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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Under år 2011 rapporterades ca 58 000 nya cancerfall i Sverige och statistiken 

visar att antalet cancerfall ökar. Något som tillhör sjukdomsförloppet är rädsla och oro 

eftersom cancersjukdomen berör alla delar av patientens liv. Det är genom det vårdande mötet 

som vårdpersonalen uppmärksammar patientens individuella behov och resurser, vilket kan 

bidra till att patientens upplevelser i vården kan förbättras. Tidigare forskning visar att 

patienter med cancer önskar att blir mer delaktiga i sin vård och vill bli bemötta som unika 

individer.  

Syfte: Syftet med studien är att belysa patienters upplevelser av vården vid en cancersjukdom. 

Metod: Studien är baserad på sex självbiografier och är genomförd utifrån en kvalitativ ansats 

där resultatet har bearbetats med hjälp av en manifest innehållsanalys. 

Resultat: Patienters upplevelser av sin vård vid en cancersjukdom presenteras i resultatet med 

två huvudkategorier: Ett möte av förståelse och gott omhändertagande samt Att känna sig 

obekräftad och övergiven. Patienter upplevde ett ökat välbefinnande när de blev sedda och 

hörda som egna individer. Patienter som inte fick tillräckligt med information om sin sjukdom 

och behandling upplevde ett vårdlidande och de kände sig nonchalerade. 

Slutsats: Resultatet påvisar hur stor inverkan vårdpersonal har på patienters upplevelser av sin 

vård vid en cancersjukdom och visar att patienter kan uppleva både välbefinnande och lidande.  

Genom att få mer kunskap om hur patienter upplever sin situation och vård kan 

vårdpersonalen främja välbefinnandet och lindra lidandet.  
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ABSTRACT 
 

Background: During 2011, approximately 58000 new cases of cancer where reported in 

Sweden and statistics show that the number of cases are increasing. Something that belongs to 

the course of the disease is fear and anxiety because the disease affects every part of the 

patient´s life. It is by caring encounter the caregivers pay attention to the individual needs and 

resources of the patient, which can contribute to improve the patient's experience of 

healthcare. Previous research shows that patients with cancer want to become more involved 

in their healthcare and to be treated as unique individuals. 

Purpose: The purpose of  the study is to examine patient experiences of healthcare when 

diagnosed with cancer. 

Method: The study is based on six autobiographies, and is implemented based on a 

qualitative approach in which the result has been processed using a manifest content analysis. 

Results: The patient perceptions of their cancer care are presented in the results with two 

main categories: A meeting of understanding and good caring and To feel unconfirmed and 

abandoned. Patients experienced a greater well-being when they were seen and heard as 

individuals. Patients who did not receive enough information about their illness and treatment 

experienced care suffering and felt ignored. 

Conclusion: The result demonstrates the influence the medical staff has on patients' 

experiences of their cancer care and shows that patients can experience both well-being and 

suffering. By gaining more knowledge about how patients perceive their situation and care, 

caregivers can improve the patient´s experience of well-being improve relief of suffering. 
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INLEDNING 

 

Ordet cancer är något som skrämmer de flesta människor. Vid diagnosen cancer tänker många 

människor på en jobbig sjukdomstid med många långa behandlingsperioder framför sig. 

Ovissheten och rädslan över framtiden leder till känslomässiga reaktioner. Trots att antalet 

cancerfall har ökat de senaste åren blir behandlingarna bättre och bättre och fler personer 

överlever.  I den kommande studien har vi valt att fokusera på hur patienter med cancer 

upplevelse av sin vård. Detta efter att det framkommit i olika studier att patienter med cancer 

vill ha en ökad delaktighet i vården och önskar att vårdpersonal ska ge mer tid till sina 

patienter. Som blivande sjuksköterskor lever vi i vissheten om att vi själva kommer att 

drabbas av cancer eller träffa på någon i vår närhet som har en cancersjukdom. Detta gör att vi 

kommer ställas inför den svåra uppgiften att möta patienter och hjälpa dem i deras sjukdom. 

Med hjälp av denna studie hoppas vi kunna hjälpa människor som drabbats av cancer, oavsett 

cancersort. Det är även viktigt som kommande sjuksköterskor att få en inblick i hur patienter 

med cancer upplever sin vård idag, för att vi som vårdpersonal ska kunna möta dem och 

tillgodose deras önskemål för att på sätt kunna minska deras vårdlidande.  

 

 

BAKGRUND 
 

Cancer 
Cancer är ett samlingsnamn för olika sorters tumörsjukdomar och kan uppstå ur ca 200 olika 

celltyper i människokroppen. Vilken sorts cancersjukdom som utvecklas beror på i vilken 

celltyp tumören utvecklas (Einhorn & Sylwan, 2010). Det är när det sker ett flertal mutationer 

i cellens gener, som styr cellens tillväxt och den programmerade celldöden, som en tumör 

uppstår. Då sker det en okontrollerad tillväxt av cellen och cancer bildas (Klein, Friberg, 

Wiman, 2008). Det finns två typer av tumörer, maligna och benigna. Maligna (elakartade) 

tumörer kan sprida sig till andra delar av kroppen via blodbanan eller det lymfatiska systemet 

och det är de maligna tumörerna som kallas cancer. En benign (godartad) tumör har inte, till 

skillnad från den maligna tumören, benägenhet att sprida sig till andra delar i kroppen 

(Einhorn & Sylwan, 2010). Cancer kan yttra sig på många olika sätt, beroende på lokalisation 

och cancerform.  

 

Vanliga tecken på en cancersjukdom kan bland annat vara trötthet, avmagring och långvarig 

feber. Mer specifika symptom kan bland annat vara en kännbar knöl, förändrade 

avförningsvanor och sår som inte läker (Biörnstad, 2011). De vanligaste förekommande 

cancersorterna i Sverige är bröstcancer, prostatacancer, hudcancer och lungcancer (Einhorn & 

Sylwan, 2010).  

 

Under år 2011 rapporterades ca. 58 000 maligna cancerfall i Sverige där spridningen mellan 

könen är jämt fördelade. Statistiken visar att de maligna cancerfallen har ökat från år till år 

under de senaste 20 åren (Socialstyrelsen, 2012). Risken att drabbas av cancer är stor, då var 

tredje till fjärde svensk får diagnosen innan de fyllt 75 år. Femårsöverlevnaden för 

cancerdiagnoser har förbättrats genom åren och idag överlever 67 % sin cancerdiagnos 

jämfört mot 1970-talet då det enbart var ca 35 % som överlevde, vilket nästan är en 

fördubbling av överlevande under de senaste 40 åren (Socialstyrelsen, 2009).  
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Cancervård  
Patienter med cancer utreds, behandlas och vårdas inom många organisationer såsom 

sjukgymnastik, kuratorsverksamhet, vårdavdelning och öppenvård. Alla dessa instanser gör 

att patienter upplever att förbindelsen mellan dem och vården är en långvarig process som 

kännetecknas av en mängd olika kontakter och möten med vårdspersonal (Kopp, 2010). 

Något som tillhör sjukdomsförloppen är rädsla och oro eftersom cancersjukdomen berör alla 

delar av livet, allt ifrån det vardagliga livet till de existentiella frågorna. Patienten kan känna 

en stor maktlöshet över sin situation och sjukdom (Reitan, 2003a). För att patienten ska få en 

möjlighet att återfå kontrollen över sitt liv och sin hälsa kan patienten behöva mer kunskap 

om själva sjukdomen. Framför allt gäller det behandlingens effekter, dess omfattning, 

biverkningar och möjligheten att bli botad i sin sjukdom. Genom att prata med vårdspersonal 

kan patienten förstå sig själv bättre i sin sjukdom och få en bättre kontroll över sin hälsa 

(ibid.). 

 

Undersökningar 

All diagnostik börjar med ett läkarbesök där läkaren ställer frågor om patientens 

sjukdomshistoria, symtom, sjukdomar i släkten och om eventuella läkemedel som patienten 

använder sig av. Därefter undersöker läkaren patienten och det organ som symtomen kommer 

ifrån (Biörnstad, 2012a). För att sedan gå vidare i utredningen har läkaren en rad olika 

undersökningsmetoder att välja på för att kunna sätta en diagnos på patienten. Genom att ta 

blodprover och röntgen av misstänkta organ kan läkaren få en klarare bild om diagnosen är 

cancer och hur utbredd den är (ibid.). 

