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Sammanfattning  
Bakgrund: Cancer är en sjukdom som gör att celler delar sig okontrollerat i 

kroppen. Svår cancersjukdom innebär att sjukdomen troligen inte kan bromsas eller 

botas med hjälp av behandling. Patienter med svår cancersjukdom kräver god 

kommunikation och empati i sin omvårdnad. Sjuksköterskans uppgift är att bidra 

till patientens välmående samt utföra diverse behandlingar, ge läkemedel, sköta 

uppföljningar och utföra kliniska bedömningar av patienten. Syfte: Syftet med 

denna litteraturstudie är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att vårda 

personer med svår cancersjukdom. Metod: Litteraturstudie med kvalitativ design 

som har baserats på nio kvalitativa artiklar och en kvantitativ artikel. Artiklarna 

granskades med hjälp av Högskolan Kristianstads granskningsmall. 

Analysprocessen skedde med hjälp av Larsson och Holmströms (2017) 

femstegsmodell. Sökningen gjordes i databaserna Cinahl Complete och PubMed. 

Resultat: Litteraturstudien visade att sjuksköterskor som vårdar personer med svår 

cancersjukdom ofta tycker arbetet är givande trots det lidande det medför. Det 

förekom utmaningar i arbetsmiljön och de upplevde att de saknade kunskap för den 

patientkategori de vårdar. De upplevde även att det var känslomässigt utmanande 

att kommunicera med sina patienter. Diskussion: Metoden diskuterades utifrån 

Shentons (2004) kvalitetsbegrepp tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och 

överförbarhet. Två huvudfynd diskuteras i resultatdiskussionen utifrån 

Antonovskys känsla av sammanhang (1991). Dessa var att sjuksköterskorna 

upplever att arbetet är givande och meningsfullt trots emotionell påfrestning och att 

sjuksköterskorna hade gynnats av en gemensam gruppreflektion i slutet av 

arbetspass. 
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Bakgrund 
År 2019 rapporterades 71 743 maligna tumörer hos 65 956 personer i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2020) och det är sjuksköterskans uppgift att både fysiskt och 

emotionellt stötta dessa personer. En person med cancer har celler som delar sig 

okontrollerat i något eller flera av kroppens organ, detta gör att tumören kan trycka 

eller vara i vägen för viktiga organ och blodkärl. I sin tur leder detta till att organen 

inte kan utföra uppgifter som de hade gjort om de varit friska (Yufen et al., 2020). 

En annan anledning till att vissa typer av cancer är så dödliga är att cancerceller kan 

sprida sig och växa in i andra organ eller sprida sig via blodet och lymfkärlssystemet 

(Renna et al., 2021). Det finns även typer av cancer som är relativt ofarliga, 

hudcancer kan i många fall avlägsnas med ett mindre ingrepp utan större besvär för 

patienten om det upptäcks i god tid. I många fall tar det lång tid att upptäcka en 

cancer från det att den maligna celldelningen har börjat. Detta är en av 

anledningarna till att viss cancer, till exempel lungcancer, har en så hög dödlighet 

(Momeni & Rafii, 2020).  Begreppet svår cancersjukdom avser att det inte är 

sannolikt att sjukdomen kan kontrolleras eller botas med behandling (National 

Cancer Institute, u.å). Beroende på vilken typ av cancer en person har kan den yttra 

sig på många olika sätt. Kvinnor med bröstcancer lider ofta av trötthet och smärtan 

samtidigt. En trötthet som också kan hålla i sig många år efter cancern blivit 

behandlad, något som kan leda till depression som också är vanligt bland 

bröstcancerdrabbade (Vardaramatou et al., 2021). Smärta, viktnedgång, 

illamående, kräkningar, trötthet samt depression är några av de symtom som en 

person som har tarmcancer kan lida av (Yufen et al., 2020). Inom området svåra 

cancersjukdomar finns det unika symtom samtidigt som det finns symtom som är 

överlappande för alla cancerdiagnoser, två av de överlappande symtomen är smärta 

och depression. 

År 2017 avled 22 955 svenskar i cancer jämfört med 16 342 individer år 1970. Den 

vanligaste orsaken till cancerdöd år 2017 var lungcancer (Regionala Cancercentrum 

I Samverkan, 2020). De vanligaste behandlingarna för cancersjukdom är kirurgi, 

strålbehandling och systemisk onkologisk behandling, det innefattar 

cytostatikabehandling, immunterapi, antihormonell behandling och målstyrd 
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behandling (WHO, 2021). Behandling vid cancersjukdom utformas utefter om den 

är kurativ eller palliativ. Vid svår cancersjukdom är avsikten med behandling 

vanligtvis palliativ. Detta bestäms i samråd med både patienten och anhöriga för att 

arbeta utefter deras behov av behandling och omvårdnad. Patienter med svår 

cancersjukdom har ett stort behov av empati och god kommunikation av de som 

vårdar dem (Zøylner et al, 2019). Patienterna ville ha trygghet, vilket kan uppnås 

med en god omvårdnad där information, empati från vårdpersonal och att ha 

närstående tillgängliga ingår. 

En god omvårdnad förutsätter att man tar hänsyn till patienten i helhet. Patientens 

individuella värde och autonomi bör värdesättas. Patienten bör i högsta möjliga mån 

inkluderas i beslut gällande den egna omvårdnaden. Sjuksköterskan bör så mycket 

som möjligt utgå från patientens perspektiv. De bör även tillgodose patientens 

sociala, psykologiska, känslomässiga samt spirituella behov (Ajibade, 2021). Inom 

omvårdnaden är det viktigt med en känsla av sammanhang, både för vårdgivare och 

vårdtagare (Antonovsky, 1991). Känsla av sammanhang, KASAM, hör till 

Antonovskys salutogena modell och består och tre kärnbegrepp, begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. KASAM är av betydelse för omvårdnadsarbetet 

eftersom det samspelar med sjuksköterskans egna mående och hur de hanterar de 

utmaningar de möter.  

Omvårdnadsarbetet är den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan har kompetensen att ansvara 

för läkarnas ordinationer som ska ge patienterna ökade möjligheter till att förbättra, 

bibehålla eller återfå sin hälsa. Sjuksköterskans dagliga arbetsuppgifter kan 

innebära att de gör kliniska bedömningar av hälsa, genomför behandlingar, sköter 

uppföljningar och hanterar patienternas dagliga läkemedel (Andersson et al., 2017). 

Sjuksköterskan har även ansvar gentemot sitt eget yrke, det innebär att de ska vara 

medvetna om de lagar, författningar och styrdokument de arbetar utefter (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Hälso- och sjukvårdslagen (2017) är en av lagarna 

den legitimerade sjuksköterskan arbetar utefter, den bestämmer bland annat 

åtgärder för prevention, utredning och behandling av sjukdomar. Den har som mål 

att vården skall ges med respekt för alla människors lika värde. För sjuksköterskan 
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är det viktig att tänka på HSL i samband med vård av patienter så att de får en god 

erfarenhet av vården.  

En erfarenhet är en slutprodukt av de kunskaper, färdigheter och upplevelser en 

individ förvärvar. Till exempel är det en erfarenhet att jobba på sjukhus, eller så är 

det en erfarenhet att vårda med patienter med svår cancersjukdom. Eftersom 

forskning om sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med svår 

cancersjukdom är begränsad kan denna studie bidra till en samlad kunskap samt 

bidra till ny och mer aktuell kunskap om ämnet. En litteraturöversikt kan därför öka 

förståelsen för sjuksköterskornas unika situation och beskriva deras erfarenheter. 

Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att 

vårda personer med svår cancersjukdom. 

 

Metod 

Design 

Denna studie är en allmän litteraturstudie baserad på data från kvalitativa och 

kvantitativa forskningsstudier. En litteraturstudie innebär att vetenskapliga artiklar 

inom forskningsområdet valts ut för att sedan sammanställas till ett resultat 

(Forsberg & Wengström, 2016). Data i denna studie har sammanställts med hjälp 

av Larsson & Holmströms (2017) analysmodell. 

Sökvägar och urval 

Sökningen genomfördes i Cinahls databas, en databas som innehåller information 

om omvårdnad, arbetsterapi och fysioterapi (Karlsson, 2017). Med hjälp av de 

centrala begreppen i vårt syfte (sjuksköterska, erfarenhet, personer med svår 

cancersjukdom och omvårdnad) översatte dessa termer med hjälp av Svensk MeSH 

och gjorde sedan en sökning (se bilaga 1). Söktermerna kombinerades samman med 

hjälp av de booleska operatorerna AND och OR. Användandet av OR resulterar i 
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att fynden blir artiklar som innehåller alla söktermerna. AND innebär således att 

alla sökbegrepp inom den givna sökningen måste finnas i artikeln för att få en träff. 

