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SAMMANFATTNING 

 

Var tredje person i Sverige kommer någon gång under sin livstid att drabbas av cancer. 

Cancer är ofta förknippat med döden vilket orsakar mycket oro och lidande hos denna 

patientgrupp. För att undvika ytterligare lidande i vården är bemötandet i omvårdnaden av 

cancerpatienter högst väsentligt. Ett bemötande av en patient är en del i kommunikationen 

mellan sjuksköterska och patient och anses vara en viktig aspekt i sjuksköterskors arbete. 

Trots det brister ofta kommunikationen med cancerpatienter eftersom många sjuksköterskor 

upplever svårigheter i att samtala med sina patienter då samtalen tenderar till att bli ingående 

och känslomässiga. Om sådana svårigheter inte uppmärksammas finns risk för ökad oro och 

ett vårdlidande hos denna patientgrupp. Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att 

belysa faktorer som inverkar på kommunikationen mellan sjuksköterska och cancerpatient. 

Sökningar av artiklar gjordes i databaserna PubMed och Cinahl. Vi fann tio artiklar. Fem 

teman bildades och identifierades som faktorer. Vårt resultat visar att de faktorer som inverkar 

på kommunikationen är; Sjuksköterskans rädsla för döden, sjuksköterskans grad av 

genomgången kommunikationsträning och utbildning, avdelningsrelaterade faktorer, 

sjuksköterskans person samt hennes kommunikationsbeteende. En ökad kunskap och 

förståelse för vilka faktorer som inverkar på kommunikationen kan leda till att sjuksköterskor 

blir bättre på att kommunicera med sina patienter. 
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Inledning 

 

Var tredje person i Sverige kommer någon gång under sin livstid att drabbas av cancer. 

Cancer finns i många former och med varierande svårighetsgrad. År 2003 diagnostiserades ca 

50000 fall av cancer i Sverige och i hela världen beräknas över tio miljoner människor 

drabbas av cancer varje år (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Att få ett cancerbesked innebär för patienter många frågor och funderingar kring sin situation. 

Cancer är ofta förknippat med döden vilket orsakar mycket oro och lidande hos denna 

patientgrupp (Ptacek & Ptacek, 2001). För att undvika yttligare lidande i vården är 

bemötandet i omvårdnaden av cancerpatienter högst väsentligt (Valand & Fodstad, 2006, 

Carlsson, 2007).  

 

Att bemöta en patient är en del i kommunikationen mellan sjuksköterska och patient och 

anses vara en viktig aspekt i sjuksköterskors arbete. Trots detta brister ofta kommunikationen 

med cancerpatienter eftersom många sjuksköterskor upplever svårigheter i att samtala med 

sina patienter då samtalen tenderar till att bli ingående och känslomässiga (Maguire & 

Faulkner, 1988). Om sådana svårigheter inte uppmärksammas finns risk för ökad oro och ett 

vårdlidande hos patienter med cancersjukdom. 

 

God kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter med cancersjukdom är av största 

vikt för att patienter ska våga uttrycka sina känslor och därmed lindra sitt lidande (Kruijver et 

al, 2000, Valand & Fodstad, 2006). 

 

Bakgrund 

 

Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska sjuksköterskor ha förmåga att 

kommunicera med patienter, närstående och personal på ett respektfullt och empatiskt sätt. 

Sjuksköterskor ska kunna föra en dialog med sina patienter och anhöriga samt möjliggöra 

delaktighet för dem i vården. Sjuksköterskor ska kunna ge information och förvissa sig om att 

patienten och de närstående förstår (Socialstyrelsen, 2005). Enligt socialstyrelsens föreskrifter 

om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården ska patientens 

säkerhet, värdighet, integritet och delaktighet respekteras (SOSFS 2005:12). 
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Patienter med cancersjukdom 

En cancerdiagnos och medföljande behandling orsakar psykologisk stress och oro hos många 

patienter. Patienterna beskrivs ha ett noterat behov av stöd för att klara anpassningen till 

sjukdomen. Vilken typ av stöd patienter vill ha är individuellt. Behovet varierar och kan vara i 

form av emotionellt, bekräftande, informativt eller instrumentellt stöd (Carlsson, 2007).  Det 

är sjuksköterskans uppgift att ge dessa patienter stöd som en del i omvårdnaden för att lindra 

patienternas lidande. Cancerpatientens behov av stöd kan finnas redan under den mycket 

besvärliga utredningsfasen, innan diagnosen är fastställd. Behovet av stöd kvarstår genom en 

eventuell period av behandling som för patienten kan vara mycket påfrestande, tills det 

kommer ett besked om att det inte finns någon kvarvarande cancer eller att det inte finns 

någon möjlighet till bot. Om det inte finns möjlighet till bot är cancern kronisk vilket för 

patienten kan vara ett mycket tungt besked att få. För många är en cancerdiagnos det samma 

som en smärtsam och nära förestående död. Att få diagnosen cancer behöver inte vara lika 

påfrestande för alla, det varierar med patientens personlighet, sjukdomens prognos och hur 

stort funktionshinder sjukdomen för med sig (Valand & Fodstad, 2006). Patienternas behov 

av stöd blir inte alltid tillgodosett eftersom vårdpersonal ofta undviker patienternas oro. 

Endast ett fåtal patienter blir bemötta på det sätt de önskar (Maguire & Faulkner, 1988).   

 

Kommunikation  

Kommunikation kommer från det latinska ”communicare” och är ett begrepp som betyder ”att 

göra något gemensamt”, ”göra någon delaktig i” och ”ha förbindelse med”. I mänskliga 

relationer som i det här fallet, mellan sjuksköterska och cancerpatient används två typer 

kommunikation, verbal och icke verbal. Med verbal kommunikation menas att något 

förmedlas språkligt genom tal eller skrift. Icke verbal kommunikation förmedlas genom andra 

signaler till exempel kroppshållning, rörelser, röstanvändning, ansiktsuttryck och beröring. 

Människor förmedlar signalerna med varierande styrka, det kan vara medvetet eller 

omedvetet, distanserat eller empatiskt. Missförstånd och känslomässiga reaktioner är 

oundvikliga delar i kommunikationen (Eide & Eide, 1997). Exempelvis kan cancerpatienter 

uppleva att dem inte får tillräcklig information om sjukdom och behandling. Ofta har 

information givits men inte uppfattats då patienten inte har varit mottaglig. Sjuksköterskan 

måste därför anpassa informationen till patientens förutsättning (Valand & Fodstad, 2006). 

Förhållandet mellan en sjuksköterska och cancerpatient kan vara komplicerat, då bägge parter 

befinner sig i ett emotionellt spänningsförhållande; patienten på grund av cancersjukdom och 
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lidande och sjuksköterskan då hon har ett primärt omvårdnadsansvar, vilket lätt kan ge en 

känsla av att inte räcka till (Carlsson, 2007). 

