2) Databassökningar  
 
Sökningar i Academic Search Elite, peer reviewed, ENG samt 2000-2013. 

Sökdatum Sökordskombinationer Antal träffar Lästa 
abstract 

Antal valda 
artiklar 

13-04-23 S1 Neoplasms  339202 0 0 
13-04-23 S2 Cancer 502867 0 0 
13-04-23 S3 Carcinoma 105120 0 0 
13-04-23 S4 Support 483683 0 0 
 S5 Information needs 9518 0 0 
 S6 Oncologic care 70 0 0 
 S7 Cancer nursing 3895 0 0 
 S8 Nurse perceptions 1463 0 0 
 S9 Nurse attitudes 2667 0 0 
 S10 Staff perceptions 920 0 0 
 S11 Nurse experience 3151 0 0 
     
 (BLOCK 1) S1 OR S2 

OR S3 
627467 0 0 

 (BLOCK 2) S8 OR S9 
OR S10 OR 11 

7264 0 0 

 (BLOCK 3) S6 OR S7 3963 0 0 
 (BLOCK 4) S4 OR S5 491266 0 0 
     
 BLOCK 1 AND BLOCK 

2 AND BLOCK 3 AND 
BLOCK 4 

65 10 1 

 BLOCK 1 AND S9 
AND S4 

49 5 0 

 BLOCK 1 AND S10 25 4 0 
 BLOCK 2 AND BLOCK 

3 AND S4 
61 8 0 

 BLOCK 3 AND S4 660 0 0 
 BLOCK 1 AND BLOCK 

2 AND BLOCK 4 
137 15 2  

 BLOCK 1 AND BLOCK 
2 AND S4 

7 1 0 
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Bilaga 2, 1(3) Granskningsprotokoll 
Exempel på granskningsprotokoll för kvalitetsbedömning av studier med en kvalitativ 

ansats enligt Critical Appraisal Skills Programme (2013). 

 
Screening Questions  
1. Was there a clear statement of the 
aims of the research?  
 
Consider:  

•  What the goal of the research was  
• Why is it important  
• Its relevance  

 
2. Is a qualitative methodology 
appropriate?  
 
Consider:  

• If the research seeks to interpret or 
illuminate the actions and/or 
subjective experiences of research 
participants  

 
Detailed questions  
3. Was the research design appropriate 
to address the aims of the research?  
 
Consider:  

•  If the researcher has justified the 
research design (e.g. have they 
discussed how they decided which 
method to use)?  

 
 
4. Was the recruitment strategy 
appropriate to the aims of the research?  
 
Consider:  

• If the researcher has explained how 
the participants were selected  

• If they explained why the participants 
they selected were the most 
appropriate to provide access to the 
type of knowledge sought by the study  

• If there are any discussions around 
recruitment (e.g. why some people 
chose not to take part)  
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Bilaga 2, 2(3) Granskningsprotokoll 
 
5. Were the data collected in a way that 
addressed the research issue?  
Consider:  

• If the setting for data collection was 
justified  

• If it is clear how data were collected 
(e.g. focus group, semi-structured 
interview etc.)  

• If the researcher has justified the 
methods chosen  

• If the researcher has made the 
methods explicit (e.g. for interview 
method, is there an indication of how 
interviews were conducted, or did they 
use a topic guide)?  

• If methods were modified during the 
study. If so, has the researcher 
explained how and why?  

• If the form of data is clear (e.g. tape 
recordings, video material, notes etc.)  

• If the researcher has discussed 
saturation of data  

 
 
6. Has the relationship between 
researcher and participants been 
adequately considered?  
 
Consider:  

• If the researcher critically examined 
their own role, potential bias and 
influence during:  

• Formulation of the research questions  
• Data collection, including sample 

recruitment and choice of location  
•  How the researcher responded to 

events during the study and whether 
they considered the implications of 
any changes in the research design  
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Bilaga 2, 3(3) Granskningsprotokoll 
 
7. Have ethical issues been taken into 
consideration?  
 
Consider:  

• If there are sufficient details of how 
the research was explained to 
participants for the reader to assess 
whether ethical standards were 
maintained  

• If the researcher has discussed issues 
raised by the study (e.g. issues around 
informed consent or confidentiality or 
how they have handled the effects of 
the study on the participants during 
and after the study)  

• If approval has been sought from the 
ethics committee  

 
8. Was the data analysis sufficiently 
rigorous?  
Consider:  

• If there is an in-depth description of 
the analysis process  

• If thematic analysis is used. If so, is it 
clear how the categories/themes were 
derived from the data?  