 

Att få beskedet cancer och patientens reaktioner 

Alla patienter uppfattar och reagerar olika vid cancerbeskedet beroende på vad patienten har 

med sig för upplevelser och erfarenheter. Att få beskedet cancer förknippas ofta med ångest 

och rädsla (Reitan, 2003a). Att få diagnosen cancer innebär en känslomässig reaktion där 

synen på det egna jaget och omvärlden hotas, då personens vardag vänds upp och ned (Kopp, 

2010). Att få beskedet cancer kan leda till en traumatisk kris, vilket kännetecknas av fyra 

olika faser som patienten genomgår i sin bearbetning efter beskedet. Chockfasen är den första 

fasen som kännetecknas av att patienten har svårt att förstå vad som har hänt (Wettergren, 

2007). När chockfasen lagt sig hamnar patienten i reaktionsfasen och söker efter meningen till 

det inträffade. Här reagerar patienten med starka känslor så som sorg, rädsla och ångest där 

känslorna kan variera från individ till individ. Tredje fasen är bearbetningsfasen, då patienten 

börjar acceptera sin tillvaro och börjar fundera kring sin framtid (ibid.). Sista fasen är 

nyorienteringsfasen som är en fas i ständig rörelse. Nu är patienten inte hämmad längre i sin 

sjukdom utan finner lösningar på problemen som kan uppstå (ibid.). Vårdpersonalen har ett 

stort ansvar att ta hand om patienten efter cancerbeskedet, genom att lyssna och tala med 

patienten och ta del av patientens känslor och reaktioner (Reitan, 2003a). Utifrån det kan 

vårdpersonalen ge det stöd som patienten behöver i de olika faserna för att patienten lättare 

ska klara av anpassningen till sin sjukdom. (Carlsson, 2007b).   

 

Behandling 

I väntan på att behandlingen ska komma igång kan patienten uppleva att denne inte har 

kontroll över sin situation, väntetiden är lång och präglas av tankar och funderingar kring sin 

livssituation (Reitan, 2003b). När behandlingen väl kommer igång känner patienten sig 

lugnare och mindre ångestfylld. En cancerbehandling ger olika biverkningar, exempelvis 

trötthet, illamående och håravfall som kan komma att sträcka sig över en lång tid och 

påverkar patienten negativt i dess vardagsliv. Under behandlingsperioden är det viktigt att 

vårdpersonalen tillgodoser patientens behov av bland annat information och stöd (ibid.). Detta 
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genom att vara extra öppen och följsam under samtalets gång, så att patienten stärks i sin 

hälsoprocess. Genom att vårdpersonalen antar rätt hållning och uppmärksammar patientens 

individuella behov och resurser, kan samtalet förbättra patientens upplevelser i vården samt 

stärka patientens hälsa och välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Det finns olika behandlingsalternativ mot cancer och för optimal behandling kombineras olika 

behandlingsformer. Den vanligaste behandlingen är kirurgi, där syftet är att få bort alla 

cancerceller under en operation (Biörnstad, 2012b). En annan behandling är 

cytostatikabehandling som dödar cancercellerna men påverkar även de friska cellerna i 

kroppen. Behandlingen ges för att bromsa upp sjukdomsförloppet eller för att bota cancern 

(Wallberg, 2010). En annan metod är strålbehandling som ges i syfte att minska, lindra eller 

bota cancern och kombineras ofta med de andra behandlingsalternativen (Olsson, 2013). Alla 

dessa behandlingar kan ge svåra biverkningar, som tillsammans med de långvariga 

kontrollerna och rädslan för återfall gör att cancerpatienten behöver hjälp att se möjligheter 

och att hitta meningen i sin vardag. Vårdspersonalen måste se till den unika individen så att 

denne kan bibehålla och utveckla sin egen förmåga att vara aktiv i sitt vardagsliv (Kopp, 

2010). 

 

Patientens rättigheter i vården 

Enligt lag är vårdpersonalen i Sverige skyldig att utföra sjukvården så att den uppfyller kraven 

på en god vård för sina patienter. Vården styrs av hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 

1982:763) och innehåller grundläggande regler för hälso- och sjukvården samt att den anger 

vad vården är skyldiga att erbjuda patienter. Målet för vården är:  

 

… en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges 

med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet 

(HSL, SFS 1982:763, 2 § ) 

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982: 763), 2a §, ska vården bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet samt att vården ska främja goda kontakter mellan 

patienten och hälso- och sjukvårdspersonal. Hälso- och sjukvårdslagen talar även om att 

patienten, i samråd med vårdpersonal ska utforma sin egen vård, så långt det är möjligt (ibid.).  

 

Ett vårdande möte 

En vårdande relation ser annorlunda ut i olika vårdsammanhang men handlar alltid om att 

skapa ett vårdande möte. Det vårdande mötet innebär att vårdaren eftersträvar och försöker 

förstå på vilket sätt vårdpersonalen kan stödja och stärka patienter med cancer i dess 

hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är när vårdaren ser den sjuka personen som 

en unik individ, med dess upplevelser och erfarenheter, som vårdaren kan se vilka resurser det 

finns att tillgå (Kopp, 2010). När en patient inte blir sedd eller hörd i vården uppstår ett 

vårdlidande. Vårdlidande i sin tur kan leda till att patienten inte känner sig delaktig i sin 

cancervård samt att hälsoprocesserna kan avstanna (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

För att ett vårdande möte ska uppstå, krävs det att det finns en ömsesidig tillit mellan vårdare 

och patient (Dahlberg & Segesten, 2010). För att kunna ge kraft till patienten och lindra 

dennes lidande gäller det att patienter med cancer står i fokus under samtalet och att samtalet 

är utformat så att båda är delaktiga. Genom att vårdare bemöter patienten där denne befinner 

sig skapas en tillit och respekt dem emellan (Wiklund, 2003). Det gäller även att 

vårdpersonalen inte visar sig stressad eller uppvisar ett ointresse för samtalet, eftersom det 

kan leda till att välbefinnandet hos patienter blir lidande (Dahlberg & Segesten, 2010).  
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Tidigare forskning 
Tidigare forskning visar att patienter med cancer har ett stort behov av information och stöd, 

speciellt i ett tidigt skede av sin sjukdom. För att kunna tillgodose patientens behov behöver 

sjukvården bli bättre organiserad och mer patientcentrerad (Wagner et al., 2010). Det är 

betydelsefullt att vårdpersonalen tar sig tid att prata med patienten, informerar och förklarar 

sjukdomstillståndet hos patienten. Det är lika viktigt att vårdpersonalen inger en positiv känsla 

i bemötandet mot patienten. Detta är någonting som patienter frågar efter i deras möte med 

vårdpersonal (Kvåle, 2006). Vårdpersonalen ska reflektera över sin hållning gentemot sin 

patient för att på så sätt kunna stödja och uppmuntra patienten i dennes sjukdomsförlopp 

(O’Baugh, Wilkes, Luke & George, 2008).  

 

Genom att patienter med cancer får träffa erfaren vårdpersonal med goda kunskaper om 

sjukdomen och dess behandling känner sig patienten tryggare och säkrare i sin vård (Kvåle & 

Bondevik, 2010). Patienter känner sig mer trygga och får ett ökat förtroende för en 

sjuksköterska som har en god vårdteknik jämfört med en oerfaren sjuksköterska som uttrycker 

en osäkerhet i sin vårdteknik (Dowling, 2008; Kvåle & Bondevik, 2010). 

 

Idag fokuseras cancervården till patientens begränsningar i sin sjukdom och inte till patientens 

egna styrkor och förmågor i det dagliga livet. Patienter vill bli mer uppmuntrade och mer 

aktiva i sina behandlingar och därigenom få en ökad delaktighet i vårdandet (Rotegård, 

Fagermoen & Ruland, 2012).  Patienter uttrycker att det är viktigt att bli igenkänd av 

vårdpersonalen. En kontinuitet av personal medför en positiv upplevelse av vården för 

patienten vilket medför att de känner sig trygga och sedda i sin sjukdom som unika individer 

(Dowling, 2008). Studier har påvisat att patienter med cancer upplever, efter avslutad 

behandling, en rädsla över att cancern spridit sig och en osäkerhet inför sin framtid.  För att 

kunna gå vidare i sin vardag har patienterna ett stort behov av att hantera sina psykologiska 

problem (Schmid-Büchi, Halfens, Dassen & van den Borne, 2011). 

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

Vårdvetenskap är en självständig vetenskap som analyserar och beskriver vårdandet med syfte 

att stärka och stödja hälsa hos patienten (Dahlberg & Segesten, 2010). Studien grundar sig på 

en vårdvetenskaplig ansats, som är en vetenskap om människan, där fokus ligger på individen 

i relation till hälsa, lidande, välbefinnande och livsvärld. Livsvärlden är unik och personlig 

där patienten är det centrala. Genom att utgå från patientens livsvärld får vårdpersonalen 

kunskap och en förståelse om hur patientens hälsoprocesser främjas. Detta genom att bejaka 

människans levda verklighet utifrån dess livsvärldsperspektiv (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Målet för vårdandet är att främja individens hälsa och välbefinnande, där upplevelsen av 

dessa är individuella från människa till människa. Att utgå från ett vårdvetenskapligt synsätt 

innebär att se människan som en helhet och att ha patienten i fokus och därigenom kunna 

stärka patienten i dennes hälsoprocesser (ibid.). 

 

De begrepp som belyses i studien är vårdrelation, välbefinnande och lidande. En god 

vårdrelation lägger grunden för en god upplevelse av cancervården. Cancervården påverkar 

patientens upplevelse av välbefinnande eller lidande som i sin tur påverkar patienten i dennes 

hälsoprocesser.  
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Vårdrelation 

För att få en fungerande vård behövs en vårdrelation, där en vårdande relation är ett 

ömsesidigt samspel mellan vårdpersonal och patient. Det är i den vårdande relationen som 

patienten kan uttrycka sina problem, behov och känna det stöd denne önskar (Wiklund, 2003). 