 

Enligt Kirkevold beskriver Travelbee i sin omvårdnadsteori kommunikation som ett av 

sjuksköterskans viktigaste redskap. Travelbee menar att kommunikation är en ömsesidig 

process där känslor och tankar delas. I omvårdnad är kommunikation en förutsättning för att 

hjälpa patienten bemästra sjukdom och lidande. Travelbee menar att syftet med 

kommunikation är att etablera en mellanmänsklig relation till patienten samt att utforska och 

tillgodose patientens behov. Travelbee definierar en mellanmänsklig relation som ett mål 

vilket uppnås efter följande genomgångna faser; det första mötet, framväxt av identiteter, 

empati, sympati och ömsesidig förståelse och kontakt. Vidare förklarar Travelbee att 

kommunikation antingen kan lindra eller förstärka patientens lidande beroende på hur 

sjuksköterskan bemöter patienten och vilken kontakt som uppnås i de olika faserna. Även 

Travelbee beskriver kommunikation mellan sjuksköterska och patient som en komplicerad 

process som kräver olika färdigheter. I dessa färdigheter ingår kunskap om kommunikation 

och förmågan att tillämpa den, sensitivitet samt ett sinne för timing (Kirkevold, 2000). 

 

Lidande 

Eriksson (2003) har myntat begreppet ”den lidande människan”. Hon anser att lidandet utgör 

en del av livet. I hennes teori beskrivs tre typer av lidanden; sjukdomslidande, vårdlidande 

och livslidande. Sjukdomslidande är det lidande en sjukdom eller behandlig kan medföra och 

kan enkelt kopplas till patienter med cancersjukdom som får genomgå cytostatika- och 

strålbehandling. Sjukdomslidande kan också vara kroppsligt eller själsligt lidande. Kroppslig 

smärta är fysisk men kan upplevas av människan som helhet. Själsligt eller andligt lidande är 

det lidande som patienter kan erfara i relation till sin sjukdom, såsom förnedring, skam och 

skuld. Känslorna kan upplevas av patienten själv eller förorsakas av vårdpersonal. Lidandet 

ligger nära det som Eriksson betecknar vårdlidande, vilket uppkommer när en människa 

utsätts för lidande orsakat av vård eller utebliven vård. Livslidande berör hela människans 

livssituation. Livslidande upplevs i relation till det egna livet, till den absoluta ensamheten 

och till döden (Eriksson, 2003).  

 

Enligt Kirkevold menar Travelbee att lidande är en allmänmänsklig erfarenhet. Lidande kan 

orsakas av sjukdom, olika typer av förluster, av en separation till en närstående eller av 
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minskad känsla av egenvärde. Olika grader av lidande är enligt Travelbee övergående 

emotionellt, fysiskt eller andligt obehag till extremt lidande som kan övergå till en 

uppgivenhetsfas och därefter en slutfas av apati och likgiltighet. De två sistnämnda faserna 

kallar hon för ”mellanmänskliga akuthjälpsituationer” vilka kräver sjuksköterskans 

omedelbara hjälp för att den som lider ska kunna bemästra situationen och finna mening i sin 

tillvaro. Alla resurser måste sättas in för att förbygga att patientens tillstånd förvärras 

ytterligare (Kirkevold, 2000, Kristoffersen, 1998).  

 

Problemformulering 

 

Patienter med en cancerdiagnos har många frågor kopplade till sin sjukdom och kan därav 

känna mycket oro. I omvårdnaden av cancerpatienter är bemötandet högst väsentligt. I 

bemötandet ingår kommunikationen som anses vara en mycket viktig aspekt i sjuksköterskors 

arbete. Trots det är kommunikationen med patienterna ofta bristfällig. Många sjuksköterskor 

upplever svårigheter i att samtala med sina patienter då samtalen tenderar till att bli ingående 

och känslomässiga. För att undvika risk för ökad oro och ett vårdlidande hos denna 

patientgrupp är det betydelsefullt att belysa faktorer som inverkar på kommunikationen 

mellan sjuksköterska och cancerpatient.  

 

Syfte 

 

Syftet var att belysa faktorer som inverkar på kommunikationen mellan sjuksköterskor och 

cancerpatienter.  

 

Metod 

 

Vi har valt att göra en systematisk litteraturstudie och med en sådan menas att man 

systematiskt söker, granskar och sammanställer litteratur inom valt problemområde. Studiens 

fokus bör ligga på aktuell forskning och syftet är att skapa en syntes från tidigare studier. Alla 

relevanta artiklar bör inkluderas (Forsberg & Wengström, 2003). 
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Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara på engelska eller svenska, att de skulle 

passa vårt syfte, vara ur ett sjuksköterskeperspektiv samt vara vetenskapliga och publicerade i 

en vetenskaplig tidskrift.  

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som var äldre än 1990, review-artiklar och artiklar med läkarperspektiv exkluderades. 

 

Sökningsförfaranden och urval 

Inledningsvis provsökte vi i följande databaser; PubMed, Cinahl och Psykinfo. Vi fann att 

Cinahl och PubMed var tillräckliga och gjorde därför vår egentliga sökning i dessa databaser. 

Cinahl har beskrivits som den mest relevanta databasen inom omvårdnadsforsning (Polit & 

Beck, 2004). Pubmed är en databas vars fokus ligger på omvårdnad och medicin (Forsberg & 

Wengström, 2003). Vi fann sju artiklar i Cinahl och PubMed och tre genom manuell sökning i 

de sju artiklarnas referenslistor. Att göra en manuell sökning är ett bra komplement för få 

fram ytterligare artiklar (Willman & Stoltz, 2006).  

 

Våra sökord ändrades under processens gång och i den egentliga sökningen visade det sig att 

en kombination av följande sökord var lämpligast: communication, nurse-patient och cancer. 

För att veta att man använder rätt sökord kan ordet slås upp i databasernas thesaurus (Willman 

& Stoltz, 2006). Vi sökte på cancer och fick då fram ordet neoplasm, dock valde vi att inte 

använda oss av neoplasm då artiklarna blev mer medicinskt inriktade. Till övriga sökord 

hittades inga andra thesaurusord. Trunkering används för att få fram olika böjningsformer och 

varianter av ord vilket ger fler träffar (Friberg, 2006). I vår sökning trunkerade vi ordet nurse, 

då detta gav för många träffar valde vi att sätta ihop nurse och patient till nurse-patient och 

fick då färre men fler relevanta träffar.  

 

Enligt Backman (1998) kan booleska termer så som AND, OR, NOT användas för att utvidga 

samt avgränsa sökningar. Vi använde oss av den booleska termen AND för att kombinera 

sökorden. Den begränsning vi använde oss av i sökprocessen var att artiklarna skulle vara på 

engelska eller svenska. I Cinahl hade vi peer-review som en ytterligare begränsning, denna 

fanns inte att välja i PubMed. I övrigt gjorde vi identiska systematiska sökningar i databaserna 
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Cinahl och Pubmed under perioden 080820-080908. Sökningarna finns redovisade i 

tabellerna nedan.  

 

När sökningarna gav ett relevant antal artiklar började vi med att gå igenom titlar. När vi 

funnit titlar som verkade lämpliga gick vi vidare och läste abstracten och undersökte om de 

passade för syftet. En del artiklar fanns i fulltext andra sökte vi vidare efter i Elin@Kalmar 

eller i Google Scholar. De som inte fanns i fulltext beställdes hem via biblioteket. När vi hade 

artiklarna i fulltext gjordes en översiktsgranskning för att se om de var vetenskapliga, vi 

undersökte exempelvis om det fanns syfte, metod, resultat och diskussion. Vår litteraturstudie 

bygger på både kvalitativa och kvantitativa artiklar.  