Sätter man samman dessa OR sökningarna till en enda sökning med hjälp av den 

booleska operatoren AND blir det möjligt att få med synonymer som är relevanta 

för begreppen i huvudsökningen. Begreppen om sjuksköterskans erfarenhet söktes 

inom fältet AB. AB står för abstract och innebär att de söktermer som söks måste 

stå med i antingen titel eller abstrakt. För att få mer sökresultat använder 

trunkeringar (*). Det innebär att sökmotorn söker på alla ord som har samma rot 

(Karlsson, 2017). I föreliggande studie användes trunkering i sökbegrepp som 

exempelvis “experienc*”. I sökningen användes även frassökning för att hålla 

samman ord som måste vara sammanhållna (Karlsson, 2017). Citationstecken 

används för att hålla ihop söktermer som “Qualitative stud*”. En andra sökning 

gjordes i Pubmed vilket är en databas som rör ämnet sjukvård och medicin (se 

bilaga 2). Pubmeds inbyggda ordbok för MeSH användes för att identifiera korrekta 

söktermer till den slutgiltiga sökningen. Efter sökningen var gjord påbörjades 

urvalsprocessen. 

Inklusionskriterier var följande; artiklarnas resultatdel ska svara på föreliggande 

studies syfte, att de är engelskspråkiga, peer-reviewed, samt godkänd av etisk 

forskningskommitté. En inklusionskriterie innebär att artikeln måste leva upp till 

vissa krav för att inkluderas (Björk, 2010). Begränsningarna i denna sökning skiljer 

sig från sökningen i Cinahl då Pubmed inte har möjlighet att sortera efter 

forskningsartiklar på det sätt som Cinahl kan.  

Granskning och analys 

Med hjälp av Högskolans Granskningsmall (Blomqvist et al., 2016) för kvalitativa 

och kvantitativa studier gjordes en granskning av samtliga utvalda artiklars kvalitet. 

Granskningsmallen fylldes i med artikelns titel, författare, land, publiceringsår, 

syfte och ger därför en god överblick över artiklarnas utformande. Via denna malls 

frågor kommer det på ett systematiskt och effektivt sätt gå att bedöma varje artikels 

kvalitet samt relevans för det valda syftet. Den första delen i att bestämma 

relevansen gjordes genom att titta på artikelns titel samt dess abstrakt. Alla 182 

artiklar granskades på detta sätt. De 19 som bedömdes relevanta granskades 
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ytterligare genom läsning av hela artikeln, sedan bedömdes sex artiklar vara 

relevanta för arbetets syfte. Artikelsökningen i Pubmed gav 75 sökresultat varav sju 

bedömdes vara relevanta för syftet.  Även här bedömdes relevansen genom 

översiktligt läsa titeln samt abstrakt. De artiklar vars abstrakt och titel var relevanta 

för syftet lästes i fulltext och granskades igen. Endast två artiklar från Pubmed var 

relevanta för syftet efter läsning i fulltext, den ena artikeln redovisade inte sin metod 

och därför valdes den bort. Den andra artikeln från Pubmed var kvantitativ men 

hade kvalitativa aspekter i sitt resultat som kan användas för denna studie. Totalt 

gav artikelsökningen sex relevanta artiklar från Cinahl och en relevant artikel från 

Pubmed. Dessutom gav en manuell sökning tre relevanta artiklar från Cinahls 

databas. Avslutningsvis gav artikelsökningen tio relevanta artiklar. Då varje artikel 

bedöms utifrån samma underlag på samma sätt stärker det trovärdigheten i arbetet. 

En utgångspunkt för studiens kvalitet kommer ligga i trovärdighetsbegreppen, 

tillförlitlighet, överförbarhet, verifierbarhet och pålitlighet (Shenton, 2004). Samt 

granskades en kvantitativ artikel med hjälp av de kvantitativa 

trovärdighetsbegreppen intern validitet, reliabilitet, objektivitet samt extern 

validitet (Henricson, 2017).  

En textanalys i fem steg genomfördes (Larsson & Holmström, 2017). I det första 

steget lästes artiklarna individuellt. I steg två lästes artiklarna igen för att få bättre 

förståelse för innehållet. De stycken som svarade på föreliggande studies syfte 

plockades ut och bildade meningsenheter (Danielson, 2017). Sedan jämfördes 

författarnas fynd för att bilda ett resultat. Under det tredje steget sammanfattades 

och kodades meningsenheterna. Under steg fyra bildades huvudkategorier och 

underkategorier. Därefter i det femte steget strukturerades huvudkategorierna (se 

figur 2). 
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Figur 1. Analysprocessen i fem steg (Larsson & Holmström, 2017). 

Etiska överväganden 

Ett krav för urvalet av artiklar var att studierna klargör att de följt etiska riktlinjer, 

genomgått etisk granskning och använder informerat samtycke. Då artiklarna är 

skrivna på engelska och engelska inte är författarnas modersmål kan detta påverka 

resultatet av studien då misstolkningar i granskningsprocessen kan uppstå. Detta 

förhindrades genom noga genomläsning av artiklarna av båda författare ett flertal 

gånger, detta för att säkerställa att essensen i texten uppfattas korrekt. Även stöd av 

ordböcker och översättningsfunktioner har använts. Ingen artikel som adekvat har 

kunnat svarat på syftet har uteslutits ur studien på grund av författarnas personliga 

tycke om dem, i syftet att hålla studien så ofärgad som möjligt av författarnas 

personliga åsikter. Författarna till studien har även skrivit ner samt presenterat sin 

förförståelse, detta för att under skrivandets process kunna reflektera över 

förförståelsen och iaktta påverkan på arbetets resultat, så att detta inte influeras av 

egna förutfattade värderingar och åsikter. 
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Förförståelse 

En av författarna hade förförståelsen för ämnet att det är en väldigt krävande 

process att vårda en människa med svår cancersjukdom. Troligtvis är det särskilt 

svårt om man ska ha hela personen i åtanke. Tron är fortfarande att sjukvården 

måste utvecklas inom cancer baserat på erfarenhet. Cancervården upplevs som ett 

stort och komplext område. Troligtvis kan vården även variera från avdelning till 

avdelning. Information om sjuksköterskans perspektiv i att vårda personer med 

cancer verkar saknas och upplevelsen är att det inte uppmärksammas som det 

kanske borde.  

Den andra författarens förförståelse för ämnet var att det kan vara känslomässigt 

tungt att vårda personer med svår cancersjukdom. Den egna erfarenheten av att 

jobba med patienter med svår cancersjukdom var att de inte blir friska eller 

återställda efter sin sjukdom. Det är tungt att vårda patienter som inte blir friska 

igen. Därför kan det vara intressant att undersöka om sjuksköterskors erfarenhet 

och upplevelse att jobba med denna patientkategori. 

Resultat 
Studiens resultat har sammanställts från nio kvalitativa studier samt en kvantitativ 

studie. Studierna har publicerats mellan år 2005 och 2018. 

Studierna genomfördes i Zambia (n=1), Kina (n=1), Nya Zeeland (n=1), Kanada 

(n=1), Australien (n=3), USA (n=1), Storbritannien (n=1) och Turkiet (n=1). 

Sammanlagt 183 sjuksköterskor deltog i resultatet. Majoriteten av deltagarna var 

verksamma på onkologiska vårdavdelningar på sjukhus. Det förekommer även 

distriktssjuksköterskor som arbetade palliativt eller sjuksköterskor som arbetade på 

en palliativ vårdavdelning. Resultatet har delats upp i tre huvudkategorier som är 

betydelsefulla dimensioner av sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda personer 

med svår cancersjukdom. Huvudkategorierna är följande; Arbetets påverkan på 

sjuksköterskan, Kunskaper och egenskaper samt Kommunikationens betydelse och 

3 underkategorier (se figur 2). 
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Figur 2. Tre huvudkategorier och tre underkategorier som visar sjuksköterskornas 

erfarenheter av att vårda personer med svår cancersjukdom. 

Arbetets påverkan på sjuksköterskan 

Arbetet hade stor påverkan på sjuksköterskorna vilket orsakade både positiva och 

negativa känslor. Arbetsmiljöns och mötet med patientens påverkan var ämnen 

som sjuksköterskorna lyfte. Detta presenteras mer detaljerat under tre 

underkategorier; Arbetsmiljö, Emotionell påfrestning och Ett givande arbete. 