Genom att vårdpersonalen bemöter sin patient där denne befinner sig just nu och ger sin fulla 

uppmärksamhet stärks den vårdande relationen. Detta skapar utrymme för patienten att växa, 

utvecklas och gå stärkt ur sin sjukdom (ibid.).  

 

Välbefinnande 
Synonymer till välbefinnande är välstånd, hälsa, tillfredsställelse, välbehag och lyckorus 

(Walter, 2000). Välbefinnande är ett fenomenologiskt begrepp som uttrycker en känsla och 

utgår från personens livsvärld. Välbefinnande är personligt och unikt och har att göra med 

personens inre upplevelse (Wiklund, 2003). Välbefinnande är enligt Dahlberg och Segesten 

(2010) en känsla av välbehag som upplevs olika från individ till individ. Ett ökat 

välbefinnande leder till en bättre upplevd hälsa.  

 

Lidande 
Synonymer till lidande är plåga, smärta, elände, pina (Walter, 2000). Lidande kan beskrivas 

som något negativt eller ont som patienten upplever eller erfar (Wiklund, 2003). Ett lidande 

uppkommer när vårdpersonalen inte ger en god vård som stärker patientens hälsa och har sitt 

ursprung i den vårdande situationen. I ett lidande går patienten miste om det positiva som en 

vårdrelation ska ge och individen kan då känna sig åsidosatt och kränkt. Det i sin tur kan bidra 

till en upplevd ohälsa för patienten (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

 

PROBLEMFORMULERING  
 

Cancer är en sjukdom som kan drabba vem som helst och när som helst. Idag insjuknar över 

50 000 människor i cancer varje år i Sverige, men forskningen går framåt och idag överlever 

67 % av de människor som har drabbats av cancer (Socialstyrelsen, 2009). Förutsättningarna 

för att det ska bli en god vård är att vårdpersonalen känner till patientens enskilda upplevelser 

av sin cancersjukdom (Wettergren, 2007). Genom ett vårdande möte, där vårdpersonalen ser 

patienten som en unik individ och utgår från patienternas upplevelser och erfarenheter kan 

vårdaren se vilka resurser det finns att tillgå.  

 

Tidigare forskning visar på att det finns brister i dagens cancervård. Patienter känner sig inte 

tillräckligt delaktiga i sin vård och behandling och de efterfrågar även mer erfaren 

vårdpersonal som kan ge dem en tryggare och säkrare vård. För att få en ökad förståelse för 

hur patienter upplever sin cancervård är det viktigt att ta del av deras livsvärld. Med en god 

vårdrelation kan vårdpersonal få en ökad förståelse för hur patienter med cancer upplever sitt 

välbefinnande och lidande och stärka dem i deras hälsoprocesser. Studien kan bidra till att 

vårdpersonal får en djupare förståelse för hur cancerpatienter upplever sin cancervård.  

 

 

FRÅGESTÄLLNING 

 

– Vilken betydelse har bemötandet från vårdpersonalen?  
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SYFTE 

 

Syftet är att belysa patienters upplevelser av vården vid en cancersjukdom. 

 

 

METOD 

 

En kvalitativ metod valdes, då syftet med studien var att belysa patientens upplevelser 

(Friberg, 2006). Studien utgick från en induktiv ansats, vilket innebär att samla in data, 

analysera den för att sedan dra slutsatser (Polit & Beck, 2006). Studiens författare hoppas att 

på så sätt få en djupare förståelse för hur patienterna upplevde sin cancervård. Studiens 

resultat bygger på självbiografier skrivna av personer som drabbats av cancer och beskriver 

deras upplevelser av vården. Självbiografier är livsberättelser som skildrar personens 

livshistoria och ger en djupare förståelse för patienters upplevelser (Segesten, 2006).  

 

Datainsamling 
Studien är en litteraturstudie baserad på självbiografier. Studiens författare bad institutionens 

bibliotekarie på Linnéuniversitetet om råd, för att få kunskap om hur de kvalitetssäkra 

självbiografierna skulle nås. Det första steget i litteratursökningen var att välja sökord. 

Sökorden som valdes var; biografi, cancer, patient och sjukdomsupplevelser. Därefter 

genomfördes två olika sökningar av självbiografierna i databasen LIBRIS (bilaga 1).  LIBRIS 

är den svenska universitets- och forskningsbibliotekens söktjänst där det går att söka efter 

böcker med specifika sökord. Författarna till studien utgick ifrån ett sökord för att sedan lägga 

på ytterligare sökord för att på så sätt avgränsa sökningen. När sökningens resultat blev 

hanterbart valdes tolv böcker ut genom att läsa böckernas sammanfattningar. Efter att ha läst 

alla tolv böcker överskådligt och kvalitetsgranskat dem, valdes sedan sex av böckerna ut efter 

exklusions- och inklusionskriterierna och de som ansågs svara an på syftet. 

 

Urvalsförfarande 

Sex böcker valdes till studien. Självbiografierna passade väl in på studiens syfte då de 

innehöll personers subjektiva upplevelser om cancervården (bilaga 2). 

 

Inklusionskriterierna för studien var följande: självbiografierna skulle vara skrivna av 

personerna själv för att få fram personens egna upplevelser. Böckerna skulle handla om 

personer som haft cancer och deras upplevelser inom vården. Böckerna skulle vara skrivna av 

både män och kvinnor i olika åldersgrupper med olika cancerdiagnoser, för att belysa ämnet 

utifrån olika upplevelser inom vården. Självbiografierna skulle vara skrivna på svenska för att 

beskriva de svenska förhållandena i vården och för att undvika feltolkning vid översättning 

samt vara publicerade inom de senaste åtta åren.  

 

Exklusionskriterier för studien var följande: böckerna skulle ej innefatta barn och ungdomars 

upplevelser och ej vara skrivna av andra författare, såsom anhöriga, närstående eller 

sjukvårdspersonal. Ingen av författarna till studien skulle ha läst böckerna tidigare för att på så 

sätt inte ha någon förutfattad mening om berättelserna som sedan kunde komma att prägla 

resultatet.  

 

Kvalitetsgranskning 

Självbiografierna som valdes ut har kritiskt bedömts av båda författarna till studien, enligt 

Segesten (2006) mall för källkritik av tryckt text (bilaga 3). Detta innebar en kritisk 

granskning om huruvida självbiografierna hade en ansvarig utgivare, om biografierna var 
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kvalitetsgranskade och i så fall av vem och i vilket syfte, när självbiografin trycktes, samt 

vilket syfte författaren hade med självbiografin (bilaga 4).  

 

Analys 
Studien utgick från en kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys fokuserar på 

att granska och tolka olika typer av texter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Innan 

analysen togs det ställning om analysen skulle utgå från en manifest eller en latent 

innehållsanalys. Manifest innehållsanalys ger en beskrivning av det synliga som står skrivet i 

texterna medans en latent innehållsanalys utgår från det underliggande budskapet i texterna, 

det som sägs mellan raderna (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna till studien valde att 

använda sig av en manifest innehållsanalys. Detta för att en latent innehållsanalys kräver en 

bredare kunskap i analysarbetet samt att tiden inte räckte till. 

 

Båda författarna började med att läsa självbiografierna var för sig för att få en helhetsbild av 

innehållet. Därefter plockades meningsenheter ut, av respektive författare, som svarade an på 

studiens syfte. Meningsenheter är de meningar författarna plockar ut ur texten som är 

relevanta mot syftet. Meningsenheterna fördes samman och en diskussion om innehållet 

genomfördes för att få ut en kondensering av meningsenheterna. Detta innebar att texterna 

kortades ner och gjordes mer hanterbara samtidigt som det huvudsakliga innehållet fanns kvar 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Därefter kodade författarna till studien de 

kondenserade meningsenheterna. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) innebär 

kodning att ge en kort beskrivning av de kondenserade meningsenheterna. Vidare i 

analysprocessen fördes koderna samman, med liknande innehåll, i kategorier och 

underkategorier (ibid.). Under analysprocessen analyserades och tolkades texterna periodvis 

självständigt, för att därefter diskuteras tillsammans och kontrollera om vi kommit fram till 

liknande analyser, exempel på dataanalys (bilaga 5). 

 

Författarnas förförståelse  

Det är förförståelsen som påverkar hur människan tolkar omvärlden, det är människans 

samlade erfarenheter som styr vilka innebörder vi lägger i det vi ser, möter och är med om 

(Dahlberg & Segesten, 2010).  Då författarna har olika erfarenheter med sig vad gäller 

personliga relationer och vårdrelationer till patienter med cancer har författarna till denna 

studie tagit sin förförståelsen i beaktande genom att öppet föra en diskussion kring 

författarnas tankar och funderingar kring ämnet. Analysen av självbiografierna präglades av 

en öppenhet för att inte förvränga materialet och för att författarnas egna värderingar inte ska 

komma att spegla studiens kommande resultat.  