 

Tabell 1. Sökning i Cinahl 

 

Sökord Cinahl Antal 

artiklar 

Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Antal använda 

i studien 

1. Communication 30243”     

2. Nurs* 306869”     

3. Patient 202674”     

4. Cancer 57645”     

5. Nurse-patient 10542”     

1 AND 2 9254”     

1 AND 2 AND 3 4410”     

1 AND 2 AND 3 AND 

4 

389”     

1 AND 4 AND 5 111” 111 20 10 6 

 
”= peer reviewed 

 

Tabell 2. Sökning i PubMed 

 

 
Sökord PubMed Antal 

artiklar 

Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

använda i 

studien 

1. Communication 314451     

2. Nurs* 400475     

3. Patient 2793530     

4. Cancer 1684195     

5. Nurse-patient 18667     

1 AND 2 2658     

1 AND 2 AND 3 13017     

1 AND 2 AND 3 AND 

4 

1318     

1 AND 4 AND 5 288 260 15 8 (6#) 1 
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* = trunkering 

(#) = dublett 

   

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna är gjord med hjälp av checklistor, se bilaga 2 (Forsberg & 

Wengström, 2003). Varje positivt svar i checklistan gav en poäng, totalt 18 poäng för 

kvalitativa artiklar där 1-6 poäng gavs låg kvalitet, 7-12 poäng gavs medel och 13-18 poäng 

hög kvalitet. För de kvantitativa artiklarna med totalt 10 poäng, gavs 1-3 poäng låg kvalitet, 4-

6 poäng gavs medel och 7-10 poäng gavs hög kvalitet. För att få en bra översikt över 

artiklarna gjorde vi en artikelmatris, se bilaga 1. 

 

Analys  

 

Ett sätt att göra en analys är enligt Dahlborg, Lyckhage (2003) att analysera narrativer som 

utgår ifrån att materialet har en berättande karaktär. Arbetsgången beskrivs som en rörelse 

från ett bekantgörande till det egentliga analyserandet och att från mindre delar få fram en ny 

helhet. Vi blev inspirerade av denna analysmetod och har därför använt oss av dess 

arbetsgång. För att få en helhet över innehållet i artiklarna startade vi med att läsa artiklarna 

flera gånger, först var för sig sedan tillsammans. Under nästa fas som är den egentliga 

analysen då data skiljs från sitt sammanhang, strök vi under de delar som vi ansåg 

meningsbärande, återigen först var för sig och sedan tillsammans. För att få en bättre 

överblick skrev vi meningarna på en whiteboard för att sedan kunna göra en sammanställning. 

Meningarna har vi valt att kalla för koder och sammanställningen, det vill säga den nya 

helheten för teman (Polit & Beck, 2004). Nedan visar vi med exempel på hur vi har tänkt 

under analysen, se figur 1. 

 

Koder Teman  

Svårt att hantera patienter och död 

Rädsla för döden/sjuksköterskor rädda för sin egen död  

Våga prata om döden 

 

Rädsla för döden 

 

Dåligt med utbildning i kommunikation 

Kommunikationsträning behövs 

Underlättar med utbildning 

Bristande utbildning/träning i kommunikation 

 

Kommunikationsträning och 

utbildning 
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Konflikter på avdelning 

Brist på personal/tid 

Konflikter på avdelning 

Behov av att chefen ger support 

 

Avdelningsrelaterade faktorer 

Sjuksköterskans egna känslor och reaktioner 

Sjuksköterskans religiösa uppfattning 

Medvetenhet om sin verbala kommunikation  

Fritidsintressen 

Empatisk förmåga 

 

  

Sjuksköterskans person 

Instrumentell kommunikation 

Distanserat förhållningssätt  

Fokus på fysiska undersökningar 

Underlättande, ignorerande, mixat och informerande beteende 

 

Sjuksköterskans 

kommunikationsbeteende 

Figur 1. visar exempel på hur koder sammanställts och bildat teman. 

 

Resultat 

 

Resultatet baseras på tio artiklar vars ansats var både kvalitativ och kvantitativ. Fem teman 

bildades och identifierades som faktorer vilka inverkar på kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient, se figur 2. 

 
 

            

Figur 2. visar faktorer som inverkar på kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. 

 

Rädsla för döden 

Flera studier tar upp rädsla för döden som en faktor som inverkar på kommunikationen med 

cancerpatienter (Cohen & Sarter, 1992, Georgaki, 2002, Sheldon, Barrett & Ellington, 2006, 

Sivesind et al, 2003, Wilkinson, 1990). En av studierna visar på att sjuksköterskor tyckte det 

mest utmanande i kommunikationen med cancerpatienter handlade om död och döende 

(Sivesind et al, 2003). Arbetet med cancerpatienter är som att arbeta i ständig kamp mot 

 Rädsla för döden  Kommunikationsträning 

och utbildning 

Avdelningsrelaterade 

faktorer 

 Sjuksköterskans 

kommunikationsbeteende 

Sjuksköterskans person 

Kommunikation 

Sjuksköterska - patient 
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döden och lidandet. Att finnas till för patienter i deras mest privata stunder av lidande är en 

del i cancervården. Sjuksköterskor påminns ofta om att cancer kan drabba även dem eller 

deras närstående (Cohen & Sarter, 1992). Sjuksköterskors egen rädsla för döden visar sig vara 

en hindrande faktor för ett engagerat samtal med cancerpatienter (Cohen & Sarter, 1992, 

Sheldon, Barrett & Ellington, 2006, Sivesind et al 2003, Wilkinson, 1990).  

 

Sjuksköterskors egna känslor av hopplöshet och sorg försvårar deras förmåga att 

kommunicera med patienter. Sjuksköterskor beskriver det svåra i att hantera egna känslor av 

hopplöshet samtidigt som de inte vill ta ifrån patienten dess hopp. En sjuksköterska beskriver 

även den egna känslomässiga konflikten mellan att vilja vara ärlig mot patienten i frågan om 

dennes prognos med att inte ta ifrån den dess hopp (Sheldon, Barrett & Ellington, 2006).  

Rädslan för att frånta patienters sista hopp beskrivs vara det som gör att sjuksköterskor drar 

sig för att prata med patienter om döden. Hela 75 % av de deltagande sjuksköterskorna (totalt 

148 st) i en studie ansåg att endast vissa patienter skulle få ta del av sanningen om deras 

prognos trots att de flesta menade att det var genom att säga sanningen till patienten man fick 

ett förtroende och en god relation (Georgaki, 2002). De sjuksköterskor som i större 

utsträckning är rädda för döden använder sig oftare av ett distanserat förhållningssätt i 

kommunikationen med sina patienter. Det innebär att dessa sjuksköterskor sällan frågar sina 

patienter om hur de känner sig eller om deras eventuella oro (Wilkinson, 1991).  

I en annan studie beskriver sjuksköterskor sin otillräckliga förmåga att hantera situationer då 

patienter vill släppa taget och inte leva längre (Sivesind et al, 2003).  