Arbetsmiljö 

Tidsbrist är ett av de vanligaste problemen i arbetsmiljön enligt sjuksköterskorna. 

Det handlade ofta om att en stor arbetsbelastning kombinerat med en stor vårdtyngd 

förhindrade sjuksköterskorna från att hinna med att sitta ner och spendera tid med 

patienterna (Mohan et al., 2005; Watts et al., 2010). Detta ledde ofta till 

skuldkänslor eftersom de kände att den givna vården otillräcklig. Många upplevde 

att det blir svårare att ge patienterna rätt vård, på patientens villkor, när 

sjuksköterskorna inte hinner lära känna patienten samt förstå deras behov (Turner 

et al., 2007). En fördel med den höga arbetsbelastningen var att vissa sjuksköterskor 
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upplevde att de inte hann reflektera och må dåligt över att de inte hinner hjälpa varje 

patient (Wenzel et al., 2011).  

“The unit is just so busy that it’s like you don’t have time to even sit down 

and be upset about something and process it.” (Wenzel et al., 2011, s. 

276). 

Samtidigt som det förekommer patienter med komplexa vårdbehov ska 

sjuksköterskan hinna med att vårda ett flertal patienter samtidigt som de balanserar 

ledarrollen (Kell et al., 2018; Turner et al., 2007). Brister i arbetsmiljön gjorde även 

sjuksköterskorna tveksamma till att ta sig an komplexa patienter (Rui-Shuang 

Zheng et al., 2015). Mängden patienter per sjuksköterska upplevdes också vara för 

hög och det resulterade i att de ofta upplevde sig tvungna att svika sina patienter för 

att hinna med arbetsuppgifterna. Det bidrog även till utmattning, vilket 58.6 procent 

av sjuksköterskor enligt Kamisli et al. (2017) uppger är det största problemet med 

att vårda personer med svår cancersjukdom. 

Att sjuksköterskan hade personer omkring sig som förstår vad de går igenom var 

positivt och det var fördelaktigt att prata om det som hänt med sina kollegor (Mohan 

et al., 2005; Wenzel et al., 2011). Att kunna diskutera och reflektera över arbetet i 

en öppen miljö uppskattades av sjuksköterskorna. Att reflektera kring arbetet efter 

ett arbetspass kan även bidra till ett bättre lärande. Detta eftersom oerfarna 

sjuksköterskor inom onkologi förlitar sig på erfaren personal. Det kan bidra till 

större belastning på erfaren personal och därför kan reflektion kring arbetet 

förbättra denna aspekt av arbetsmiljön (Maree & Mulonda, 2017; Daines et al., 

2013). Det ansågs vara negativt att diskutera för mycket av arbetet hemma, att 

kunna samtala med sina kollegor om det som skett kan bidra till att inte ta med sig 

arbetet hem (Wenzel et al., 2011). Det upplevdes vara positivt när sjuksköterskorna 

arbetar med mer erfarna sjuksköterskor som kan ge dem stöd. De upplevde även att 

arbetsmiljön blev mer stöttande och hanterbar när den ledningsansvariga 

sjuksköterskan var stöttande mot övrig personal (Kell et al., 2018; Turner et al., 

2007). 
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Emotionell påfrestning 

Att vårda personer med svår cancersjukdom var en känslomässigt utmanande 

uppgift. Det var ofta en svår upplevelse för sjuksköterskorna att börja få hopp när 

de såg sin patient förbättras, för att sedan bli sämre och till slut avlida i sin sjukdom 

(Maree & Mulonda, 2017). Någonting som kan göra arbetet besvärligt var att 

många sjuksköterskor sedan tar med sig denna upplevelse hem. Vissa 

sjuksköterskor upplevde att det var svårt att inte ta med sig arbetet hem, särskilt när 

sjuksköterskan byggt upp en relation med patienten och vårdat dem under en längre 

tid (Wenzel et al., 2011).  

“You have that relationship with them, but it’s also quite hard cause it’s 

really sad and you know we recently had one that came in frequently and 

he passed away, and that was really hard on all the nurses” (Kell et al., 

2018, s. 14). 

Förhållandet mellan patient och sjuksköterska upplevdes ofta som någonting 

positivt, men någonting som även kunde vara väldigt påfrestande i slutändan (Kell 

et al., 2018). Avvägningen ligger hos sjuksköterskan på hur pass mycket 

känslomässig investering som ska läggas på en patient, en avvägning som görs för 

att skydda sig själv från för mycket emotionell påfrestning i arbetet. En emotionell 

påfrestning som i slutändan kan påverka andra patienter negativt (Daines et al., 

2013).  

En återkommande påfrestning i vården av patienter med svår cancersjukdom var att 

de ofta dör på grund av sjukdomen. För många av sjuksköterskorna var dödsfall 

likvärdigt med ett misslyckande, även om sjuksköterskorna visste att patienten 

skulle avlida oavsett vad dem gjorde (Turner et al., 2007). En del upplever 

hopplöshet efter att bevittnat många patienter dö av cancer (Rui-Shuang Zheng et 

al., 2015). Det bidrar även till känslor av maktlöshet eftersom sjuksköterskor 

upplever att oavsett vilka insatser de än gör var döden oundviklig (Kell et al., 2018). 

Sjuksköterskorna uttryckte ett behov att de vill göra skillnad i hur patienterna 

spenderar sina sista dagar och att de ska kunna dö med värdighet (Rui-Shuang 

Zheng et al., 2015;  Daines et al., 2013). Enligt Kamisli et al. (2017) ansåg 24.3 
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procent av sjuksköterskorna i sin studie att det svåraste återkommande problemet 

inom cancervården är ständiga dödsfall.  

Ett givande arbete 

Även om det var känslomässigt tungt att vårda personer med svår cancersjukdom 

så upplevde sjuksköterskorna att det var ett meningsfullt och givande arbete (Maree 

& Mulonda, 2017; Mohan et al., 2005; Kell et al., 2018; Daines et al., 2013; Wenzel 

et al., 2011; Dunne et al., 2005; Turner et al., 2007).   

“Sometimes 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 et al., 2005, s. 259). 

De stunder där de hinner prata med sina patienter, lära känna dem, få dem att skratta 

och känna uppskattning från dem och deras närstående gjorde ofta lidandet 

hanterbart. När sjuksköterskorna tillfrågades om de mest positiva aspekterna av 

arbetet uppgav 37,1 procent att det var givande att vårda patienter med svår 

cancersjukdom (Kamisli et al., 2017). 

Att dagligen möta döden gav många sjuksköterskor en ny syn på livet. Deras 

upplevelser fick dem att sätta livet i perspektiv och reflektera över vad som är 

viktigt för dem (Rui-Shuang Zheng et al., 2015; Watts et al., 2010). Många började 

tänka att de ska hålla sig hälsosamma, ta vara på tiden de har med nära och kära 

samt prioritera viktiga saker. Enligt Kamisli et al. (2017) uppgav 30 procent av 

sjuksköterskorna att de fått en ny syn på livet och 11.4 procent svarade att de har 

insett vad som bör prioriteras i livet. 

‘‘Though it’s really unpleasant to witness death and dying, I’m lucky to 

have seen so much at a young age. . . I gradually realized that being 

healthy and staying together with loved ones are the most important 

things, no matter how rich or how beautiful you are, or what your title is.’’ 

(Rui-Shuang Zheng et al., 2015, s. 294). 
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Kunskaper och egenskaper 

Sjuksköterskor som saknade onkologisk specialistutbildning kände sig oförberedda 

inför att vårda personer med svår cancersjukdom. De fick ofta lita sig på de kollegor 

som hade en onkologisk specialistutbildning, vilket satte mycket press på dem 

(Maree & Mulonda, 2017). Onkologiska specialistsjuksköterskor kände sig 

frustrerade över att sina kollegor saknade kunskap om den patientkategori de 

vårdar. Sjuksköterskorna uttryckte att de saknade kunskap om bland annat 

sjukdomen, behandling, symtomlindring och kommunikation (Mohan et al., 2005; 

Dunne et al., 2005; Rui-Shuang Zheng et al., 2015). 

“More accurate information about the type of cancer, where it is and a 

more definite plan of action written out so that we can give the patient and 

the family informed, accurate knowledge and support.” (Mohan et al., 

2005, s. 260). 

Sjuksköterskorna hade ett behov att lära sig mer om vad den nya forskningen säger 

samtidigt som de önskar att informationen de får är praktisk och användbar (Turner 

et al., 2007). Det önskas mer praktiska kunskaper i de vårdsituationer de stöter på, 

exempelvis vid vård av trakeostomi upplevde sjuksköterskorna att det inte var 

patientsäkert när de saknade kompetens för det omvårdnadsmomentet (Kell et al., 

2018).  