 

Etiska överväganden 
Författarna till denna studie har utgått från Helsingforsdeklarationens (2008) etiska principer 

för medicinsk forskning på människan, som utgår från att forskaren ska tillgodose deltagarens 

hälsa, värdighet och integritet. Det var viktigt att innehållet i självbiografierna respekterades 

och hanterades med varsamhet (ibid.). Författarna av denna studie ändrade inte innebörden 

och förvrängde inte innehållet i självbiografierna utan återgav innehållet på ett så korrekt och 

objektivt sätt som möjligt. Därmed respekterades författarna av självbiografierna och deras 

upplevelser av vården. Självbiografiernas författare uttryckte själva en önskan om att 

böckerna skulle kunna hjälpa andra personer att få en inblick i hur det är att leva med cancer. 

Författarna av denna studie ansåg det därför inte som ett etiskt hinder att använda dessa 

självbiografier.  
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RESULTAT 

 

Efter att självbiografierna lästs och analyserats framträdde olika underkategorier som sedan 

delades in i två huvudkategorier som representerade patienternas upplevelser av cancervården. 

Dessa huvudkategorier var: Ett möte av förståelse och gott omhändertagande och Att känna 

sig obekräftad och övergiven. Citat användes för att stärka resultatet och öka trovärdigheten. 

 

Huvudkategori Underkategori 

Ett möte av förståelse och gott omhändertagande 
 

 

- Att bli sedd och hörd i sina önskemål  

- En känsla av trygghet 

- Att känna hopp  

Att känna sig obekräftad och övergiven - En känsla av oro och otrygghet 

- Att bli nonchalerad   

- Att känna sig förolämpad och sårad 

 

Ett möte av förståelse och gott omhändertagande 
En känsla av förståelse och en upplevelse av ett gott omhändertagande visade sig ha en stor 

betydelse för patienterna. När patienterna blev sedda som unika individer och hörsammade i 

sina önskemål, upplevde de en trygghet i sin utsatta situation och kunde då känna ett hopp 

inför framtiden, vilket ledde till en känsla av välbefinnande. 

 

Att bli sedd och hörd i sina önskemål 

Upplevelserna i vården som ansågs vara värdefulla för patienterna var att känna sig 

omhändertagna av vårdpersonalen och att bli sedda och hörda som egna individer (Hedin, 

2010; Målevik, 2011; Sjöberg, 2011). I självbiografierna kom det fram att patienterna kände 

sig tillfreds när vårdpersonalen kom med små överraskningar och förverkligade patientens 

önskningar, med hjälp av små enkla lösningar (Hedin, 2010; Målevik, 2011; Sjöberg, 2011; 

Tenor, 2012; Thuvesson 2006).  

 

Ett exempel på att få sin önskan uppfylld var när vårdpersonalen lät patienten ta med sin egen 

bärbara dator eller när de erbjöd patienten ett eget rum där han kunde få sitta ostört med sin 

dator på kvällstid (Hedin, 2010). När en patient blev hörsammad i sina önskningar om att få 

samma läkare vid varje besök, upplevde patienten att läkarsamtalen blev mer givande och 

effektivare (Thuvesson, 2006). En av patienterna uttryckte en önskan att få sova i ett eget rum 

då rumskamraten snarkade så förskräckligt under natten.  

 

Jag frågade sköterskorna om det gick att få tillbringa natten i korridoren. De 

var tillmötesgående och rullade in mig i ett litet kontorsrum avsett för läkarna. 

(Hedin, 2010, s.18). 

 

En patient kallade sjuksköterskan för “ÄNGEL!” när hon valde att ta med egen mat som 

patienten önskade. En annan av patienterna beskrev hur hon var rädd att få cancer i det friska 

bröstet och blev ignorerad av en läkare som inte gick med på att operera bort det friska 

bröstet. Hon träffade sedan en annan läkare som lyssnade på henne och hennes önskemål. 

Läkaren opererade bort det friska bröstet vilket gjorde henne tillfreds över sin situation 

(Tenor, 2012).   
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Besöken på sjukhuset upplevdes som omfattande och sjukdomen upptog väldigt mycket tid i 

patienternas liv. Mötena med vårdpersonalen blev en viktig del i patientens vård, då dagarna 

på sjukhuset kunde bli långa samt präglades av tankar och funderingar kring sin sjukdom 

(Svedelid, 2008; Sjöberg, 2011; Målevik, 2011; Hedin, 2010). I Sjöbergs (2011) självbiografi 

beskriver hon hur hon känner sig frustrerad över sin sjukdom, vilket ledde till att hon tog ut 

sin ilska på vårdpersonalen vid flera tillfällen. Detta var hennes sätt att hitta motivationen för 

att kunna bli frisk. I efterhand var hon tacksam mot vårdpersonalen för att de förstod och 

lyssnade på henne och detta medförde att hon upplevde en god vård. Vidare beskriver 

Målevik (2011) i sin självbiografi hur hon kände sig väl omhändertagen av vårdpersonalen, på 

strålningsenheten eftersom personalen alltid var glad och positiv och tillät henne att lyssna på 

den musik hon önskade.  

 

Det framkom även att patienterna kände sig mer sårbara och utsatta på natten och det var guld 

värt att få en vänlig sköterska som kom in och pratade och pysslade om en (Hedin, 2010; 

Sjöberg, 2011). Hedin (2010) återger vid flera tillfällen hur han hade svårt att somna när han 

av olika anledningar blev störd på natten. Sjuksköterskan lyssnade på honom och flyttade 

hans säng till andra ställen på vårdavdelningen vilket ledde till att han fick en god nattsömn 

och kände sig hörd i sina önskemål. Sjöberg (2011) beskriver hur en sköterska fick just henne 

att känna sig väl omhändertagen en natt. 

 

En natt kände jag en välbekant doft i mitt rum. Jag ringde på klockan och min ängel 

till sköterska kom in.  

-Poppar ni popcorn? Frågade jag  

-Ja, vill du ha? Sa hon  

-Ja, tack om jag får, svarade jag.  (Sjöberg, 2011, s.26). 

 

En känsla av trygghet 

Trygghet visade sig vara en viktig del i patienternas liv. Patienterna upplevde en större 

trygghet i vården när vårdpersonalen var lugn och rak i bemötandet mot patienten samt när 

vårdpersonalen utstrålade en säkerhet i sin yrkesroll. Genom att vårdpersonalen tog sig tid och 

lyssnade till patienterna fick de en ökad tillit till vårdpersonalen (Thuvesson, 2006; Målevik, 

2011; Tenor, 2012). Tenor (2012) beskriver inte bara hur sjuksköterskan hade en lugn och 

trygg röst i deras möte utan beskriver vidare hur sjuksköterskan höll om henne med lugna 

händer när hon behövde det som mest. Det ledde till att hon kallade sjuksköterskan för en 

fantastisk människa som förstod vilken dödsångest hon hade. En annan patient som upplevde 

trygghet i vården var Thuvesson. 

 

Läkaren jag fastnar för är lugn, rak, lyssnande, effektiv och prestigelös. 

(Thuvesson, 2006, s. 255).  

 

Det framkom att kontinuitet av vårdpersonal gjorde att patienterna upplevde en ökad tillit och 

trygghet i vården, genom att vårdpersonalen på avdelningen kände igen patienterna men även 

att patienterna kände igen vårdpersonalen (Hedin, 2010; Målevik, 2011; Svedelid, 2008). 

Vidare beskriver Hedin (2010) att känslan av trygghet gjorde det möjligt att koppla bort allt 

runt omkring sig och låta sig bli omhändertagen av vårdpersonalen.  

 

Jag känner igen personalen och flera av dem känner igen mig. Nu känner jag 

samhörighet och kan leva mig in i hur andra patienter kan känna sig. (Målevik, 

2011, s.35). 
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Att känna hopp 

Att känna hopp inför framtiden bidrog till att patienterna fick styrkan att fortsätta kämpa i sin 

behandling för att så småningom kunna bli friskförklarad (Hedin, 2010; Målevik, 2011; 

Tenor, 2012). En patient kände ett hopp inför framtiden när läkaren kom och informerade att 

canceroperationen hade gått jättebra och att de fått bort tumören. Vidare behandling skulle 

krävas för att vara på den säkra sidan, men hon kände sig redo att kämpa för att bli frisk 

(Målevik, 2011). Vidare beskriver Hedin (2010) hur han kände en glädje när läkaren kom och 

diskuterade hans framtidsplaner, vad det gällde hans vård och behandling, och läkaren 

uttryckte det som att behandlingen började gå mot sitt slut (Hedin, 2010). Vidare kände han 

att kuratorn hade varit ett starkt stöd under behandlingsperioden. 