 

Kommunikationsträning och utbildning 

Många sjuksköterskor anser att sjuksköterskeutbildningen inte förbereder dem för olika typer 

av situationer där kommunikationen kan vara svår och att de inte har tillräckligt med 

kommunikationsfärdigheter som krävs i arbetet på en onkologavdelning. Brister i 

utbildningen skulle då vara anledningen till att de är dåliga på att kommunicera med 

cancerpatienter (Georgaki et al, 2002, Sheldon, Barret & Ellington, 2006). Sjuksköterskor har 

i en annan studie uttryckt det motsatta det vill säga att det är erfarenhet från arbete och träning 

på att kommunicera som ger färdighet och inte utbildningen i sig (Quinn, 2003). Studier är 

gjorda där kommunikationsträning använts som intervention och där visade det sig att 

förmågan att kommunicera med cancerpatienterna förbättrades signifikant efter interventionen 

(Maguire et al, 1996, Wilkinson, 2002). Att kommunikationsträning ger färdighet och att det 

är viktigt med fortlöpande utbildning i kommunikation framkommer i flera studier (Georgaki 
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et al, 2002, Maguire et al, 1996, Kruijver et al, 2001, Uitterhoeve et al, 2007, Wilkinson, 

2002). Mer än 66 % av de deltagande sjuksköterskorna i Georgakis (2002) studie menade att 

de hade svårt för att föra öppna samtal om svåra sjukdomsförlopp och döden, då de ansåg att 

de inte vara tillräckligt utbildade i samtalsteknik. 

 

Avdelningsrelaterade faktorer 

Sjuksköterskor bekräftar i en studie att de blir väldigt berörda av att vårda patienter med 

cancer. Det är patienternas lidande och de svåra situationerna runt patienterna som påverkar 

dem. Många klandrar sig själva för att de inte alltid finns till hands. För att klara av att 

kommunicera med cancerpatienter är det många sjuksköterskor som medger att de har behov 

av support och att diskutera med medarbetare och tar sig därför tid till det (Quinn, 2003). En 

förutsättning för att sjuksköterskor ska kommunicera bra är att chefen på avdelningen 

bekräftar och ger support (Wilkinson, 1990). 

 

En bra kommunikation mellan personal på en avdelning har stor betydelse för välmåendet och 

kommunikationen till patienter (Cohen, 1992, Sheldon, Barret & Ellington, 2006, Sivesind et 

al, 2003, Wilkinson, 1990). Cohen (1992) refererar till ett citat i sin artikel, där en 

sjuksköterska beskriver att det är svårt att arbeta med läkare som inte respekterar 

sjuksköterskor, att de inte gillar det skjuksköterskorna gör, hur hårt de än anstränger sig. I 

Sheldon, Barret & Ellingtons (2006) studie framkommer det att många sjuksköterskor 

upplever kommunikationen mellan läkare och sjuksköterskor svår då det ofta förekommer 

konflikter som kan påverka omvårdnaden av patienterna. Sivesind et al. (2003) har i sin studie 

använt sig av ett frågeformulär där sjuksköterskor (350 st) svarade på vad som var mest 

utmanande i kommunikationen på en avdelning. Som nummer två rankades svårigheten att 

konfrontera en kollega som har ett oönskat beteende. I Wilkinsons (1990) studie framkom det 

att en faktor som kan inverka på hur sjuksköterskor kommunicerar med patienter är 

avdelningen i sig. Det framkom att personal på två avdelningar (F, C) var bättre på att 

kommunicera i jämförelse med sjuksköterskor på andra avdelningar (A, B, D, E). De 

sjuksköterskor som arbetade på avdelningarna A, B, D och E var de som hade det mest 

distanserade förhållningssättet i kommunikationen med patienterna vilket var stressrelaterat 

och berodde på att det ofta förekom konflikter personalen emellan. Konflikter med läkarna 

handlade om att sjuksköterskorna tyckte det var svårt att nå fram med viktig information om 

patienterna till läkarna. Sjuksköterskorna uttryckte frustration och ilska över att deras 

erfarenheter knappt togs tillvara trots att det var de som hade hand om patienterna hela 
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dygnet. Detta var enligt Wilkinson väldigt intressant då en läkare på en av dessa avdelningar 

även arbetade på en av de andra avdelningarna där sjuksköterskornas relation till läkaren var 

positiv. Att relationen dem emellan var positiv indikerar på hur viktig sjuksköterskans roll och 

person är och att hon kan samarbeta med andra yrkesgrupper. 

 

Sjuksköterskans kommunikationsbeteende 

Studier visar på att sjuksköterskor ofta använder sig av ett distanserat förhållningssätt i 

kommunikation med cancerpatienter (Georgaki et al, 2002, Kruijver et al, 2001, Maguire et 

al, 1996, Uitterhoeve et al, 2007, Wilkinson, Gambles & Roberts, 2002, Wilkinson, 1990).  

I Wilkinsons (1990) studie, där 56 sjuksköterskor deltog, identifierades fyra typer av 

kommunikationsbeteende; underlättande, ignorerande, informerande och mixat beteende. De 

sjuksköterskor med ignorerande beteende bortsåg från patienternas oro och bytte fokus då 

samtalen blev känslomässiga. Vid inskrivningssamtal fokuserade dessa sjuksköterskor endast 

på att få tillräcklig information för att kunna dokumentera i patientens journal.  

 

Ett annat sätt att hålla sig distanserad var att endast ge patienten information. Flera 

sjuksköterskor erkände att de ibland gav patienter överflödig information för att ta kontroll 

över samtalssituationen. Genom att ta kontroll över situationen, förhindrades samtalen att 

komma in på känslomässiga områden så som prognos och diagnos. Den här typen av 

kommunikation underlättade inte för patienterna som ville prata om sina problem. Snarare 

upplevde patienterna det oroväckande att få mer information än vad de bett om. De 

sjuksköterskor som använde sig av ett mixat kommunikationsbeteende, hade ingen särskild 

strategi för att hålla sig distanserad i samtalen. De använde sig av både underlättande och 

blockerande beteende och gjorde försök till att utforska patienternas problem. De var också 

mer medvetna om de använde sig av blockerande beteende eller inte, än de med informerande 

och ignorerande beteende (Wilkinson, 1990). 

 

Uitterhoeve et al. (2007) har i sin studie undersökt sjuksköterskors förmåga att besvara 

patienters uttryck för känslor. Hälften av patienternas uttryck besvarades distanserat, den 

andra hälften varken utforskades eller kändes vid. Det mest använda beteendet i deras studie 

var när sjuksköterskorna bytte fokus i samtalen. De lade fokus på något patienten sagt men 

inte på det som patienten upplevde som svårt. I Kruijvers (2001) studie där 53 sjuksköterskor 

deltog undersöktes hur stor del av dem som hade ett instrumentellt beteende jämfört med ett 

affektivt. Med ett instrumentellt beteende menas att sjuksköterskan i samtal med patienterna 
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främst inriktar sig på att ge medicinsk information samt information om organisationen och 

servicen på avdelningen. Ett affektivt beteende kännetecknas av en kommunikation som 

syftar till att etablera relation genom att exempelvis visa omtanke, vara optimistisk och 

förstående. Sextio procent av de deltagande sjuksköterskorna visade sig ha ett instrumentellt 

beteende vilket till största delen handlade om att ge patienter medicinsk information (Kruijver 

et al, 2001). 

