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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Det ska finnas en balans i relationen mellan sjuksköterskan och patienten vilket 

skapas genom att sjuksköterskan har en balans mellan närhet och distans. För att ha en balans 

ska upprätthållas krävs det att det finns ett stöd från kollegor genom användbara råd av någon 

mer erfaren.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att vårda 

cancerpatienter.  

Metod: Studien grundade sig på en kvalitativ metod genom intervjuer för att undersöka 

sjuksköterskors upplevelser. Texterna har transkriberats och en innehållsanalys har utförts. 

Resultat: Resultatet baseras på två olika kategorier en var vårdrelationens påverkan på 

sjuksköterskan med underkategorierna positiva och negativa effekter på vårdrelationen. Den 

andra var sjuksköterskans behov av stöd och utveckling i sin profession med 

underkategorierna stöd från arbete och privatlivet samt sjuksköterskans egna resurser. 

Slutsats: Sjuksköterskorna i denna studie påverkades både negativt och positivt av 

vårdrelationen med patienten, därför drar författarna slutsatsen att sjuksköterskans upplevelse 

av att vårda cancerpatienter behöver belysas för att sjuksköterskans hälsa ska bibehållas. 

  



II 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

    

1 BAKGRUND ................................................................................................................................. 1 
1.1 Cancer ................................................................................................................................................. 1 
1.2 Att möta en patient i kris ............................................................................................................. 1 
1.3 Sjuksköterskans roll i cancervården ....................................................................................... 2 
1.4 Att möta en patient i livets slutskede ...................................................................................... 2 

2 TEORETISK REFERENSRAM .................................................................................................. 3 
2.1 Livsvärld............................................................................................................................................. 3 
2.2 Livsrytm ............................................................................................................................................. 3 
2.3 Lidande ............................................................................................................................................... 4 
2.4 Vårdrelation ..................................................................................................................................... 4 

3 PROBLEMFORMULERING....................................................................................................... 4 

4 SYFTE ............................................................................................................................................ 4 

5 METOD ......................................................................................................................................... 5 
5.1 Design .................................................................................................................................................. 5 
5.2 Datainsamling .................................................................................................................................. 5 

5.2.1 Urvalsförfarande ..................................................................................................................................... 5 
5.2.2 Informanter ............................................................................................................................................... 5 
5.2.3 Intervjun ..................................................................................................................................................... 6 

5.3 Dataanalys ......................................................................................................................................... 6 
5.4 Forskningsetiska aspekter .......................................................................................................... 7 

6 RESULTAT ................................................................................................................................... 8 
6.1 Vårdrelationens påverkan på sjuksköterskan .................................................................... 8 

6.1.1 Positiva effekter av vårdrelationen ................................................................................................. 9 
6.1.2 Negativa effekter av vårdrelationen ............................................................................................ 10 

6.2 Sjuksköterskans behov av stöd och utveckling i sin profession .................................. 11 
6.2.1 Stöd från arbetet och privatlivet ................................................................................................... 11 
6.2.2 Sjuksköterskans egna resurser ...................................................................................................... 12 

7 DISKUSSION .............................................................................................................................. 13 
7.1 Metoddiskussion ........................................................................................................................... 14 
7.2 Resultatdiskussion ....................................................................................................................... 15 

8 SLUTSATS .................................................................................................................................. 19 

REFERENSER ................................................................................................................................... 21 

BILAGOR .............................................................................................................................................. I 
Bilaga 1 – Informationsblad till enhetscheferna .......................................................................... I 
Bilaga 2 – Informationsblad till informanterna .......................................................................... II 
Bilaga 3.1 – Etikkomittén Sydost etiska granskningsmall ..................................................... III 
Bilaga 3.2 – Etikkomittén Sydost etiska granskningsmall ...................................................... IV 

 



1 

 

1 BAKGRUND 

1.1 Cancer 

I en frisk kropp menar Ericson och Ericson (2012) att det sker en ständig celldelning, detta 

sker parallellt med elimination av gamla celler. De beskriver att det är en process som 

vanligtvis sker under kontrollerade former, men när celldelningen bryter detta mönster och 

börjar dela sig okontrollerat, bildar cellerna en tumör och sjukdomen cancer. De förklarar att 

celltillväxt kan antingen vara benign eller malign. Benign är en godartad cancer och innebär 

att den inte påverkar intilliggande vävnad (ibid). Malign är en elakartad tumör som kan 

infiltrera intilliggande vävnad och komma i kontakt med blodkärl och lymfkärl (ibid). Enligt 

Einhorn (2013)  kan tumören lossna och sprida sig genom blod- eller lymfsystemet till andra 

vävnader och organ i kroppen där metastaser, nya tumörer bildas.  

  

Socialstyrelsen (2013) anser att cancer är en folksjukdom som innefattar cirka 200 olika 

sjukdomar. De skriver att minst var tredje person kommer under sin livstid att drabbas av en 

cancerdiagnos, dessa cancerfall är jämnt fördelade mellan män och kvinnor. Hos män i 

Sverige är den vanligaste cancerformen prostatacancer och utgör mer än en tredjedel av 

cancerfallen (ibid). Hos kvinnor i Sverige är den vanligaste cancerformen bröstcancer och 

utgör cirka 30 % av cancerfallen (ibid). Hudcancer är den tredje vanligaste cancerformen och 

utgör cirka 10 % av cancerfallen (ibid). Vidare beskriver de att prognosen varierar beroende 

av vilken typ av cancersjukdom patienten har. De visar även att en ständig förbättring sker 

vad gäller att förlänga överlevnaden. Detta beror på att utvecklingen av att diagnostisera 

sjukdomen och att behandlingarna går framåt. 

 

1.2 Att möta en patient i kris  

En cancerdiagnos menar Cancerfonden (2015) kan leda till en kris hos individen. Hulter 

(2014) beskriver att en rad olika reaktioner kan uppstå vid diagnosen och den kan ses som en 

dödsdom. Cancerfonden (2015) beskriver att reaktionen beror på de erfarenheter och 

upplevelser individen bär med sig, därför varierar reaktionen av beskedet. Vidare skriver de 

att för sjuksköterskan är det viktigt att försöka få patienten att förstå sin nya verklighet, att 

låta krisen och de känslor som uppkommer ha sitt förlopp. En kris är en situation som kan 

försvåra kommunikationen. Det är här viktigt att få känna stöd och tröst hos någon, att det 

finns någon som har förståelse och lyssnar. (ibid) 

 

Bergman, Fredholm, Jaresand, Johansson och Nilsson (2015) skriver att insjuknandet av 

cancer kommer att öka vilket kommer att ställa höga krav på sjuksköterskan. Rotegård, 

Ruland och Fagermoen (2011) beskriver cancer som en allvarlig sjukdom och att arbeta med 

cancerpatienter är ett krävande arbete med mycket ansvar. För att kunna vårda en patient med 

cancer krävs det en djupare inblick i patientens liv (ibid).  Dowling (2008) skriver att för att 

få en djupare inblick i patientens liv krävs det att sjuksköterskan och patienten har en 

relation. Denna relation bör vara professionell, vilket innebär en balans mellan närhet och 

distans (ibid). I studien framgår det att om sjuksköterskan blir känslomässigt involverad kan 

påfrestningar som oro påverka arbetsglädjen. Relationen kan dock ge en djup meningsfull 

upplevelse för sjuksköterskan genom att utveckla patientens självkänsla och ge en känsla av 

tillfredsställelse när deras närvaro är av betydelse och uppskattas (ibid).  
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1.3 Sjuksköterskans roll i cancervården 

Donoso, Demerouti, Hernáández, Moreno-Jiménez och Cobo (2015) skriver att 

sjuksköterskan bör ha kontroll på sina egna känslor och känna säkerhet i sin profession för att 

på bästa sätt hantera sina känslor i arbetet. De förklarar att om inte sjuksköterskan kan 

hantera känslor kan ett lidande uppstå hos sjuksköterskan och detta kan påverka patienten 

negativt. Genom att sjuksköterskan lär sig att hantera sina känslor skapar det en motivation 

och ett välbefinnande till arbetet, hälsa och välbefinnande påverkar attityden i arbetet (ibid). 

Rotegård et al. (2011) menar att det är viktigt att se till sjuksköterskans hälsotillgångar för att 

få en bild av sjuksköterskans välbefinnande. De förknippar konceptet hälsotillgångar med 

den friska delen av personen, drivkraft för att ta kontroll och att engagera sig i sin egen hälsa. 

Det som påverkar en individs hälsotillgångar varierar men kan handla om tidigare 

erfarenheter, personliga egenskaper, kulturella perspektiv och familjebakgrund (ibid). Vidare 

förklarar de att en hälsotillgång hos sjuksköterskan kan vara en känsla av att känna sig 

värdefull på arbetet, modet att träffa människor, svara på deras frågor och möta deras 

förväntningar. 

 

Donoso et al. (2015) skriver att sjuksköterskeyrket är ett utmanande arbete med en variation 

som ger en möjlighet att påverka en annan människas liv. De skriver att känslomässiga 

situationer kan både ge positiva och negativa konsekvenser. Sjuksköterskans självkänsla och 

optimism ökar vid höga känslomässiga krav (ibid). De menar att känslomässiga krav skapar 

kreativitet och arbetsmotivation. Vidare förklarar de att känslomässiga situationer kan vara 

stressiga vilket kan leda till att sjuksköterskan undertrycker sina känslor detta ger ett minskat 

välbefinnande. Sjuksköterskan måste kunna möta både med och motgångar. Detta gör arbetet 

meningsfullt, stärker sjuksköterskan i både yrket och i den egna personligheten (ibid). 

 

Sjuksköterskan kan hamna i svåra situationer, till exempel en patients död, många gånger i 

sin karriär och för att hantera dessa situationer är både interna och externa källor ett bra stöd. 