 

Det var med saknad jag gav Susanne en varm avskedskram. Hon hade varit en 

av dem som fått hoppet att leva. (Hedin, 2010, s.137) 

 

Att känna sig obekräftad och övergiven 
Att känna sig obekräftad och övergiven i sin vård visade sig vara en bidragande orsak till ett 

vårdlidande för patienterna. Det var genom att vårdpersonalen inte lyssnade till patienternas 

önskemål och inte gav dem tillräckligt med information i sin vård och behandling som det 

uppstod ett onödigt vårdlidande. 

 

En känsla av oro och otrygghet 

Det framkom i självbiografierna att några av patienterna blev oroade över sin situation och 

sjukdom som uppstod efter ett möte mellan vårdare och patient. (Hedin, 2010; Målevik, 2011; 

Sjöberg, 2011; Tenor, 2012). Vårdpersonal som utstrålade en osäkerhet och uttryckte sig 

klumpigt i bemötandet gentemot patienten och vid utförandet av vårdteknik, fick patienterna 

att känna en rädsla och en otrygghet i sin vård. Detta resulterade i en minskad tillit till 

vårdpersonalen (Hedin, 2010; Sjöberg, 2011; Tenor, 2012). Två patienter uttryckte en oro 

över att inte få tillräckligt med information från vårdpersonalen vilket medförde många 

frågetecken och funderingar kring sin sjukdom (Målevik, 2011;Tenor, 2012). 

 

Ring om det är något du undrar över eller om det är något som inte känns 

normalt. VAD är då normalt i detta tillstånd??  (Målevik, 2011, s.27)  

 

Vidare beskrev två utav patienterna att de kände en otrygghet i sin vård och att de blev både 

förbannade och rädda när, framför allt, läkaren tog fel på cancerdiagnosen eller helt missat 

cancern vid ett flertal undersökningar (Sjöberg, 2011; Tenor 2012). Vidare berättar Sjöberg 

(2011) hur hon vid två tillfällen sökte läkare för smärtor i underlivet och kraftiga blödningar, 

där det bland annat gjordes ett ultraljud, men de missade att hennes livmodertapp var 

inflammerad. 

 

Läkaren berättade att han hade haft fel angående min cancer. FEL!! (Tenor, 

2012, s. 39). 

 

Att bli nonchalerad 

I fyra utav sex självbiografier kom det fram att patienterna kände sig försummade i sin 

cancersjukvård (Hedin, 2010; Thuvesson, 2006; Tenor, 2012; Sjöberg, 2011). Känslan av att 

bli förbisedd kom när vårdpersonalen inte lyssnade på patienterna och inte tog deras problem 

på allvar (Sjöberg, 2011; Tenor, 2012). En patient kände sig överkörd av läkaren eftersom att 

läkaren vid två olika tillfällen inte lyssnade till sin patients önskemål om behandlingen, utan 

övertalade patienten till en behandling som han i själva verket inte ville ha (Svedelid, 2008). 
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Det framkom att patienterna även kände sig förbisedda av vårdpersonalen under sin vistelse 

på sjukhuset när vårdpersonalens tid inte räckte till (Svedelid, 2008; Thuvesson, 2006). 

Tidsbristen ledde till att patienterna inte kunde fråga om funderingar de hade kring sin 

sjukdom, utan fortsatte att grubbla på dem (Svedelid, 2008; Thuvesson, 2006). Vidare beskrev 

en annan patient att han kände sig försummad av vården när han dagen efter en stor operation 

fick information om att fortsatt vården skulle ske i hemmet. Trots en önskan att få stanna kvar 

på avdelningen blev han hemskickad på grund av platsbrist (Svedelid, 2008). En annan patient 

kände sig nonchalerad då läkaren inte undersökte honom personligen utan bara ställde frågor 

om hans situation (Thuvesson, 2006). 

 

Hos läkaren är det alltid samma frågor om hur det känns i min hals – aldrig att 

han undersöker innandömet (Thuvesson, 2006, s. 172). 

 

Två av patienterna kände sig förbisedda av personalen när de verkade stressade och 

oengagerade och personalen svarade vresigt när patienterna kom med önskemål i sin vård 

(Hedin, 2010; Thuvesson, 2006). Det ledde till en känsla av maktlöshet över sin situation och 

ett onödigt lidande uppstod.  

 

Hon svarar vresigt att detta inte är något hotell, och jag kontrar med att visa 

ena skylten på rumsdörrarna, där Hotell Svanen står präntat i svart eller vitt. 

Hon svarar mig hånfullt att då får jag väl klaga på hotellet (Thuvesson, 2006, s. 

153). 

 

Att känna sig förolämpad och sårad 

Att känna sig förolämpad och sårad kom till uttryck i olika situationer i självbiografierna. Det 

handlade om att patienterna kände sig bortglömda och överkörda av vårdpersonalen (Tenor, 

2012; Thuvesson, 2006; Sjöberg, 2011; Svedelid, 2008). En händelse i Sjöbergs (2011) 

självbiografi beskriver hon vid tre olika tillfällen fick höra, när hon ringde in till sjukhuset, att 

hennes provsvar och journal som skulle skickas till henne hade kommit bort. Detta efter att 

hon gått i två veckors tid med oro till brevlådan varje dag utan att få något besked om hur 

hennes sjukdom fortskred.  

 

Min Journal hade kommit bort! Jag kände mig arg, ledsen och överkörd. 

(Sjöberg, 2011, s. 12).  

 

En annan patient som upplevde ett otrevligt bemötande av vårdpersonalen var Thuvesson 

(2006). När han bad att få in mat till sig efter en avslutad operation fick han höra att det inte 

var lämpligt att äta. När han ifrågasatte sjuksköterskan och ville veta varför han inte kunde få 

in mat till sig fick han höra att det var omöjligt att skaffa fram mat vid denna tid och att han 

möjligtvis kunde få en smörgås senare på kvällen, om han bad snällt. Genom att 

vårdpersonalen hade otrevligt bemötande och inte visade någon medkänsla för sin patient 

resulterade det i att patienten kände sig ignorerad och förolämpad i sin vård (ibid.). 

 

 

DISKUSSION 

 

Studiens syfte är att belysa patienters upplevelser av sin cancervård. Resultatet visar två olika 

perspektiv av patienters upplevelser. Dels upplever patienterna ett ökat välbefinnande i sin 

vård. Vilket infinner sig när patienterna känner sig trygga och blir sedda som unika individer 
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av vårdpersonalen. Det framkommer även att patienterna blir nonchalerade av vårdpersonalen 

och upplever en känsla av otrygghet som bidrar till ett onödigt vårdlidande för patienterna. 

 

Metoddiskussion 
Författarna till studien anser att en kvalitativ ansats är den mest lämpade metoden för studien, 

då syftet med studien är att belysa patienters upplevelser av sin cancervård. En kvalitativ 

metod används för att belysa subjektiva erfarenheter och upplevelser som tolkas utifrån dess 

kontext och sammanhang (Dahlborg Lyckhage, 2006b). En kvantitav metod strävar efter att 

samla in data objektivt för att sedan kunna generalisera resultatet, vilket inte är studiens syfte 

och valdes således bort (ibid.). 

 

Insamlingen av data genomfördes utifrån sex självbiografier som är skriva av personer som 

har någon form utav cancer. Genom att använda självbiografier finns det en möjlighet att få 

en djupare förståelse för människors upplevelser (Forsberg & Wengeström, 2008) samt att få 

ta del av individens unika livshistoria (Segesten, 2006). Då syftet med studien är att belysa 

patienters upplevelser är detta en lämplig metod att använda. Utifrån självbiografierna 

framkom en helhet av personernas egna upplevelser om hur de har upplevt cancervården i 

Sverige. Författarna till studien får en djupare förståelse då personerna beskriver deras känslor 

och tankar kring sin cancervård. Självbiografier ger en direkt tillgång till primärkällan vilket 

kan ses som en styrka när individens unika upplevelser undersöks (Dahlborg Lyckhage, 

2006a). En svaghet med att använda självbiografier kan vara att viktiga händelser och 

upplevelser utelämnas pågrund av att författarna själva bestämmer innehållet i boken samt att 

inga frågor och följdfrågor kan ställas som i en intervjustudie.  

 

För att författarna till studien ska kunna göra en bedömning om självbiografierna är 

trovärdiga, är det viktigt att författarna förhåller sig kritiskt till materialet (Patel & Davidson, 

2011). Detta tillgodosågs genom att studiens författare använde sig av Segestens (2006) 

källkritik av tryckt text. Genom att göra en kritisk granskning och kvalitetssäkra 

självbiografierna ökar resultatets trovärdighet. Självbiografierna upplevs även som trovärdiga 

då de är baserade på personens egna upplevelser och erfarenheter inom cancervården 

(Segesten, 2006).   

 

Två andra metoder som studiens författare kan använda sig av är vårdvetenskapliga artiklar 

eller att intervjua personer som drabbats av cancer om deras upplevelser av sin cancervård. En 

analys av vårdvetenskapliga artiklar innebär att sammanställa tidigare forskning till en ny 

helhet (Friberg, 2006). Vårdvetenskapliga artiklar valdes bort på grund av att författarna till 

studien ansåg att det är svårt att fånga helheten i personernas unika upplevelser av 

cancervården genom att analysera artiklar.  

