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Abstrakt 

Bakgrund: Cancer är en stor folksjukdom som får allvarliga konsekvenser för både 

fysisk och psykisk hälsa. Enligt statistiken kommer en av tre människor under sin 

livstid att drabbas av sjukdomen. Att diagnostiseras med cancer orsakar stort emot-

ionellt lidande och därav skapar ett behov av stöd. Behandlingen består ofta av ki-

rurgi, cytostatika och strålning. Under alla dessa faser finns ett behov av emotionellt 

stöd från sjuksköterskor. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vad 

patienter upplever som emotionellt stödjande åtgärder givna av sjuksköterskan under 

sin sjukdomsperiod med cancer. Metod: Tio kvalitativa artiklar har till denna littera-

turstudie analyserats genom innehållsanalys och presenteras med kategorier och un-

derkategorier. Resultat: Tre huvudkategorier och elva underkategorier skapades ef-

ter analys av inkluderade studier. Dessa består av att få den information man behö-

ver, relationen och bemötandets betydelse och slutligen organisationens utformning.  

Slutsats: God information angående sin sjukdom och behandling samt möjligheten 

att kunna sälla frågor var viktigt. Att bli vårdad av varma och vänliga sjuksköterskor 

som visade empati och förståelse gav emotionellt stöd. Organisationen bör vara utfor-

mad så att sjuksköterskor kan erbjuda stödjande åtgärder när patienten upplever ett 

behov av detta. 

Nyckelord: Cancer, emotionellt stöd, omvårdnad, patientperspektiv 

  



 
 

 

Abstract  

Background: Cancer is a major public health problem with serious consequences 

both physical and psychological. According to statistics, one in three people will de-

velop cancer during their lifetime. Being diagnosed with cancer causes great emo-

tional suffering and hence create a need for support. Treatment often consists of sur-

gery, chemotherapy and radiation. During a cancer trajectory patients experience a 

need for support from nurses. Purpose: The purpose of this study was to highlight 

what patients’ perceive as emotional support given by nurses during their cancer tra-

jectory. Method: Ten qualitative articles were analysed through content analysis for 

this literature study and are presented as categories and subcategories. Results: 

Three categories and eleven subcategories were formed after the analysis of the in-

cluded studies. These consist of getting the information the patient needs, the signifi-

cance of relations and treatment and finally organizational design. Conclusion: Sat-

isfactory information about their disease and the possibility to ask questions was im-

portant. To be cared for by warm and friendly nurses who showed empathy and un-

derstanding gave emotional support. The organization should be designed so that 

nurses can provide supportive measures when the patient desire a need for it.  

Keywords: cancer, emotional support, nursing, patient experience 
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BAKGRUND 

Cancer är en stor folksjukdom som består av cirka 200 olika cancerformer. Gemen-

samt för dessa är att friska celler får en onormal celldelning, cellerna delas ohämmat 

och bildar efter en tid tumör. Tumörer kan i sin tur sprida sig till andra delar av krop-

pen och då bila nya tumörer, så kallade metastaser. Hur fort denna process går beror 

på vilken typ av cancer man drabbats av. Statistiken säger att uppskattningsvis var 

tredje person kommer att diagnostiseras med cancer under sin livstid (Bergman, 

Hont, Johansson, 2013). Under 2013 fastställdes 61 297 nya fall av cancer i Sverige 

och 23 133 personer dog till följd av sjukdomen (Socialstyrelsen, 2015). Denna littera-

turstudie handlar om att belysa patienters upplevelse av emotionellt stöd vid cancer-

sjukdom. 

 

I en review artikel analyserades resultatet av 11 kvantitativa studier, 9 kvalitativa och 

3 mixade metodstudier för att identifiera olika emotionella/känslomässiga faktorer 

som uppstår under en diagnos av bröstcancer. Vanliga emotionella/känslomässiga 

reaktioner som uppkommer är ångest och depression, rädsla för framtiden och att 

inte vara i kontroll. Även emotionell förtvivlan, osäkerhet, rädsla för att inte överleva, 

hopplöshet, ökad förtvivlan och att känna sig nervös. Negativ dyadisk coping, samt 

olika behov av stöd hos patient och anhöriga var andra svårigheter (Warren, 2010). I 

en studie med 1239 patienter diagnostiserade med prostatacancer uppgav 75% att de 

hade psykiska symtom där oro var mest framträdande. Det framkom även att 5% 

hade haft suicidala tankar (Letho et al., 2015). 