(Peterson et al. (2010). De förklarar att interna källor innebär att sjuksköterskan ser döden 

som något naturligt och att de inser att det finns inget mer de kan göra. Externa källor innebär 

att söka stöd och råd utifrån till exempel från kollegor som är i liknande arbetssituationer 

eller vårdar samma patient (ibid). Dowling (2008) menar att det är viktigt att 

sjuksköterskorna stödjer varandra i sitt arbete för att uppmuntra till skapandet av nära 

relationer till patienten. Vidare skriver Peterson et al. (2010) att sjuksköterskan med mer 

erfarenhet kan vara ett bra stöd och erbjuda vägledning till de som är mindre erfarna. 

Donovan, Doody och Lyons (2013) menar att när relationen med andra yrkesgrupper 

förbättras skapar detta ett välbefinnande hos sjuksköterskan. Genom uppbackning och socialt 

stöd minskar känslan av stress på arbetsplatsen, ger en positiv effekt på hälsan och 

arbetsrelationen (ibid). Familj och vänner menar Rotgård et al. (2011) utgör en extern källa 

och är en viktig tillgång som kan ge stöd, sällskap, förståelse, tröst och kärlek. 

 

1.4 Att möta en patient i livets slutskede 

Socialstyrelsen (2015) skriver att mer än 60 % botas från sjukdom medan andra lever med sin 

cancersjukdom som en kronisk sjukdom. Hedefalk (2014) förklarar att vissa gånger står det 

klart redan när diagnosen ställs att cancer är obotlig, medan ibland kan det ta år och många 

behandlingar innan det blir tydligt att det är en sjukdom patienten kommer att få leva med 

och inte bli frisk från. Valente (2011) menar att sjuksköterskan kan möta svåra situationer vid 

vårdandet av patienter i livets slutskede. Vård i livets slutskede handlar om att vara 
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professionell men personlig, att ha ett etiskt arbetssätt (ibid). De skriver att sjuksköterskan 

ska ge en bra vård och kunna respektera patientens beslut och önskningar  

Vårda och bemöta patienter som är döende med en cancerdiagnos kan vara svårt om 

sjuksköterskan är oerfaren (Lange, Thom & Kline, 2008). De menar att genom en större 

exponering och erfarenhet av att arbeta med döende patienter får sjuksköterskan en mer 

neutral inställning. Sjuksköterskan kan genom erfarenhet och exponering se döden som både 

negativ och positiv (ibid). I studien framkommer det att sjuksköterskan med mindre 

erfarenhet kan uppleva det svårt att se döden som något positivt och kan känna en rädsla inför 

sin egen död, medan en mer erfaren sjuksköterska har en mer positiv attityd till döden. Vidare 

skriver de att de med mer erfarenhet kan känna sig mer bekväma och ha mindre svårt att prata 

om döden med patienten. 

2 TEORETISK REFERENSRAM 
Studien bygger på vårdvetenskap, där kunskap om vård och hälsa finns. Dahlberg & Segesten 

(2010)  skriver att vetenskapens inriktning är individens hälsa där målet är att stärka hälsan. 

De förklarar att genom vårdvetenskapen besitter författarna en flexibel och öppen hållning 

för att kunna belysa ett fenomen. Genom denna hållning kan författarna ta del av människans 

syn av välbefinnande, vårdande, hälsa och lidande (ibid). Detta genom att inta ett 

livsvärldsperspektiv, att se till personens livsvärld som är den värld personen erfara vilket 

involverar yrkeslivet (ibid). De vårdvetenskapliga begrepp som kommer vara av vikt i den 

kommande studien är livsvärld, livsrytm, lidande och vårdrelation 

 

2.1 Livsvärld 

Dahlberg & Segesten (2010) skriver att livsvärldsteorin är en grundpelare i vårdvetenskapen. 

Livsvärlden symboliserar hur vi uppfattar världen, andra runt omkring och oss själva (ibid) 

De förklarar att livsvärlden är den värld personen erfara och är unik för varje person. De 

menar att här igenom kan sjuksköterskan ta dela av individens syn på hälsa och sjukdom. 

Detta gör sjuksköterskan genom att skapa en vårdrelation till patienten. Individen ska ses som 

en helhet för att främja deras hälsa och för att hitta livsrytmen till att hantera sin vardag 

(ibid). Sjuksköterskans livsvärld påverkas av sjuksköterskans arbete med cancerpatienter, 

eftersom sjuksköterskan får ta del av patienternas historier kan detta påverka sjuksköterskans 

livsvärld. 

 

2.2 Livsrytm 

Livsrytmen menar Dahlberg och Segesten (2010) handlar om människans sätt att leva och 

den ger ett mått på individens hälsa, både det fysiska och psykiska. De förklarar att livet inte 

går utan motgångar. Det är lätt att få en störd rytm mellan ett för hårt arbete och för lite 

återhämtning, vilket kan leda till utbrändhet och utmattning. Genom för mycket arbete som är 

en rörelse kan oro och stress uppkomma (ibid). Vidare skriver de att stress är något kroppen 

klarar att hantera i lagom mängd, men vid för mycket rörelse säger kroppen tillslut ifrån. De 

menar att detta kan resultera i att individen inte klarar hantera stora och små livsprojekt. Det 

ska finnas en balans mellan rörelse och stillhet (ibid). I sjuksköterskans arbete med 

cancerpatienter är det viktigt att hitta en balans i livsrytmen, men det kan vara svårt. 

Sjuksköterskan kan känna välbefinnande av sitt yrke när deras närvaro är önskad av patienter. 

Men en motsatt effekt kan uppkomma om sjuksköterskan har tagit på sig för mycket arbete, 



4 

 

vilket kan skapar negativa konsekvenser utav patientens vård. 

 

2.3 Lidande 

Ett lidande påverkar personens livsvärld på grund av detta är upplevelsen av lidandet 

individuellt för det bygger på vilka tidigare erfarenheter  som finns i vår livsvärld (Dahlberg 

& Segesten, 2010). Lidande kan uppstå även fast en människa upplever välbefinnande (ibid). 

Lidande är en del av livet och olika situationer kan orsaka lidande därför kan alla människor 

drabbas (Santamäki Fischer & Dahlqvist, 2009). Att vårda cancerpatienter kan skapa ett 

lidande hos sjuksköterskor eftersom det kan ge en känslomässig påfrestning och att 

sjuksköterskans empati övergår till sympati. 

 

2.4 Vårdrelation 

Snellman (2014) skriver att vårdrelationen kännetecknas som ett förhållande mellan 

vårdpersonal och patient. Vårdrelation ses som en grunden i vårdandet (ibid). De förklarar att 

relation påverkas och formas av olika faktorer beroende på vilka som möts. Enligt Dahlberg 

och Segesten (2010) ska sjuksköterskan ha en professionell kunskap och öppenhet i 

vårdrelationen för att kunna reflektera över sin relation till patienten. Genom detta kan det 

professionella vårdandet och relation präglas till det bättre (ibid). Sjuksköterskan måste skapa 

en relation till patienten för att kunna ge dem vård. I denna relation påverkas både patienten 

och sjuksköterskan. Vid cancervård är det viktigt att bygga upp en bra relation till patienten. I 

denna relation ska sjuksköterskan hålla en distans med närhet för att klara av att hantera sitt 

arbete.  

3 PROBLEMFORMULERING 
Vården idag utgår från ett patientperspektiv därför är dagens forskning inriktad på hur 

patienten upplever och påverkas av vården. Därför är sjuksköterskans unika syn på hur det är 

att vårda patienter och hur detta påverkar sjuksköterskan personligt mer begränsad. 

Sjuksköterskan har ett stort ansvar i patientens vård och att den utformas från patientens 

livsvärld. För att ge en bra vård krävs det att sjuksköterskan skapar en relation med patienten, 

i denna relation är det inte bara patienten som påverkas. Sjuksköterskan kan påverkas både 

negativ och positivt av denna relation.  

 

Att arbeta med en känslomässig vård vilket innebär att arbeta med svårt sjuka patienter kan 

vara påfrestande för sjuksköterskan, detta kan i sin tur påverka livsrytmen som involverar 

både personens arbetssituation och hemsituation. Relationen kan däremot ge en meningsfull 

upplevelse och ett välbefinnande hos sjuksköterskan genom att påverka sjuksköterskans 

självkänsla positivt. I denna studie har fokus valts att belysa sjuksköterskans upplevelse av 

sin tillvaro gentemot att vårda cancerpatienter. Att se hur sjuksköterskan upplever att stödja 

och möta patienten i alla dess sjukdomsstadier, från diagnos till friskförklaringen eller 

bortgång. Detta för att det krävs mer kunskap om hur sjuksköterskans hälsa påverkas utav att 

vårda cancerpatienter för att kunna upprätthållas och förbättras sjuksköterskans hälsa.  

4 SYFTE 
Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av att vårda cancerpatienter.  
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5 METOD 

5.1 Design 

En intervjustudie har utförts vilket grundade sig på en kvalitativ metod för att undersöka 

sjuksköterskors upplevelse. Segesten (2012) beskriver att genom en kvalitativ metod skapas 

en förståelse för personens livsvärld. Därmed får författaren en djupare förståelse i personens 

erfarenheter, upplevelser och förväntningar (ibid). Studien bygger på en induktiv ansats vilket 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) skriver är när författarna analyserar texterna som 

baseras på människors upplevelser helt förutsättningslöst.  

 

5.2 Datainsamling 

Datainsamlingen baserades på semi-strukturerade intervjuer. Enligt Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011) kan fler nyanser ses och en bredare bild skapas om författarna använder sig 

utav en semi-strukturerad intervjuteknik 

 

5.2.1 Urvalsförfarande 

Studien bygger på sju intervjuer med sjuksköterskor som har erfarenhet av att vårda 

cancerpatienter över 18 år. Författana valde att inte avgränsa vilken typ av cancer patienterna 

som sjuksköterskorna vårdade skulle ha därför att sjuksköterskan skulle ge sin allmänna bild 

utav att vårda cancerpatienter. Inklusionskriterierna för informanterna var att de skulle vara 

allmänsjuksköterskor som vårdat cancerpatienter i minst ett år. Författarna valde att inte 

använda sig utav några exklusionskriterier angående ålder och kön på sjuksköterskorna för att 

få ett brett urval. Ett brett urval menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) är bra för att 

öka variationen i upplevelsen och erfarenheten om det valda fenomenet.  