 

Wilkinson, Gambles & Roberts (2002) beskriver i sin studie hur sjuksköterskor i 

kommunikationen med patienter fokuserar på fysiska undersökningar. Författarna använde 

kommunikationsträning som en intervention och sjuksköterskornas samtal med patienterna 

spelades in före och efter interventionen. Före interventionen handlade sjuksköterskornas 

undersökning av patienter till större delen om fysiska undersökningar. Efter interventionen 

tog fler sjuksköterskor upp patienternas bekymmer och oro som exempelvis handlade om 

deras tillstånd och diagnos.      

 

I motsats till det beteende som blockerar kommunikationen är när sjuksköterskan har ett 

underlättande kommunikationsbeteende. Jarrett et al. (1999) beskriver i sin studie hur man 

kan skapa en positiv kommunikation i arbetet med cancer patienter. I denna studie intervjuas 

sjuksköterskor som beskriver hur de i kommunikation med patienter flyttar ett negativt fokus  

till ett positivt. Genom att de förklarar för patienten att hans eller hennes prognos kunde ha 

varit sämre menade de att man kan upprätthålla en positiv atmosfär. Dessa sjuksköterskor var 

också duktiga på att minimera de negativa aspekterna och stödja patienterna till att gå vidare. 

Ett annat sätt att vända på patienters bekymmer var genom att berätta att problemet var väldigt 

vanligt. 

 

Sjuksköterskans person 

I ett flertal studier har sjuksköterskans personliga egenskaper visat sig ha betydelse för hennes 

förmåga att kommunicera med cancerpatienter (Cohen & Sarter, 2003, Maguire et al. 1996, 

Sivesind et al. 2003, Quinn, 2003). I Quinns (2003) studie berättar sjuksköterskor om 

egenskaper som de ansåg sig behöva när de arbetar men cancerpatienter. De ansåg att mod var 

en viktig del, att våga finnas till för patienter som lider. De ansåg också att man som 

sjuksköterska måste veta sina gränser för vad man klarar av och att det är viktigt att våga be 

kollegor om hjälp. Behovet av reflektion var även något som ansågs vara betydelsefullt för att 

orka arbeta i en stressfylld tillvaro eller för att bearbeta en jobbig händelse. 
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Att ha en empatisk förmåga och att uppriktigt bry sig om sina patienter är en förutsättning för 

en öppen kommunikation framkommer i flera studier (Cohen & Sarter, 2003, Maguire et al, 

1996, Sivesind et al, 2003, Quinn, 2003). Maguire et al. (1996) fick i sin undersökning fram 

att hälso- och sjukvårdspersonal som hade fått träning i intervjuteknik och som hade ett 

empatiskt förhållningssätt ingav förtroende, vilket ledde till att orsaker till patienters 

bekymmer kom fram.  

 

I Wilkinsons (1990) studie visade det sig att sjuksköterskor som var ateister använde sig i 

större utsträckning av ett distanserat förhållningssätt i kommunikationen med sina patienter 

jämfört med de sjuksköterskor som var troende. 

 

Studier tar upp betydelsen av en balans mellan arbete och privatliv (Sheldon, Barrett & 

Ellington, 2006, Wilkinson, 1990) Sjuksköterskor i en av studierna diskuterade värdet av att 

inte ta med sig jobbrelaterade problem hem. Hemma behövde de få koppla bort bekymmer 

och i stället få ägna sig åt sin familj eller närstående. Hos nära och kära kunde de återhämta 

sig, vilket upplevdes som en trygghet och som ett viktigt stöd. En bra balans mellan privatliv 

och arbete förbättrade deras förmåga att engagera sig på arbetet (Sheldon, Barrett & Ellington, 

2006).  

 

Metoddiskussion 

 

Vi  har gjort en systematisk litteraturstudie där vi systematiskt sökt, granskat och 

sammanställt litteratur inom valt problemområde. Studien bygger på aktuell forskning och 

syftet var att skapa en syntes från tidigare studier. Alla relevanta artiklar skulle inkluderas 

Våra inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara på engelska eller svenska, detta då det är 

de språk som vi behärskar. Vi är medvetna om den eventuella begränsning det kan medföra. 

 

Vi valde att exkludera artiklar som var äldre än år 1990. Varför vi valde att exkludera artiklar 

äldre än 1990 var att vi endast fann en relevant artikel som var äldre, den var från 1983 och 

därför ansåg vi att spridningen blev för stor. Anledningen till att vi använt oss av studier 

gjorda under en lång tidsperiod var att antalet artiklar annars hade blivit för få. Forsberg & 

Wengström (2003) menar också att man bör använda sig av all relevant forskning. Vårt 



      
   

14 

antagande var först att vi inte kunde använda oss av litteratur som var äldre än fem eller tio år 

men ändrade sedan uppfattning när vi läste artiklarna och insåg att liknande problem 

diskuteras såväl i äldre som i nyare forskning. Övriga exklusionskriterier tillkom när vi såg att 

sökresultaten var av blandad karaktär. Det gick exempelvis inte att anpassa sökningarna efter 

typ av text och många av de artiklar vi fann visade sig vara litteraturstudier. 

 

Inledningsvis provsökte vi i följande databaser; PubMed, Cinahl och Psykinfo. Vi fann att 

Cinahl och PubMed var tillräckliga och gjorde därför vår egentliga sökning i de databaserna. 

Nu i efterhand ser vi det som en brist att vi inte har använt oss Psykinfo. En systematisk 

sökning i denna databas hade kanske utökat antalet artiklar. 

 

Sju av artiklarna fann vi i Cinahl och PubMed och de övriga tre genom manuell sökning i 

artiklarnas referenslistor. Vi tror att det finns fler relevanta artiklar att få tag i från tidskriften 

Cancer Nursing, då många av de andra artiklarna har refererat till denna tidskrift. Vi har 

försökt att komma åt den via biblioteket men har inte lyckats.  

 

Våra sökord har ändrats under processens gång och i den egentliga sökningen visade det sig 

att en kombination av följande sökord var lämpligast: communication, nurse-patient och 

cancer. De sökord som föll bort var factors och skills, då vi insåg att de inte hade gett oss 

bättre sökresultat. Vi anser inte att detta har påverkat vårt resultat. Däremot ser vi det som en 

brist att vi inte bad biblioteket om hjälp, kanske hade de kunnat hjälpa oss med relevanta 

sökord. För att öka läsbarheten valde vi att lägga in sökschemat i texten.  

 

Trunkering kan användas för att få fram olika böjningsformer och varianter av ord vilket ger 

fler träffar (Friberg, 2006). I vår sökning trunkerade vi ordet nurse, då detta gav för många 

träffar valde vi att sätta ihop nurse och patient till nurse-patient och fick då färre men fler 

relevanta träffar. Vi ansåg ju först att vi fick för många träffar när vi trunkerade ordet nurs 

men om vi nu i efterhand hade gjort om sökningen hade vi nog tittat på alla de 389 träffar vi 

fick när vi sökte på nurs*, patient, communication och cancer i Cinahl. 