 

En cancerdiagnos kommer ofta som en chock även om det funnits egen misstanke 

och kan vara svår att förhålla sig till för den drabbade och anhöriga vilket kan resul-

tera i en krisreaktion. Modern forskning inom krisstöd har förändrat synen på vad 

som faktiskt hjälper människor vid svåra händelser. Hur en människas reaktions-

mönster ser ut vid traumatiska händelser och hur personen vill och behöver bli be-

mött visar på stora individuella skillnader. Efter ett trauma används idag ett tidsper-

spektiv med tre olika faser; akutfas, mellanfas och långtidsfasen. Den korta akutfasen 
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omfattar ca 2-3 dygn och personen har då basala behov som säkerhet och trygghet. 

Även praktiskt, emotionellt och socialt stöd är viktigt under denna fas men samtals-

behandling är ej lämpligt då personen inte är mottaglig för detta. Målet för kontakt är 

istället att personen ska mötas med respekt och empati. Under mellanfasen anpassar 

sig personen till konsekvenserna av det som orsakat traumat. Om personen i denna 

fas har problem med anpassning bör detta identifieras för att kunna hjälpa personen. 

I långtidsfasen ligger fokus på fortsatt behandling för att hjälpa personer som utveck-

lat bestående svårigheter på grund av traumat (Hedrenius & Johansson, 2013, 28, 

32-44; National Child Traumatic Stress Network and National Center for PTSD, 

2006). Dessa faser kan komma att överlappa varandra och vissa pendlar mellan dem 

vilket kan upplevas som påfrestande både för den sjuke och dess anhöriga. Orsaker 

till detta kan vara förändrad sjukdomsbild, olika behandlingsformer och biverk-

ningar. Efter en kris är nya värderingar och prioriteringar vanligt (Nationellt vård-

program för cancerrehabilitering, 2014).  

 

Vissa cancerformer bidrar till en större känsla av förtvivlan och orsakar mer lidande 

än andra. Speciellt de som drabbas av lungcancer, pankreascancer, Hodgkin´s 

lymfom, tumörer i hjärna, huvud och nacke, leukemi och lymfom cancer (Carlson, 

2004). Kvinnor som har unga barn, dem som har flera allvarliga sjukdomar och de 

som har det fattigt ställt, har också större risk att lida av psykologiska sjukdomar 

(Cardy et al., 2006). I en studie skriven av Palgi et al. (2014) var negativa känslor 

vanligare hos äldre patienter över 70 år, de hade även sämre hanteringsstrategier 

jämfört med yngre patienter. 

 

Kirurgi är ofta det första steget i behandlingen och utförs snabbt efter diagnos vilket i 

många fall uppskattas av de drabbade men även medför starka emotionella reakt-

ioner. Inför operation uppkommer känslor som ångest, oro över att sjukdomen spri-

dit sig, rädsla över att inte vakna upp och oro över postoperativ smärta. Många be-

skriver den första tiden efter diagnos som att famla i mörker, utan att veta varken in 

eller ut. De kände skuld över sjukdomen och upplevde skyldighet att trösta upprörda 

anhöriga fastän de själva var emotionellt dränerade. Under denna svåra tid står även 

kvinnor med bröstcancer inför valet att ta bort delar eller hela sitt bröst, ofta känner 

kvinnorna att de har otillräcklig kunskap om sjukdomen för att fatta detta beslut 

(Saares & Souminen, 2005). 