 

Sjukhusavdelningarna valdes genom att en av författarna hade kontakter till dessa 

avdelningar och urvalet av informanter utfördes genom ett strategiskt urval. Detta menar Polit 

och Beck (2012) innebär att författarna utgår från sin egen kunskap om människorna i det 

valda området för att välja kunniga informanter i den ställda frågan samt som passar 

kriterierna. 

 

Kontakt togs med enhetscheferna på avdelningarna på två olika sjukhus i södra Sverige med 

förfrågan om genomförande av studien. Efter godkännande av enhetscheferna 

vidarebefordras ett informationsblad (Bilaga 1) till enhetscheferna som de kunde läsa igenom 

och dela ut till sjuksköterskorna. Enhetscheferna samlade in namn och mailadress på nio 

stycken sjuksköterskor som var intresserade av att delta i studien. Författarna tog kontakt 

med sjuksköterskorna för att ge ut ett specifikt informationsblad till informanterna (Bilaga 2), 

för att bestämma tid och plats för intervjun. Av de nio informanterna var det ett bortfall, en av 

informanterna svarade aldrig på mailet som skickades ut och sedan var det en informant som 

författarna tackade nej till. Detta eftersom tillräckligt med data hade samlats in och likvärdiga 

svar hade givits upplevde författarna. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) beskriver att en 

mättnad uppkommer när författarna upplever att svaren upprepas och att de finns liknande 

svarsmönster i flera intervjuer. 

 

5.2.2 Informanter 

Informanterna arbetade på olika avdelningar och mottagningar på två sjukhus i södra Sverige. 

Informanterna är mellan åldrarna 26-55. Sex utav informanterna var kvinnor och en var man. 
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Samtliga sjuksköterskor hade arbetat inom sjuksköterskeyrket mellan 3-30 år. 

 

5.2.3 Intervjun 

Författarna valde tillsammans med handledaren att bara ha en öppen huvudfråga, denna fråga 

är “ Hur är din upplevelse av att bemöta och vårda cancerpatienter?”. Detta för att 

informanten med egna ord skulle beskriva hur de upplever det är att vårda cancerpatienter. 

För att få ett djup i frågorna använde författarna sig av följdfrågor som de fritt formulerade 

under intervjun utifrån vad informanten sa. Exempel på följdfrågor var ”kan du utveckla, hur 

menar du nu, vill du förtydliga ditt svar” Vid intervjutillfället hade även författarna 

bakgrundsfrågor för att göra informanterna mer bekväma i situationen.  

 

Två pilotintervjuer genomfördes, en pilotintervju menar Polit och Beck (2012) ger en bra 

förberedelse inför de riktiga intervjuerna. Två pilotintervjuer utfördes för att båda författarna 

skulle få öva sin intervjuteknik, vid dessa tillfällen var det en av författarna som intervjuade 

informanten och en som iakttog. Pilotintervjuerna hjälpte författarna att bekanta sig med den 

intervjuteknik som valts och författarna kände sig bekväma med denna teknik. Författarna 

ansåg att svaren från pilotstudierna var av god kvalitet därför inkluderades båda intervjuerna i 

studien. 

 

Vid övriga intervjuer var enbart en författare närvarande. Informanterna fick välja tid och 

plats för intervjun. Alla intervjuerna skedde på arbetstid och på informanternas arbetsplats. 

Godkännande av att utföra intervjuerna på arbetstid hade givits av enhetscheferna. Alla 

intervjuer utfördes i ett samtalsrum. Innan intervjun fick informanten läsa igenom 

informationsbladet för att återigen läsa om tillvägagångsättet för intervjun, deras rättigheter 

och för att få tillfälle att ta upp funderingar. På informationsbladet valdes skriftlig underskrift 

bort för att informanterna inte skulle uppleva ett obehag. Detta gjordes för att den skriftliga 

signatur kan upplevas som något allvarligt. Samtycke stärks genom skriftligt samtycke 

genom att informanterna svarade på det utsickade mailet och genom muntligt samtycke vid 

intervjutillfället. Intervjuerna varade mellan 15-28 minuter och diktafon användas för att 

spela in samtalet.   

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar att trots att intervjun planeras grundligt finns 

det olika aspekter omkring intervjun som forskarna inte kan kontrollera. Vid tre av 

intervjuerna uppstod olika störningsmoment. Vid en intervju uppstod ett avbrott på grund av 

att intervjun blev störd av att en person som kom in och behövde rummet. Informanten bad 

personen att komma tillbaka senare och gick sedan tillbaka till att besvara frågan. Vid ett 

intervjutillfälle där författarna intervjuade tre stycken efter varandra var det en informant som 

fick nya arbetsuppgifter samtidigt som intervjun skulle starta, intervjun blev därför 

framskjuten och författarna upplevde sedan att informanten var stressad vid intervjun. Vid ett 

annat intervjutillfälle kom en kollega till informanten in i rummet för att använda datorn, 

samtidigt ställde hon en fråga till informanten vilket störde intervjun. Resterande av 

intervjuerna utfördes utan störande moment. 

 

5.3 Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys har genomförts, detta beskriver Polit och Beck (2012) betyder 

att material organiseras med hjälp av centrala begrepp. Birkler (2008) menar att genom 

analysen framträder en ny bild och struktur av materialet. Intervjutexterna transkriberades 
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ordagrant och därefter analyserades intervjutexterna flera gånger av båda författarna för att få 

olika perspektiv på materialet.  

 

Begrepp i den kvalitativa innehållsanalysen är enhet, kondensera, kod, subkategori och 

kategori. Materialet, analysenheten, lästes igenom flera gånger enskilt av författarna, för att 

båda skulle få en känsla av helheten av materialet och för att inte påverka varandras 

uppfattning. Första steget i en kvalitativ innehållsanalys är att författarna väljer ut 

meningsenheter som är meningsbärande delar utav texten. Meningsenheter kan innefatta 

stycken, meningar eller ord från analysenheten som har liknande innehåll. Meningsenheterna 

kortas sedan ner, kondenseras, för att skapa en text som är mer lätthanterlig men det 

väsentliga av texten är fortfarande kvar. Därefter ger författarna de meningsbärande 

meningarna koder som förklarar innehållet kortfattat. Slutligen bildas kategorier och 

subkategorier som bildas av flera olika koder med liknande innehåll (Graneheim & Lundman, 

2004). 

 

 

Tabell 1 - Exempel på analys 
 

5.4 Forskningsetiska aspekter 

För att undersöka om studiens metod är etisk korrekt används Etikkommittén Sydosts etiska 

granskningsmall (Bilaga 3). Genom en etisk granskning menar Birkler (2011) att handlingar 

och handlingars konsekvenser kan genomgå en granskning. 

 

Studien bygger på de fyra etiska kraven som är informationskravet, konfidentialitetskravet, 

samtyckeskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska informera 

berörda personerna om studiens syfte. Informationskravet uppfylldes genom att deltagarna 

först fick muntlig information av avdelningscheferna om studien och sedan skriftlig 

Meningsenhet Kondenserade 

meningsenheter 

Kod Underkategori  Kategori 

Ehhm sen har jag 

blivit, jag är rädd 

om mig själv, 

alltså jag tänker 

vad kan jag göra 

för min kropp för 

att jag ska 

motverka för att få 

cancer. 

Sen har jag blivit rädd om 

mig själv, jag tänker vad kan 

jag göra för min kropp för 

att motverka att få cancer. 

Påverkan på 

livet 

Positiva 

effekter av 

vårdrelationen 

Vårdrelationens 

påverkan på 

sjuksköterskan 

Det viktigaste 

stödet tycker jag 

nog oss kollegor 

emellan och att vi 

i personalgruppen 

kan prata med 

varandra  

Det viktigaste stödet tycker 

jag är kollegor emellan att vi 

kan prata med varandra  

 

Stöd av 

arbetskamrater 

Stöd från 

arbetet och 

privatlivet

  

Sjuksköterskans 

behov av stöd och 

utveckling i sin 

profession 
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information genom ett informationsblad. Samtyckeskravet innebär att deltagaren har rätt att 

bestämma själv om sin medverkan i studien. För att uppnå samtyckeskravet informerades 

informanterna att deltagandet är frivilligt och att det finns möjlighet att avbryta medverkan 

om de önskar. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagarna i studien ska ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras så att inte obehöriga kan 

ta del av dem. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att tydligt beskriva på 

informationsbladet att alla uppgifter avidentifieras, att bara författarna och deras handledare 

skulle ta del av uppgifterna. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som är insamlade om 

varje enskild deltagare får bara användas i studiens syfte. Nyttjandekravet uppfylldes genom 

att på informationsbladet informerar informanterna om att uppgifterna bara ska användas i 

syfte för denna studien (Helsingforsdeklerationen, 2013). Obehag och risker för 

informanterna ska också beaktas under studiens gång, till exempel rädsla för att säga “fel 

saker”. Därför ska informanterna försäkras om att de har konfidentialitet. 

 

Författarna var medvetna om sin förförståelse, hur denna kunde påverka studien och försökte 

sätta den åt sidan. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att vid forskning finns det 

ofta mer än en sanning, detta eftersom att studiens resultat bygger på författarnas tolkningar 

av material och deras medvetenhet om egna förförståelsen. 

6 RESULTAT 
Utifrån dataanalysen kom författarna fram till två huvudkategorier, dessa var vårdrelationens 

påverkan på sjuksköterskan och sjuksköterskans behov av stöd och utveckling i sin 

profession. Kategorierna hade tillhörande underkategorier, dessa var positiva och negativa 

effekter av vårdrelationen, stöd från arbetet och privatlivet samt sjuksköterskans egna 

resurser. Se tabellen nedan. 

 

 

 

Vårdrelationens påverkan på 

sjuksköterskan 

Sjuksköterskans behov av stöd och 

utveckling i sin profession 
 

Positiva effekter av vårdrelationen 

 

Stöd från arbete och privatlivet. 