• Whether the researcher explains how 
the data presented were selected from 
the original sample to demonstrate the 
analysis process  

•  If sufficient data are presented to 
support the findings  

• To what extent contradictory data are 
taken into account  

• Whether the researcher critically 
examined their own role, potential 
bias and influence during analysis and 
selection of data for presentation  

 
9. Is there a clear statement of 
findings?  
Consider:  

•  If the findings are explicit  
• If there is adequate discussion of the 

evidence both for and against the 
researcher’s arguments  

• If the researcher has discussed the 
credibility of their findings (e.g. 
triangulation, respondent validation, 
more than one analyst)  

•  If the findings are discussed in 
relation to the original research 
question  
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10. How valuable is the research?  
Consider:  

• If the researcher discusses the 
contribution the study makes to 
existing knowledge or understanding 
e.g. do they consider the findings in 
relation to current practice or policy, 
or relevant research-based literature?  

• If they identify new areas where 
research is necessary  

• If the researchers have discussed 
whether or how the findings can be 
transferred to other populations or 
considered other ways the research 
may be used  
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Bilaga 3, 1(2) Artikelöversikt  

Författare/År/Land Titel Metod Urval Kvalitet 
Arantzamendi, M., & Kearney, N. 
2003. 
Skottland. 

The psychological needs of 
patients receiving 
chemotherapy: an exploration 
of nurse perceptions. 

Kvalitativ intervjustudie där 8 
sjuksköterskor deltog. Varje 
intervju varade i 25-40 
minuter.  

Sjuksköterskorna arbetade på en 
avdelning där patienter behandlas med 
kemoterapi, de måste ha jobbat med 
detta i > 6 månader.  

Hög. 

Iranmanesh, S., Axelson, K., Sävenstedt, S., & 
Häggström, T. 
2009. 
Iran. 

A caring relationship with 
people who have cancer. 

Kvalitativ intervjustudie där 8 
sjuksköterskor deltog. Varje 
intervju varade i 45-55 
minuter. 

Sjuksköterskorna arbetade på ett 
sjukhus i Iran där cancerpatienter 
behandlades. Urvalet gjordes genom 
att en person rekommenderades och 
denne rekommenderade i sin tur en 
annan. Sjuksköterskorna hade i snitt 7 
års erfarenhet av onkologisk 
omvårdnad. 4 män och 4 kvinnor 
deltog. 

Hög. 

Mohan, S., Wilkes, L.M., Ogunsiji, O., & Walker, 
A. 
2005. 
Australien. 

Caring for patients with cancer 
in non-specialist wards: The 
nurse experience. 

Kvalitativ deskriptiv studie 
som utgjordes av intervjuer 
samt enkäter. 

50 enkäter skickades ut till 2 sjukhus, 
25 returnerades och av dessa 25 som 
svarade intervjuandes 5 
sjuksköterskor. Undersökningen 
gjordes på sjuksköterskor som inte 
arbetade på någon form av onkologisk 
avdelning. 

Hög. 

O’Baugh, J., Wilkes, L.M., Luke, S., & George, A. 
2008. 
New South Wales.  

Positive attitude in cancer: 
The nurse’s perspective. 

Kvalitativ deskriptiv studie 
som utgjordes av intervjuer. 

8 kvinnliga sjuksköterskor som 
arbetade på ett cancercenter i New 
South Wales anmälde sig till studien 
genom att skriva upp sitt namn på en 
lista där deltagare till studien 
efterfrågades. 

Hög. 
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Bilaga 3, 2(2) Artikelöversikt 

Författare/År/Land Titel Metod Urval Kvalitet 
O’Baugh, J., Wilkes, L.M., Luke, S., & George, A. 
2008. 
New South Wales.  

Positive attitude in cancer: 
The nurse’s perspective. 

Kvalitativ deskriptiv studie 
som utgjordes av intervjuer. 

8 kvinnliga sjuksköterskor som 
arbetade på ett cancercenter i New 
South Wales anmälde sig till studien 
genom att skriva upp sitt namn på en 
lista där deltagare till studien 
efterfrågades. 

Hög. 

Quinn, B. 
2003 
Storbritannien 

Exploring nurses experiences 
of supporting a cancer patient 
in their search for a mening. 

Kvalitativ intervjustudie där 
varje intervju varade mellan 
1-2 timmar. 

11 sjuksköterskor som arbetade på ett 
sjukhus i London där cancerpatienter 
vårdas.  

Medel. 

Rotegård, A.K., Ruland, C., & Fagermoen, M.S. 
2011 
Norge. 

Nurse perception and 
experiences of patient health 
assets in oncology care: A 
qualitative study. 

