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SAMMANFATTNING 
Bakgrund Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige och varje dag får ca 135 
svenskar beskedet att de drabbats av cancer. När en människa drabbas av cancer så vänds 
deras vardag upp och ner, följt av psykisk och fysisk smärta. Genom ett vårdande möte mellan 
sjuksköterska och patient skapas en relation vilket medför en start på patientens hälsoprocess 
för att minska patientens lidande och främja patientens välbefinnande. Tidigare forskning 
tyder på att patienter och sjuksköterskor upplever att det finns en tidsbrist i vården, detta 
medför att det blir svårt att skapa vårdande möten tillsammans som främjar patientens hälsa.    
Syfte Syftet med studien var att belysa cancerpatienters upplevelser av mötet med 
sjuksköterskan.                                                                                                                    
Metod Studien är genomförd med en kvalitativ ansats som baserats på fem stycken 
självbiografier som valdes ut genom uppsatta urvalskriterier. Resultatet har analyserats med 
hjälp av kvalitativ innehållsanalys.                                                                                  
Resultat Mötet med sjuksköterskan beskrivs i resultatet med två huvudkategorier: 
Upplevelsen av ett välbefinnande och upplevelsen av ett vårdlidande. Den goda 
vårdrelationen medförde att ett välbefinnande kunde upplevas. I möten med sjuksköterskan 
kan patienten även uppleva ett lidande med känslor av vanmakt och brist på delaktighet vilket 
medförde att mötet gav ett vårdlidande.                                                                           
Slutsats En viktig del i resultatet var hur stor inverkan och roll sjuksköterskan hade vid ett 
vårdande möte och den goda vårdrelationen för välbefinnandet och lidandet. Det framkom att 
patienterna upplevde vårdlidande och därför anser författarna att det bör forskas vidare på 
varför det uppkommer i vården.  
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INLEDNING 
 

Livet är inte slut för individer som drabbats av cancer, däremot att få denna diagnos gör att 
livet och vardagen vänds upp och ner. Patienter som drabbas av cancer genomgår en stor 
omställning i livet och detta är fysiskt och psykiskt krävande (Kössler, 2011). Sjuksköterskans 
uppgift är inte bara att åtgärda de symtom patienten uppvisar utan de ska också utgå från ett 
vårdvetenskapligt perspektiv där vårdandet ska lindra lidande och välbefinnande främjas 
(Wiklund, 2003). Det är därför viktigt att som blivande allmänsjuksköterska ha kunskap om 
cancerpatienters upplevelser av det vårdande mötet för att på så sätt undvika vårdlidande. 
Med studien vill författarna belysa ämnet för att öka förståelsen och kunskapen för att kunna 
använda den i sitt kommande yrke.  

 

BAKGRUND 

 

Att drabbas av cancer                                                                                
Idag kommer cirka 135 svenskar att få beskedet att de drabbats av cancer. Idag vet vi att cirka 
385 000 svenskar lever med cancer och var tredje svensk kommer att få beskedet någon gång 
under sin livstid. Det positiva är trots detta att minst hälften botas och friskförklaras för all 
framtid (Socialstyrelsen, 2009).  
 

Cancer är ett ord fyllt av fruktan, ångest och osäkerhet. Ordet väcker obehag och skapar rädsla 
och frågor kring döden (Stajduhar, Thorne, McGuinnes & Kim-Sing, 2010). Att få beskedet 
cancer innebär för många en stressande och ofta dramatisk förändring av vardagslivet. Dessa 
patienter upplever en känsla av förlorad kontroll över livet, en känsla av hjälplöshet och en 
oro över framtiden (Ekwall, Ternestedt & Sorbe, 2003). 
 

Individer som drabbas av cancer genomgår krisens naturliga faser; chockfasen, 
reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Chocken kan pågå från timmar till 
någon vecka, under denna period upplever individen en overklighetskänsla, som om de 
befinner sig avskärmade från världen. I reaktionsfasen reagerar individen med känslorna, 
rädsla, ilska, och ångest. Känslorna är flödande och upplevs mycket omtumlande, i det här 
stadiet har individen inte full kontroll över sina känslor. Reaktionsfasen delas in i rationell- 
och känslomässigreaktion. När patientens behandling mot cancern startat, träder även 
verkligheten fram. I bearbetningsfasen klarnar innebörden av att ha en livshotande sjukdom 
och vardagen börjar bli den samma som individen levt innan sjukdomen efter att behandlings 
perioden går mot sitt slut. Även när vardagslivet börjar återkomma, kommer det kanske aldrig 
att bli som livet var innan. Istället handlar det om att hitta ett nytt vardagsliv som fungerar 
utifrån de förutsättningar som finns, denna fas kallas nyorienteringsfasen (Cullberg, 2006). 
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Cancer 
Cancer är ett samlingsnamn för ca 200 olika sjukdomar, cancer delas sedan in i ett antal olika 
undergrupper. De olika cancerformerna benämns beroende på vilken del i kroppen som är 
drabbad, exempel prostatacancer eller bröstcancer (Socialstyrelsen, 2009). Cancer orsakas 
antingen av ärftliga faktorer eller livsstilsfaktorer, till exempel, rökning, alkoholvanor, kost, 
infektion, strålning, kemiska ämnen eller inaktivitet i vardagen. Många av dessa faktorer kan 
vi som individer själva vara med och påverka genom att ta kontroll över vår egen hälsa. 
Däremot finns faktorer som vi inte kan påverka, till exempel arv, hormoner, kemiska ämnen i 
omgivningen (Schjölberg, 2003).  

 

När cancer uppkommer sker en förändrad celldelning vilket leder till en okontrollerad delning 
av cellen som i sin tur bildar tumörer (Collins, 2008). En tumör kan sen vara godartad 
(benign) eller elakartad (malign). Skillnaden mellan godartad och elakartade tumörer är att 
den godartade tumören ofta är harmlös men kan i vissa fall bli livshotande på grund av dess 
lokalisation i kroppen, exempel i hjärnan. De godartade kan även växa och bli stora, men de 
tränger inte in i andra vävnader. Däremot fortsätter elakartade tumörer att växa ohämmat och 
kan invadera kringliggande vävnader samt organ, detta anses livshotande och individen som 
drabbats kan riskera att avlida om inte behandling ges (Brehmer-Andersson, 2011).  

 

Det är vanligt att de som drabbas av cancer lider av allmänsymtom som, trötthet, feber, 
viktnedgång och aptitlöshet (Strang, 2004). Cancer diagnostiseras beroende på symtom och 
var cancern sitter. Vanligast görs detta med olika röntgen undersökningar och vävnadsprover. 
Detta kan kompletteras med blodprover eller endoskopier. Behandlingen inleds sedan 
beroende på diagnos. De vanligaste formerna av behandling är, operation, cellgiftsbehandling, 
strålbehandling, hormoner eller en kombination av flera av dessa. Behandlings metoderna kan 
medföra olika biverkningar som exempel kan anges; håravfall, illamående, kräkningar, smärta 
i kroppen, hudbesvär, infektioner och tarmbesvär. Dessa kan upplevas som ett stort lidande 
för patienten (Nilbert, Jerkeman & Engellau, 2011; Strang, 2004).  