Negativa effekter av vårdrelationen Sjuksköterskans egna resurser 

Tabell 2 - Huvudkategorier och underkategorier 

 

6.1 Vårdrelationens påverkan på sjuksköterskan 

Resultatet visade att sjuksköterskan skulle skapa en relation med patienten och dess 

närstående. Genom denna relation påverkades sjuksköterskan både positivt, genom att arbetet 

var givande och betydelsefullt men även negativt genom att arbetet gjorde sjuksköterskan 

mer trött och sliten. Sjuksköterskans arbete handlade om att göra skillnad och att de hittade 

det där lilla extra som kunde göra patientens situation bättre. Genom arbetet fick 

sjuksköterskan en ny syn på livet samt började relatera till sitt eget liv och sin omgivning. 
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6.1.1 Positiva effekter av vårdrelationen 

På grund av cancerpatientens regelbundna besök inom vården hade de en plats på den 

specifika avdelningen de vårdades och tillhörde. Genom kontinuerliga besök såg 

sjuksköterskan inte bara patienten som patient utan lärde känna personen bakom sjukdomen 

genom att de byggde upp en relation och lärde känna dem på djupet. Det var intressant att få 

en kontakt med patienten då de befann sig i en situation där dem var utsatta, sårbara och var 

svårt sjuka. En god relation mellan sjuksköterskan och patienten var en bra grund för en 

vidare vård. Där sjuksköterskans strävan i arbetet handlade om att de vårdade varje individ 

utefter deras önskningar. Genom att sjuksköterskan läste av situationen blev det lättare för 

sjuksköterskan att lägga upp en plan utefter patientens situation och mål. Sjuksköterskans 

personlighet och bemötande var av betydelse för svårt sjuka patienter och hur de upplevde 

vården. Sjuksköterskan beskrev att i mötet med patienten var det viktigt att informationen 

framfördes sakligt, rakt och ärligt för att inte försköna situationen. Patienten litade på 

sjuksköterskans kunskaper och det som erbjöds, därför var det viktigt att sjuksköterskan 

visade ödmjukhet inför patienter, behandlade och bemötte patienten på ett värdigt sätt så att 

de tillsammans skapade en kontakt. Viktigt i patientkontakten var att sjuksköterskan inte 

pressade sina patienter till att dela med sig av sådant de inte ville. Det framkom att alla 

patienter hade olika behov av att prata om sina känslor kring sjukdomen, vissa mer än andra, 

vilket skapade en svårighet hur sjuksköterskan bemötte situationen. Det var en utmaning att 

skapa en kontakt, något som inte är möjligt med alla patienter. Som en informant sa ”Ibland 

klickar man med vissa patienter å då kan man liksom få ut det dom tänker å funderar på å 

vissa patienter funkar de inte alls med” (Intervju sex) 

 

Det var viktigt för sjuksköterskan att vara närvarande och finnas till för patienten samt se till 

att dem fick den kontakten med läkare eller annan resurs som de behövde. Sjuksköterskans 

uppgift var att förmedla ett lugn till patienterna och dess närstående, detta så att de kände att 

de kunde vända sig till sjuksköterskan för att ta upp funderingar och tankar. Patienten och 

dess närstående skulle uppleva att de fick de stöd de behövde. Om inte läkaren finns tillhands 

ska det finnas annan vårdpersonal där, en informant sa ”Att patienterna och anhöriga ska 

känna att de kan vända sig till mig för läkarna är ju här och informera men går sedan 

vidare” (Intervju två). Genom att patienten kände trygghet och förtroende till sjuksköterskan 

gav det ett bättre utgångsläge för sjuksköterskan så att de kunde hjälpa patienten på bästa sätt. 

Sjuksköterskor som vårdade cancerpatienter, mötte patienter i svåra livssituationer, där var 

det viktigt att de hjälpte patienten till den bästa möjliga vård och förutsättningar och gjorde 

en skillnad i patientens situation. Något som påverkade situationen till det positiva var, ett bra 

utfört arbete och genom att sjuksköterskan lyssnade på patienterna. 

 

Alla informanterna pratade om att det som gav tillfredsställelse i arbetet var när de gjort det 

lilla extra och bidrog till skillnad för patienten, gjorde något gott.  Det var en utmaning att 

lokalisera vad patienten upplevde som sitt största problem i situationen och därefter hitta en 

lösning på att lindra problemet. Sjuksköterskorna upplevde att denna utmaning var 

stimulerande och gav motivation till arbetet.  Patientens sjukdomsprocess kunde vara olika 

lång, där sjuksköterskan genom hela sjukdomsprocessen skulle vara en hjälpande hand.  En 

viktig aspekt ur alla intervjuerna var att sjuksköterskorna uttryckte att arbetet med 

cancerpatienter var givande, betydelsefullt och att de fick mycket tillbaka från sina patienter. 

Cancerpatienterna upplevdes tacksamma i jämförelse med andra patientgrupper. Det var en 

intressant patientgrupp att arbeta med i allt elände, det var inte alltid sorgligt och svårt utan 

det var positivt många gånger, det fanns alltid glädje. “Många gånger är inte allt sorgligt det 

är väldigt ofta vi skrattar väldigt mycket på jobbet både patienter och personal” (Intervju tre) 
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Informanterna berättade att genom sitt arbeta med cancerpatienter hade de fått en helt ny syn 

på livet. Sjuksköterskorna menade att de lärt sig uppskatta livet, att ta tillvara på varje dag. 

Sjuksköterskorna var tacksamma för att de själv och deras familj var friska. De beskrev att 

arbetet med cancer förtydligade att det kunde hända vem som helst, en själv eller personer i 

ens omgivning, något de uttryckte att de inte tänkte på i samma utsträckning innan de började 

arbeta med cancerpatienter. När sjuksköterskorna jämförde med sina egna liv, ansåg de att 

deras problem var väldigt små och jämförde det med att det alltid fanns de personer som hade 

det värre. Sjuksköterskorna beskrev att de kunde bli frustrerad på folk i sin omgivning som 

gnällde över små saker. Som en informant uttryckte ”eh en del i min närhet kan uppleva att 

man är lite kall, att om nån kommer å gnäller över nånting så tycker jag ähh det är inte så 

farligt ” (Intervju ett). Perspektivet på döden hade förändrats hos sjuksköterskorna som en 

informant sa ”Eeh man blir mer rädd om livet, man tänker på va man har hela tiden och jag 

tror man uppskattar livet på ett annat sätt. Man fattar att man är döende vi är här för att dö 

liksom” (Intervju sex). Rädslan för sjukdomen och att själv drabbas minskade när det 

framkom att patienter med en cancerdiagnos kunde leva ett bra liv trots sjukdom. 

 

6.1.2 Negativa effekter av vårdrelationen 

Relationen mellan sjuksköterskan och patienten kunde påverka sjuksköterskan på ett negativt 

sätt. I arbetet gav sjuksköterskan mycket av sig själv till patienten vilket kunde leda till 

trötthet och att sjuksköterskan kände sig sliten. En balans i engagemanget var viktigt som en 

informant uttryckte “Jag lärde mig det ganska snabbt att jag måste liksom lära mig å 

engagera mig men inte engagera mig personligen för det tror jag inte man hade orkat” 

(Intervju tre) 

 

Ibland uppstod situationer som blev svåra att hantera för sjuksköterskorna, det kunde vara om 

patientens känslor gick ut över sjuksköterskorna. Det gjorde att sjuksköterskan tog illa vid sig 

och påverkades mer av vissa situationer. Vilken kontakt sjuksköterskan hade med patienten 

påverkade reaktionen. Om sjuksköterskan hade en god kontakt med patienten var det svårt att 

undvika att vissa situationer påverkade mer och kom för nära inpå sjuksköterskan. 

 

En informant uttryckte ” När jag började på en onkologavdelning blev det en chock för mig 

(…) det var ju så sjuka patienterna (…) och jag hade nog inte riktigt förväntat mig så mycket 

svåra besked” (Intervju ett). Det gjorde det svårt för informanten att släppa taget och hen 

mådde psykiskt dåligt under den tiden. De känslor och tankar som uppkom i möten kunde 

sjuksköterskorna ibland ta med sig hem vilket tog upp energi. Mellan informanterna fanns det 

delade meningar om detta. Några av sjuksköterskorna nämnde att om det fanns ett speciellt 

band till patienten tog de lättare med sig arbetet hem. Medan några sa att de stängde av 

arbetet när de gick hem och att de släppte taget för att de själva skulle må bra. En distans till 

arbetet berättade de kom med åren eller så hade de alltid kunnat skapa detta. 

 

I vissa patientsituationer kände sjuksköterskan en otillräcklighet och ett missnöje. Det kunde 

både bero på att patienten inte var mottaglig för sjuksköterskan, tidsbrist eller brist på 

resurser. En del patienter kom sjuksköterskan inte tillräckligt nära vilket skapade svårigheter i 

bemötandet. Sjuksköterskorna upplevde en känsla av otillräcklighet när de gjort vad de 

kunnat och de inte kunde göra något mer för patienten. Tid visade sig vara en viktig aspekt i 

vården, något sjuksköterskorna upplevde att de önskade sig mer av. De önskade att det fanns 

mer tid till de hårdast drabbade, tid att sitta ner, prata med patienten och vara närvarande. Det 
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var extra viktigt att cancerpatienter fick den tid de behövde. En begränsad tidsaspekt för 

sjuksköterskan, gjorde som en informant uttryckte det ”Om man har nån tid över så 

värdesätter man å faktiskt hinna andas några andetag själv” (Intervju sju). En informant 

uttryckte att “Jag känner ibland att vi inte hinner riktigt, så det tycker jag är en frustration 

att man känner sig otillräcklig” (Intervju två) 

 

I arbetet med cancerpatienter var det svårt att inte bli berörd. Något som var genomgående i 

alla intervjuer var att patientsituationen gjorde den egna verkligheten för sjuksköterskorna 

mer påtaglig och gjorde att de relaterade till sina egna liv och omgivning. Sjuksköterskorna 

berättade om rädslan för att själva drabbas av cancer. Vid smärta i kroppen drogs parallellen 

direkt till att de själva hade cancer. Sjuksköterskorna kände igen symtom, kunde alla faser 

och steg som cancersjukdomen bar med sig.  Därför blev de mer observanta på de klassiska 

symtomen. En informant sa ”Ehhm sen har jag blivit mer rädd om mig själv, alltså jag tänker 

vad kan jag göra för min kropp för att jag ska motverka för att få cancer” (Intervju sju).  