Enligt Rui-Shuang Zheng et al. (2015) var yrkeserfarenhet fördelaktigt vid vården 

av personer med svår cancersjukdom eftersom de som hade erfarenhet brukade 

hantera svåra och påfrestande situationer bättre. Ofta lär de sig att separera 

privatlivet från jobbet, att de inte tar med sig jobbet hem (Watts et al., 2010). 

Erfarenhet hade en positiv effekt på sin omgivning eftersom sjuksköterskor med 

mindre yrkeserfarenhet kände sig mer trygga när de arbetade med erfarna 

sjuksköterskor (Kell et al., 2018). 

“I remember quite early on in my career... you become a lot more 

emotionally involved... you know take it home, I find now that I’m not 

[taking emotional issues home] ... over time you learn to leave it at 

work...”. (Watts et al., 2010, s. 5). 
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Sjuksköterskor som var lugna och hade självförtroende uppskattades av patienterna 

eftersom det fick dem att känna sig mer säkra och bekväma med vården (Kell et al., 

2018). En annan god egenskap som belystes var professionalitet, eftersom 

sjuksköterskor som kommer för känslomässigt nära patienter och deras familjer ofta 

tappar sin objektivitet (Watts et al., 2010). När sjuksköterskor skulle utvärdera vilka 

egenskaper som behövs för att vårda personer med svår cancersjukdom uppgav 60 

procent av dem tålamod, 57.1 procent empati och 50 procent svarade erfarenhet 

(Kamisli et al., 2017).  

Kommunikationens betydelse 

Enligt Mohan et al. (2005) undvek vissa sjuksköterskor helt och hållet att samtala 

med familjen och fokuserade på patienten i stället. Andra gånger var 

sjuksköterskorna rädda för att säga fel till patienten och närstående eftersom de inte 

visste vad annan personal tidigare sagt (Watts et al., 2010). En del sjuksköterskor 

undviker även samtal med sina patienter eftersom de var rädda för att säga fel. De 

gick in i rummet och utförde det praktiska så fort som möjligt för att sedan gå igen. 

De försökte även framstå som att vara för upptagna för att hinna prata med patienter 

eller närstående så de kunde undvika det besvärliga mötet (Watts et al,. 2010; 

Turner et al., 2007). Sjuksköterskorna tyckte också att det var svårt att inleda 

diskussion, att veta när de ska prata eller när de ska vara tysta, hur de ska trösta och 

de tyckte det var svårt att veta vad de ska säga (Rui-Shuang Zheng et al., 2015; 

Turner et al., 2007). Vissa tyckte det var svårare att kommunicera när det var barn 

inblandade eftersom de behövde anpassa språket de använder (Dunne et al., 2005). 

“That’s the thing I’m most afraid of, causing conflict in the family by 

saying the wrong thing. The family’s going through enough already.” 

(Turner et al., 2007, s. 152). 

Att prata med anhöriga och patienten om döden var många gånger svårt. Särskilt 

när familjen inte förstod att det fanns inget mer att göra för dem, insisterade dem 

ändå många gånger på behandlingar som ofta drog ut på patientens lidande. Detta 

satte sjuksköterskan i ett svårt etiskt dilemma, att gå emot familjens önskningar 

eller dra ut på patientens lidande (Rui-Shuang Zheng et al., 2015).  Bland det 

svåraste med att vårda personer med svår cancersjukdom var ofta att samtala, 
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vägleda och lugna deras närstående (Mohan et al, 2005). Sjuksköterskorna uttryckte 

att de kände sig hjälplösa inför samtalet med barn och tonåringar vars förälder var 

döende i svår cancer (Dunne et al, 2005).  

Att vara sig själv tyckte sjuksköterskorna var det bästa. Det var det enda som kunde 

göras i slutändan, dock medförde detta risken att uttrycka sig fel, någonting som 

försvårar för vårdpersonalen (Kell et al., 2018). Sjuksköterskorna önskar även mer 

kunskap om kommunikation. De vill med mer säkerhet kunna svara på de frågor 

som patienter och närstående ställer. (Mohan et al., 2005). De uttryckte att de ofta 

hade svårt att prata om allvarliga ämnen, exempelvis döden (Turner et al., 2007). 

“It’s very hard, you just have to be yourself and just really listen” (Watts 

et al., 2011, s. 5). 

 

Många gånger behövdes dock inte ”rätt sak” sägas, det räckte att finnas där för 

patienten. Att bara vara där i stunden, visa med ögonkontakt och vidröring att de är 

där för patienten (Dunne et al, 2005, Watts et al., 2010). Många sjuksköterskor 

uppskattade den terapeutiska allians de fick med sina patienter, och upplevde ofta 

att omvårdnaden blev bättre på grund av den (Maree & Mulonda, 2017; Daines et 

al., 2013; Wenzel et al., 2011; Turner et al., 2007). Terapeutisk allians är den 

relationen som uppstår mellan vårdgivaren och vårdtagaren. När sjuksköterskorna 

kände en anknytning till sina patienter brukade de engagera sig mer för att göra det 

bra för dem. Det förbättrade även kommunikationen eftersom patienterna var mer 

öppna med de sjuksköterskor de bildat terapeutisk allians med.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoddiskussionen utgår från de fyra kvalitetsbegreppen tillförlitlighet, 

verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Tillförlitligheten stärks när studien 

svarar på syftet samt att dess resultat är rimligt (Shenton, 2004). Verifierbarhet 

handlar om huruvida resultatet kan återskapas om någon annan skulle genomföra 

samma studie med samma kontext, deltagare och metoder. Pålitligheten beskriver 

studiens objektivitet och sänks om resultatet har färgats av författarnas 
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förförståelse. Överförbarheten stärks om resultatet kan användas i andra 

sammanhang och generaliseras till en större population. 

Ett arbetes tillförlitlighet stärks när resultatet presenteras i kategorier som är 

relevant för det valda syftet. Begreppet tillförlitlighet grundas i 

datainsamlingsmetoden och analysen, samt om dessa svarar adekvat på syftet 

(Shenton, 2004). Författarna i studien granskade först artiklarna enskilt, sedan 

diskuterade de kring de valda artiklarnas resultat, och arbetade induktivt för att 

skapa huvudkategorier samt underkategorier baserat på deltagarnas erfarenheter. 

Detta arbetssätt kan stärka studiens tillförlitlighet. Två databaser användes för att 

söka fram relevanta artiklar för litteraturstudien. Enligt Henricson (2017) kan 

arbetets tillförlitlighet stärkas om sökningar görs i flera lämpliga databaser. 

Kompletterande manuella sökningar gjordes med hjälp av de funna artiklarnas 

referenslistor. Manuella sökningar kan utöka inblicken i ämnet (Karlsson, 2012). 

Dock kan även resultatets tillförlitlighet sänkas av fritextsökning eftersom resultatet 

med denna metod kan bli väldigt brett (Forsberg & Wengström, 2003). Enligt 

författarna av denna studie var en fritextsökning nödvändig, eftersom en sökning 

med hjälp av ämnesordlistor genererade väldigt få resultat. Eftersom någorlunda få 

artiklar hittades som var relevanta för syftet är åldern på vissa artiklar relativt hög. 

Detta kan sänka resultatets tillförlitlighet, men författarna i denna studie menar att 

upplevelsen av att vårda personer med svår cancersjukdom inte förändrats avsevärt 

sedan dessa studier publicerades. Bättre utrustning och behandling kommer till över 

tid, men den psykologiska aspekten av att vårda svårt sjuka patienter med komplexa 

vårdbehov förblir påfrestande. Även Högskolans Granskningsmall användes, vilket 

utgör ett systematiskt underlag för granskningen av artiklar, någonting som vidare 

kan stärka arbetets tillförlitlighet (Blomqvist et al., 2016). Även utdrag från 

artiklarna har placerats i arbetets resultatdel i form av citat som svarar på arbetets 

syfte, detta kan stärka arbetets tillförlitlighet ytterligare. 

Enligt Shenton (2004) finns det en stark koppling mellan verifierbarhet och 

tillförlitlighet. Vi anser att verifierbarheten i denna studie kan stärkas eftersom 

metoden som användes för att komma fram till resultatet är väl beskrivna steg för 

steg. Alltså kan andra författare som önskar replikera denna metod och komma fram 
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till samma resultat. Urval, analys och databassökning har beskrivits väl i 

metodavsnittet. Sökschemat kan stärka verifierbarheten och sökord, begränsningar 

samt sökträffar redovisas på ett sätt som är enkelt att förstå. Sökorden är begränsade 

vilket kan sänka studiens verifierbarhet. Den grafiska modellen som har använts 

skapar en simplifierad bild av analysprocessen vilket kan stärka arbetets 

verifierbarhet ytterligare.   