 

Mötet 
Vi människor har en naturlig tendens till att skapa relationer tillsammans i mötet med andra. 
Det goda mötet inkluderar ett ideal av vård och lyhördhet mot varandra genom att samtidigt 
känna en kraft i den mänskliga kontakten och samhörigheten. (Iranmanesh, Axelsson, 
Sävenstedt & Häggström, 2009). Vidare beskriver Björck och Sandman (2007) att genom den 
mänskliga samhörigheten kan relationen mellan sjuksköterska och patient uppstå i varje möte 
oavsett tidsaspekt. I mötet mellan sjuksköterska och patienten handlar det om att skapa ett 
vårdande möte. (a.a.). Sjuksköterskan bör förstå att det handlar om att stödja patientens 
hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Ett vårdande möte handlar om tillit där patienterna får en möjlighet att använda sin egen 
livskraft. Detta möte kan innebära att patienterna får utrymme att utrycka tankar och oro 
vilket medför att patienten känner sig bekräftade och delaktiga. I ett vårdande möte ska bägge 
parter känna att de kan delta på ett naturligt och bekvämt sätt. Då kan mötet bli en tillgång på 
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vägen i kampen mot sjukdomen och ovissheten om framtiden (Källerwald, 2007). Livskraften 
som kan skapas i mötet med sjuksköterskan ger patienten ett perspektiv på sin egen hälsa och 
som sedan kan användas som resurs och samtidigt ger nya möjligheter till utveckling hos 
patienten. I ett vårdande möte kan patienten känna energi, vilket bidrar till ökad styrka för att 
leva vidare och möta sjukdomen. Dessa patienter kan genom ett vårdande möte uppleva 
välbefinnande som i sin tur leder till att patientens hälsoprocess främjas (a.a.) 

 

Det är när människorna ses som subjekt i mötet som mötet blir vårdande. När sjuksköterskan 
gör patienten delaktig i mötet upplever patienten sig som unik och får en känsla av att vara 
betydelsefull, oberoende av sjukdom och ålder. Patienten kan vid ett vårdande möte använda 
sig själv som resurs i sin egen hälsoprocess om sjuksköterskan kan ta fram patientens inre 
styrka genom att visa att patienten är unik och inte ett objekt. Det mänskliga värdet med att 
vara människa ligger i att vara en människa inte en sjukdom. Patientens välbefinnande på väg 
mot hälsa kan bli stoppat om sjuksköterskan inte kan få fram patientens styrka eller livskraft. 
Om patientens livskraft inte får komma fram i det vårdande mötet ställer patienten sig i ett 
passivt mottagande av vård, vilket medför att patienten har svårt för att påverka sin egen vård 
och hälsoprocess. Detta leder till att patienten objektifieras och det i sin tur leder till ett icke 
vårdande möte (Källerwald, 2007). 

 

Vårdrelation 
Grunden i en vårdande relation är det mellanmänskliga samspelet, där vi utvecklas 
tillsammans som människor. Därför har relationen mellan sjuksköterskan och patienten en 
betydelsefull del av vårdandet (Wiklund, 2003). Vårdrelationen är tänkt att vara 
hälsobringande och är därför kärnan för god omvårdnad, där den möjliggör växt och 
utveckling hos både patient och vårdare. För att kunna skapa en god vårdrelation krävs det att 
sjuksköterskan har ett professionellt samt reflekterande förhållningssätt med fokus på 
patienten och dennes behov av vård och detta gör sjuksköterskan genom god kunskap och 
erfarenhet. I vårdrelationen ligger ansvaret hos sjuksköterskan, det innebär att sjuksköterskan 
inte ska agera för egen vinnings skull och inte belasta patienten med sina egna känslor och 
tankar. Det viktigt att visa patienten respekt genom att låta denne behålla sin integritet.  
(Björck & Sandman, 2007; Wiklund, 2003). För att en vårdrelation ska vara möjlig måste 
både sjuksköterskan och patienten vara delaktiga. Sjuksköterskan är vägvisare för patienten i 
den vårdrelationen de skapat tillsammans och där ges utrymme för medlidande, närvaro och 
omsorg. (Björck & Sandman, 2007). Det är viktigt att komma ihåg att sjuksköterskan har en 
större makt och ett större ansvar i relationen. Genom denna goda vårdrelation blir mötet 
vårdande och en positiv och stark relation utformas (Wiklund, 2003). 

 

Hälsa 
Hälsa beskrivs enligt Dahlberg & Segesten (2010) som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande. När en människa drabbas av sjukdom eller lidande söker 
människan vård för att återfå och behålla sin goda hälsa. Därför är det viktigt att 
sjuksköterskan ser till patientens hälsoprocess genom att lindra lidande, stärka och stödja 
välbefinnande (a.a.).  Hälsan är inte något som är konstant utan hälsan är relativ till 
människans aktuella livssituation vilket innebär att den är integrerad med den personliga 
livsvärlden. Att drabbas av en obotlig sjukdom kan upplevas som en rubbning av livsvärlden 
med en avsaknad av hälsa. Även om en individ upplever sig vara frisk kan upplevelsen av att 
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ha hälsa försvagas om livet saknar mening (Dahlberg & Segesten, 2010). Dahlberg & 
Segesten (2010) beskriver begreppet livskraft som en central del i upplevelsen av att ha hälsa. 
Livskraft beskrivs som en känsla av välbefinnande som förhåller sig till både sårbarhet, frihet, 
bestämdhet och obestämdhet. För att kunna leva våra liv med hinder och möjligheter måste vi 
äga livskraft, denna livskraft ger oss möjligheten att genomföra både små och stora livsprojekt 
(a.a.). När vi upplever hälsa och mår bra är vi uppmärksamma inför världen. Med livskraften 
som grund utgår vi från oss själva mot livet och alla dess projekt. I detta tillstånd är vi nöjda 
med existensen, levandet och varandet. Det är vid förlusten av livskraft som sjukdom visar sig 
(Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Tidigare forskning 
Tidigare forskning visar hur viktig en god vårdrelation är, men att vårdrelationen kunde 
upplevas både positiv och negativ av patienterna i möten med sjuksköterskan. Iranmanesh et 
al. (2009) menar att en vårdrelation är det mest betydelsefulla för patienter som drabbats av 
cancer. Vidare beskrivs att en god relation bygger på att det är viktigt för sjuksköterskan att 
förstå patienternas upplevelser av vad ett vårdande möte är. Därför är det viktigt att 
sjuksköterskan försäkrar sig om att vården som ges utgår från patientens behov (Liu, Mok & 
Wong, 2006).   

  

Brataas, Thorsnes och Hargie (2009) beskriver att sjuksköterskorna borde se till patientens 
livsvärld genom att lyssna på patientens erfarenheter av dennes sjukdom. Använder sig 
sjuksköterskan av ett patientperspektiv i mötet kan detta leda till att patienten få ökad kunskap 
om sin egen sjukdom och därmed känna en ökad styrka att påverka sin egen hälsoprocess.  
Det finns dock forskning som säger att sjuksköterskor inte visar lika mycket uppmärksamhet 
mot patienters psykiska påfrestningar utan lägger vikten på att diskutera patientens optimala 
vårdprocess med fokus på sjukdomsförloppet och alternativen av behandling för patienterna 
(a.a.). 