 

 

3 
 

Att bli diagnostiserad med långt gången lungcancer, där prognosen ofta är dålig, gör 

omställningen mycket svår. Detta kan även påverkas av hur sjukdomen förändras i 

positiv och negativ riktning under behandlingens gång. De som överlever beskriver 

att livet efter sjukdomen upplevs som gränslandet mellan liv och död och är domine-

ras av osäkerhet (Borneman et al., 2014). Patienter och anhöriga förväntar sig att 

sjuksköterskan ska kunna förstå deras emotionella lidande och hjälpa dem att han-

tera dessa känslor som i många fall är helt främmande för dem (Nayatanga, 2014).  

Betydelse för omvårdnad 

Otillräckligt med emotionellt stöd vid cancersjukdom kan leda till mer svårhanterade 

psykologiska syndrom. Hos cancerpatienter som inte fått tillräckligt med stöd utveck-

lade 30% ångestsyndrom och förekomsten av depression i denna populationen var 

mellan 20-35% (Williams & Kristianson, 2009).  

 

Denna litteraturstudie handlar om upplevelser av emotionellt stöd hos patienter med 

cancersjukdom med avsikt att vägleda sjuksköterskor till djupare förståelse kring 

dessa. Kunskapen kan leda till ett bättre bemötande och mer uppmärksamhet på sig-

naler en individ kan visa vid behov av emotionellt stöd.  

 

Syfte  

Syftet med studien var att belysa patientens upplevelse av emotionellt stöd vid can-

cersjukdom. 

 

METOD 

Denna litteraturstudie är genomförd med kvalitativ ansats. Genom litteraturstudier 

sammanställs resultaten från  enskilda studier med syfte att skapa en större helhet 

och större förståelse över ett specifikt ämne (Jensen & Allen, 1996). Kvalitativa stu-

dier har som mål att öka förståelse över människans upplevelser, erfarenheter och 

förväntningar inom ett visst område. En ny helhet kan bidra till utveckling inom om-

rådet genom omsättning av teoretisk kunskap till praktisk handling (Friberg, 2012). 

Kvalitativ ansats ansågs vara lämplig till denna studie för att genom ett inifrånper-

spektiv förstå erfarenheter och upplevelser av emotionellt stöd hos personer med 

cancersjukdom.  
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Sökmetoder 

Artikelsökningarna genomfördes i databaserna Cinahl och Medline. Sökorden bestod 

av; neoplasms, cancer, cancer care, emotional support, patient* experience*/perspec-

tive*, psychology, psychological factors, nursing, nurse-patient relations, communi-

cat* och qualitative. Genom Cinahl headings kontrollerades sökorden. Cancer be-

nämndes även som neoplasms som därför lades till. Emotional support fanns ej som 

sökord men enligt sökningar benämns i titlar och användes därav trots detta. Med 

användning av trunkering kan flera olika böjningar av sökordet bidra till ett större 

antal träffar av artiklar i databasen. För att kunna använda fler och tydliggöra sam-

bandet mellan sökord används boolesk söklogik vilket består av orden AND, OR och 

NOT (Östlundh, 2012). AND användes för att bilda en söksträngar mellan sökorden. 

Begränsningar i sökningarna bestod av ”peer reviewed”, all adult, engelskt språk och 

begränsat till artiklar från tidskriften ”European journal of oncology nursing”. Inne-

börden av ”peer reviewed” förklaras av Olsson och Sörensen (2011) och innebär att 

artikeln har granskats av kunniga och oberoende personer för att säkerställa kvalitet 

(73). Även manuell sökning av referenslistor från intressanta artiklar genomfördes. 

Artiklarna skrivna av Dowling (2008) och Johnson (2002) ingår i urvalet genom 

denna metod. Sökningarna redovisas i sökmatris (Bilaga 1). 

Urval  

Tio kvalitativa artiklar valdes ut. Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån SBU:s mall 

för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupple-

velser. Enligt denna skall studien ha en problemformulering som är väl avgränsat och 

tydligt. Urvalet skall vara relevant, tydligt beskriven och ha ett etiskt resonemang. 