 

Helheten var viktig för sjuksköterskorna, både patienten och alla runt omkring. Att den 

närstående inkluderades och togs omhand var viktigt. Genomgående hos alla informanterna 

var att de upplevde bemötandet av anhöriga svårt. Det kunde vara svårt att bemöta patienten 

och dess närstående eftersom alla reagerade och tog emot information olika. Det fanns olika 

typer av närstående. Både de som hade svårt att hänga med i processen och inte insåg hur 

svårt sjuk patienten egentligen var. Men även de närstående som hängde med i processen från 

första början och tog in situationen. En informant beskrev det ”Anhöriga blir många gånger 

mycket känsligare än patienter, för patienter känner ofta sig själv, sin egen sjukdom, sin egen 

kropp och de känner mer varthän sjukdomen är på väg, medan en anhörig kanske inte alltid 

är med på banan ” (Intervju fem) 

 

Sjuksköterskorna upplevde det svårt när patienterna var ensamma, inte hade en familj eller 

någon de kunde prata med, att vara helt utlämnade till sig själva. Det var extra viktigt att de 

fanns tillhands för patienter som inte hade någon utanför vården att prata om sina problem 

med. Alla informanterna beskrev även en skillnad på när de vårdade en yngre patient och en 

äldre patient. Som en informant uttryckte det ” Yngre patienter är ofta jobbigare (…) för dom 

befinner sig på en annan situation i livet (…) det blir en helt annan dimension än om man har 

en 90-årig gammal farbror som är i slutet av livet” (Intervju tre). Vid äldre patienter ansåg 

sjuksköterskorna att de hade fått leva sitt liv och hade en annan förståelse för att de blev 

sjuka, något som inte var lika naturligt när patienten var yngre. 

 

6.2 Sjuksköterskans behov av stöd och utveckling i sin profession  

För sjuksköterskans utveckling och hantering av sitt arbete krävdes stöd från olika slag till 

exempel av kollegor, chef och familj.  Med tiden samlade sjuksköterskan på sig erfarenheter 

och växte i sin profession, lärde sig att se helheten och hur de skapade en distans till sitt 

arbete.  

 

6.2.1 Stöd från arbetet och privatlivet 

Gemensamt för alla informanterna gällande att få stöd och uppbackning i sin profession 

handlade det om en bra sammansvetsad arbetsgrupp, att vara på en bra avdelning och att 

arbeta nära sina kollegor. I eller efter svåra situationer behövde sjuksköterskan stöd för att 

känna trygghet att kunna prata om det som upplevdes svårt för att kunna gå vidare.  “Alltså 
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man behöver givetvis stöd ifrån kollegor så som sjuksköterskor, undersköterskor och så klart 

ett stöd ifrån doktorerna” (Intervju fem) 

 

Sex av informanterna uttryckte att de upplevde stödet av arbetskollegorna som bra men det 

var en informant som tyckte att stödet inte räckte fullt ut för hen. Genom att de pratade med 

sina kollegor avslöjades det att de flesta sjuksköterskorna upplevde känslor och situationer 

lika, detta gav en känsla av att inte vara ensam. Om en sjuksköterska inte kunde nå patienten 

kanske en av kollegorna lyckades.  Det var viktigt att de kunde byta patienter kollegor 

emellan för att stötta varandra i arbetet. Det var inget misslyckande utan huvudsaken var att 

någon kunde nå patienten inte vem som gjorde det. Det var även viktigt att det fanns ett bra 

samarbete mellan sjuksköterskan och läkaren. Där båda strävade efter samma mål vilket 

underlättade arbetet. ”En av informanterna uppskattade som hen sa ”Ett bra bra stöd för mig 

är faktiskt bra doktorer som ger raka och ärliga” (Intervju sju). Detta för att att på ett bra sätt  

beskriva upplägget för patienten. 

 

Ett viktigt stöd var att bli sedd av sin chef. Det var viktigt att både ledningen och chefen såg 

vikten av arbetet och att det kunde vara tungt emellanåt. Det var naturligt att sjuksköterskorna 

upplevde en del patientsituationer som svåra och påverkade  mer utav dem. I en svår situation 

var det viktigt att sjuksköterskan kände stöd utifrån och blev uppbackad i situationen. Vid 

svårare fall var det upp till chefen att denne såg till att det erbjöds handledning med 

genomgång av olika situationer tillsammans med en handledare. Ett tillfälle där de utbytte 

tankar, syn på situationen, att ventilera och de hörde hur de mer erfarna kollegorna 

resonerade i olika situationer. Sjuksköterskorna kände att handledning var något som bör vara 

regelbundet på en canceravdelning. Ett bra stöd utifrån kunde vara företagshälsovården och 

cancerrehabiliteringsteamet som fungerade som en bra resurs genom att sjuksköterskan 

pratade ut om sina tankar, fick tips och råd. Ett annat stöd var familjen, de hade en stor del i 

att sjuksköterskorna kunde koppla bort arbetet när de var hemma. För familjen fyllde upp 

tiden hemma och allt fokus kom på dem, vilket gjorde att. En informant uttryckte att ”Jag 

pratar mycket hemma med min partner om tankar och känslor man har för att bli av med 

dem, självklart avidentifierar man patienten” (Intervju fyra).  

 

Hur mycket stöd en sjuksköterska behövde kunde ha att göra med hur erfaren sjuksköterskan 

var. Om sjuksköterskan var nyfärdig eller det var första gången en situation uppstått kan 

behovet av stöd vara större. Första gången är ofta ett tillfälle som sjuksköterskan bar med sig. 

Detta genom att sjuksköterskorna utsätts för extrema situationer i sitt arbete med 

cancerpatienter. Vilket gjorde att sjuksköterskan lärde sig både om egen reaktion men också 

hur kollegor reagerade och om det var någon i gruppen som behövde extra stöd. 

 

6.2.2 Sjuksköterskans egna resurser 

Arbetet med cancerpatienter innebar att genom erfarenhet blev sjuksköterskan mer 

medicinskt och praktiskt kunnig, men aldrig fullärd. Positivt med arbetet inom cancervård var 

den ständiga utvecklingen av forskningen, alla nya behandlingsmetoder. I alla de sju 

intervjuerna berättade informanterna att de blivit säkrare och mer trygga i sin roll genom att 

samla på sig erfarenheter. I efterhand lärde sig sjuksköterskorna att skapa en distans till 

arbetet, släppte situationer och kunde gå vidare. Det var viktigt att de avgränsade sig och inte 

tog på sig för mycket, detta för att kunna stänga av när arbetsdagen var slut. Sjuksköterskan 

fick inte heller ta på sig skulden för patientens livssituation och cancersjukdom. Det var 

viktigt att arbetet prioriterades och hanterades på bästa sätt, något sjuksköterskan lärde sig 
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med tiden. Med erfarenhet kunde sjuksköterskan se nyanser en helhet hos patienten, genom 

utveckling skapades en fingertoppskänsla i vad som krävdes för varje patient i mötet. “Man 

har nytta av att ha jobbat ett tag när man ska vårda en cancerpatient” (Intervju sju) 

Innan sjuksköterskorna hade funnit sin plats i yrkesrollen, fanns det svårigheter i vad och hur 

hen kunde hjälpa patienten. Varje patientfall var unikt men många gånger hade 

sjuksköterskan stött på liknande situationer vilket gjorde att sjuksköterskan kände sig 

tryggare och mer säker i sin roll men även i sig själv. Sjuksköterskan lärde sig 

tillvägagångsätt i vården och hur de förebyggde problem. I början var det svårt att känna en 

tillräcklighet, tankarna om att något kunde gjorts annorlunda eller om alla arbetsuppgifter 

utfördes levde alltid kvar. I början upplevde sjuksköterskorna att det var svårt och kände en 

rädsla för att prata med patienter då de upplevde sig själva som osäkra. Efter mer erfarenhet 

och säkerhet vågade de sedan ställa frågor och gå in i situationer som de tidigare upplevde 

obekväma. 

Arbetet med cancerpatienter handlade mycket om att rannsaka sig själv och acceptans till 

egen kapacitet. Ibland räckte sjuksköterskorna inte till vilket kunde leda till att de kopplade 

det till sig själva och tog det personligt.  Det var viktigt att de insåg att kemin mellan de 

själva och patienten inte alltid funkade. Alla är olika och alla kunde inte känna förtroende för 

alla. En av informanterna beskrev att ” Man får tänka (..) till sig själv, skulle jag vilja öppna 

mig för alla runt kring, det skulle jag ju inte göra” (Intervju sex). Sjuksköterskan måste 

acceptera patienten och hur denne såg på saken. Det gjorde att sjuksköterskan i sin tur förstod 

att det inte var fel på hen. Det gällde att stötta och erbjuda så mycket som patienten tillät. En 

bedömning och självkännedom var ändå att kunna erkänna sina brister, när det var något 

sjuksköterskan tyckte var svårt eller inte kunde hantera. I de situationerna var det starkt att 

kunna be sin kollega om hjälp, detta för att patienten skulle få chans till bästa möjliga vård. 

 

En av informanterna kom in på vårdandet och upplevelsen kring döden. Döden var inte ett 

problem utan hen hade erfarenhet av att vårdat många döende. Informanten uttryckte att ” Det 

är viktigt att bemöta på ett värdigt sätt tycker jag i den situationen även om det är svårt” 

(intervju sju). Det krävdes att sjuksköterskan varit med i liknande situationer ett par gånger, 

innan de kände en säkerhet kring liknande situationer.  Det var viktigt att komma underfund 

med vad en själv tyckte och tänkte om existentiella frågor för att kunna bemöta patienterna. 