 

Patienterna upplevde en frustration när det inte fanns kontinuitet i vården som till exempel att 
de inte fick träffa samma sjuksköterska mer än en gång. Detta ledde till att patienterna fick 
upprepa sin hälsosituation varje gång de träffade en ny sjuksköterska. Detta medförde också 
att patienterna kände att de fick för mycket ansvar över sin egen vård på grund av för lite 
information. Patienterna upplevde kontakten med sjuksköterskan som begränsad och det 
medförde en känsla av minskad delaktighet i den egna vården (Fincham, Copp, Caldwell, 
Jones & Tookman, 2004). Björck och Sandman (2007) menar att sjukvården idag har 
förändrats vilket lett till kortare vårdtider och kortare möten mellan sjuksköterskor och 
patienter vilket gör deras möten ytligare. Detta i sin tur leder till ett ökat lidande och minskat 
välbefinnande för både patient och sjuksköterska.  

 

PROBLEMFORMULERING 
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Enligt Socialstyrelsen (2009) lever 385 000 svenskar med cancer och var tredje svensk 
kommer någon gång att drabbas under sin livstid.	  För de personer som drabbas av cancer 
förändras livet drastiskt och deras livsvärld kommer aldrig att bli sig lik. Det är viktigt att som 
sjuksköterska ha kunskap om hur denna patientgrupp upplever möten i vården för att kunna 
medverka till vårdande möten där lidande kan lindras och välbefinnande stärkas. (Wiklund, 
2003).  Om livskraft skapas medför detta en potential som gör att patienter får kraft att orka 
kämpa. Vårdande möten kännetecknas av den mänskliga helheten som ger patienter resurser 
och möjligheter att nyttja sina egna inre krafter (Källerwald, 2007). 

 

Relativt lite forskning inom cancerområdet beskriver patienters upplevelser av mötet. Tidigare 
forskning är mer inriktad på hur tiden i vården inte räcker till för varken sjuksköterskor eller 
patienter. Vården ger inte tillräckligt med tid för att en patient och en sjuksköterska ska kunna 
skapa en god vårdrelation tillsammans så att deras möte blir vårdande. Författarna önskar 
inför det kommande arbetet som allmän sjuksköterska få djupare kunskap om hur patienter 
med cancer upplever mötet med sjuksköterskan för att vårdande möten ska kunna skapas.  De 
frågeställningar författarna vill ha svar på är: Vad påverkar om mötet med sjuksköterskan 
upplevs som ett vårdande möte eller inte? Vad upplevs som ett välbefinnande eller ett 
lidande? 

 

SYFTE 
	  

Syftet med studien var att belysa hur patienter med cancer upplever mötet med 
sjuksköterskan.  

 

METOD 
 

Författarna valde att använda en kvalitativ ansats där självbiografier utgjorde datamaterialet. 
Den kvalitativa ansatsen ansågs lämplig då en djupare förståelse för olika människors 
upplevelser söktes (Forsberg & Wengström, 2008).  Materialet till studien i form av 
självbiografierna ansågs lämplig då de ger en bild av hur patienter med cancer upplever sin 
livsvärld och delar av den (Dahlborg Lyckhage, 2006).  

 

Urval 
Bekvämlighetsurval har används i denna studie för att få fram ett urval som uppfyller 
urvalskriterierna. Ett bekvämlighetsurval är det material som är lättast att tillgå (Polit & Beck, 
2012). Inklusionskriterierna för de självbiografier som valdes var att det skulle vara skrivna 
av personer som vårdats i Sverige och skulle vara diagnostiserade med elakartad cancer. 
Självbiografierna skulle beskriva den första tiden efter att författaren till biografin fått 
diagnosen cancer. Författaren till självbiografin skulle ha skrivit boken själv och inte ha 
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någon medförfattare. Självbiografierna skulle vara publicerade inom de senaste tio åren. 
Böckerna skulle vara skrivna av vuxna personer, över 18 år. Författarna till självbiografierna 
skulle inte ha någon annan långvarig sjukdom innan cancerdiagnosen. 

 

Datainsamling  
Självbiografierna söktes i Libris som är ett nationellt bibliotek utifrån syftet.	  Sökningen 
gjordes med sökorden; patient, biografi och cancer. Till vår hjälp med sökorden hade vi en 
bibliotekarie från universitetets bibliotek Växjö/Kalmar för att göra sökningen relevant för 
syftet. Detta eftersom bibliotekarierna har en större kännedom om databaserna och sökningen 
blir mer effektiv (Forsberg och Wengström, 2008). Andra sökord som prövades var relation 
och vårdrelation men dessa gav inte några träffar. Sökningen gav 131 träffar varav 76 var 
skrivna de senaste tio åren. Av dessa valdes en bok ut genom ett bekvämlighetsurval samt att 
den uppfyllde de ovanstående angivna inklusionkriterierna. En sökning med avgränsning via 
”Mina bibliotek” till enbart Linnéuniversitetets bibliotekskatalog gjordes och då fick vi 58 
träffar varav 30 av dem var från de senaste tio åren. Efter att ha läst de sammanfattningar 
valdes åtta böcker ut som stämde med studiens syfte. Efter att ha läst dem översiktligt valdes 
fyra av dem bort. Två av självbiografierna beskrev inte mötet med sjuksköterskan och två av 
dem var skrivna av anhöriga.  De övriga fyra lästes och visade sig uppfylla urvalskriterierna 
och var relevanta mot syftet (se bilaga 1.). Sammanlagt valdes fem självbiografier ut. De fem 
självbiografierna var skrivna av kvinnor och bestod av fyra olika elakartade cancerformer. En 
sökning gjordes sedan i universitetsbiblioteket Växjö/Kalmar för att kontrolla om böckerna 
fanns tillgängliga för utlåning. En av dessa böcker fanns inte tillgänglig på 
universitetsbiblioteket varför författarna vände sig till stadsbiblioteket för att låna. Tre av 
böckerna lånades på universitetsbiblioteket. Den sista boken fanns inte tillgänglig på något 
bibliotek i Växjö och köptes därför in (se bilaga 2).  

 

Dataanalys 
En kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmans (2004) har använts på manifest 
nivå. Den manifesta innehållsanalysen är bra att använda vid analys av ett stort material, i 
detta fall självbiografier. Den manifesta innehållsanalysen innebär att forskaren analyserar 
utifrån det synliga och tydliga i texten till skillnad från en latent innehållsanalys där forskaren 
analyserar den djupa och bakomliggande meningen med texten (Graneheim & Lundman, 
2004). Analysens tillvägagångssätt, se bilaga 4.  