 

När vi hade fått hem alla artiklar gjorde vi en kvalitetsgranskning med hjälp av checklistor, se 

bilaga 1. Vi använde oss av både kvalitativa och kvantitativa artiklar i vår studie. Att 

kombinera kvalitativa och kvantitativa artiklar är en form utav triangulering vilket ökar 

trovärdigheten i studien (Forsberg & Wengström, 2003). Vi granskade artiklarna efter två 
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passande checklistor. Att vi har använt oss av två olika checklistor tror vi kan ha varit både en 

fördel och nackdel. Fördelen med att använda två olika checklistor var att de var väldigt 

specifika i sin inriktning och nackdelen var att det gjorde granskningen svår. Det svåra var att 

jämföra resultaten då frågorna i checklistorna skiljer sig i antal och utformning. En annan 

nackdel var att checklistorna inte omfattar kvalitén av resultaten. Vi beslutade oss för att göra 

ett poängsystem, där varje positivt svar på frågorna gav en poäng, där de sedan rankades efter 

låg, medel eller hög kvalité. 

 

Vi blev inspirerade av en analys som utgår ifrån att materialet har en berättande karaktär. Det 

kan handla om att göra kvalitativa analyser av till exempel biografier eller skönlitteratur 

(Dahlborg, Lyckhage, 2003). Vi har i vår systematiska litteraturstudie gjort en kvalitativ 

analys av vetenskapliga artiklar. Trots att analysmetoden vi använt oss av egentligen inriktar 

sig på berättelser tycker vi att den har fungerat bra i vår analys av kvalitativa och kvantitativa 

artiklar. Artiklarna har vi hanterat som empiriskt material, där texten har fått svara på vår 

problemformulering. För att öka kommunicerbarheten och trovärdigheten valde vi att göra en 

figur med exempel ur vår analys. Under vår arbetsgång granskade vi artiklarna först var för 

sig och sedan tillsammans. Enligt Willman & Stoltz (2002) stärks trovärdigheten av 

granskningen om det är minst två som genomför granskningen.  

 

Etisk resonemang  

 

Vi har försökt vara så objektiva som möjligt när vi gjort vår analys. Det är betydelsefullt för 

studiens trovärdighet att vi inte låter analysen påverkas av vår egen förförståelse. Enligt Polit 

& Beck (2004) är det viktigt att inte bortse från en studie på grund av att resultatet motsäger 

andra studiers resultat. Detta ser vi ur en etisk synvinkel och har i vårt resultat presenterat de 

infallsvinkar som framkom. Det är etiskt försvarbart att belysa detta problemområde då mer 

kunskap hos sjuksköterskor kan minska patienter oro och förhindra ett vårdlidande vilket i sin 

tur bidrar till en tryggare och säkrare vård för patienter.  

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna studie var att belysa faktorer som inverkar på kommunikationen mellan 

sjuksköterska och cancerpatient. Vårt resultat visar att det som inverkar på kommunikationen 
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är; Sjuksköterskans rädsla för döden, sjuksköterskans grad av genomgången 

kommunikationsträning och utbildning, avdelningsrelaterade faktorer, sjuksköterskans person 

samt hennes kommunikationsbeteende. Under arbetsprocessens gång blev det mer tydligt att 

faktorerna även har en inbördes verkan. I vårt resultat framkommer att sjuksköterskor har 

olika typer av kommunikationsbeteende. Det blir tydligt att sjuksköterskans 

kommunikationsbeteende styrs av hur hon är som person, om hon är rädd för sin egen död, 

om hon har utbildning och om hon trivs på avdelningen hon arbetar på. Vi ställer oss frågan 

om dessa fyra sistnämnda faktorer också har en inbördes verkan. Vi har dock valt att inte 

fokusera på det i denna studie.  

 

 

Figur 3. visar hur sjuksköterskans kommunikationsbeteende påverkas av de olika faktorerna. 

 

Rädsla för döden 

Att vårda lidande och döende patienter är en av de svåraste uppgifterna man har som 

sjuksköterska. Vi kan aldrig vänja oss vid att se en människa lida och vi blir alltid 

känslomässigt berörda av sådana möten (Kalfoss, 2006). Ett av resultaten i vår studie visade 

att sjuksköterskans arbete inom cancervård innebär att arbeta i en ständig kamp mot död och 

lidande. Sjuksköterskans egen rädsla för döden har visat sig vara hindrande för en god 

kommunikation med dessa patienter (Cohen & Sarter, 1992, Sheldon, Barrett & Ellington, 

2006, Sivesind et al 2003, Wilkinson, 1990). I denna rädsla för döden låg den tydligaste 

oförmågan i att hantera patienters upplevelser av lidande utan att uppleva ett eget lidande. 

Känslor av hopplöshet och sorg var främst uttryckta som svåra att hantera. En sjuksköterska 

beskriver just det svåra i att hantera egna känslor av hopplöshet samtidigt som hon ville stötta 

patienten i att inte förlora sitt hopp (Sheldon, Barrett & Ellington, 2006).  Precis som 
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och utbildning 
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Eriksson, (2003) beskriver i sin teori är lidande något som är förknippat med sjukdom men 

även står relation till det egna livet och att lämna livet, att dö.  

 

I cancervård är döendet ofta nära och att som sjuksköterska arbeta i en sådan miljö innebär för 

många att arbeta i en ständig kamp. Sjuksköterskornas svårighet i att hantera känslor av 

hopplöshet och sorg i sin dagliga arbetsmiljö blir förståelig då man med hjälp av Erikssons 

(2003) teori kan tänka sig att dessa sjuksköterskor förknippar lidandet de ser dagligen hos sina 

patienter med sina egna liv och upplever därför en rädsla för sin egen död. I likhet beskriver 

Kalfoss (2006) att sjuksköterskan konfronteras med sin egen död och dödsångest i mötet med 

döende patienter. Patienten fungerar som en spegelbild för sjuksköterskan och tankar om att 

detsamma lika gärna kan drabba henne själv dyker upp. Kalfoss (2006) menar att ju mer vi 

förmår att acceptera det faktum att vi själva ska dö en dag desto mindre ångest kommer vi att 

känna i arbetet med döende och lidande patienter.  

 

Vårt resultat visar att sjuksköterskans egen känsla av lidande och ångest gör att hon 

distanserar sig i förhållande till sina patienter varpå hon sällan engagerar sig i sina patienters 

egentliga oro (Wilkinson, 1990). Kalfoss (2006) beskriver strategier vi tar till då en situation 

väcker dödsångest och upplevs ohanterbar. Hon beskriver att vi ibland försöker ”rädda oss 

själva” genom att förhålla oss avvisande eller genom att fly från situationen. Andra sätt att fly 

kan vara att företa sig något som flyttar fokus från det obehagliga. Ytterligare sätt kan vara att 

börja prata om vädret eller att skämta bort allvaret.  

 

Utbildning och kommunikationsträning 

Vår studie visar att en del sjuksköterskor upplever sig få otillräcklig träning i kommunikation 

och säger därför att de känner sig osäkra på hur de ska kommunicera med sina patienter i 

olika situationer (Georgaki et al, 2002, Sheldon, Barret & Ellington, 2006). 