Arbetet och privatliv påverkade varandra. Det sjuksköterskan hade med sig från sitt privatliv 

påverkade denne på arbetet vice versa. Varje situation skapade en ny erfarenhet. Genom att 

de mötte människor i sorg och kris på arbetet kunde de enklare möta detta i hemmet, vice 

versa. 

7 DISKUSSION 
Resultatdiskussionen presenteras utifrån huvudfynd vilket tyder på att sjuksköterskan har ett 

ansvar för vårdrelationen som skapas mellan patienten och sjuksköterskan. Sjuksköterskan 

kan påverkas både i negativ och positiv bemärkelse av denna relation. I relationen ska 

sjuksköterskans göra vården meningsfull, ge trygghet och göra situationen så bra som 

möjligt. Arbetet med cancerpatienter ledde till en förändrad livssyn, livet är värdefullt och 

varje dag ska tas vara på. Sjuksköterskan har ett behov av stöd för att hantera sitt arbete och 

genom utveckling i sin profession känner sig sjuksköterskan trygg och säker i sin roll.  



14 

 

7.1 Metoddiskussion 

På grund av att dagens vård och forskning har ett patientfokus hade författarna svårigheter att 

hitta relevanta artiklar till studien där artiklarna bara belyste sjuksköterskans perspektiv utan 

de flesta artiklarna som valdes hade både ett perspektiv från sjuksköterskan och patienten.  

 

Studien använde sig utav en kvalitativ metod genom intervjuer, detta var rätt val för studien. 

Enligt Friberg (2012) syftar en kvalitativ studie till att få en ökad förståelse kring ett utvalt 

ämne. Författarna valde en kvalitativ metod för att öka förståelse kring sjuksköterskans 

upplevelse och genom intervjuer kan upplevelsen framkomma vilket gör att trovärdigheten 

ökar. Sjuksköterskans upplevelser hade kanske inte blivit lika tydligt beskriven med hjälp av 

artiklar eller böcker. Ett strategiskt urval valdes för att samla in informanterna, men detta 

urval gjorde att processen stod still för att det var svårt att få tag i enhetscheferna och i sin tur 

informanterna. Ett snöbollsurval hade varit ett annat alternativ. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011) skriver att det innebär att forskaren intervjuar en person som forskaren känner 

som i sin tur ger ett namn på ytterligare en person som kan vara lämpliga. Genom detta urval 

hade insamlingen av informanter kunnat gå snabbare och intervjuerna kunnat starta tidigare. 

Men författarna upplevde att det inte fanns tid att byta metodval. I studien ingick både 

kvinnliga och manliga informanter, studien hade ett brett åldersspann och tidsspann av 

verksamma år som sjuksköterskor. Lundman och Hällgren-Graneheim, (2012) menar att valet 

av informanter har betydelse för resultatets giltighet. Att författarna använda sig utav ett brett 

urval gjorde att  studien blev mer intressant. Hela studien bygger på sju stycken intervjuer 

vilket författarna tycker var tillräckligt att bygga studiens resultat på eftersom de inkluderade 

intervjuerna gav bra materiel. 

 

Trost (2010) menar att vid val av miljö ska forskaren tänka på att miljön ska vara ostörd. Alla 

informanter ville utföra intervjun på deras arbetsplats och detta kan författarna se som ett 

problem eftersom vid tre intervjuer uppstod olika störningsmoment. Ett störningsmoment kan 

förstöra kontakten intervjuaren byggt upp med informanten (ibid). Vid en av de tre tillfällen 

upplevde författarna att det även kan ge en stressande effekt. Författarna upplevde att 

sjuksköterskorna lätt kom in på patientens upplevelser istället för sina egen upplevelse. 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att sjuksköterskans ska ha ett patientfokus vilket 

handlar om att patienten utgör medelpunkten för vårdandet. Detta bevisade hur övergripande 

ett patientfokus i vården idag är. Författarna fick på grund av detta leda in informanterna på 

rätt spår med en ny fördjupande fråga eller följdfråga. 

 

Författarna är inga vana intervjuare, detta kan ha påverkat hur intervjun utfördes och 

resultatet av dem. Rosberg (2012) beskriver att en ovan intervjuare har stora krav på sig att 

uppfatta, sätta in sig i informantens arbetssituation, ställa rätt frågor och ge informanten 

tillräckligt med tid till att reflektera. Det kan även vara svårt att få informanten att beskriva 

sina erfarenheter med ord, det gäller att skapa en tillförlitlighet för att få informanten att 

öppna upp sig (ibid). Intervjuerna baserade sig på semi-strukturerade intervjuer, att 

författarna använda sig utav detta gjorde att informanten fritt kunde tala om ämnet genom att 

författarna ställde öppna frågor. Jämfört med strukturerad intervju tycker författarna att 

informanterna inte hade kunnat tal utefter sig själva och vad de tänker på när de får frågan om 

vad deras upplevelse av att vårda cancerpatienter. Frågorna hade även blivit svåra att 

formulera utefter syftet. Att vara närvarande under intervjuerna menar Malterud (2014) gör 

att författarna kan klargöra betydelser för transkriberingen. Det är en konst att kunna 

förvandla ljud till text, tal och skrift är inte detsamma vilket också kan göra att materialet kan 
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tolkas annorlunda, att vara en ovan transkriberare är något som kan påverka giltighet och 

tillförlitlighet (ibid). 

 

En kvalitativ innehållsanalys valdes för att analysera det insamlade datamaterialet. Lundman 

och Hällgren Graneheim (2012) menar att detta används inom vårdvetenskapen. Denna typ 

av analys var inte författarna bekanta med vilket kan ha påverkat processen. Om författarna 

varit bekanta med innehållsanalysen hade kanske starkare kategorier valts ut och ett annat 

resultat framkommit vilket kunde ökat studiens trovärdighet. Eftersom en kvalitativ 

innehållsanalys har som ändamål att beskriva variationer var det bra att studiens urval var 

varierat (ibid). 

 

Innan studien skulle utföras diskuterades om författarna skulle skicka en ansökan till 

Ettikkommiten Sydost för att genom gå en rådgivande etisk granskning av studien. 

Författarna utförde en etisk egengranskning vilket tydde på att studien skulle vara etisk 

korrekt. På grund av detta samt att väntan på svar skulle stanna upp studiens process valde 

författarna att inte göra detta. Detta hade kunnat vara en resurs för rådgivning till författarnas 

arbete som hade hjälp till att utveckla studien till de bättre. Därav hade studiens metod kunnat 

granskas och se om den var etisk korrekt. Därav hade studiens metod kunnat granskas och se 

om den var etisk korrekt. Genom en etisk reflektion menar Birkler (2011) att handlingar och 

handlingars konsekvenser kan genom gå en granskas och prövning.  

 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att vid forskning strävar forskaren efter att 

finna ny kunskap och sanning, men det finns ofta mer än en sanning. För att stärka 

trovärdigheten krävs det att forskarna tänker på sin förförståelse och hur denna kan påverka 

studien (ibid). Förförståelse är den bild författaren har av det studerade fenomenet som har 

skapats genom erfarenhet, teoretisk kunskap och förutfattade meningar (ibid). Författarna var 

därför medvetna om sin förförståelse och försökte sätta denna åt sidan för att inte påverka 

studien resultat. Polit och Beck (2012) beskriver överförbarhet som den utsträckning 

resultatet kan överföras till andra situationer eller grupper, det är en aspekt av studies 

trovärdighet. Resultatet av studien innebär enligt Lundman och Graneheim (2012) hur 

forskaren har tolkat och analyserat materialet, forskarens förförståelse. Det innebär att om 

någon annan utfört studien kunde resultat blivit annorlunda. Genom att författarna är ovana 

och har en egen tolkning samt att studien grundar sig på sju stycken intervjuer av informanter 

från två olika sjukhus anser författarna att studien inte är generaliserbar eller överförbar. För 

att underlätta för läsaren och öka studiens trovärdighet ska tillvägagångssättet beskrivas 

noggrant i metoddelen detta för att läsaren ska kunna följa tillvägagångssätet från början till 

slut. Detta menar Polit och Beck (2012) är viktigt för att läsaren själv ska kunna bedöma 

tolkningar och likheter av innehållet i studien. Författarna använde sig utav citat från 

informanterna i resultatdelen. Chekol (2012) menar att genom att välja ut relevanta citat från 

intervjutexterna kan trovärdigheten påvisas. 

7.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer det att sjuksköterskorna upplever vården av cancerpatienter som ett 

psykiskt påfrestande arbete men de anser det vara mycket givande och betydelsefullt. Med 

tiden ökar upplevelsen av att arbetet var meningsfullt. Genom erfarenhet ökar tilltron till den 

egna förmågan, detta leder till ökat ansvar. Sjuksköterskorna uttrycker en positiv inställning 

till sitt arbete som är oförutsägbart och utmanande. Detta kräver att de kan hantera olika 

omständigheter, något som sker genom professionell utveckling. 
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I resultatet framkommer det att cancerpatienter tillsammans med sjuksköterskorna kan 

uppleva glädje trots allt elände. Sjuksköterskorna anser att detta var ett arbete som var 

givande för de får mycket tillbaka av patienterna som kan var mycket tacksamma för den 

vård de blir erbjudna. I Dowlings (2008) studie framkommer det att glädje i vården 

uppskattas för det skapar en varm och vänlig miljö där patienterna kan känna sig bekväma.  

Det ger även ett välbefinnande hos både sjuksköterskan och patienten. I resultatet 

framkommer det att cancerpatienter tillhör den avdelningen de vårdas på eftersom de är 

frekventa besökare, vilket innebär att en god relation kan byggas upp mellan sjuksköterskan 

och patienten samt dess närstående. Pettersson, Hedström och Höglund (2014) instämmer 

med att sjuksköterskan inom onkologivården kan skapa en speciell relation med patienter 

detta på grund av en vårdrelation kan pågå över en längre tid. Vårdrelationen gör att 

sjuksköterskan får möjlighet att lära känna patienten bakom sjukdomen och få tillgång till 

patientens livsvärld. Genom en nära relation kan patienten lättare öppna upp sig, visa och 

berätta vad dem känner (ibid). I resultatet framkommer det är av stor vikt att sjuksköterskan 

skapar en vårdrelation till patienten för att kunna ge patienten den bästa möjliga vården.  