Pålitligheten kan stärkas av att författarna har beskrivit sin förförståelse tidigt i 

arbetsprocessen (Shenton, 2004). Genom att författarna har medvetandegjort sin 

förförståelse för ämnet kommer resultatet påverkas i mindre utsträckning 

(Henricson, 2017). Författarna har först läst artiklarna enskilt och därefter 

analyserat resultatet tillsammans vilket kan stärka pålitligheten. Studien har även 

granskats flertal gånger av lärare samt elever under arbetets gång. Det har 

opponerats av andra elever under seminarium, även granskats och kritiserats av 

lärare under flertalet handledningstillfällen. Pålitligheten kan sänkas av att 

författarnas modersmål inte är engelska. Det kan öka risken för feltolkning av 

materialet eftersom det är skrivet på engelska. 

Överförbarheten kan stärkas av att föreliggande studies resultat är baserat på artiklar 

från åtta olika länder i fem olika kontinenter (Henricson, 2017). Sjukvårdssystemen 

kan variera avsevärt från land till land och kan därför inte alltid generaliseras, vilket 

kan sänka resultatets överförbarhet till andra kontext. Enstaka artiklar är nästan 20 

år gamla vilket kan sänka överförbarheten. Demografiska data var inte alltid 

redovisat i de artiklar som valdes, det innebär att det inte går att bedöma om 

resultatet är överförbart till vissa grupper, exempelvis unga eller äldre 

sjuksköterskor. 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

personer med svår cancersjukdom. Utifrån studiens resultat kommer två huvudfynd 

att diskuteras. 

Det framgår i litteraturstudien att majoriteten av sjuksköterskorna upplevde 

emotionella påfrestningar i vården av personer med svår cancersjukdom. Ett 
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huvudfynd i litteraturstudien är att sjuksköterskorna upplevde att arbetet var 

givande och meningsfullt trots de utmaningar de möter. Detta får medhåll av Corner 

(2002) som i sin litteraturstudie också visar att sjuksköterskor upplevde detta 

fenomen. Det framgår även i litteraturstudien att sjuksköterskornas värderingar och 

syn på livet omvärderas efter att ha mött döden och tagit hand om dessa patienter. 

Att arbeta med patienter med svår cancersjukdom fick sjuksköterskorna att 

reflektera över sin egen dödlighet. Sjuksköterskorna fick därmed ofta insikt 

gällande vad som är viktigt i livet, att de ska prioritera sin familj, vänner och följa 

sina drömmar. Detta menar också Phillips & Volker (2020) som uttrycker att det 

ofta är närhet till döden som får personen att se över sina prioriteringar i livet. Trots 

att arbetet många gånger upplevs som emotionellt påfrestande uttrycker en 

majoritet av sjuksköterskor att det är meningsfullt. Detta kan kopplas till Aaron 

Antonovskys salutogena modell, specifikt känslan av sammanhang, KASAM, 

(Antonovsky, 1991). Denna modell syftar på att en individ kan känna positiva 

känslor trots emotionella påfrestningar när vardagen upplevs begriplig, meningsfull 

och hanterbar. Genom att sjuksköterskorna känner att det finns en betydelse och 

mening i sitt arbete kan det fungera som en barriär för de påfrestningar som vården 

av personer med svår cancersjukdom medför. Känslan av sammanhang gör dessa 

känslor mer hanterbara i mötet med en väldigt påfrestande sjukdom och bidrar till 

att kunna hålla emotionellt svåra påfrestningar ifrån sig till viss del.  

Det andra huvudfyndet är att genom i slutet av arbetspasset kan reflektion över 

dagens arbete i längden bidra till att sjuksköterskorna mår bättre och hanterar 

jobbets utmaningar. I vår litteraturstudie framgick det att sjuksköterskorna tyckte 

det var besvärligt när de inte kunde släppa jobbet efter de kommit hem. Det 

framgick även att sjuksköterskorna uppskattade att öppet kunna diskutera arbetet 

med sina kollegor eftersom de har en gemensam erfarenhet. Sjuksköterskor som 

deltog i gemensamma reflektioner i grupp blev bättre på att hantera utmaningar och 

det oförutsägbara i arbetet, de upplevde mindre ångest relaterat till arbetet och det 

bidrog även till bättre sammanhållning i arbetsgruppen (Davey et al., 2020). 

Resultaten visar att vårda personer med svår cancersjukdom upplevdes emotionellt 

påfrestande av informanterna. Det är ett tungt arbete som medför många starka 

känslor. Socialt stöd är en friskfaktor som främjar hälsa och bidrar till en ökad 
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känsla av sammanhang (Antonovsky, 1991). Att delta i gruppreflektion, diskutera 

dagens arbete, dela med sig sina tankar och synpunkter till kollegor som förstår 

agerar som socialt stöd, i längden kan det bidra till att öka hanterbarheten av sina 

känslor. Hanterbarhet är en av de tre dimensionerna som utgör känslan av 

sammanhang. Genom att öka hanterbarheten kan det bidra till en bättre upplevelse 

för sjuksköterskor som vårdar personer med svår cancersjukdom. Därför tror 

författarna av föreliggande studie att en planerad gruppreflektion i slutet av 

arbetspassen kan bidra till att sjuksköterskorna kan hantera de påfrestande 

känslorna och lämna arbetet på arbetsplatsen. 

Enligt den situationsbaserade pliktetiken är det upp till sjuksköterskorna i varje 

situation att avväga vilken handling som i helhet medför ett positivt utfall. Därför 

är det upp till sjuksköterskan att i situationen avväga detta med hjälp av sin 

erfarenhet (Sandman & Kjellström, 2018). Erfarenhet hos sjuksköterskorna medför 

en bättre vård av denna patientgrupp, någonting som kan tänkas medföra bättre vård 

i alla patientgrupper. Att den erfarna sjuksköterskan får en större arbetsbelastning 

just på grund av sin erfarenhet kan tyckas är märkligt, då denna påfrestning medför 

högre risk för utmattning och därmed en högre risk att man förlorar den erfarna 

sjuksköterskan. Att personen med erfarenhet får dras med en större arbetsbörda kan 

tyckas är fel, men i en arbetsmiljö där erfarenhet och resurser saknas kan man fråga 

sig vilket alternativ som finns. I en miljö där sjuksköterskor på grund av sin 

bristande erfarenhet i vissa fall till och med undviker att samtala med patienter på 

grund av rädsla att säga fel sak eller vara otillräcklig. Att undvika en patient på 

grund av rädslan att säga fel sak kan man fråga sig är dygdigt eller inte. Då man 

säger “fel sak” till en patient i en utsatt situation kan det medföra ytterligare lidande. 

Att inte kommunicera alls med patienten kan medföra att de känner sig ignorerade 

och därmed orsakar lidande. En dygdig handling bedöms utefter vad en annan 

dygdig människa hade gjort i en sådan situation (Sandman & Kjellström, 2018). 

Frågeställningen som uppkommer blir då vad är dygdigt att göra i en sådan situation 

och vem bedömer vilken människa som är dygdig och inte. Den rätta saken att göra 

i en sådan situation kan därför vara svår att bedöma. 
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Svåra situationer i relation till cancervård är inte ovanliga i samhället då cancer är 

en vanligt förekommande sjukdom. Breddning av förståelse för ämnet, i detta fall 

förstå hur en yrkesgrupp tänker, känner och agerar i relation till denna svåra 

sjukdom kan ge erfarenhet. Litteraturstudien påvisar att erfarenhet kan leda till 

bättre hantering av situationer i relation till svår cancersjukdom. Då cancer enligt 

Socialstyrelsen (2020) är en sjukdom som ökar i omfattning årligen, behövs det 

utökad kunskap om hur man på bästa sätt hanterar sjukdomen och lidandet som 

uppkommer i relation till den. Personcentrerad vård har visat sig ge bra resultat i 

många typer av vård, resultatet i denna litteraturstudie stärker även detta påstående. 