 

Att använda sig av intervjuer ställer höga krav på intervjuaren. Det gäller att ställa rätt 

formulerade frågor för att minimera risken att informanten missförstår innebörden i frågorna 

(Forsberg & Wengström, 2008). Vidare beskriver Patel och Davidson (2011) att en ovan 

intervjuare inte har tillräckligt med kunskap för att genomföra en intervju och få fram 

personens upplevelser och erfarenheter. Författarna till studien valde att inte använda sig av 

intervjuer. Då båda författarna känner att dem inte har tillräckligt med kunskap och erfarenhet 

för att utföra en intervjustudie och på så sätt få fram personens sanna upplevelser av sin 

cancervård. 

 

Sökningen av självbiografierna genomfördes i databasen LIBRIS som är en nationell 

bibliotekskatalog som täcker in Sveriges alla universitets- och högskolebibliotek samt vissa 



13 
 

folkbibliotek. Studiens författare anser att valet av datainsamling är lämplig då en så bred 

sökning som möjligt eftersträvades, för att på så sätt hitta de mest kvalificerade 

självbiografierna. En nackdel att bara använda sig av LIBRIS är att databasen inte täcker in 

alla Sveriges bibliotek, vilket innebär att författarna till studien kan ha missat relevanta 

självbiografier som svarar an på syftet.  

 

Utifrån sökningen valde studiens författare ut tolv stycken självbiografier som till en början 

ansågs stämma överrens mot syftet. Vi en noggrannare granskning av självbiografierna 

upptäckte författarna att innehållet i sex av självbiografierna inte motsvarade inklusions- och 

exklusionskriterierna och valdes därför bort.  

 

Vid läsning av självbiografierna kom det fram att vissa av självbiografierna innehåller andra 

delar än författarnas egna livsberättelser. Dessa avsnitt berör exempelvis anhörigas 

upplevelser eller författarens egna upplevelser vid en annan sjukdom. De delar valdes bort då 

de inte stämde överrens med studiens syfte.  

 

Urvalsförfarandet av självbiografierna avgränsas med inklusions- och exklusionskriterier. Ett 

av inklusionskriterierna var att självbiografierna skulle vara publicerade år 2005 eller senare. 

Avgränsningen gjordes för att studiens författare ville koppla självbiografierna till dagens 

sjukvård, då det hela tiden sker förändringar inom vården. Genom att välja självbiografier 

skrivna av både män och kvinnor i olika åldrar ger det en bredare och djupare förståelse för 

hur individer med en cancersjukdom upplever sin cancervård. En avgränsning i både ålder 

och kön skulle troligtvis gett en annorlunda resultat, då individerna troligen upplever 

cancervården olika beroende på kön och på var i livet de befinner sig. Författarna anser inte 

att detta är ett hinder då de vill belysa ämnet utifrån människors olika upplevelser av 

cancervården.  

 

Självbiografier skrivna på andra språk än svenska exkluderades då författarna till studien är 

ute efter att beskriva de svenska förhållandena i cancervården. Svenska självbiografier valdes 

för att minska riskerna för feltolkning av materialet som skulle kunna förekomma vid en 

eventuell översättning och för att patienternas upplevelser ska komma till uttryck så som de 

själva har skildrat dem i böckerna. En svaghet med avgränsningen kan vara att studiens 

författare går miste om betydelsefulla självbiografier. Författarna till studien väljer även att 

använda sig av självbiografier som inte är skriva av någon annan, exempelvis anhöriga eller 

vårdpersonal för att få personernas egna unika upplevelser av sin cancervård. Den aspekten 

hade gått förlorad om självbiografier, skrivna av andra personer, inkluderats i studien. 

Studiens författare väljer att exkludera barn och ungdomars upplevelser av sin cancervård 

eftersom författarna vill avgränsa studien till de vuxnas synsätt. 

  

För att analysera självbiografierna valdes en kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ 

innehållsanalys används för att se skillnader och likheter i en text, därav anser författarna att 

metoden är lämplig (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Till att börja med läste studiens 

båda författare samtliga självbiografier var för sig och plockade ut meningsbärande enheter 

som svarar an på syftet som författarna anser är en styrka i analysprocessen. Sedan kodades 

och kondenserades materialet tillsammans. Vidare i analysen granskades koderna och 

kategorierna så de stämde överens med materialets innehåll vilket ökar trovärdigheten av 

studien (ibid.). Det är första gången författarna analyserar självbiografier, vilket kan ses som 

en svaghet och kan komma att speglas i studien. En styrka med studien är att exempel på 

dataanalys redovisas som en bilaga, vilket stärker trovärdigheten av resultatet.  
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Författarna redovisar noggrant urvalet och varje steg i analysarbetet vilket ökar 

tillförlitligheten av studiens resultat. Det ger även läsaren en möjlighet att själv bedöma 

studiens giltighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Studiens resultat förstärks med 

citat från samtliga sex självbiografier, vilket anses öka trovärdigheten av studien (ibid.). 

Citaten lyfter fram individernas känslor och upplevelser om hur de upplever sin cancervård i 

Sverige. Trovärdigheten av studien handlar även om hur författares förförståelse har satt sin 

prägel på analysen . Förförståelsen är den bild författarna har av det fenomenet som studeras 

och kan innefatta tidigare erfarenheter och förutfattade meningar (ibid.). Båda författarna har 

tagit förförståelsen i beaktande genom att öppet diskutera ämnet. Detta minimera risken att 

förförståelsen ska påverka analysen och resultatet. 

 

Författarna till studien anser att studiens resultat är överförbart och kan gälla för vissa 

patienter med cancer som befinner sig i liknande situationer som de som förekommer i 

studien. Tidigare forskning visar att patienter med cancer kan uppleva ett vårdlidande i sin 

cancervård (Wagner et al., 2010), vilket överensstämmer med föreliggande studie.  

 

Resultatdiskussion 
I studiens resultat framkom det att vissa patienter blir sedda och hörda som egna individer. 

Detta upplevs framförallt när vårdpersonalen är lyhörd och lyssnar till den enskilda patienten 

och ser patienten som en unik individ. I tidigare studier har det påvisat hur patienter 

efterfrågar att bli sedda som unika individer och inte en i mängden (Ekwall, Ternestedt, Sorbe 

& Graneheim, 2011). Genom ett bra möte, där patienten ses som en unik individ får 

patienterna ett ökat självförtroende i sin sjukdom vilket leder till en minskad oro och rädsla 

(ibid.). Det är när vårdaren inte vårdar patienten som en helhet, utan vårdar efter specifika 

mönster, som ett vårdlidande uppstår (Kasén, Nordman, Lindholm & Eriksson, 2008). Som 

vårdpersonal är det viktigt att använda all sin kunskap och alla sina sinnen för att kunna se, 

lyssna, tänka, känna och förstå den unika individen (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Tidigare studier visar att när vårdpersonalen lyssnar till patienternas tankar och funderingar 

kring sin situation, om hur de vill ha sin vård och behandling, får patienten en respekt till 

sjuksköterskan och en god vårdrelation skapas (Austgard, 2008; Kvåle & Bondevik, 2008; 

Ekwall et al., 2011). I föreliggande studie upplever patienterna en bättre vård när 

vårdpersonalen tar sig tid och lyssnar på och tillgodoser deras önskemål. Ett vårdande mötet 

kännetecknas av att vårdpersonalen är öppen och följsam och kan sätta sig in i patientens 

situation genom att befinna sig på samma nivå där patienten befinner sig (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Det är viktigt att vårdpersonalen är medveten om att de har störst makt i 

relationen mellan patienten och vårdaren. Det innebär att det är vårdpersonalen som har det 

största ansvaret för att se till så att relationen blir ett vårdande möte genom att patienten får 

den tid och uppmärksamhet som denne behöver (Wiklund, 2003). Genom det vårdande mötet, 

där patienten och dess livsvärld är i centrum, finns det en möjlighet att stödja patienten så att 

denne hittar mening och sammanhang i sin sjukdom. Detta genom att vårdpersonalen försöker 

se och förstå hur patienten uppfattar sin sjukdom och hjälpa den där den befinner sig just nu 

(Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Att känna en trygghet i vården anses så viktig att den finns skriven i hälso- och 

sjukvårdslagen. Lagen säger att en god hälso- och sjukvård ska vara av god kvalitet och 

tillgodose patientens behov av trygghet i vården (HSL, SOSFS 1982:763, § 2a). I studiens 

resultat kom det fram att patienterna känner en ökad trygghet i vården när vårdpersonalen är 

lugn och rak i bemötandet samt utstrålar en kunskap och säkerhet i sin yrkesroll. Likheter 

finns i tidigare forskning som visar att patienter känner en ökad trygghet och säkerhet i vården 
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genom att patienten möter vårdpersonal med erfarenhet och som även har goda kunskaper om 

cancer och dess behandling (Kvåle & Bondevik, 2010). Att bli bemött av vårdpersonal med 

goda kunskaper och erfarenheter medför att patienterna får en ökad tillit till vårdpersonalen 

och vill därmed bli vårdad av dem (Dowling, 2008; Radwin, Farquhar, Knowles & Virchick, 

2005). Dahlberg och Segesten (2010) skriver att trygghet är en grundläggande känsla och är 

ett viktigt fenomen i patienters upplevelse av välbefinnande och hälsa. Känslan av trygghet är 

kopplat till olika sammanhang och upplevs olika från individ till individ (ibid.).  