Datainsamling och analys ska vara beskrivet och bedömning utifrån om forskaren har 

använt sin förförståelse i relation av dessa. Resultatet bedöms vara logiskt, begripligt 

och tydligt beskrivet. Utöver detta bedöms överförbarhet till andra sammanhang. 

Med hjälp av denna granskning bedöms studiers kvalitet som hög, medelhög eller låg 

(SBU, 2014). Fem av artiklarna höll hög kvalitet och fem medelhög. Några artiklar 

belyser utöver patientens upplevelse av emotionellt stöd, även hur vårdpersonal och 

anhöriga upplever detta. I denna litteraturstudie presenteras endast patientperspek-

tivet. Inklusionskriterier för deltagarna var vuxen ålder, levd erfarenhet och behand-

ling av cancersjukdom. Kriterier för studierna bestod av hög eller medelhög veten-

skaplig kvalitet och enligt kommitté godkänd etisk granskning. Redovisning av inklu-

derade artiklar och vetenskaplig kvalitet redovisas (Bilaga 2). 
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Analys 

Fokus för kvalitativ innehållsanalys består enligt Lundman och Graneheim av tolk-

ningen av texter. Den subjektiva erfarenheten som framkommer med hjälp av inter-

vjuer där deltagaren får berätta om upplevelser och erfarenheter anses alltid vara 

sann och detta är prejudicerande för den kvalitativa analysen (2012, 187-188). 

Analysarbetet har genomförts i fem steg utifrån en modell framtagen av Friberg 

(2012). Hon beskriver att analysen genomförs genom att identifiera och sortera kun-

skap i studiernas innehåll och lyfta fram den kunskapen som relateras till syftet av lit-

teraturstudien, för att genom denna metod kunna skapa en större förståelse över om-

rådet. De valda artiklarna lästes av författaren till litteraturstudien flera gånger för att 

kunna skapa en god förståelse för innehållet. Därefter kunde meningsenheter av be-

tydelse för syftet urskiljas och dessa analyserades och kodades för att göra dessa lätt-

hanterliga. Koderna sammanställdes för varje artikel för att göra dessa mer överskåd-

liga, därefter jämfördes de olika koderna mellan varandra. Koder med liknande inne-

håll kunde sammanställas och därefter bilda huvudkategorier och underkategorier. 

Slutligen presenteras dessa nya kategorier i resultatet av litteraturstudien som kan bi-

dra till ökad förståelse för vad som ger emotionell omvårdnad vid cancersjukdom 

(127-129).  

 

Forskningsetik  

I litteraturstudien inkluderas artiklar om de har godkänts av en etisk kommitté eller 

på annat sätt kan visa att de har övervägt de etiska aspekterna på ett noggrant sätt 

som enligt Wallengren & Henricson (2014) ökar det vetenskapliga värdet av littera-

turstudien (492-493). En studie kan endast erhålla ett etiskt godkännande om de vi-

sar att de respekterar människovärdet och de mänskliga rättigheterna. Ett informerat 

samtycke skall finnas när forskningen innefattar människor. Det skapas med hjälp av 

tre förutsättningar, den första består av att deltagaren skall få information om stu-

dien, den andra är att deltagaren också måste förstå informationen och själv kunna 

och få tid att fatta ett beslut om ett deltagande. Slutligen är den tredje förutsättningen 

att medverkandet skall vara helt frivilligt och får aldrig upplevas som tvingande. Ett 

frivilligt deltagande betyder även att deltagaren när som helst under studien gång har 

rätt att avbryta sin medverkan. Konfidentialitet är ett krav och uppnås genom att 

skydda data och även att redovisningen av data inte kan återföras till de personer 
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som medverkat (Codex 2014, 2015; Helsingforsdeklarationen, 2013). I studien skri-

ven av Johnson (2002) framgår ett etiskt godkännande inte men den publicerande 

tidskriften bekräftar en policy att endast publicera studier som genomgått en etisk 

prövning och godkänts. Studien skriven av Kristiansen et. al (2010) skriver att i Dan-

mark behöver inte den typen av studie godkännas av en etisk kommitté, författarna 

visar dock på ett noggrant etiskt övervägande och studien inkluderas därmed. De re-

dovisar dock att samtliga deltagare har skrivit under ett informerat samtycke. I de öv-

riga studierna framgår ett etiskt godkännande tydligt. Totalt fem studier redovisar att 

deltagarna skrivit under ett informerat samtycke. 