Vår litteraturstudie visar att patienter som upplever sig sedda och hörda av 

sjuksköterskan mår generellt bättre under sin vårdtid än dom som upplever sig 

förbisedda. En del av personcentrerad omvårdnad är att känna sig själv, i en 

professionell och personlig kontext. Att vara medveten om sina styrkor och 

svagheter är en grund i att kunna ge en god personcentrerad omvårdnad 

(McCormack & McCance, 2006). Att ge personcentrerad omvårdnad till människor 

som lider kan ibland orsaka ett eget känslomässigt tumult inom den som vårdar, ett 

tumult som bör uppmärksammas, förstås, accepteras och bearbetas (Rassouli et al, 

2020). Utan denna insyn i ens egna inre riskerar detta tumult att gå ut över 

personerna man vårdar, på ett sätt som personen i fråga själv inte märker av. Enligt 

litteraturstudien var det en god egenskap att behålla sin professionalitet i svåra 

situationer, vilket medförde att patienter kände sig tryggare och bidrog därmed till 

en bättre vård. Att bättre förstå vad sjukvårdspersonal går igenom vid vård av 

personer med svår cancersjukdomen kan ge bättre förutsättningar för att tackla det 

växande samhällsproblemet vi möter i den svåra cancersjukdomen. 

Enligt folkhälsomyndigheten är vissa cancersjukdomar såsom bröstcancer, 

prostatacancer, tjock- och ändtarmscancer folksjukdomar (Folkhälsomyndigheten 

[FHM], 2021a). En folkhälsosjukdom definieras av att det drabbar minst 1 procent 

av befolkningen samt får svåra följder för både befolkning och samhälle (FHM, 

2021b). År 2019 dog sammanlagt 6194 invånare i Sverige av dessa sjukdomar och 

cancer är idag den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige (FHM, 2021c; 2021d;  

2021e). Kostnaden för cancer år 2013 uppgick till 36 miljarder kronor (Lundqvist 

et al., 2016). Den största delen av kostnaden kom på grund av det faktum att de 
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personerna med cancersjukdom blev sjukskrivna och därmed inte kunde bidra 

ekonomiskt till samhället. Kostnader för vård och omsorg utgör 43 procent av den 

totala samhällsekonomiska kostnaden för cancer. Cancervården beräknas år 2040 

att kosta samhället 68 miljarder kronor, en ökning på 90 procent. I litteraturstudien 

framgick det att många sjuksköterskor upplever emotionell påfrestning relaterat till 

arbetet. Om dessa sjuksköterskor väljer att sluta eller byta karriär kan det försätta 

Sverige i en djupare brist på sjuksköterskor. I 20 av 21 regioner i Sverige finns det 

redan brist på grundutbildade sjuksköterskor och i alla regioner är det brist på 

specialistutbildade sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2019). 

Ett förbättringsarbete som vore användbart är att öka kunskapen om vård av 

personer med cancersjukdom redan under sjuksköterskeutbildningens gång. 

Sjuksköterskestudenter kan uppleva att utbildningen inte har förberett dem 

tillräckligt inför att vårda cancerpatienter (Cunningham et. al., 2006). Det får 

medhåll av författarna av denna studie, eftersom cancer är en vanlig sjukdom inom 

vården så bör detta reflekteras mer i sjuksköterskeutbildningen än vad det gör i 

nuläget. Särskilt fokus bör vara på hur man förhåller sig till och samtalar med 

personer med svår cancersjukdom. Ett vanligt förekommande tema i resultatet är 

att sjuksköterskorna tyckte det var svårt att kommunicera med svårt cancersjuka 

patienter och deras närstående. Detta får medhåll av Wittenberg et al. (2019) som 

även poängterar sjuksköterskornas behov av ytterligare utbildning om 

kommunikation. Systematisk utbildning om hur man kommunicerar med svårt 

sjuka patienter och deras närstående kan i längden bidra till ökad kunskap hos 

sjuksköterskor, även förbättrad vård av personer med svår cancersjukdom 

(Wittenberg-Lyles et al., 2013). 

Slutsats 
Att vårda personer med svår cancersjukdom medför många utmaningar för 

sjuksköterskan som vårdar. Den höga arbetsbelastningen, bristen av kunskap och 

den känslomässiga påfrestningen orsakade lidande hos sjuksköterskorna. Trots 

detta upplevde sjuksköterskorna att arbetet var meningsfullt och givande. När 

arbetet upplevdes som begripligt, hanterbart och meningsfullt kände 
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sjuksköterskorna en ökad känsla av sammanhang, vilket kan bidra till att de bättre 

kunde hantera arbetets utmaningar.  

Studien bidrar till en ökad förståelse för de erfarenheter dessa sjuksköterskor har. 

Om hänsyn tas till denna erfarenhet kan studien vara av betydelse för utvecklandet 

av hälso- och sjukvården. Mer forskning kring patienternas erfarenheter av att 

vårdas för svår cancersjukdom och deras behov kan ge ett helhetsperspektiv om 

ämnet. Författarna av denna studie föreslår att genom introduktionen av 

gruppreflektion i slutet av arbetspass kan den emotionella påfrestningen på ett mer 

konstruktivt sätt hanteras. Författarna efterlyser även mer undervisning kring hur 

sjuksköterskor effektivare kan kommunicera med svårt sjuka patienter redan under 

grundutbildningen. Detta kan exempelvis uppnås genom simuleringsövningar där 

studenter får samtala med svårt sjuka patienter och öva på de existentiella samtalen. 
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Bilaga 1. Sökschema 

Databas: CINAHL 

Datum: 2021-06-03 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att vårda 

personer med svår cancersjukdom 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1 - Sjuksköterskans 

erfarenheter 

AB nurse experienc* OR AB nurse perception OR 

Nurse attitude 
26 064 

 

 

2 - Patient med cancer cancer patient* OR neoplasms 615 887 

 

 

3 - Vårda Nursing 

 

750 847 

 

 

4 - Kvalitativa studier “Qualitative stud*” 133 133 

 

 

5 - S1 AND S2 AND S3 AND S4 217  

Begränsningar Engelskspråkig; Peer-reviewed; 

Forskningsartikel 
182 

 

6 

Manuell sökning “Working Through Grief and Loss: Oncology 

Nurses’ Perspectives on Professional 

Bereavement.” 

1 1 

Manuell sökning “Palliative care for patients with cancer: district 

nurses’ experiences.”  
2 1 

Manuell sökning “Oncology nurses’ perceptions of their 

supportive care for parents with advanced 

cancer: challenges and educational needs.“ 

1 1 
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Databas: Pubmed 
Datum: 2021-08-26 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att vårda 

personer med svår cancersjukdom 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1 - Vårda "Nursing"[Mesh] AND "nursing" [Subheading] 44 422 

 

 

2 - Cancer "Neoplasms"[Mesh] 3,525,641 

 

 

3 - Sjuksköterskor "Nurses"[Mesh] 

 

92 199 

 

 

4 - Erfarenheter Experience 892 238 

 

 

5 - S1 AND S2 AND S3 AND S4 76  

Begränsningar Peer-reviewed, Engelskspråkig 76 
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Bilaga 2. Artikelöversikter  

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Dunne K., Sullivan K., & 

Kernohan G. 

 

“Palliative care for 

patients with cancer: 

district nurses’ 

experiences” 

 

Genomförd i 

Storbritannien, 

publicerades år 2005. 

 

Denna studie 

undersöker 

distriktssköte

rskors 

erfarenheter 

av att 

tillhandahålla 

palliativ vård 

av patienter 

med cancer 

och deras 

familjer. 

Ändamålsenligt urval.  

Studien grundar sig i 

Husserlian fenomenologi. 

Data insamlades genom 

ostrukturerade intervjuer 

som spelades in med 

bandspelare.  

3 intervjuer genomfördes. 

Inklusionskriterier - jobbat 

som distriktssjuksköterska i 

1 år, minst 20% av 

patienterna som vårdades av 

personen skulle vara 

palliativa. 

Colaizzis 7-stegs analysmetod 

användes. 

Förförståelse finns beskriven. 

4 huvudteman skapades 

Utmaningar för 

distriktssköterskan gällande 

symtomhantering 

Kommunikationsnätet 

Familjen som en del av 

omvårdnaden 

Den personliga kostnaden för 

att vårda palliativt 

Tillförlitlighet 

Stärks då forskarna redovisar för sina 

inklusionskriterier. Resultatet svarar väl på syftet. 

Stärks då forskarna redovisar en typ av förförståelse i 

sin text.  

Verifierbarhet 

Stärks då de uppger analysmetoden som använts 

Pålitlighet 

Stärks då förförståelse finns beskriven.  

Överförbarhet 

Stärks då trovärdighet och bekräftelsebarhet bedöms 

god.  

Studiens överförbarhet bedöms vara mindre god då 3 

personer intervjuades.  

Mohan, S., Wilkes, L.M., 

Ogunsiji, O. & Walker, 

A. 