 

Det framkom även i föreliggande studie att en kontinuitet av vårdpersonal ökar patientens 

känsla av trygghet i vården och tilliten till vårdpersonalen ökar. Detta genom att känna igen 

vårdpersonalen men också att personalen kände igen patienterna. Hälso- och sjukvårdslagen 

skriver att patientens behov av kontinuitet i vården skall tillgodoses (HSL, SOSFS 1982:763, 

§ 2a). Enligt Dowling (2008) kände patienterna ett ökat välbefinnande genom att bli igenkänd 

av vårdpersonalen. Ett ökat välbefinnande kan bidra till en bättre upplevd hälsa hos patienten, 

där frånvaro av cancer inte är en nödvändighet för att patienten ska kunna uppleva hälsa 

(Wiklund, 2003). Det är tilliten till vårdpersonalen som gör det möjligt för patienten att vara 

öppen i relationen till vårdaren. För att vårdaren ska få ta del av patientens livsvärld och 

hjälpa denne till en bättre hälsa krävs en ömsesidig tillit mellan vårdare och patient (ibid.). 

 

I studien framkommer det att patienter blir oroliga över sin situation när de inte känner att de 

får tillräckligt med information om sin sjukdom och behandling. Detta överensstämmer med 

tidigare studier, där deltagarna anser sig behöva mer och lättförståelig information då 

deltagarna ofta ansåg att informationen var förvirrande och svår att förstå (Ekwall et al., 2011; 

Kvåle & Bondevik, 2008). Hälso- och sjukvårdlagen säger att patienten ska få individuellt 

anpassad information om sitt hälsotillstånd (HSL, SOSFS 1982:763, § 2b). Enligt Kvåle och 

Bondevik (2008) leder en bra information till att patienten får en ökad självkontroll och 

kunskap över sin situation och sjukdom. Socialstyrelsen kompetensbeskrivning om 

allmänsjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) skriver att sjuksköterskan ska informera och 

undervisa sina patienter om sin sjukdom och behandling och förvissa sig om att patienten 

förstått den givna informationen. Eftersom information är patientens lagliga rätt är det viktigt 

att vårdpersonalen alltid tar sig tid till patienten och ger en anpassad information. På så sätt 

uppnår patienten bästa möjlig kontroll över sin cancersjukdom (Carlsson, 2007a). 

 

Känslan av att inte bli lyssnad till återkommer flera gånger i resultatet. Patienterna upplever 

att de inte blev lyssnade på eller tagna på allvar av personalen vilket ledde till att ett onödigt 

vårdlidande uppstod. Ett vårdlidande hör samman med att vårdpersonalen inte ser sin patient, 

tar sig tid till att sätta sig ner och lyssna på patientens tankar och funderingar vilket i sin tur 

leder till att patienten inte känner sig delaktig i sin vård och en rädsla över framtiden tar form 

(Dahlberg & Segesten, 2010; Kasén et al., 2008).  

 

Enligt Ekwall et al. (2011) visar det att patienterna uppskattar vårdpersonal som tar sig tid att 

lyssna till patienterna. Det framkom i föreliggande studie, att vissa av patienterna kände sig 

förbisedda och nonchalerade, i och med att vårdpersonalen inte lyssnade till patienterna. 

Vidare beskriver Ausgard (2012) vikten av att se hela människan och ta reda på hur patienten 

tänker och funderar över sin sjukdom så inte ett lidande uppstår, vilket bekräftas av Dahlberg 

och Segesten (2010) som menar att ett onödigt lidande uppstår när vårdaren inte lyssnar till 

patienten. I den sårbarhet som en svår sjukdom innebär visar det sig att ett ökat lidande 

påverkar patienternas hälsoprocess (ibid.). Allmänsjuksköterskan ska uppmärksamma och 

möta patienterna i deras sjukdomsupplevelser och lindande samt, så långt det är möjlig, lindra 

patientens lidande (Socialstyrelsen, 2005).   
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Vårdpersonalen ska samtala med patienterna på ett respektfullt och lyhört sätt samt ge stöd 

och vägledning för att öka delaktigheten i vården (Socialstyrelsen, 2005). En ökad delaktighet 

medför att upplevelsen av hälsa och välbefinnande utvecklas (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Deltagarna i Kvåle och Bondeviks (2008) studie anser att vårdpersonalen behandlar dem med 

respekt, vilket får dem att känna sig uppskattade och därmed upplevde deltagarna en ökad 

självkänsla, en motsats går att finna i denna studie då några patienter kände sig bortglömda 

och kränkta när vårdpersonalen verkade stressad och oengagerad. Detta bekräftas av tidigare 

studie som påvisar att patienterna efterfrågade personal som var mindre stressad och mer 

tillgänglig för patienterna (Mårtensson, Carlsson & Lampic, 2010). 

 

Fortsatt forskning 

Att fördjupa sig i patienters upplevelser av sin cancervård leder till en djupare förståelse hur 

vården ser ut idag och vad som bidar till patienters välbefinnande och lidande. Därför är det 

viktigt med fortsatt forskning kring patienters omvårdnad och vilken betydelse den har för 

patienters upplevelse av cancervården. Ny kunskap kan bidra till att vårdpersonalen bemöter 

patienter på bästa möjliga sätt och bidrar till ett välbefinnande.  

 

Slutsats 
En viktig del i resultatet påvisar hur stor inverkan vårdpersonal har på patienters upplevelser 

av sin cancervård. Studien visar att patienter med cancer kan uppleva både välbefinnande och 

lidande. En god vårdrelation kännetecknas av att vårdpersonalen är öppen och följsam, där 

vårdpersonalen ser patienten som en unik individ, vilket leder till att patienten känner sig både 

trygg och omhändertagen i sin vård och bidrar till ett ökat välbefinnande. När vårdpersonalen 

ignorerar patienterna känner de sig försummade i sin vård och ett vårdlidande uppstår. Som 

vårdpersonal finns det stora möjligheter att hjälpa patienterna i sin vård och förbättra deras 

upplevelser av den. Genom att få mer kunskap om hur patienter upplever sin situation och 

vård kan vårdpersonalen främja välbefinnandet och lindra lidandet.  
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Sökning av självbiografier i databasen LIBRIS      Bilaga 1 

Sökningen är gjord: 2013-04-08 

 

Databas Sökord Antal träffar Utvalda böcker 

LIBRIS Biografi* 134393 0 

 Biografi* AND cancer* 255 0 

 Biografi* AND cancer* AND patient* 128 0 

 Biografi* AND cancer* AND patient* + svenska böcker 109 0 

 Biografi* AND cancer* AND patient* + svenska böcker + 2005-2013 51 4** 

 

Databas Sökord Antal träffar Utvalda böcker 

LIBRIS Biografi* 134593 0 

 Biografi* AND Cancer* 255 0 

 Biografi* AND Cancer* AND Sjukdomsupplevelser 95 0 

 Biografi* AND Cancer* AND Sjukdomsupplevelser + svenska böcker 94 0 

 Biografi* AND Cancer* AND Sjukdomsupplevelser + svenska böcker + 2005-2013 21 8*** 

 

Böckerna valdes när resultatet blev hanterbart.  

 

** Två böcker valdes bort   *** Fyra böcker valdes bort 

 



 

Översikt av valda självbiografier      Bilaga 2, 1(2) 

 

Titel Författare Tryck Beskrivning 

Att leva med cancer 

och att leva bredvid 

cancer 

Marianne 

Sjöberg 

Borås 

2011 

I boken får vi följa Marianne genom hennes svåra sjukdomsperiod när hon drabbades av 

livmoderhalscancer. Sjukdomsperioden präglades av många sjukhusbesök och i kaoset som 

följdes av cancerdiagnosen valde hon att kämpa för sitt liv.  

Att Överleva Anders 

Hedin 

Malmö 

2010 

 

 

Anders Hedin fick beskedet att ett hudmelanom som opererats bort många år tidigare, hade 

spritt sig i kroppen.  

Att överleva handlar om livet som cancerpatient och om hans möten med vården. 

 

 

Boken är baserad på dagboksannteckningar som Anders förde under tiden.  

Riden av maran, besatt 

av demoner, helad av 

änglar 

Olov 

Svedelid 

Bromma 

2008 

När Olov Svedelid får beskedet cancer i underkäken skämtar han med läkaren för att lätta 

upp stämningen. Men situationens allvar drabbar honom snart, behandlingen är smärtsam 

och vägen mot tillfrisknande krokig.  

 

 

- En författares möte med vården.  

Hope 

 

 

 

 

Lotta Tenor Borås 

2012 

Denna bok är en personlig berättelse om en kvinna som drabbats av bröstcancer år 2003. 