 

RESULTAT 

I denna litteraturstudie redovisas resultat utifrån tio analyserade artiklar som alla be-

lyser patientens upplevelse av emotionellt stöd från sjuksköterskan vid cancersjuk-

dom. Sammanställningen utmynnade i tre huvudkategorier och elva underkategorier 

som presenteras nedan (Tabell 1) samt i löpande text.  

 

Tabell 1. Översikt av huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategorier 

 

Underkategorier 

 

Att få den information personen 

behöver ger känslan av emotionellt 

stöd 

Information om sjukdom, behandling och 

biverkningar 

 

Att få möjlighet att ställa frågor 

 

Information om prognos och lyckade be-

handlingar  

 

Begriplig information 

 

 

Relationen och bemötandets bety-

delse 

Varma och vänliga attityder 

 

Empatiska och förstående sjuksköterskor 

 

En god relation 

 

 

Organisationens utformning 

Kompetenta sjuksköterskor 

 

Kontaktsjuksköterskans betydelse 

 

Möjlighet till gemenskap 

 

Sätta av tid när patienten är i behov av 

det 
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Att få den information personen behöver ger känslan av emotionellt stöd 

Denna huvudkategori visade att information om sjukdomen, behandlingar och bi-

verkningar liksom att få möjlighet att ställa frågor, att få information om prognos och 

lyckade behandlingar samt att få begriplig information beskrevs som viktigt för att 

uppleva emotionellt stöd.  

 

Information om sjukdomen, behandlingar och biverkningar 

Information om sjukdom, behandlingar och biverkningar är en stor källa till emot-

ionellt stöd vilket framkommer i flertalet studier (Charalambous et. al, 2009; Herbért 

& Fillion, 2011; Liu et. al, 2006; Nixon & Narayanasamy, 2010; Remmers et. al, 2010; 

Skea et. al, 2014; Spears, 2008). Genom information upplevde patienterna att deras 

ångest, stress och osäkerhet minskade vilket resulterade i att de kunde slappna av 

(Herbért & Fillion, 2011; Liu et. al, 2006). I en studie framgår att sjuksköterskan var 

patientens främsta informationskälla. När patienterna hade kännedom om vanliga 

biverkningar innan de inträffade kunde de förbereda sig mentalt och hantera dessa 

utan att de medförde ytterligare oro. Detta gav en känsla av att återfå kontrollen över 

sin kropp och patienterna kunde lättare hantera sin sjukdom (Liu et. al, 2006).  

 

Att få möjlighet att ställa frågor 

I den omvälvande upplevelsen att diagnostiseras med cancersjukdom och genomgå 

behandling är det svårt att ta till sig all information de förses med och patienterna 

uppskattade en öppen dialog där alla deras frågor togs på allvar och ingen ansågs 

vara olämplig, även de frågor som redan blivit besvarade tidigare (Remmers et. al, 

2009). Studier visar att patienter har ett stort behov av att ställa frågor till sjukskö-

terskor under sjukdomens alla faser och det är väldigt viktigt för att känna emotion-

ellt stöd (Herbért & Fillion, 2011; Liu et. al, 2006; Nixon & Narayanasamy, 2010; 

Skea et. al, 2014). Att inte veta vad som sker är skrämmande och skapar osäkerhet, 

att kunna få sina frågor besvarade av sjuksköterskan har en lugnande effekt (Spears, 

2008). 

 

Information om prognos och lyckade behandlingar 

Studier visar att patienter önskar information om sin prognos (Herbért & Fillion, 

2011; Liu et. al, 2006; Remmers et. al, 2010; Skea et. al, 2014). I en studie uppger pa-
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tienterna att de vill har ärlig information, men att sjuksköterskan bör värna om pati-

entens hopp och presentera en dålig prognos med utrymme för just detta. Några öns-

kade en rak kommunikation med alla korten på bordet medan vissa upplevde det som 

skrämmande och lämnade både patient och anhöriga ångestfyllda (Skea et. al, 2014). 