“Caring for patients with 

cancer in non-specialist 

wards: the nurse 

experience” 

 

Genomfördes i Australien 

och publicerades år 2005. 

Målet med 

denna studie 

var att 

beskriva 

erfarenhetern

a hos 

sjukskötersko

r som vårdar 

cancerpatient

er på icke-

specialist 

avdelningar. 

Ett ändamålsenligt urval 

gjordes. 

De lämnade ut 50 enkäter på 

fyra olika avdelningar. 25 ut 

av 50 av enkäterna som 

lämnades ut besvarades. 5 av 

de sjuksköterskor som 

svarade på enkäten gick med 

på att intervjuas. 

Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes därefter. 

Utdrag från intervjuerna 

presenteras i texten. 

Informerat samtycke. 

Intervjuerna spelades in, 

transkriberades och kodades 

därefter av varje författare. 

En kvalitativ innehållsanalys 

gjordes med tematisk ansats. 6 

huvudteman skapades. 

Inklusionskriterier var att de 

ska vara legitimerade 

sjuksköterskor och ska 

nyligen ha erfarenhet av att 

vårda en cancerpatient. 

Förförståelse finns inte 

beskrivet 

I resultatet framkom det att 

vården av patienter med 

cancer leder ofta till starka 

känslor som sorg, hjälplöshet 

och oro. De känner ofta att 

tiden inte räcker till, att de 

önskar sig mer kunskap. De 

hade även svårigheter att 

trösta och hantera närstående. 

De tyckte även att miljön inte 

främjar god omvårdnad och 

de hade svårt när patienterna 

förnekade sin sjukdom. 

Tillförlitlighet- Stärks då forskarna presenterar 

utdrag från intervjuerna och vilka frågor som 

använts. Stärks också då de tydliggjort att de använt 

sekretess. 

Verifierbarhet - Stärks då de uppger vilken 

analysmetod som används.  

Pålitlighet - Sänks då förförståelse inte finns 

beskriven. 

Överförbarhet - Stärks då tillförlitlighet och 

verifierbarhet bedöms vara god. Pålitligheten är 

mindre bra och sänker överförbarheten. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmeto

d 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Turner J, Clavarino A., 

Yates P., Hargraves M., 

Connors V., & Hausmann 

S. 

 

“Oncology nurses’ 

perceptions of their 

supportive care for 

parents with advanced 

cancer: challenges and 

educational needs” 

 

Studien genomfördes 

2006 i Australien.  

Syftet med studien 

var att utforska 

onkologi-

sjuksköterskors 

uppfattning av hur 

man stödjer föräldrar 

med svår cancer, 

samt vilka 

utmaningar och 

utbildningsbehov det 

finns inom området.  

Bekvämlighetsurval. 

En annons placerades i 

en tidning för att 

rekrytera sjuksköterskor 

till studien. 

Sjuksköterskor från 3 

olika sjukhus deltog.  

Data insamlades genom 

att sjuksköterskorna 

deltog i “focus groups”. 

Förförståelse finns ej 

beskrivet.  

Diskussionerna i grupp 

spelades in på bandspelare.  

Dessa transkriberades sedan 

ordagrant för att kondenseras 

ned i översiktliga koder.  

Dessa koder användes som 

grund för att identifiera 

mönster och teman som sedan 

jämfördes mellan grupper 

med att identifiera likheter 

och skillnader, en sorts 

innehållsanalys.  

Sjuksköterskorna beskriver att 

arbetsmiljön är otillräcklig. Det 

finns behov för mer kunskap. 

Även individuella hinder. 

 

Tillförlitlighet 

Stärks då forskarna beskrev hur de rekryterade 

deltagarna. 

Verifierbarhet 

Stärks då de uppger analysmetoden som 

använts. 

Pålitlighet 

Sänks då förförståelse ej finns beskrivet.  

Överförbarhet 

Stärks då trovärdighet och bekräftelsebarhet 

bedöms vara någorlunda god. Sänks då 

pålitlighet är mindre god. 

Watts R., Botti M., & 

Hunter M. 

 

“Nurses’ Perspectives on 

the Care Provided to 

Cancer Patients” 

 

Studien genomfördes i 

Australien och 

publicerades 2010. 

Studiens syfte var att 

undersöka 

effektiviteten av 

Proctor’s modell för 

klinisk uppsikt i en 

akut onkologisk 

miljö. 

 

Slumpmässigt utvalda 

sjuksköterskor som 

jobbade på en 

onkologisk avdelning på 

ett sjukhus i Melbourne. 

Stod ej hur många som 

tillfrågades men stod att 

10 deltog i studien.  

 

En fokusgruppsintervju 

genomfördes med de 10 

deltagarna samtidigt. 

Förförståelse finns inte 

beskriven 

Analytiska teman skapades 

från den kodade data från 

intervjuerna med hjälp av en 

innehållsanalys.   

Forskarna visar utdrag från 

intervjuerna.  

En observant förde 

anteckningar under intervjuns 

gång.  

 

Frustration 

över att ej kunna nå 

vårdrelaterade mål 

Svårt att ta hand om sig själv” 

svårt att värna om det egna 

välmående    

Otillräckliga 

kommunikationsprocesser” för 

lite tid att sitta ned och samtala 

med patienter.  

Samt “Ilska” - mot både annan 

personal samt patienter 

Tillförlitlighet -Stärks då forskarna visar utdrag 

från intervjuerna. 

Verifierbarhet - Stärks då de uppger vilken 

analysmetod som används. 

Pålitlighet -Sänks då förförståelse inte finns 

beskriven 

Överförbarhet - Stärks då tillförlitlighet och 

verifierbarhet bedöms vara god. Pålitligheten är 

ok vilket sänker överförbarheten något 
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Wenzel, J., Shaha, M., 

Klimmek, R., & Krumm, S. 

 

“Working Through Grief and 

Loss: Oncology Nurses’ 

Perspectives on Professional 

Bereavement” 

 

Studien genomfördes i USA 

och publicerades år 2011. 

Att identifiera 

förmedlare och 

hinder 

att hantera förlust 

av patient från de 

kombinerade 

perspektiven 

av onkologiska 

sjuksköterskor och 

för att extrahera 

viktiga 

komponenter för 

stödjande 

ingripande. 

 

Ändamålsenligt urval Totalt 

34 sjuksköterskor deltog i 

studien. 

De höll 7 fokusgrupper med 

4–8 deltagare i varje. 

Informerat samtycke 

tillämpas, diskussionerna 

spelades in och 

transkriberades ordagrant. 

Fokusgrupperna varade 

mellan 45 minuter och 1 

timme. 

Utdrag från intervjuerna 

presenteras. 

 

Deskriptiv 

innehållsanalys. 

Koder och 

meningsenheter skapades 

från fokusgruppernas 

material. Dessa bildade 

sedan 2 huvudteman. 

Förförståelse finns inte 

beskriven. 

Dimensioner av 

jobbrelaterad förlust. 

Sjuksköterskorna upplevde 

arbetet var fysiskt och 

psykiskt krävande. De 

upplevde ofta bristande stöd 

från omgivningen. Tidsbrist 

och för hög arbetsbelastning 

förekom också. 

Att bearbeta sorgen 

Sjuksköterskorna upplevde 

att deras relationer till 

patienter gav jobbet mening. 

Tillförlitlighet - Stärks då forskarna visar 

utdrag från intervjuerna. 

Verifierbarhet -Stärks då de uppger vilken 

analysmetod som använts. 

Pålitlighet - Sänks då förförståelse inte 

finns beskriven. 

Överförbarhet 

Stärks då trovärdighet och bekräftelsebarhet 

bedöms vara god. Sänks då pålitligheten var 

mindre god. 

Daines, P., Stilos, K., Moura, 

S., Fitch, M., McAndrew, A., 

Gill, A., & Wright, F. 

 

“Nurses’ experiences caring 

for patients and families 

dealing with malignant bowel 

obstruction” 

 

Studien genomfördes i 

Kanada och publicerades år 

2013. 

Syftet var att 

använda en 

kvalitativ 

deskriptiv studie 

för att utforska 

erfarenheterna från 

sjuksköterskor som 

vårdar patienter 

med malign 

tarmobstruktion 

och deras familjer, 

för att öka 

förståelsen för detta 

fenomen. 

Förförståelse finns 

beskriven. 

Bekvämlighetsurval. 

15 deltagare. 

Semistrukturerade intervjuer 

i grupp och individuellt 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer. Spelades in 

och transkriberades. 

Intervjuerna genomfördes 

av en av forskarna. En 

kvalitativ deskriptiv 

analys gjordes. 

Dataanalys verktyg 

NVIVO användes för att 

finna meningsenheter. 