Kvalitativ metod som 
baserades på gruppintervjuer 
som varade i 1,5-2 timmar. 

26 sjuksköterskor från 2 olika sjukhus 
varav 21 av dem hade någon form av 
vidareutbildning. Alla var kvinnor. 

Hög. 

Turner, J., Clavarino, A., Yates, P., Hargraves, M., 
Connors, V., & Hausmann, S. 
2007 
Australien. 

Oncology nurses perceptions 
of their supportive care for 
parents with advanced cancer: 
Challenges and educational 
needs. 

Kvalitativ metod som 
baserades på gruppintervjuer. 
Varje intervju tog mellan 60-
90 minuter. 

24 sjuksköterskor från 3 sjukhus 
anmälde sitt intresse för studien då en 
annons angående studiens syfte 
publicerats i ett nyhetsbrev som 
skickades ut till 
onkologisjuksköterskor. 

Hög. 

Watts, R., Botti, M., & Hunter, M. 
2010. 
Australien. 

Nurse’s perspectives on the 
care provided to cancer 
patients. 

Kvalitativ studie baserad på 
bade gruppintervjuer och 
individuella intervjuer. Varje 
intervju varade i ca 1 timme. 

10 sjuksköterskor som arbetade på en 
onkologisk avdelning på ett sjukhus i 
Melbourne valdes ut slumpmässigt.  

Hög. 

Ödling, G., Norberg, A., & Danielsson, E. 
2002. 
Sverige. 

Care of women with breast 
cancer on a surgical ward: 
Nurse´s opinions of the need 
for support for women, 
relatives and themselves. 

Kvalitativ studie som 
baserades på intervjuer vid ett 
tillfälle som alla varade 
mellan 10-50 minuter. 

31 sjuksköterskor som arbetade på en 
kirurgisk avdelning valdes.  

Hög. 
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Bilaga 4, 1(2) Exempel på kvalitativ innehållsanalys 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

”Några sjuksköterskor 
uttryckte oro angående 
deras kunskap om cancer. 
Sjuksköterskorna önskade 
att de var bättre 
informerade och kunniga 
om behandlingsplaner, 
smärtlindring, kemoterapi 
etc. så att de var mer säkra i 
omvårdnaden och kunde 
svara mer professionellt på 
patienternas frågor”. 

Sjuksköterskorna 
uttryckte en oro angående 
deras brist på kunskap 
inom onkologisk 
omvårdnad. 

Bristande 
kunskaper. 

Behov av 
kompetensutveckling 

Utmaningar i att ge psykosocialt stöd 

”Tiden är ett stort problem. 
Vi har inte tiden till att sitta 
ner med dem och ge dem 
emotionellt stöd”. 

Sjuksköterskorna hinner 
inte med att ge stöd. 

Tiden räcker inte 
till. 

Tidsbrist. Utmaningar i att ge psykosocialt stöd. 

”Det fanns också tillfällen 
när känslor av frustration 
bland sjuksköterskorna var 
kombinerade med sorg, 
speciellt i situationer där de 
var emotionellt berörda av 
en patient. Dessa situationer 
kunde vara krävande och 
sjuksköterskorna var 
tvungna att hantera sin egna 
sorg och känsla av förlust”. 

Då sjuksköterskorna var 
känslomässigt 
engagerade erfor de 
känslor av frustration och 
sorg och de blev tvungna 
att hantera dessa känslor. 
 

Känslomässigt 
krävande.  

Sjuksköterskornas känslor. Sjuksköterskornas emotionella 
engagemang. 
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 Bilaga 4, 2(2) Exempel på kvalitativ innehållsanalys 

 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

”Deltagarna var överens om 
att en speciell relation 
utvecklades mellan 
patienten med cancer och 
sjuksköterskan som vårdade 
denna”. 

En nära relation skapades 
mellan sjuksköterska och 
patient 

Skapandet av 
relation 
Skapandet av 
relationer 

Relationen mellan sjuksköterska 
och patient. 

Sjuksköterskornas emotionella  
engagemang. 

”Jag skulle vilja säga att det 
är känslomässigt 
utmanande och det är en 
sak som är tuff, jag antar att 
det är något som påverkar 
hela världen. Du tar det 
med dig hem när du går, det 
finns inte en chans att du 
kan lämna det bakom dig 
många av gångerna”. 

Sjuksköterskorna menar 
att det är känslomässigt 
utmanande och svårt att 
inte ta med sig jobbet 
hem. 

Sjuksköterskorna 
tar med sig jobbet 
hem. 

Påverkan på privatlivet. Sjuksköterskornas emotionella 
engagemang. 
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