 

Båda författarna läste först samtliga självbiografier, detta för att få en helhetsbild av 
materialet. Därefter reflekterade författarna tillsammans över den helhetsbild de fått. 
Meningsbärande enheter plockades ut av författarna var för sig. Därefter jämförde vi dessa 
med varandra för att se om det fanns likheter och skillnader. Det visade sig att det flesta 
meningsbärande enheterna var lika. Därefter kondenserade författarna tillsammans de 
meningsbärande enheterna till koder, utan att de förlorade sin mening. De koder som 
framkom speglade de kondenserade meningsenheterna som en kortfattad beskrivning. Av 
dessa koder bildade sedan författarna gemensamt under noggrann övervägning kategorier och 
underkategorier som relaterade mot innehållet på en beskrivande nivå utan att någon 
upplevelse hamnade utanför någon kategori (se bilaga 3). Meningen med en dataanalys är att 
organisera, strukturera, sammanställa och hitta innebörden i insamlad data (Polit & Beck, 
2012). 
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Författarnas förförståelse 
Wiklund (2003) beskriver begreppet förförståelse och hur det grundar sig på hur vi genom 
tidigare erfarenheter och upplevelser uppfattar något i världen. Den kropp vi är och lever i, är 
också en del av den verklighet som vi förhåller oss till. Vi har alltid ett samspel med vår 
omvärld, och har genom såväl tidigare erfarenheter och tankar som förväntningar på vad som 
kommer eller kan hända, här nu och i framtiden. Detta kan påverka vårt sätt att förstå eller 
uppfatta verkligheten och får då en betydelse för hur vi tänker, känner och handlar i varje 
enskild situation. Detta gör att varje människas subjektiva upplevelser och tankar blir unika. 
Därför kan aldrig en människa vara eller förhålla sig objektivt till världen (a.a.). Den 
förförståelsen författarna har inför studien är de egna erfarenheterna av att en av författarna 
har arbetat som undersköterska på en onkologisk vårdavdelning och båda författarna har 
erfarenhet som närstående till person som drabbats av cancer.  

 

Etiska överväganden 
I studien användes självbiografier. Helsingforsdeklarationens (2008) principer för all 
medicinsk forskning innebär att skydda liv, hälsa, värdighet, integritet och personliga 
uppgifter. Författarna till självbiografierna har redan valt att publicera sina böcker och därmed 
har författarna valt att ge ut information om sina liv och upplevelser. Författarna till denna 
studie har utgått från Helsingforsdeklarationen (2008) och tagit etiska aspekter i beaktning 
men var inte skyldiga till att skydda patienternas identitet. Författarna till självbiografierna har 
själva utryckt att de önskar att böckerna ska kunna hjälpa andra som lever eller levt i samma 
situation. Detta sågs därför inte som ett etiskt hinder att använda dessa självbiografier. 
Informationen i böckerna respekterades däremot av författarna till denna studie genom att 
återge de självbiografiska upplevelserna så korrekt som möjligt.  

 

RESULTAT 

 

Resultatet av analysen presenteras i två huvudkategorier med tillhörande underkategorier. 
Huvudkategorierna beskrev patienternas upplevelse av mötet med sjuksköterskan. 
Kategorierna redovisas överskådligt i tabellen nedan. 

 

Huvudkategori Underkategori 
Upplevelsen av ett välbefinnande - Empati och omsorg i vårdrelationen 

- Trygghet i vården 
- Tröst och stöd, att få dela med sig 
- Glädje och humor tillsammans 

Upplevelsen av ett vårdlidande - Vanmakt 
- Brist på delaktighet 
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Upplevelsen av ett välbefinnande 

 

Empati och omsorg i vårdrelationen 
Det var viktigt för patienterna att skapa en god relation i mötet tillsammans med 
sjuksköterskan för att finna välbefinnande och känna sig fri från sjukdom. Patienterna 
upplevde det som empatiskt när sjuksköterskan inte bara vårdade dem utan samtalade och såg 
patienterna som en unik individ. De upplevelser som ansågs vara värdefulla för patienterna i 
mötet med sjuksköterskan var: omtanke, hjälpsamhet, uppmärksamhet och förståelse. 
Sjuksköterskorna beskrevs som omsorgsfulla och godhjärtade när de visade förståelse för de 
känslor som väcktes inom patienterna. Patienterna upplevde omsorg från sjuksköterskan när 
hon utförde omvårdnadsgärder som patienten önskade och behövde och det innebar bland 
annat att de gav patienterna rena kläder och hade tid till att vara med på deras promenader. 
”En sköterska, som jag alltid kommer att vara evigt tacksam emot, tog hand om mig på allra 
bästa sätt man kan tänka sig” (Sjöberg, 2011, s.9). 

 

Genom försiktighet och följsamhet i vårdrelationen visade sjuksköterskan en omtanke som 
patienterna uppskattade och värderade högt. Försiktigheten och följsamheten beskrevs som en 
viktig del i mötet. Patienterna upplevde omsorg när denna försiktighet följde dem genom hela 
vårdtiden. ”Systern kommer in med ställningen, hon har som vanligt lagt en grön duk över 
påsarna med cellgifter så att jag ska slippa se dem. Slippa få den där avskyvärda 
äckelkänslan i munnen, kroppen och hela sinnet” (Darell, 2010, s.22). Ett exempel kan anges 
när en sjuksköterska visade en patient omsorg genom att ta med sig matvaror som patienten 
önskat men inte fått av annan personal på avdelningen för det var för dyrt att servera. Hon 
uttryckte sig kortfattat så här ” – ÄNGEL!!!” (Sjöberg, 2011, s.28). Patienterna upplevde 
empati när sjusköterskan var respektfull och lyhörd gentemot deras anhöriga. 

 

Trygghet i vården 
Det upplevdes en större trygghet på vårdavdelningen med sjuksköterskorna som jobbade natt. 
Patienterna uttryckte att det inte var något fel på dagpersonalen men de kände och upplevde 
att det var mer stressigt dagtid. På natten hade sjuksköterskorna mer tid till att ta hand om 
dem och ge den trygghet de kände sig behöva. ”Jag lärde känna dessa natten änglar mer än 
jag lärde känna de sjuksköterskor som skötte om mig på dagarna” (Höglund, 2012, s.93). 
Under vårdtiden upplevde patienterna en stor oro och ångest över sin sjukdomssituation men 
kände att sjuksköterskan fanns tillhands. Genom att sjuksköterskan var lyhörd till patientens 
önskemål och inte gjorde något mot. Det upplevdes som en trygghet när sjuksköterskan tog 
ansvar för patienterna när de själva inte visste hur de skulle hantera sin livssituation. ”Nu 
visste jag att inget ont skulle hända mig mer. Nu var jag trygg” (Höglund, 2012, s.118). 

 

Patienterna upplevde att sjuksköterskorna hade en stor kunskap om omvårdnad och var 
pålästa om hur medicinerna skulle ges vilket ingav trygghet.	  Sjuksköterskorna försökte 
förklara noggrant och svara på deras frågor.	  Vilket också skapade trygghet hos patienterna.	  
”Personalen gick igenom allt med mig, hur säkert det var och vilka noggranna tester som 
gjordes” (Sjöberg, 2011, s.28).  



9	  
	  

Tröst och stöd, att få dela med sig 
Patienterna upplevde stöd i mötet med sjuksköterskan när hon tog sig tid till att förmedla 
kontakt med stödpersoner från olika cancerföreningar. Detta gjorde sjuksköterskorna för att 
de ansåg att patienterna behövde ett stöd utöver det stöd patienterna fick ifrån sjuksköterskan 
under vårdtiden. Detta engagemang upplevdes väldigt positivt av patienterna. De upplevde 
också stöd när sjuksköterskan tog sig tid till att lyssna på patienterna när de sökte kontakt och 
behövde prata. I dessa möten upplevde patienterna att de fick dela med sig av sin inre smärta. 
”Så skönt att ha någon att dela den inre smärtan med” (Tiger, 2010; s.17). Den mänskliga 
beröringen hade betydelse i tröstandet, så som handsmekningar och omfamningar. Dessa 
handlingar medförde att patienterna kände sig sedda och bekräftade, det ledde ofta till att de 
vågade dela med sig av inre känslor som annars var svåra att hantera. Patienterna upplevde 
tröst och stöd när sjuksköterskan kunde stärka dem genom att påtala deras styrkor och goda 
egenskaper. Detta medförde känslor av välbefinnande och livskraft. ”Systern tar min hand 
och sätter sig bredvid mig. Tröstar mig, säger att gråten måste få komma. Talar om hur stark 
jag är och hur mycket jag kämpar” (Darell, 2010; s.22). 