 

Många studier i vårt resultat har studerat hur sjuksköterskan kommunicerar med sina patienter 

före och efter en intervention i form av kommunikationsträning. Studierna visar på att 

sjuksköterskans kommunikationsbeteende förbättrades signifikant vilket i sin tur innebar att 

patienternas bekymmer och oro kom fram. Wilkinson, Gambles & Roberts (2002) beskriver 

att innan interventionen fokuserade många sjuksköterskor på den fysiska undersökningen vid 

patientkontakt. Genom att fokusera på de fysiska undersökningarna förhöll de sig distanserat 

för att undvika att komma in på patientens känslomässiga bekymmer. 
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Georgaki et al. (2002) menar att sjuksköterskor får för lite kommunikationsträning i 

utbildningen. Vi frågar vi oss om det har någon betydelse var man gått sin utbildning eller om 

brister i utbildning och dålig kommunikationsträning är ett generellt problem för 

sjuksköterskor? Quinn (2003) menar i sin studie att det är i arbetslivet man utvecklar sin 

förmåga att kommunicera med patienter och inte i utbildningen. Även Eide & Eide (2005) 

menar att man inte kan läsa sig till en god kommunikation. Studier kan ge kunskap och 

förståelse och det är viktigt men det är först genom praktiken det får sitt riktiga värde. 

Kirkevold (2000) beskriver Travelbees syn på kommunikation mellan sjuksköterska och 

patient som en komplicerad process som kräver bestämda förutsättningar vilka inkluderar 

olika färdigheter. I dessa ingår kunskap och förmågan att tillämpa den, sensitivitet samt ett 

sinne för timing. Enligt Travelbee behövs det alltså kunskap men även en välutvecklad 

förmåga att tillämpa den i praktiken för att sjuksköterskan ska kunna kommunicera väl med 

sina patienter.  

 

Avdelningsrelaterade faktorer 

Konflikter mellan personal på en onkologavdelning får konsekvenser också för patienterna 

(Kalfoss, 2006) Vårt resultat visade att bra kommunikation mellan personal på en avdelning 

har stor betydelse för välmåendet och kommunikationen till patienter (Cohen, 1992, Sheldon, 

Barret & Ellington, 2006, Sivesind et al, 2003, Wilkinson, 1990). Kalfoss (2006) menar att 

konflikter som handlar om exempelvis avundssjuka, status och kamp mellan yrkeskårer eller 

svåra arbetsförhållanden gör att sjuksköterskan tål mindre påfrestning och får mindre ork till 

att engagera sig i sina patienter. Eide & Eide (2005) menar att hälsopersonal som yrkesgrupp 

är särskilt utsatt för psykisk belastning vilket leder till stress. Den som är stressad saknar 

resurser till att lyssna, vilket kan leda till ouppmärksamhet och förlorad förmåga att vara 

närvarande hos patienten.  

 

I vårt resultat fann vi att motsättningar mellan läkare och sjuksköterskor påverkar 

kommunikationen med patienterna (Sheldon, Barret & Ellington, 2006).  

I Wilkinsons (1991) studie belyses det intressanta faktum att på avdelningarna där 

kommunikationen mellan sjuksköterska och läkare var positiv arbetade många sjuksköterskor 

som hade en god kommunikationsförmåga. Betydelsen av en god relation mellan en 

fungerande kommunikation i arbetslaget och en bra kommunikation med patienterna blir 

tydlig.  
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Sjuksköterskan som person 

Sjuksköterskans förmåga att visa empati är grundläggande för henne i hennes profession 

(Socialstyrelsen, 2005). Även studier i vårt resultat tar upp betydelsen av att uppriktigt bry sig 

om sina patienter som en förutsättning för en öppen kommunikation. (Cohen & Sarter, 2003, 

Maguire et al, 1996, Sivesind et al, 2003, Quinn, 2003). Quinn, (2003) beskriver att det krävs 

mod för att på riktigt våga bry sig kommer patienter. I de studier där sjuksköterskan har 

uppvisat ett distanserat beteende har till största del berott på det svåra i att hantera 

patienternas känslomässiga bekymmer. Att ha mod till att göra detta är alltså en önskvärd 

egenskap. Hur ska sjuksköterskor göra för att finna mod till att möta patienters oro?     

Jahren, Kristoffersen (1998) beskriver behovet av reflektion i omvårdnad. Hon menar att 

reflektion är nyckeln till utveckling. Att man genom att reflektera, omvandlar erfareheter till 

personlig kunskap och mening. Även Quinn, (2003) beskriver reflektion som betydelsefullt 

för att orka arbeta i en stressfylld tillvaro eller för att bearbeta en jobbig händelse.  

 

Slutsats 

 

För att undvika risk för ökad oro och ett vårdlidande hos patienter med cancersjukdom var det 

betydelsefullt att belysa faktorer som inverkar på kommunikationen mellan sjuksköterska och 

cancerpatient. Med en ökad kunskap och förståelse för vilka faktorer som inverkar på 

kommunikationen kan sjuksköterskor bli bättre på att kommunicera med sina patienter. En 

god kommunikation mellan sjuksköterska och cancerpatient bidrar till en bättre vård. Med 

ökad kunskap kan sjuksköterskor också erbjuda en tryggare och säkrare vård.   

 

Implikationer för fortsatt forskning 

Fortsatt forskning kan visa om sjuksköterskor får tillräckligt med utbildning och 

kommunikationsträning för att kunna hantera känslomässiga situationer med cancerpatienter. 

Vi anser att det behövs fler studier som granskar de faktorer som inverkar på 

kommunikationen mellan sjuksköterska och cancerpatient. Om vårdpersonal och studenter 

under utbildningens gång tar del av sådana studier och blir informerade om de problem som 

föreligger kan ett förbättringsarbete påbörjas.   
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Författare 

År  

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Cohen, M.Z., & 

Sater, B. (1992).  

USA. 

Oncology Nursing 

Forum: Love and 

Work: Oncology 

Nurses’ view of the 

meaning of their 

work. 

Syftet med studien var att 

erhålla en bättre förståelse 

för hur sjuksköterskor ser 

på sitt arbete med 

cancerpatienter. 

En fenomenologisk 

kvalitativ studie. 23 

sjuksköterskor deltog i 

intervjuer. 

Sjuksköterskorna beskrev att arbetet 

handlar om mänskligt lidande där man får 

hantera oväntade kriser och komplexa 

situationer. De balanserade behovet av att 

finnas till för patienterna och ge support 

med att utföra andra arbetssysslor. 

Hög 

Georgaki, S., et 

al. 

(2002). 

Grekland. 

Cancer nursing: 

an international 

journal for cancer 

care: Nurses´ 

Attitudes Toward 

Truthful 

Communication With 

Patients With Cancer. 

Att undersöka grekiska 

sjuksköterskors attityder 

om uppriktighet i den 

vardagliga 

kommunikationen med 

cancerpatienter. 

En kvantitativ studie 

inklusive deskriptiv 

statistik. 148 

sjuksköterskor besvarade 

en enkät där svaren 

poängsattes enligt en 

skala. 

Resultaten visade att ca 75 % ansåg att bara 

vissa patienter skulle få reda på hela 

sanningen om deras diagnos och prognos. 

En större andel ansåg att de anhöriga skulle 

få veta sanningen. Ca 66 % tyckte det var 

svårt att ha en öppen kommunikation till 

sina patienter vilket berodde på otillräcklig 

utbildning. 