Hennes upplevelse under sjukdomstiden består av ångest och panik och att leva i väntan på 

domen om liv eller död.  
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Cancer som 

resesällskap 

min uppmuntran 

till dig 

Maggie 

Målevik 

Halmstad 

2011 

Boken handlar Maggies personliga berättelse om sin tid med cancer som resesällskap. Hon fick 

diagnosen bröstcancer år 2009. 

I boken skildrar Maggie, hur viktigt det är att sätta mål och fästa blicken framåt.  

 

 

Boken riktar sig till anhöriga, vårdare och till den som drabbats av cancer. 

Att vilja leva Johnny 

Thuvesson 

Falun 2006 I boken får vi följa Jonny som drabbats av cancer som sedan sprider sig vidare och angriper 

prostatan, sädesblåsan och lymfkärlsystemet. Han får sin dödsdom, ett halvår kvar att leva.  

 

 

Boken handlar om Jonnys möte med vården och hans kamp att vilja överleva.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kvalitetsgranskning av självbiografierna enligt Segesten (2006, s.43)   Bilaga 3 

 

 

De frågor som ställdes för att kritiskt bedöma självbiografierna.  
 

 

- Vilken form av litteratur är detta – vetenskaplig rapportering, lärobok, debattbok, populärvetenskap eller något sådant? 

 

- Vem är ansvarig utgivare, och därmed juridiskt ansvarig för boken eller tidsskriften i fråga? 

 

- Vem/Vilka är författaren/författarna – vilken kompetens har de, vilka värderingar har de, vilka perspektiv har antagits, vilket mål har de haft? 

 

- När trycktes källan – har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvaliteten, för att förstå innehållet, av annan orsak? 

 

- Har texten blivit kvalitetsgranskad – av vem, i vilket syfte? 

 

- På vilket sätt kan jag använda denna text för att utveckla akademisk och professionell kunskap inom mitt ämnesområde? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Kvalitetsgranskning av självbiografierna     Bilaga 4, 1(3) 

 

 

Titel Vilken form 

av litteratur 

är detta? 

Vem är 

ansvarig 

utgivare? 

Vem är författaren? När trycktes 

källan 

Har texten 

blivit 

kvalitets- 

granskad? 

På vilket sätt kan jag 

använda denna text för 

att utveckla akademisk 

och professionell 

kunskap inom mitt 

ämnesområde? 

Sjöberg, M. 

(2011).  

 

Att leva 

med cancer 

och att leva 

bredvid 

cancer 

Självbiografi Recito 

Förlag 

Författaren är Marianne 

Sjöberg som fick diagnosen 

livmoderhalscancer endast 39 

år gammal.  

 

Målet med boken är att ge 

andra som läser boken kraft 

framåt i livet.  

Boken trycktes år 

2011. 

Boken 

granskades av 

bokförlaget 

innan 

tryckning. 

Boken handlar om 

Mariannes 

egna upplevelser av 

sjukdomen och beskriven 

möten med vården ur ett 

patient perspektiv.  

Svedelid, O. 

(2008).  

 

Riden av 

maran, 

besatt av 

demoner, 

helad av 

änglar 

Självbiografi Sellin & 

Partner Bok 

och Idé AB, 

Stockholm  

Författaren är Olov Svedelid 

som fick diagnos cancer vid 73 

års ålder. 

 

Målet med boken var att visa 

hur den svenska sjukvården ses 

ur ett patient perspektiv med 

också för att visa en möjlig väg 

ut ur mörkret för patienter och 

anhöriga i samma situation.  

Boken trycktes år 

2008, 3 år efter 

cancerdiagnosen.  

Boken 

granskades av 

bokförlaget 

innan 

tryckning. 

 

 

Red: Nina 

Pettersson 

Boken är en författarens 

egen berättelse om sina 

möten med den svenska 

sjukvården 

 

Boken ger en inblick i 

hur vården fungerar ur ett 

patient perspektiv.  
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Hedin, A. 

(2010).  

 

Att 

Överleva 

Självbiografi Gothia 

Förlag, 

Stockholm  

Författaren är Anders Hedin 

som fick reda på år 2004 att 

hans tidigare hudmelanom, som 

opererades bort för flera år 

sedan, hade spridit sig.  

boken är skriven fem år senare 

baserad på hans dagboks- 

anteckningar.  

 

Målet med boken är att den ska 

fungera som en inspirationskälla 

för patienter, anhöriga och 

vårdpersonal som lever nära 

cancer. 

Boken 

trycktes år 

2010.  

Boken 

granskades av 

bokförlaget 

innan tryckning. 

 

Red: Susanne 

Bardell 

Carlbring 

 

 

Boken handlar om livet som 

cancerpatient och mötet med 

vården och är enbart baserad på 

Anders egna upplevelser. 

 

Anders förhoppning är att hans 

erfarenheter ska vara till nytt för 

bland annat vårdpersonalens 

sätt att se sitt arbete ur en 

patientens synvinkel.  

Tenor, L. 

(2012). 

  

Hope 

Självbiografi Recito 

Förlag AB 

Författaren är Lotta Tenor som 

fick sin diagnos bröstcancer 

hösten 2003. 

 

Målet med boken är att ge 

kvinnor i samma situation en 

känsla av hopp så att dem orkar 

med kampen mot cancern. 

Efter ca. 4 års 

skrivande 

trycktes boken 

år 2012.  

Boken 

granskades av 

bokförlaget 

innan tryckning. 

Boken är en personlig berättelse 

om skräck och förtvivlan men 

också en tro på framtiden och 

hur det känns att bli levande 

igen.  

 

Boken skildrar Lottas kamp i 

sjukdomen och mötet med 

vården.  
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Målevik, M. 

(2011).  

 

Cancer som 

resesällskap 

min 

uppmuntran 

till dig 

Självbiografi Artemin 

AB, 

Mjölby 

Författaren är Maggie Målevik 

som fick sin cancerdiagnos år 

2009.  

 

Målet med boken är berätta sina 

egna upplevelser av sjukdomen 

för att ge stöd till andra i samma 

situation och ge en inblick i hur 

det är att ha cancer. 

Boken trycktes år 

2011, två år efter att 

Maggie fick sin 

bröstcancer 

diagnos. 

Boken 

granskades av 

bokförlaget 

innan tryckning. 

Boken är baserad helt 

och hållet hennes egna 

upplevelser av 

sjukdomen.  

 

Boken ger en inblick, till 

vårdpersonal, i hur det är 

att leva med och kämpa 

mot cancern som patient.  

Thuvesson, J. 

(2006). 

 

Att vilja leva 

Självbiografi Bra 

Böcker, 

Malmö 

Författaren är Jonny Thuvesson 

som drabbades av multipla 

sjukdomar i tät följd. En av 

sjukdomarna var prostatacancer. 

 

 

Boken trycktes 

2006. Några år efter 

att Johnny fått 

diagnosen. 

Boken 

granskades av 

bokförlaget 

innan tryckning. 

Boken är baserad på 

Johnnys egna 

upplevelser av sin 

sjukdom och kampen 

mot tillfrisknad. 

 

Boken skildrar bland 

annat hans upplevelser 

inom vården.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Exempel på analys av självbiografierna      Bilaga 5 

 

 

Meningsbärande enheter Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Under- 

kategori 

Huvud- 

kategori 

Hos läkaren är det alltid samma frågor om hur det 

känns i min hals - aldrig har han undersökt 

innandömet.  

Läkaren frågar om hur 

patienten mår men 

undersöker honom aldrig. 

Läkaren bryr sig 

inte 

Att bli 

nonchalerad 

Att känna sig 

obekräftad och 

övergiven 

Jag ringde till sjukhuset och frågade, Har mitt 

provsvar kommit? 

Min journal hade kommit bort!!! Jag kände mig 

arg, ledsen, överkörd och sjuk  

Min journal har kommit 

bort, känner mig ledsen och 

överkörd. 

 

 

Känner sig ledsen 

och överkörd. 

 

 

Att känna sig 

förolämpad och 

sårad 

 

 

 

Att känna sig 

obekräftad och 

övergiven 

Mina besök på urologen i Lund blir allt 

intensivare och jag lär så sakteliga känna 

personalen och kräver att få samma läkare vid 

mina besök. Mina önskemål blir hörsammade och 

mina besök blir effektivare.   

Han kräver att få samma 

läkare och önskemålen blir 

hörsammade och besöken 

blir effektivare.  

Önskemålen blir 

hörsammade 

 

  

Att bli sedd och 

hörd i sina 

önskemål 

 

  

Ett möte av förståelse 

och gott 

omhändertagande 

 

  

Jag frågade sköterskorna om det gick att få 

tillbringa natten i korridoren. De var tillmötes 

gående och rullade in mig i ett litet kontorsrum 

avsett för läkarna. s. 18 

   

Sköterskan var 

tillmötesgående och rullade 

in mig i kontorsrummet. 

   

Sköterskan var 

tillmötesgående 

Att bli sedd och 

hörd i sina 

önskemål 

Ett möte av förståelse 

och gott 

omhändertagande 

 

  

 