 

Glädje och humor tillsammans  
I självbiografierna framkom det att patienterna upplevde välbefinnande när sjuksköterskorna 
visade glädje och hade humor. Patienterna upplevde med tiden på sjukhuset att sjukdomen 
blev lättare att hantera när sjuksköterskorna hade humor och de kunde skämta tillsammans. 
Detta för att patienterna upplevde en förlorad kontroll över sitt liv och de visste att döden 
lurade runt hörnet. Upplevelsen av välbefinnande ökade hos patienterna när sjuksköterskan 
fick dem att tänka på något gladare och positivare genom att sjuksköterskan gav patienterna 
komplimanger som exempel att de passade bra i sina kläder eller säga hur fina patienterna var. 
Patienterna upplevde även glädje när sjuksköterskorna gjorde det där lilla ”extra” för dem. 
”Vi går till sköterskan med mitt bröst. Hon lägger det i en riktigt fin ask // som Eva bär stolt 
på” (Tiger, 2010, s.50). Det framkom att patienterna upplevde glädje när de såg att 
sjuksköterskorna visade ett varmt och öppet kroppsspråk i det vårdande mötet. När 
sjuksköterskan log och inte gömde sitt ansikte utan alltid var framåt, positiv och hade nära till 
skratt. Patienterna upplevde att sjuksköterskorna hade fin personlighet med stort hjärta som 
innehöll både värme och mycket humor. ”Ögonen börjar rinna, det kliar i gommen och 
smaksinnet far sin kos! Vi skrattar åt det sköterskorna, andra patienter och jag. Vilken bisarr 
humor!” (Målevik, 2011; s.31). 

 

Upplevelsen av ett vårdlidande 

 

Vanmakt 
Patienterna beskrev många gånger sina upplevelser av vanmakt, maktlöshet och hjälplöshet i 
vården och mötet med sjuksköterskorna. Detta medförde att patienterna fick genomgå 
situationer som upplevdes obekväma och känslan av maktlöshet, rädsla och otrygghet 
uppstod. När beslut togs mot patienternas vilja ledde det till förlorad kontroll över sin 
livssituation vilket även orsakade frustration, hjälplöshet och ett ökat lidande för patienten. 
Det uppstod händelser i vården där patienterna helt fick överlämna sig åt situationen och 
överlåta sitt liv åt sjuksköterskans, vilket gav en känsla av förlorad makt över sitt eget liv. 
”Någon tycker att jag ska sätta mig i den och jag går motvilligt med på det. // jag har cancer 
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och då kanske man måste åka rullstol, inte vet jag men jag överlämnar mig åt situationen” 
(Darell, 2010, s.15-16). 

 

När patienterna var så pass sjuka att de förblev sängliggande upplevde de en hjälplöshet och 
hade uppskattat om sjuksköterskan visat förståelse för situationen, visat hänsyn och gett dem 
uppmärksamhet. Istället förblev de utelämnade då sjuksköterskan ignorerade dem och 
passerade rummet. ”Utanför hytten gick sjuksköterskor och undersköterskor fram och tillbaka 
utan att ägna mig en blick” (Höglund, 2012, s.233). Vårdlidande kunde uppstå när patienterna 
i mötet med sjuksköterskan upplevde brist på empati eller irritation från sjuksköterskan. 
Patienterna upplevde sig helt enkelt maktlösa i vissa situationer.	  ”Sköterskan tar vattnet ifrån 
mig, hennes totala avsaknad av empati gör mig lite irriterad” (Darell, 2010, s.33). 

 

Ett vårdlidande som framkom var att patienterna flertalet gånger kände sig som objekt i mötet 
med sjuksköterskan. I mötet samtalade sjuksköterskorna respektlöst över patientens ”huvud” 
och tog sig inte tid att se dem som unika individer. Som exempel kan anges var när en av 
patienterna hörde hur sjuksköterskorna talade om hur de inte ville möta henne. Sköterskorna 
talade om hur hemskt och jobbigt det var och sa att de inte klarade av att bemöta henne. 
Patienten beskrev hjälplösheten så här efter upplevelsen; 

 

Det var jag som hade råkat ut för det grymma ödet. Varför just jag? // Jag sätter mig på sängkanten 
och låter en våg av självömkan svepa över mig. Mina tårar verkar ha tagit slut // Jag slår på 
sängkanten. Först lite försiktigt sen allt hårdare. Förbaskade sängar och förbaskade cancer. Jag 
hatar er. (Tiger, 2010, s. 16-17) 

 

Brist på delaktighet 
Patienterna upplevde flertalet gånger brist på delaktighet i mötet med sjuksköterskan. 
Upplevelserna beskrevs som att inte räcka till, att inte få en möjlighet till att påverka eller ta 
beslut tillsammans med sjuksköterskan. De kände att de fick oklar och otillräcklig 
information, och upplevde en utebliven delaktighet i sin egen vård. Sjuksköterskorna valde att 
ge mer information över telefon än genom ett möte tillsammans med patienten. På så sätt 
uppfattade patienterna att mycket information försvann och upplevde sig bortglömda av 
sjuksköterskan. Önskade patienterna mer information fick de själva ta kontakt vilket 
upplevdes frustrerande efter att tidigare haft återkommande personliga möten med 
sjuksköterskorna. De kände sig inte längre delaktiga i den fortsatta behandlingen eller 
kontrollerna. Brist på delaktighet upplevdes även när sjuksköterskorna använde sig av 
medicinsk terminologi vilket patienterna inte kunde relatera till eller förstå. 

 

Patienterna upplevde psykisk smärta när sjuksköterskorna inte lyssnade eller tog till vara på 
deras information och tidigare erfarenheter. Vilket medförde att patienterna även kunde 
uppleva fysisk smärta. Som exempel kan anges när en PVK (perifer venkatet) skulle placeras i 
armen och sjuksköterskan inte lyssnade på patientens tidigare erfarenheter. Patienten 
upplevde sig inte vara delaktig i sin egen vård. 
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Och med nålen under huden sökande efter ådern börjar jag blir irriterad. Det är inte skönt och det 
sticker och svider flera gånger. Jag ber att hon ska sticka mig igen för det sökandet vill jag inte vara 
med på. // Hon vill inte försöka där igen utan vill sticka mig på handen vilket är ännu värre tycker jag. 
(Darell, 2010, s.119-120) 

 

DISKUSSION 

 

Studiens syfte var att belysa cancerpatienters upplevelser av mötet med sjuksköterskan. 
Självbiografier användes som datamaterial för att få fram patienternas upplevelser. Genom 
självbiografierna fick författarna tillgång till patienternas unika livsvärld. I resultatet framkom 
upplevelsen av att ett vårdande möte var en viktig del i patienternas tillfrisknande. Den goda 
vårdrelationen medförde att ett välbefinnande kunde upplevas. I möten med sjuksköterskan 
kan patienten även uppleva ett lidande med känslor av vanmakt och brist på delaktighet vilket 
medförde att mötet gav ett vårdlidande.  