Medel 

Jarret, N.J., & 

Payne, S.A. 

(2000). 

England. 

International Journal 

of Nursing Studies: 

Creating and 

maintaining 

“optimism” in cancer 

care communication. 

Att undersöka 

kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient i 

cancervård. 

En kvalitativ studie, 

influerad av etnografisk 

metod. Intervjuer med 

sjuksköterskor och 

patienter angående deras 

kommunikationserfarenh

eter. 

Av fyra huvudteman har de valt att 

fokusera på ”optimism”. Optimistiskt 

förhållandesätt kan arbetas upp med en 

positiv syn på situationer, med personliga 

positiva erfarenheter och genom att betona 

patienters hälsa samt minimera negativa 

bekymmer. 

Hög 
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Kennedy, 

Sheldon, L., 

Barret, R., & 

Ellington, L. 

(2006). 

USA 

Journal of Nursing 

Scholarship: 

Difficult 

Communication in 

nursing. 

Att beskriva svår 

kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient, 

ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. 

En grounded theory – 

metod används. 

Moderatorn använde sig 

av en semistrukturerad 

intervjumall vid 

diskussion med sex olika 

grupper bestående av 

sjuksköterskor vid St 

Joseph Hospital i Nashua. 

Efter träffarna besvarades 

ett frågeformulär som 

uppföljning. 

Fem teman identifierades för att definiera 

när svår kommunikation kan uppstå; 1. Vid 

specifika diagnoser och kliniska situationer, 

2. I möten med patientens och familjens 

känslor, 3. Sjuksköterskornas egna känslor, 

4. Hur de hanterar svår kommunikation, 5. 

Vid trevägs-kommunikation; läkare, 

sjuksköterska och patient. Ett tydligt fynd 

var att kommunikationen mellan 

sjuksköterskor och patienter ofta är 

känsloladdad vilket gör den svår att hantera. 

Hög 

Kruijver, I.P.M., 

et al. 

(2001). 

Holland. 

 

Journal of Advanced 

Nursing: 

Communication skills 

of nurses during 

interactions with 

simulated cancer 

patients. 

Undersöka balansen mellan 

den känslomässiga och den 

instrumentella 

kommunikationen vid 

inskrivning av en patient 

nyligen diagnostiserad med 

cancer. 

En kvantitativ studie 

(randomized pretest- 

posttest study). 53 

sjuksköterskor från tre 

olika sjukhus i Holland 

deltog. Varje 

sjuksköterska 

genomförde en intervju 

med en simulerad patient.  

Resultaten visade att mer än 60 % av 

sjuksköterskornas kommunikation var 

instrumentell, d.v.s. att ge medicinsk 

information. Känslomässig kommunikation 

förekom men inte med genuint intresse. 

Hög 

Maguire, P., et 

al. 

(1996). 

England. 

European Journal of 

Cancer: 

Helping Cancer 

Patients Disclose 

Their Concerns. 

Huvudfrågan i studien 

lyder: Vilken intervjumetod 

underlättar respektiver 

hindrar patienten att 

uttrycka sina känslor. 

 

Kvantitativ studie. 206 

vårdare som gick till 

workshops deltog i 

intervjuer med en 

simulerad patient. 

Intervention i form av 

kommunikationsträning 

användes för jämförelse. 

Resultaten visade att fördelen med öppna 

frågor och empati i intervjuer var att de 

främjar avslöjanden av känslor och oro. 

Detta förhållandesätt observerades oftare 

efter interventionen. Hindrande beteenden 

användes mer frekvent före interventionen. 

Medel 
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Quinn, B. 

(2003). 

England. 

 

 

 

European Journal of 

Oncology Nursing: 

Exploring nurses´ 

experiences of 

supporting a cancer 

patient in their search 

for meaning. 

Att undersöka 

sjuksköterskors erfarenheter 

av att ge support till 

cancerpatienter i deras 

sökande efter mening. 

En kvalitativ studie 

med en tolkande, 

fenomenologisk 

inriktning. 11 

sjuksköterskor från 

både onkolog- och 

transplantationsenheten 

deltog i intervjuer på 

centrala 

universitetssjukhuset i 

London. 

Följande huvudteman identifierades: 

Sjuksköterskorna menade att erfarenhet var 

betydelsefullt. Att sjuksköterskorna var 

involverade i patientens sökande efter 

mening. Värdet av att ägna patienterna tid. 

En god relation till patienterna var 

betydelsefull. De beskrev vikten av 

kommunikationsförmåga och att våga vara 

närvarade i patientens lidande, därmed 

upplevde de ett behov av support. 

Hög 

Sivesind et al. 

(2003). 

USA 

 

Journal of Cancer 

Education: 

Communicating with 

patients in cancer 

care; what areas do 

nurses find most 

challenging? 

Att samla information 

angående de utmaningar som 

sjuksköterskor möter i den 

dagliga cancervården. 

Kvantitativ studie. 350 

sjuksköterskor svarade 

på en enkät angående 

vanliga svårigheter i 

cancervården. 

Resultaten visade att det mest utmanande i 

cancervården hade med döden att göra. 

Medel 

Wilkinson, S. 

(1991). 

England. 

Journal of Advanced 

Nursing: 

Factors wich 

influence how nurses 

communicate with 

cancer patients. 

Att undersöka I vilken grad 

sjuksköterskor använder sig 

av underlättande resp. 

hindrande beteende i 

kommunikation med 

cancerpatienter. Om det finns 

en relation mellan dessa 

beteenden och nivån av 

ångest, attityder till döden, 

graden av social support och 

arbetsmiljön. Ifall 

sjuksköterskorna är medvetna 

om deras beteende är 

hindrande eller underlättande 

samt deras egen syn på 

kommunikationen. 

I studien har man 

använt sig av både 

kvalitativ och 

kvantitativ metod. 

(analytical relational 

survey). 54 

sjuksköterskor deltog. 

De genomgick en 

semistrukturerad 

intervju, besvarade en 

enkät samt blev 

inspelade vid samtal 

med patienter. 

I studien identifierades fyra typer av 

beteenden; underlättande, ignorerande, 

informerande och mixat. De flesta använde 

sig av ett hindrande beteende för att slippa 

bli inblandade i patienters psykosociala 

bekymmer, vilket i sin tur gjorde vården 

otillräcklig. 

Hög 
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Uitterhoeve, R., 

et al. 

(2007). 

Nederländerna. 

 

 

Journal of Advanced 

Nursing:  Cue-

responding 

behaviours of 

oncology nurses in 

video-simulated 

interviews. 

Att beskriva sjuksköterskors 

svarsbeteende i interaktion 

med cancerpatienter. 

Kvantitativ, deskriptiv 

observationsstudie. 5 

sjuksköterskor 

genomförde 7 olika 

intervjuer. Intervjuerna 

rankades enligt en skala 

för att undersöka 

sambandet mellan 

patienternas uttryck för 

oro och sjuksköterskans 

svar på dessa. 

Hälften av patienternas uttryck för oro 

besvarades distanserat. Exempelvis genom 

att byta fokus i samtalen. Den andra hälften 

varken utforskades eller ville kännas vid av 

sjuksköterskorna. 

Hög 
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