Ternestedt och Norberg (2014) beskriver att en god vårdrelation handlar om ett ömsesidigt 

beroende där vårdare och patient är lika delaktiga. Detta visade även i den gjorda studien, att 

delaktigheten av både patienten och deras närstående var av betydelse för att sjuksköterskan 

skulle kunna fånga in deras tankar och funderingar om vården. Det handlar om värdighet och 

att respektera den andra personens autonomi (ibid). I vårdrelationen menad deltagarna i 

denna studie att sjuksköterskan skulle se till patienten med värdighet för att få ta del av vad 

patienten vill och tyckte. Detta är viktigt för att patienten ska uppleva tillit till sjuksköterskan, 

om sjuksköterskan inte lyssnar eller värde sätter patientens åsikter får patienten ingen tillit till 

sjuksköterskan. 

 

Erichsen, Danielsson och Friedrichsen (2010) menar att för att en god vård ska kunna ges 

krävs det en bra relation mellan sjuksköterskan och patienten. Enligt Dowling (2008) kan 

sjuksköterskan få kontakt med vissa patienter men inte med alla. Detta beror på om 

sjuksköterskan kan identifiera sig i patienten och nå patienten vilket gör att relationen 

utvecklas och skapar empati hos sjuksköterskan (ibid). Det är en utmaning att skapa en 

kontakt och relation till patienter, vissa gånger går det och andra gånger inte.  

 

Sjuksköterskan ska se till varje patient som en unik individ med egen livsvärld för att kunna 

hjälpa patienten i sin sjukdomsprocess. I mötet med patienten ska sjuksköterskan läsa av 

situationen, vara rak och ärlig gentemot patienten för att inte försköna situationen. För att 

vårdrelationen ska kunna utvecklas så måste sjuksköterskan vara ärligt gentemot patienten. 

Detta stämmer in med Erichsen et al. (2010) studie där de menar att ärlighet är en del i 

sjuksköterskans profession som ska finnas i möte med patienter och anhöriga. Ärlighet är 

viktigt i vården av utsatta och döende patienter, för att patienten ska känna sig delaktiga i 

vården och för att det är bäst för alla parter i det långa loppet (ibid). För oärlighet är något 

som alltid avslöjas i slutet vilket kan leda till påverkan av tillit, förtroende i relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten (ibid). Om oärlighet avslöjas kan detta skapa ett lidande hos 

patienten eftersom deras tillit till sjuksköterskan är borta, detta kan då leda till lidande hos 

sjuksköterskan eftersom hon får det svårt att nå patienten inget och kan då uppleva en 

otillräcklighet i sitt arbete. 

 

Sjuksköterskan som vårdar cancerpatienter möter patienter i en svår livssituation. Det är 

viktigt att se möjligheter för att hjälpa patienten, att tänka på att gör så gott hen kan och 

försöker göra skillnad för patienten i den situationen de befinner sig i. Genom resultatet 
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framkommer det att sjuksköterskorna anser att det är viktigt att göra gott och finna det lilla 

extra som gjorde situationen bättre. Pettersson et al. (2014) menar att en god omvårdnad är 

sjuksköterskans specifika mål enligt både etiska riktlinjer och lag. För att ge en god vård 

krävs en vårdrelation som ska byggas på tillit, förtroende och trygghet. Enligt SFS 

(1982:763) ska vården vara av god kvalitet, tillgodose de behov av trygghet patienten har i 

vården och behandlingen. Erichsen et al. (2010) menar att sjuksköterskan alltid strävar efter 

att konsekvenserna av sina handlingar ska leda till bra saker, både för sig själva och för 

patienterna. 

 

I resultatet framkommer det att sjuksköterskorna har fått en ny syn på sitt liv genom att ha 

vårdat cancerpatienter, de ser att livet är kort och att de ska ta vara på det liv de har. 

Sjuksköterskornas livsvärld har påverkats och förändrats utav vården av cancerpatienter till 

något positivt. Jakobsson, Andersson och Öhlen (2014) menar att synen på livet förändras 

beroende på situationer och över tiden. Sjuksköterskorna i denna studie kan relatera till sig 

själva och personer i deras omgivning, att alla kan få cancer. Liknande var det vid fall där 

sjuksköterskan vårdade en patient i sin egen ålder eller ålder på personer i deras närhet. En 

rädsla kunde uppstå när en parallell kunde dras till att de själva eller deras närstående kunde 

få cancer. Denna rädsla för ovissheten och det som inte går att kontrollera kan enligt 

Dahlberg och Segesten (2010) bli förstärkt och i sin tur påverka välbefinnandet negativt. 

Därför var det svårt att vårda patienter som var yngre eftersom sjuksköterskorna kopplade 

detta till sitt eget liv. Den rädslan för att de själva eller personer i deras närhet skulle bli sjuka 

kan leda till en störning i sjuksköterskans livsrytm. Det kan bli ett orosmoment i vardagen 

som kan påverka sjuksköterskan i hanteringen av små och stora livsprojekt, vilket i sin tur 

skapar ett lidande. Dock ser sjuksköterskorna att patienter med en cancersjukdom trots allt 

kan leva ett bra liv vilket minskar rädslan. Sjuksköterskorna visar en stor tacksamhet för att 

de själva och deras närstående var friska.  

 

Resultatet tyder på att sjuksköterskorna kan uppleva vårdrelationen med cancerpatienten som 

påfrestande. Sjuksköterskan ger mycket av sig själv i relationen vilket kan leda till att det 

sliter på sjuksköterskan. Det bör finnas en balans i sjuksköterskans engagemang i sitt arbetet, 

alltså en balans i livsrytmen. Om det inte finns en balans i arbetsengagemanget kan ett 

lidande skapas hos sjuksköterskan eftersom sjuksköterskan inte orkar ta på sig för mycket 

arbete under en för lång tid. Detta kan i sin tur både påverka sjuksköterskans arbete men 

också påverka sjuksköterskan i sitt privatliv. Dahlberg och Segesten (2010) menar att i 

tillvaron ska det finna en balans och rytm för att uppnå välbefinnande, vid en störd livsrytm 

och obalans däremot kan det leda till ohälsa. Privatliv och arbetsliv påverkar varandra. 

Tankar och känslor som uppstår i arbetssituationer kan användas i situationer i privatlivet, 

vice versa. Med en ökad arbetserfarenhet menar Bjarnadottir (2011) att det blir lättare att 

upprätthålla en balans i arbetet och privatlivet när sjuksköterskan lär sig sätta gränser i 

engagemanget och patientmedverkan (ibid).  

 

Resultatet visar att vid vård av cancerpatienter kan det vara situationer eller möten som kan 

beröra sjuksköterskan mer än andra. Detta kan bero på att sjuksköterskan har en nära relation 

till patienten som gör det svårt att undvika. Sjuksköterskan upplever att ha ett starkt 

engagemang för yrket var en förutsättning för att kunna hantera arbetet.  För sjuksköterskorna 

i studien är det viktigt att lämna arbetet på arbetet och privatlivet i privatlivet. Att kunna 

släppa taget, sätta gränser och inte bli för engagerad, detta utvecklas genom arbetserfarenhet 

framkom i studien. Att sätta gränser och släppa taget är inte enkelt i början av sin 

karriär.  Det är viktigt för att kunna hantera patienter på deras egna villkor något 
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sjuksköterskan gör genom att visa empati gentemot patienter och anhöriga samt att hitta en 

balans mellan närhet och distans i patientrelationer. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver 

att ha en närhet och distans till arbetet krävs samt för att orka är det viktigt att bearbeta svåra 

upplevelser. En sjuksköterska som mår dåligt eller drar sig från situationer kan ha svårt att ge 

patienten den mest ultimata vården och komma åt dennes livsvärld (ibid). I vårdrelationen är 

det viktigt att närvaron är professionell och personlig men utan att bli privat. 

Sjuksköterskorna i studien behöver stöd för att kunna hantera sina känslor och för att lämna 

arbetet på arbetet, detta för att må bra och för att det tar på energin att inte få en paus från 

arbetet. Bjarnadottir (2011) menar att en stark tilltro till sina kollegor gör att sjuksköterskan 

kan lämna över ansvar till sina kollegor vilket gör det lättare för dem att avsluta sina skift 

med gott samvete. 

 

Ibland kunde sjuksköterskan uppleva en otillräcklighet i vården, på grund av tidsbrist, brist på 

resurser eller att patienten inte är mottaglig för sjuksköterskan. Dowling (2008) menar att det 

ses som negativt och ger en frustration hos sjuksköterskan om de inte får patienten att öppna 

upp sig, detta gör att de inte kan nå deras livsvärld och det är svårt att visa empati. 

Sjuksköterskan får acceptera att de inte når alla patienter och inte sluta att visa att de är där 

för patienten (ibid). Tid är något som framkom i resultat som är viktigt i vården men också 

något det är brist av. För att patientens behov i vårdrelationen ska belysas och uppfyllas krävs 

det att sjuksköterskan kan prioritera tid att finnas till för patienten. Dahlberg och Segesten 

(2010) menar att om sjuksköterskan inte har tid påverkar detta patienten negativt genom att 

de dräneras av välbefinnande och energi. Donovan, Doody och Rosemary (2013) skriver att 

på grund av brist på personal kan det ge en större risk för stress hos sjuksköterskan vilket 

leder till minskad arbetstillfredsställelse. Om inte tillräckligt med personal finns räcker inte 

sjuksköterskan till att sätta sig in i varje enskild individ och se deras livsvärld. Ett lidande kan 

skapas hos sjuksköterskan vid upplevelsen av otillräcklig, att känna att hen inte kan utföra sitt 

arbete på ett bra sätt eller så bra hen vill. Sjuksköterskan kan känna sig hjälplös i situationen. 

Wiklund Gustin (2014) menar att om en person upplever att hen inte duger kan detta i sin tur 

leda till att personen inte kan utföra olika uppgifter.  