 

Metoddiskussion 
Studiens syfte var att få fram patienternas upplevelser i mötet med sjuksköterskan. Därför 
anser författarna att en kvalitativ ansats är den mest lämpade metoden att använda. 
Insamlingen av data gjordes utifrån fem självbiografier där författarna till böckerna skulle ha 
varit drabbade av någon form av elakartad cancer. Genom att använda självbiografier ges 
beskrivningar av patienternas upplevelser (Forsberg & Wengström, 2008) och då författarna 
vill åt patienternas unika livsvärld är detta en lämplig metod. Då självbiografierna är skrivna 
av patienterna själva kan de välja vilken information boken ska innehålla vilket kan medföra 
att viktiga händelser och upplevelser utelämnas. Detta anser författarna kunna påverka 
studiens resultat. Två andra metoder som hade kunnat användas är att intervjua patienter som 
drabbats av cancer eller att använda sig av vårdvetenskapliga artiklar. Författarna valde att 
inte intervjua patienter då de anser sig inte ha tillräckligt med kunskap inom intervjuteknik, 
vilket skulle kunna medföra ett lidande för patienten. Även Helsingforsdeklarationen (2008) 
säger att forskning inte ska genomföras av personer som saknar lämplig utbildning och 
kvalifikationer inom området. Enligt Etikkommittén Sydost (2012) måste ett etiskt beslut 
finnas för att få lov att intervjua patienter, vilket dels kostar pengar och dels tar lång tid att 
ansöka om. Det är heller inte tillåtet att som student i grundutbildningen intervjua patienter. 
Därför valde författarna att det var för dyrt och tog för lång tid då studiens genomförande är 
tidsbegränsad samt är det var mer bekvämt att använda sig av självbiografier som material 
istället för att via patientföreningar söka individer som vill delta i en intervju. Författarna 
valde även att utesluta vårdvetenskapliga artiklar då de anser att dessa redan är bearbetade en 
gång tidigare och då inte anses svara an på syftet utifrån patienternas unika upplevelser.  

 

Enligt Dahlberg (1997) ökar tillförlitligheten i en studie om forskningsprocessen är tydligt 
beskriven och att den stärks om delar av analysen gjorts gemensamt av författarna. Vidare 
beskriver Dahlberg (1997) att trovärdigheten ökar om resultatet beskriver det som 
ursprungligen var avsett att beskriva. Lundman och Hällgren Graneheim, (2008) belyser att 
överförbarheten i en studie är om resultatet är överförbart till andra grupper eller situationer. 
Författarna anser att studiens resultat är tillförlitligt och trovärdigt då tillvägagångssättet är 
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tydligt beskrivet och resultatet beskriver det som var avsett att beskrivas.	  Genom att följa de 
olika stegen i analysmetoden och har en förståelse för materialet samt att inte utesluta data i 
analysprocessen ökar tillförlitligheten i studien (Dahlberg, 1997). 

 

Beslutet att använda bekvämlighetsurval innebär för studien att de självbiografierna som 
fanns tillgängliga valdes. Författarna anser att detta var den bästa urvalsmetoden då tiden var 
begränsad. Därför hämtades böckerna från Universitetsbibliotek Växjö för att underlätta 
åtkomsten. En självbiografi valdes att köpas in, även detta för att underlätta åtkomsten och för 
att få tillgång till boken på ett bekvämt sätt. Genom att gå tillväga på detta sätt kan resultatet 
dock vara påverkat då eventuellt andra självbiografier med relevant information kan vara 
uteslutna. Ett tillräckligt stort antal självbiografier anses vara hittade för att få ett trovärdigt 
resultat. Anledningen till att studien inte avgränsades till en form av cancer var att få ett 
bredare perspektiv på studien. Det breda perspektivet framkom då för att författarna valt fem 
självbiografier med fyra olika cancerformer; bukspottkörtel, bröst, livmoderhals- och 
lymfkörtelcancer. Med dessa fyra cancerformer anser författarna att resultatet fick ett bredare 
perspektiv. Författarna anser att resultatet kan bli annorlunda om alla självbiografierna var 
avgränsade till en cancerform. Ett annat inklusionskriterie var att författarna till 
självbiografierna skulle vara vuxna personer över 18 år. Detta för att ungdomars och vuxnas 
upplevelser kan vara olika. Författarna till självbiografierna skulle inte lida av någon annan 
långvarig sjukdom innan sin cancerdiagnos. Då ingen av patienterna led av en annan sjukdom 
tror vi att resultatet blir mer trovärdigt då vi endast fått fram varje patients unika upplevelser i 
sitt möte med sjuksköterskan.  

 

I avgränsningarna finns inga restriktioner på att det ska vara en man eller kvinna som var 
författare till självbiografierna. Självbiografierna som valdes bestod endast av kvinnliga 
författare. Detta för att de uppfyllde inklusionskriterierna. Dock anser författarna till studien 
att detta kan ha påverkat resultatet då endast kvinnors perspektiv finns med på upplevelserna, 
samt att några av de cancerformer som beskrivs är typiskt kvinnliga till exempel bröstcancer. 
Detta gör att resultatet inte blir överförbart till både kvinnor och män, men författarna till 
studien anser även att män kan förstå och känna igen sig i resultatet. Ett överförbart resultat 
var inte heller avsikten då det inte anses möjligt på grund av patienternas unika upplevelser av 
mötet med sjuksköterskan. Ett annat inklusionskriterie var att patienterna skulle vara drabbade 
av en elakartad cancertumör och inte av en godartad cancer. Författarna tror att upplevelserna 
hade sett annorlunda ut om patienten varit drabbad av en godartad tumör då behandlingen och 
vården ser annorlunda ut för dessa patienter samt att det inte är lika livshotande att drabbas av 
en godartad tumör. Författarna till studien valde, som inklusionskriterie, att ha med den första 
tiden när och efter patienterna fått sina cancerbesked. Detta för att avgränsa mötet med 
sjuksköterskan ytterligare. Författarna tror att resultatet hade sett annorlunda ut om de valt att 
ha med ett senare tidsförlopp i sjukdomen då patienterna blivit mer införstådda med sin 
sjukdom och har bearbetat sin sjukdom.  

 

Analysen av materialet är gjort utifrån Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa manifesta 
innehållsanalys.  Författarna valde att analysera på manifest nivå för att det ansågs mest 
lämpligt till denna litteraturstudie då författarna sökte efter det synliga och konkreta innehållet 
i materialet (a.a.).  Detta var första gången författarna använde metoden, och i början kändes 
kategoriseringen svår då det var mycket material att analysera. Efter att ha arbetat med 
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materialet fick författarna en förståelse för arbetets tillvägagångssätt vilket gjorde analysen 
enklare. Båda författarna läste de fem självbiografierna var för sig för att få en övergripande 
förståelse för materialet. När självbiografierna för andra gången lästes markerades 
meningsbärande enheter ut av författarna var för sig i böckerna. Genom att båda författarna 
läst böckerna enskilt och markerat meningsbärande enheter var för sig och sedan gemensamt 
diskuterat dessa, anser de att resultatets tillförlitlighet ökar. Det kan ses som en svaghet	  att de 
markeringar av meningsbärande enheter som den första författaren satt ut var synliga i 
böckerna när den andra författaren läste boken. Detta kan ha medfört att valet av 
meningsbärande enheter påverkats. Genom att ha diskuterat under analysen anser författarna 
att de kategorier som framkom var relevanta och välarbetade, vilket ses som ett positivt inslag 
i analysarbetet och ökar tillförlitligheten. För att författarnas förförståelse och erfarenheter 
inte skulle påverka resultatet, vilket det kan ha gjort, har de försökt undvika detta genom att 
problematisera och diskutera förförståelsen och erfarenheterna tillsammans.  