Ett exempel beskrivs av en patient som samma dag som diagnosen ställdes träffade 

två läkare där den ena presenterade prognosen med en överlevnad på 60-70% och 

den andre berättade att av 100 personer så dör ca 40 av dem. Det är viktigt att pre-

sentera data med patientens perspektiv i åtanke, speciellt när patienten är under stor 

stress (Spears, 2008). Information om prognos och lyckade behandlingar är även en 

förutsättning för att patienten ska våga blicka framåt (Nixon & Narayanasamy, 2010). 

 

Begriplig information 

I en studie beskrev patienter upplevelsen av att vissa sjuksköterskor undvek att förse 

dem med begriplig information, patienterna var oroliga över sitt tillstånd och öns-

kade att sjuksköterskorna hade tålamod att förklara medicinska termer så de kunde 

förstå vad dessa betydde. Genom att få begriplig information kände sig patienterna 

respekterade av sjuksköterskan (Charalambous et. al, 2009). Det var även viktigt att 

tidpunkten anpassades så att patienten fick informationen när denne var mottaglig 

för det (Spears, 2008). En studie visade på skillnader mellan högutbildade och lågut-

bildade patienter genom att de högutbildade önskade mer detaljerad information 

med tydliga förklaringar för att kunna känna sig trygg och stärka relationen till sjuk-

sköterskan (Liu et. al, 2006).  Studierna beskriver att patienter önskar större kunskap 

om sjukdomen och behandlingsmöjligheter för att kunna vara delaktig i sin egen vård 

(Charalambous et. al, 2009; Liu et. al, 2006).  

 

Relationens och bemötandets betydelse 

Denna kategori visade att bemötas med varma och vänliga attityder, empatiska och 

förstående sjuksköterskor och en god relation var en förutsättning för att uppleva 

emotionellt stöd. 

 

Varma och vänliga attityder 

Samtliga studier beskriver hur varma och vänliga attityder hos sjuksköterskan gav 

dem en känsla av att vara i trygga händer vilket var en förutsättning för att uppleva 

emotionellt stöd (Charalambous et. al, 2009; Dowling, 2008; Herbért & Fillion, 2011; 
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Johnson, 2002; Kristiansen et. al, 2010; Liu et. al, 2006; Nixon & Narayanasamy, 

2010; Remmers et. al, 2010; Skea et. al, 2014; Spears, 2008). Speciellt viktigt är detta 

vid inläggning och behandling på sjukhus för första gången eller efter en längre tid. 

Patienterna beskrev den första inläggningen som väldigt skrämmande, de visste inte 

vad de kunde förvänta sig av behandlingen vilket gjorde dem oroliga. Ett gott bemö-

tande vid just denna sårbara tidpunkt kan skapa ett positivt minne för patienten och 

påverka även kommande sjukhusvistelser (Spears, 2008). En studie beskriver hur pa-

tienter observerar och bedömer sjuksköterskans bemötande och vårdande attityder, 

vilket är avgörande för huruvida patienterna upplever god omvårdnad från sjukskö-

terskan. Sjuksköterskor som uppvisade en vårdande attityd var särskilt uppskattad 

hos patienterna, när de vårdades av dessa upplevde patienterna mindre stress och 

lägre grad av depressiva symtom. Patienterna beskrev även hur de kände sjuksköters-

kor med en varm och vänlig attityd som lättare att kommunicera med (Liu et. al 

,2006). Något som också påverkade upplevelsen av emotionellt stöd var uppmuntran 

från sjuksköterskor, detta gav intrycket av att de hade en genuin önskan om att de 

skulle må bra (Charalambous et. al, 2009; Herbért & Fillion, 2011, Nixon & Naraya-

nasamy, 2010; Liu et. al, 2006; Remmers et. al, 2010; Spears, 2008). 