 

I resultatet framkommer det att bemöta anhöriga var något som var svårt, de närstående 

reagerar olika på cancerbeskedet, vissa tar in situationen och kan hantera den medan vissa 

inte klarar av detta. Plant et al. (2011) beskriver närstående behov som en kombination av 

emotionella, praktiska och informativa. Dessa behov är svåra och meningslösa att försöka 

förutsäga eftersom de är dynamiska, mångsidiga och oförutsägbar (ibid). Wright, Watson och 

Bell (2002) instämmer, de menar att sjuksköterskan inte i förhand kan säga vilka 

omvårdnadsåtgärder som kommer bidra till en förändring hos en familjemedlem. Patienten 

och dess närståendes behov förändras från början av patientens sjukdom och under förloppet. 

Det är sjuksköterskans uppgift att se patienten som en helhet där dess närstående inkluderas. 

Genom erfarenhet blir sjuksköterskan mer säker i sin roll. Sjuksköterskan kan möta både 

negativa och positiva responser, det handlar om att åstadkomma en skillnad för patienten och 

dess närstående. Genom erfarenhet lär sig sjuksköterskan hur man ska läsa av patientens och 

deras närståendes livsvärldar, där efter kan de anpassa vården mer efter deras behov. Det blir 

då enklare att möta patienter och dess närstående.  

 

I resultatet framkommer det att stödet av kollegorna och arbetsgruppen är viktig när det gäller 

att arbeta med cancerpatienter. Sjuksköterskorna kan känna en trygghet och uppbackning från 

sina kollegor. Bjarnadottir (2011) anser att kollegorna är en av de viktigaste resurserna inom 

cancersjukvården eftersom en krävande arbetsmiljö kräver ett stabilt arbetslag. 
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Sjuksköterskorna beskrev att när det fanns situationer de inte kunde hantera, kunde de finna 

professionellt och socialt stöd från sina kollegor. Sjuksköterskorna samarbetar genom att ge, 

ta och dela på arbetssysslorna (ibid). En välfungerande kommunikation och ett gott samarbete 

är av stor vikt för sjuksköterskans välbefinnande. 

 

Helheten i arbetsgruppen och organisationen är viktig för att få en välfungerande avdelning. 

Chefen och ledningen har en viktig del i arbetet att stödja och se sin personal. Det är deras 

uppgift att stödja och erbjuda handledning för att ge sjuksköterskorna tid till att bearbeta och 

prata ut efter situationer som har varit svåra att hantera. Tapping, Muir and Marks-Maran 

(2013) menar att handledning är viktig för de nyutbildade sjuksköterskorna för att hjälpa till 

att utveckla förtroende och kompetens. Det ger erfarenheter, utbildning och orientering vid 

utmaningar samt ger ett bra stöd (ibid).  Både ledningen, chefen och arbetsstyrkan ska vara på 

samma bana och ha samma mål. Bjarnadottir (2011) menar att om alla drar i samma riktning 

för att uppnå arbetsmål bidrar detta till en stark känsla av gemenskap.  

 

I resultatet framkom det att erfarenhet utvecklar sjuksköterskan i sin profession. Början av 

yrkeslivet beskriver Tapping et al. (2013) kan vara en utmanande tid, sjuksköterskan kan 

uppleva saknad av eget förtroende och tro på sig själ. Men genom att samla på sig 

erfarenheter sker en karriärutveckling (ibid). Genom resultatet framkommer det att stöd kan 

fås utifrån av företagshälsovården och cancerrehabiliteringsteamet. Sjuksköterskan kan 

utvecklas genom ett ömsesidigt positivt stöd från kollegor samt att det finns möjligheter till 

utbildning och vägledning efter behov (ibid). Även ett bra stöd från familjen är viktigt, både 

vad det gäller att koppla bort arbetet och att på ett avidentifierat sätt prata om sina känslor 

och tankar. Att prata hemma framkom bara i en av intervjuerna. Författarna tänker att detta 

kan bero på respekt för sekretessen. Öhrn (2014) menar att sekretess betyder att 

sjuksköterskan inte ska avslöja uppgifter om patientens tillstånd detta för att skydda 

patientens integritet , skapa tillit och trygghet. Antingen brukar inte sjuksköterskorna prata 

om detta hemma för att de inte får eller att de inte vågade berätta att de pratade hemma på 

grund av sekretessen.   

 

I resultatet beskrev informanterna om hur de med åren blivit mer säkra och trygga i sin roll 

genom att samla på sig arbetserfarenhet. Sjuksköterskorna beskrev hur de lärt sig att skapa en 

distans till arbetet och att inte ta på sig för mycket, i början kan det vara svårt att lära sig 

prioritera och känna sig tillräcklig i arbetet. För att uppnå expertkunnande menar Nilsson 

Kajermo, Johansson och Wallin (2014) att sjuksköterskan behöver faktakunskaper, 

utveckling av sin erfarenhetskunskap och sina praktiska färdigheter. Med erfarenhet och 

självkännedom lär sig sjuksköterskan att det är en styrka att kunna be sina kollegor om hjälp 

när hen känner att hen inte kan göra mer. Alla är olika och kan inte ha förtroende för alla.  

Det kan underlätta att se till sig själv, att tänka på hur man själv skulle vilja öppna upp sig till 

en främmande människa. Detta instämmer Erichsen et al. (2010) med, de menar att 

sjuksköterskan bör agera utefter hur de skulle själv skulle vilja bli omhändertagen i en utsatt 

situation. Det är viktigt att sjuksköterskan inte tar detta personligt utan ibland passar inte 

kemin ihop personer emellan. 

8 SLUTSATS 
Genom resultatet ges en ökad kunskap om hur sjuksköterskan upplever att vårda 

cancerpatienter. I resultatet och resultatdiskussionen visade det att en god relation behöver 

byggas upp med patienten och dess närstående för att kunna möta dem i deras livssituation. 
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Genom resultatet framkom det att det fanns en svårighet i att bemöta anhöriga, författarna 

anser att det krävs mer utbildning inom detta område. Det framkom att sjuksköterskan 

påverkades både negativ och positivt av vårdrelationen med patienten. Sjuksköterskan ser sitt 

arbete som givande och meningsfullt eftersom vården har som mål att göra vården så bra som 

möjligt för patienten. Det är även ett slitsamt arbete och sjuksköterskan kan uppleva en 

känsla av otillräcklighet. I arbetet med cancerpatienter uppstår en rädsla och oro hos 

sjuksköterskan av att drabbas av cancer samtidigt som det ger en ny syn på livet, att 

sjuksköterskorna ska var mer tacksamma för livet och ta vara på varje dag. I sitt arbete finner 

sjuksköterskan sin roll genom erfarenhet och stöd. Genom studiens resultat framkom det att 

stöd är en viktig aspekt inom vården för att sjuksköterskorna ska utvecklas och hantera sitt 

arbete. Det behövs mer och rätt stöd i en krävande vårdmiljö.  

 

En slutsats dras om att sjuksköterskans upplevelse av att vårda cancerpatienter behöver 

belysas för att deras hälsa ska bli bibehållen och förbättras. Vilket i sin tur förbättrar den vård 

patienten får eftersom sjuksköterskan är en central del i att ha en fungerande verksamhet i 

vården. Sjuksköterskan påverkas av att vårda cancerpatienter både positivt och negativt. 

Detta är något som i dagens samhälle inte belyses på grund av det är ett patientfokuset som 

styr vården. Det finns därför behov av mer forskning angående hur sjuksköterskan hälsa 

påverkas av sitt yrke. Specifikt om hur existentiella frågor och samtal om döendet påverkar 

sjuksköterskan som person. Denna forskning skulle behöva vara anpassad till både 

allmänsjuksköterskor men även till specialistsjuksköterskor. Sjuksköterskan i allmänhet 

påverkas av att vårda personer som är sjuka men upplevelse av att vårda en specifik 

patientgrupp kan ge en skillnad i påverkan av sjuksköterskans hälsa. 
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Informationsblad 
 

Vi är två studenter som läser sjuksköterskeprogrammet vid Linneuniversitete i Växjö. Vi 

planerar att utföra en intervjustudie för att undersöka sjuksköterskors upplevelse av att vårda 

cancerpatienter. Studien ska bygga på 6 st intervjuer med allmänsjuksköterskor som har 

erfarenhet av att vårdat cancerpatienter i minst 1 år. Vi vill både att män/kvinnor ska bli 

representerade i studien detta för att ta del av olika perspektiv. Intervjun ska ske på den tid 

och plats informanten önskar. Intervjun kommer att vara mellan 25-30 minuter, Samtalet 

kommer spelas in och vid intervjutillfället ska en intervjuare vara på plats . Vi tänker oss att i 

vecka 45-47 utföra våra intervjuer. Efter att studien är klar och har blivit godkänd kan den 

skickas ut till avdelningen/mottagning om så önskas. 
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Emmy Mertner  

Tova Vilhelmsson  
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Informationsblad    

 
Vi är två studenter som läser sjuksköterskeprogrammet vid Linneuniversitete i Växjö. Vi 

planerar att utföra en intervjustudie för att undersöka sjuksköterskors upplevelse av att vårda 

cancerpatienter. Studien ska bygga på 6 st intervjuer med allmänsjuksköterskor som har 

erfarenhet av att vårdat cancerpatienter i minst 1 år. Vi vill både att män/kvinnor ska bli 

representerade i studien detta för att ta del av olika perspektiv. Intervjun är frivillig och den 

kan avbrytas om informanten önskar detta. Intervjun ska ske på den tid och plats informanten 

önskar. Intervjun kommer att vara mellan 25-30 minuter. Samtalet kommer att spelas in och 

vid intervjutillfället ska en intervjuare vara på plats. Intervjuerna ska sedan skrivas ner 

ordagrant och analyseras. Det material som kommer fram genom intervjun ska bara användas 

i studiens syfte och kommer bara att behandlas av författarna och vår handledare. Den övriga 

tiden ska materialet hållas inlåst för att inge obehörig ska ta del av detta. Under hela 

processen kommer du som informanter att att behåll anonymitet och efter att studien är 

klart/godkänd kan du få ta del av studiens resultat om så önskas.  
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