 

Citaten som används stärker studiens resultat. Detta anses styrka trovärdigheten i studien 
eftersom det är patienternas egna ord som beskrivs. Studiens resultat anses inte vara 
överförbart till andra grupper men kan gälla för liknande sammanhang. Avsikten med denna 
studie var inte heller att resultatet ska vara överförbart då det inte anses vara möjligt på grund 
av att patienternas unika upplevelser var i fokus. Författarna har strävat efter att vara objektiva 
för att fånga patienternas subjektiva upplevelser vilket stärker trovärdigheten (Dahlberg, 
1997). 

 

Resultatdiskussion 
I studiens resultat framkommer det att alla patienterna upplever att det är viktigt att skapa en 
god vårdrelation tillsammans med sjuksköterskan för att finna välbefinnande. Detta upplevs 
framförallt när sjuksköterskan ser patienten för den unika individ den är och inte som vilken 
patient som helst. Detta beskriver Kvåle (2005) som en grundläggande handling för att skapa 
en god vårdrelation och Austgard (2012) beskriver betydelsen av att etablera en tillitsfull 
vårdrelation mellan sjuksköterskan och patienten. I en vårdrelation handlar det om att bidra 
med ny förståelse av patientens unika behov och deras värderingar för att finna ett 
välbefinnande i sjukdomen.  Genom att skapa denna förutsättning i vårdrelationen ges 
möjligheter för patienten att få ökad livskraft och därmed bättre livsmöjligheter (a.a.). 
Samtidigt beskriver Kvåle (2005) att det finns gräns mellan att skapa en professionell 
vårdande relation och skapa en vänskapsrelation. Om vänskapsrelation blir för privat kan 
patienten uppleva en ångest och oro inför sin död. Patienten blir då orolig att sjuksköterskan 
inte kan behålla den professionella relationen utan vänskapsrelationen tar överhand (a.a.). 
Som framkommer i föreliggande studie upplever patienterna vårdrelationen som en viktig del 
i vården för att uppnå välbefinnande. Är den lika viktig för sjuksköterskan? Sjuksköterskans 
grundmotiv är enligt Björck och Sandman (2007) att vilja en annan människa väl. De menar 
att vårdrelationen ofta ses som kärnan, fundamentet i det vårdandet som bedrivs och i det 
vårdande mötet. Det är således nödvändigt att skapa en god vårdrelation tillsammans med 
patienten för att omvårdnad ska kunna bedrivas (a.a.). 

 

I denna studie visar vårdrelationen att den upplevs som viktigt att sjuksköterskorna visar 
empati, omsorg och trygghet för att den ska upplevas god. Det är värdefullt för patienterna när 
sjuksköterskan visar omtanke, uppmärksamhet, hjälpsamhet och	  ser till den enskilde 
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patientens behov.  Det är i linje med Kvåle (2005) som betonar vikten av att se den enskilde 
patienten och dennes behov. Det är först då som patientens livskraft, styrka och mod kan växa 
(a.a.). Patienterna känner en ökad trygghet i det vårdande mötet när sjuksköterskan innehar 
stor omvårdnadskunskap och medicintekniskkunnande samt att sjuksköterskorna är tydliga 
med den information som ges till patienterna och att de kan besvara deras frågor. Kvåle och 
Bondevik (2008) beskriver att informationen har en stor betydelse för patienterna för att de 
ska känna självkontroll och få ökad kunskap om sin situation. Även Kvåle (2005) beskriver 
att patienterna upplever en ökad trygghet om sjuksköterskan ger patienterna god och tydlig 
information om deras sjukdom, behandling och det praktiska som ska utföras under vårdtiden. 
Patienterna tycker det är viktigt att sjuksköterskan kan föra ett samtal under tiden hon utför de 
tekniska och praktiska åtgärderna som ska göras hos patienten (a.a.).  

 

I föreliggande studie framkommer det att patienterna upplever välbefinnande när 
sjuksköterskan ger tröst och stöd genom att hon tar sig tid till att lyssna på patienterna när de 
söker kontakt och är ledsna. De får dela med sig av sin inre smärta och lidande. Detta 
stämmer väl överens med Roxberg (2005) där det framkommer att tröst till en stor del består i 
att lyssna, att lidandet ska lyssnas in och att tröst utgår från att följa med i hur patienten 
upplever sitt lidande. Det är således viktigt att som sjuksköterska vara tillgänglig och lyhörd 
mot patienterna samt ha förmågan att lyssna och ta del av patientens lidande (a.a.). Dessa 
slutsatser diskuteras även i studien av Varre, Slettebö och Ruland (2011) och stämmer 
överrens med föreliggande studies resultat. Det framkommer även i föreliggande studie att 
patienterna upplever att mänsklig beröring ger ett ökat stöd och minskat lidande. Det är i linje 
med Ozolins (2011) där det framkommer att patienter upplever välbefinnande av mänsklig 
beröring. Det medför att patienterna känner sig sedda och upplever ett välbefinnande. En 
mänsklig beröring kan leda till att patienten vågar öppna upp sig för svåra känslor och dela 
med sig av sin inre smärta (a.a.). Dessa resultat diskuteras och stämmer även väl överrens 
med Baggens & Sandén (2009).  

 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för allmänsjuksköterskor (Socialstyrelsen, 
2005) ska en sjuksköterska kunna möta och vårda patienter i deras sjukdom utifrån deras 
förändrade livsvärld. Trots detta förekommer vårdlidande hos patienterna i den föreliggande 
studien. Vårdlidandet upplevs när sjuksköterskan visar brist på empati och ser patienterna som 
ett objekt. Dessa upplevelser delas med patienterna i Kasén, Nordman, Lindholm och 
Eriksson (2008) där de beskriver att sjuksköterskor saknade förmågan att se patienterna 
utifrån deras livsvärld, utan såg patienterna som objekt. Det resulterar i känslor som avsaknad 
av empati, irritation och ilska. Dessa upplevelser bygger på sjuksköterskans bemötande och 
agerande i mötet. Vården utgår inte från patienternas behov, begär och de blev inte förstådda 
samt bemötta som unika människor (a.a.). Vidare beskriver Kasén et al. (2008) att patienterna 
inte blev tillfrågade angående beslut som togs gällande deras egen vård. Ofta upplevs en 
utebliven medverkan att kunna påverka sin egen vård. Detta medför att patienterna kände en 
maktlöshet och frustration gentemot sjuksköterskan. Vilket stämmer överrens med 
föreliggande studie. Däremot i studien av Kvåle och Bondevik (2008) beskriver patienterna 
att de ofta blev informerade och tillfrågade om beslut som togs gällande deras egen vård, att 
de fick vara med att påverka sin vård och komma med sina egna tankar, vilket leder till att 
patienterna känner sig respekterade och upplever att sjuksköterskan lyssnade på dem.  