Intervjufrågorna 

presenteras i texten. 

Sjuksköterskorna upplevde 

svårigheter att balansera 

patientens och familjens 

behov. De fann 

meningsfullhet i att vårda 

och hjälpa dem mot slutet. 

Men ibland kände de 

hopplöshet när lidande inte 

kunde lindras.  

Tillförlitlighet - Stärks då frågorna som 

ställts finns beskrivna. 

Verifierbarhet - Stärks då analysmetoden 

finns beskriven. 

Pålitlighet - Stärks då förförståelse finns 

beskriven. 

Överförbarhet - Stärks då ovanstående 

trovärdighetsbegrepp anses vara goda. 

Överförbarheten stärks av att de har 

deltagare från flera olika verksamheter som 

vårdar cancerpatienter. 
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Rui-Shuang Zheng, Qiao-

Hong Guo, Feng-Qi Dong, & 

Owens, R. G. 

 

“Chinese oncology nurses’ 

experience on caring for 

dying patients who are on 

their final days: A qualitative 

study” 

 

Genomfördes i Kina och 

publicerades år 2015. 

Att belysa kinesiska 

onkologisjuksköterskors 

erfarenhet av att ta hand 

om döende 

cancerpatienter 

Bekvämlighetsurval 

Inklusionskriterier var att 

de måste ha jobbat med 

döende cancerpatienter i 

minst ett halvår, äldre än 

18 år, vill delta i studien 

och ska kunna tala 

kinesiska.  

28 sjuksköterskor deltog i 

studien. Informerat 

samtycke togs emot 

innan semistrukturerade 

intervjuer påbörjades. 

En av studiens författare var 

den som intervjuade 

deltagarna. Intervjuerna tog 

30–60 minuter. De spelades in 

och transkriberades ordagrant. 

En kvalitativ innehållsanalys 

användes. 5 teman 

identifierades 

Forskarna presenterar utdrag 

från intervjuerna. 

Förförståelse finns inte 

beskriven. 

Resultatet visade att 

sjuksköterskorna 

upplevde att arbetet var 

påfrestande. Att stötta och 

kommunicera med 

patienter, familj och tänka 

på kulturell känslighet 

bidrog till moralisk stress. 

Men många 

sjuksköterskor kände en 

viss meningsfullhet med 

arbetet de gör. 

Tillförlitlighet 

Stärks då forskarna presenterar utdrag 

från intervjuerna. 

Verifierbarhet 

Stärks då de uppger vilken analysmetod 

som används. 

Pålitlighet 

Sänks då förförståelse inte finns 

beskriven. 

Överförbarhet 

Stärks då trovärdighet och 

bekräftelsebarhet är god. Sänks då 

pålitlighet är mindre god 

Kamisli, S., Yuce, D., 

Karakilic, B., Kilickap, S., & 

Hayran, M. 

 

“Cancer Patients and 

Oncology Nursing: 

Perspectives of Oncology 

Nurses in Turkey” 

 

Genomfördes i Turkiet och 

publicerades år 2017. 

Syftet med denna studie 

är att utvärdera 

onkologisjuksköterskors 

perspektiv om 

cancerpatienter och 

onkologisk vård. Också 

om att förstå tankarna 

och känslorna hos 

sjuksköterskor kring hur 

deras arbete kommer 

bidra till att öka 

kvaliteten på vården för 

patienterna. 

130 sjuksköterskor 

tillfrågades. 70 tackade 

ja. Medelålder 29 år. 

Inget val av design eller 

inklusions/exklusionskrit

erier redovisas. Använde 

sig av Care Assessment 

Questionnaire (Care-Q) 

och the Quality of 

Oncology Nursing Care 

Scale (QONCS). 

Powerberäkning saknas 

De hörde av sig till 

sjuksköterskor som jobbade på 

ett onkologiskt sjukhus. De 

genomförde korta intervjuer 

med deltagarna. 

Mätinstrumenten är testade 

avseende innehåll. Care-Q 

används för att mäta hur 

viktiga vissa beteende som 

sjuksköterska upplevs vara. 

QONCS används för att 

utvärdera vården inom 

onkologin. 

Analytisk statistik används. 

58 % (n=41) av 

deltagarna upplevde 

utmattning. 

37.1 % (n=26) av 

deltagarna upplevde att de 

är nöjda med sitt jobb. 

30 % (n=21) har fått ny 

syn på livet. 

Intern validitet 

Stärks då studien svarar på syftet. Sänks 

då design och inklusions- eller 

Exklusionskriterier inte finns beskrivna. 

Reliabilitet 

Stärks då mätvärdena var testade 

avseende innehåll. 

Objektivitet 

Sänks då powerberäkning saknas. 

Extern validitet 

Stärks då mätinstrumenten kan användas 

på sjuksköterskor som jobbar med 

onkologi på andra sjukhus. 
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Maree, J. E., & 

Mulonda, J. K.  

 

“Caring for Patients 

with Advanced Breast 

Cancer: The 

Experiences of 

Zambian Nurses” 

 

Studien genomfördes i 

Zambia och 

publicerades år 2017. 

Målet med denna 

studie var att 

beskriva zambiska 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda kvinnor med 

långt gången 

bröstcancer 

Ändamålsenligt urval. 

Inklusionskriterier var 

sjuksköterska samt att 

arbeta på en 

canceravdelning. 

17 deltagare i studien, 

10 kvinnor, 7 män. 

Genomsnittlig 

erfarenhet av 

cancervård på 4 år. 

Datainsamlingsmetod 

var intervjuer. 

Informerat samtycke gavs 

skriftligt. 

individuella intervjuer som tog 

uppskattningsvis 45 minuter. 

Transkriberades ordagrant och 

en kvalitativ innehållsanalys 

gjordes med tematisk ansats. 

Analysprocess otydligt 

beskriven. 

Fanns ingen förförståelse 

beskriven 

Två teman framgick från 

analysen. 

“Att vårda kvinnor med 

långt gången bröstcancer är 

utmanande” - Majoriteten av 

studiens deltagare sade att 

vårda kvinnor med långt 

gången bröstcancer var en stor 

utmaning.  

Deltagarna upplevde det var 

jobbigt att se kvinnorna lida, 

att de ofta saknade kunskap 

om onkologisk vård. 

“Det goda uppväger det 

dåliga”- Även deltagare som 

fann upplevelsen av att vårda 

kvinnorna negativ kunde ändå 

finna viss mening i arbetet.  

Tillförlitlighet 

Stärks då forskarna har tydliggjort informerat 

samtycke 

Verifierbarhet 

Sänks då analysprocessen är otydligt beskriven. 

Pålitlighet 

Sänks då de inte beskrivit sin förförståelse 

Överförbarhet 

Stärks då tillförlitlighet bedöms vara god men 

sänks då och bekräftelsebarhet och pålitlighet 

bedöms 

Kell, A.-M., Gilmour, 

J., & van Wissen, K. 

 

“Nurses’ experiences 

caring for patients 

surgically treated for 

oral cavity cancer” 

 

Studien genomfördes i 

Nya Zeeland och 

publicerades år 2018. 

Syftet med denna 

studie var att 

utforska 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda patienter 

som har opererats 

för cancer i 

munhålan på ett 

Nya Zeeländskt 

sjukhus. 

 

Ändamålsenligt urval 

6 deltagare blev 

inbjudna till att delta i 

studien, 3 av dem gick 

med på att delta. 

Uppger inte om 

informerat samtycke 

har använts. 

 Det var semistrukturerade 

intervjuer som tog mellan 30–

45 minuter att genomföra.  

Uppger inte vem det var som 

genomförde intervjuerna. 

Det spelades in och därefter 

transkriberades. Transkriptionen 

lämnades därefter tillbaka till 

deltagarna för bekräftelse. 

En kvalitativ innehållsanalys 

har gjorts. 

Stor arbetsbörda 

Stor arbetsbelastning 

Moralisk konflikt 

reflektion om vården som ges 

Osäkerhet i yrkesrollen 

känner sig oförberedda 

önskar mer kunskap 

Känslomässigt arbete 

Relationer till patient ansågs 

vara bra men risk att de mår 

dåligt om de går bort. 

Tillförlitlighet 

Sänks då de inte uppger vem det var som 

intervjuade.  

Verifierbarhet 

Stärks då de beskriver analysmetoden som 

använts 

Pålitlighet 

Pålitligheten stärks av att de redovisar alla koder 

som framkom av analysen. 

Överförbarhet Stärks då vi anser att de besvarar 

syftet. Sänks då tillförlitligheten är mindre bra.  
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