 



15	  
	  

I Kasén, Nordman, Lindholm och Eriksson (2008) framkommer vårdlidandet som det onödiga 
lidandet. Det är i relationen till sjuksköterskan patienten erfar vårdlidande och det är i denna 
relation av ett icke vårdande möte patienten upplever sig kränkt, straffad eller övergiven. Att 
patienten få vara med att påverka sin vård, vara delaktiga i sin hälsoprocess gör att patienten 
känner ett ökat välbefinnande (Källerwald, 2007). Vilket det finns en brist av i föreliggande 
studie, där patienterna upplever en utebliven delaktighet i mötet med sjuksköterskan. I 
Socialstyrelsen kompetensbeskrivning för allmänsjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) ska 
sjuksköterskor i dialog med patient ge stöd och vägledning för att möjliggöra optimal 
delaktighet i vård och behandling. Socialstyrelsen (2005) beskskriver att sjuksköterskor ska se 
sjukdomsupplevelser och bemöta dem med respekt och lyhördhet, att uppmärksamma samt 
tillgodose varje patients behov. Vårdlidande är ett onödigt lidande som kan förhindras och 
undvikas genom basal kunskap inom vårdvetenskap, omvårdnad och bemötande av patienter 
Kasén et al. (2008).  

 

Fortsatt forskning                                                                                                               
Genom att fördjupa sig i befintlig kunskap om vårdlidande, ur patienters och sjuksköterskors 
perspektiv, leder det till insikt i hur vården ser ut idag och vad det är som medför ett 
vårdlidande. Det är värdefullt med vidare forskning kring sjuksköterskans omvårdnad och 
vilken betydelse denna har för patienternas upplevelse av ett vårdande möte.	  Denna nya 
kunskap syftar till att förändra det negativa i vården, till något positivt. Sjuksköterskans 
förhållningsätt och handlingar kommer att ändras i takt med att ny kunskap inom 
vårdvetenskapen växer fram. 

 

Slutsats 
En viktig del i resultatet är hur stor inverkan och roll sjuksköterskan har för patientens 
upplevelser av vården och hur stor inverkan en god vårdrelation har för patientens upplever av 
välbefinnande samt lidandet. Från sjuksköterskans sida behövs en medmänsklighet som 
handlar om empati, omsorg och trygghet liksom tröst och stöd i omvårdnaden för att uppnå 
välbefinnande. Trots detta är vårdlidande förekommande. Författarna har funderat över 
orsakerna till detta men har inget svar. Kanske handlar det om en personlig läggning hos 
sjuksköterskan eller möjligen i att omvårdnaden stundtals är väldigt tidspressad. Därför anser 
författarna att det bör forskas vidare på varför vårdlidande uppkommer i vården. Det är 
således viktigt att som allmänsjuksköterska se till patientens livskraft för att stärka patientens 
välbefinnande i det vårdande mötet. På så vis undviks det onödiga vårdlidandet. 
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	   	   	   	   	   	   Bilaga 1 
Sökschema i Libris 

Vid sökningarna sorterades böckerna efter nyast först och avgränsningar gjorde via ”mina 
bibliotek”. Sedan delades böckerna in efter inklusionskriteriet att de skulle vara skriva mellan 
åren 2012-2002.  

 

Databas  Sökord  Antal träffar Utvalda böcker 

LIBRIS Cancer biografi 213 0 

 Patient cancer 
biografi 

(sortering, nyast först 
från 2012-2002) 

 

131 

                           
76 

 

                           
1 

 

 Patient cancer 
biografi 

(avgränsning ”mina 
bibliotek”, sortering 
nyast först från 2012-
2002) 

131 

                            
58 

30 

 

 

                          
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

	   	   	   	   	   	   Bilaga 2 
Presentation av självbiografier 

Författare: 

Titel: 

Årtal: 

Metod Beskrivning 

Frida Darell 

Guldvingar 

2010 

Självbiografi Frida får beskedet Hodgkins 
lymfom vid 25 års ålder. Hon 
är mitt uppe i livet och har 
planerat en resa till Afrika. 
Istället präglas Fridas liv av 
en massa sjukhusbesök, 
behandlingar och 
biverkningar. Men trots detta 
försöker Frida hålla humöret 
uppe genom familjen och 
hennes vänner. 

Marianne Sjöberg 

Att leva med cancer och att 
leva bredvid cancer 

2011 

Självbiografi Att drabbas av cancer det kan 
hända vem som helst, när 
som helst. I denna bok 
skriver Marianne om hur det 
är att drabbas av cancer. I 
boken får vi följa Marianne 
och hennes svåra 
sjukdomsperiod. 

Monica Tiger 

Jag vill leva 

2010 

Självbiografi Monica är flerbarns mamma 
som lever ett vanligt 
familjeliv tills dagen hon 
drabbas av bröstcancer. Då 
går hennes tankar på hur 
hennes barn ska klara sig 
utan henne när hon dör. 
Monica beskriver många av 
de känslor som dyker upp 
under vägen och hur hennes 
liv förändas efter beskedet. 

Maggie Målevik 

Cancer som resesällskap 

-min uppmuntran till dig 

2011 

 

Självbiografi I boken får vi följa med 
Maggie på hennes resa att 
leva med cancer. Boken är en 
uppmuntran till dig som själv 
drabbats, anhöriga eller 
vårdare. Maggie beskriver 
hur viktigt det är att sätta upp 
mål i livet. Detta är en 
positiv berättelse om en 



	  
	  

negativ händelse. 

Elisabeth Höglund 

Nattens änglar 

2012 

Självbiografi Elisabeth är en framgångsrik 
journalist som drabbas av en 
svår bukspottkörtel cancer. 
Läsaren får följa Elisabeths 
kamp öga mot öga med 
döden. Elisabeth beskriver 
sjukvården utifrån sina 
upplevelser och erfarenheter. 

 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

	   	   	   	   	   	   Bilaga 3 
Exempel på analys. 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Sköterskan säger 
att, ring om det 
är något du 
undrar över eller 
om det är något 
som inte känns 
normalt. VAD är 
då normalt i detta 
tillstånd? 

VAD är då 
normalt? 

Att inte veta Brist på 
delaktighet 

Upplevelsen av 
ett vårdlidande 

Ögonen börjar 
rinna, det kliar i 
gommen och 
smaksinnet far 
sin kos! Vi 
skrattar åt det 
sköterskorna, 
andra patienter 
och jag. Vilken 
bisarr humor.  

Skrattar åt det 
sköterskorna 
och jag. Vilken 
bisarr humor. 

Skrattar 
tillsammans 

Glädje och 
humor 
tillsammans 

Upplevelsen av 
ett 
välbefinnande 

 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

     Bilaga 4 

Analysens tillvägagångssätt: 

 

Analysen av materialet börjar med att meningsbärande enheter tas ut ur självbiografierna som 
har lästs. De meningsbärande enheterna utgör grunden för analysen och svarar till syftet. 
Därefter kondenseras meningsenheterna, detta innebär att meningsbärande enheterna kortas 
ner, görs mer lätthanterligt samtidigt som det centrala i texten bevaras. Den kondenserade 
texten förses med koder, en kod är en etikett på en meningsenhet som kortfattat beskriver 
innehållet. Därefter bildas kategorier som utgörs av flera koder som har ett liknande innehåll 
(Graneheim & Lundman, 2004). 