 

Empatiska och förstående sjuksköterskor 

Patienter önskar empati och förståelse över deras emotionella reaktioner och behov 

vid cancersjukdom för att kunna känna emotionellt stöd. De känner sig sårbara och 

sköra och önskar vårdas av personal som kan visa empati och förståelse över deras 

känslor och anpassa vården därefter (Charalambous et. al, 2009; Kristiansen et. al, 

2010; Liu et. al, 2006; Remmers et. al, 2010; Spears, 2008). En studie visar dock på 

att för mycket empati kan vara negativt. En patient beskrev hur en sjuksköterska blev 

så tagen av patientens situation att hon började gråta vilket förargade patienten som 

ansåg att det är patienten som ska vara i behov av tröst, inte sjuksköterskan som vår-

dar denne (Kristiansen et. al, 2010). Studierna visar att patienter uppskattar när sjuk-

sköterskan kan uppfatta att de är i behov av stöd utan att de behöver berätta det. De 

uppskattade även när sjuksköterskan tog initiativ till stödjande åtgärder vilket fick 

dem att känna sig betydelsefulla (Charalambous et. al, 2009; Kristiansen et. al, 2010; 

Liu et. al, 2006; Remmers et. al, 2010; Skea et. al, 2014; Spears, 2008). Enligt studier 

upplever patienterna emotionellt stöd när sjuksköterskan erbjuder sig att stanna kvar 

under behandlingar som patienten upplever svåra eller skrämmande (Kristiansen et. 
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al, 2010; Spears, 2008). Stödjande samtal uppskattades av patienterna, och särskilt 

viktigt är att ge dem tid på sig att sätta ord på sina känslor (Kristiansen et. al, 2010; 

Nixon & Narayanasamy, 2010). Studierna betonar vikten av att aktivt lyssna på pati-

enten och att det spelar en viktigt roll i huruvida patienter upplever samtalet som ge-

nuint och stödjande (Herbért & Fillion, 2011; Johnson, 2002; Kristiansen et. al, 2010; 

Nixon & Narayanasamy, 2010). Det visar sig att patienter ibland bär på svåra frågor, 

vid samtal är det viktigt att bemöta dessa med öppenhet utan att tillföra ytterligare 

stress på patienten (Kristiansen et. al, 2010; Nixon & Narayanasamy, 2010; Remmers 

et. al, 2010).  

 

En god relation 

Att ha en god relation med sjuksköterskan är viktigt för patienten. Detta ökar välbe-

finnandet under sjukhusvistelsen (Herbért & Fillion, 2011; Remmers et. al, 2010). 

Studierna visar även att patienter vill att sjuksköterskan ska se dem som individer, 

vilket inger känslan av att vara betydelsefull (Kristiansen et. al, 2010; Skea et. al, 

2014). Det framkommer även att patienter upplever en djupare relation när sjukskö-

terskan känner igen dem, och tilltalar dem vid namn. Att dessutom dela med sig av 

varandras livsvärld skapar en mer jämbördig relation vilket i sig upplevs som emot-

ionellt stödjande (Dowling, 2008; Remmers et. al, 2010, Spears, 2008). Studier visar 

att genom samtal om vardagliga händelser kunde patienterna distansera sig från 

sjukdomen och försöka tänka på annat. Detta var viktigt för att få en känsla av nor-

malitet i livet igen. (Dowling, 2008; Nixon & Narayanasamy, 2010; Remmers et. al, 

2010). Enligt studierna är humor ett viktigt inslag i relationen mellan patient och 

sjuksköterska. Att kunna skratta och använda humor tillsammans stärkte relationen 

och fick sjuksköterskor att framstå som verkliga människor vilket ökade förtroendet 

för dem. Patienterna kunde distansera sig från sjukdomen och obehagliga upplevelser 

och kunna se dem i ett annat ljus vilket hjälpte dem att hantera dessa (Dowling, 

2008; Johnson, 2002; Remmers et. al, 2010). Humor uppskattades inte i de första fa-

serna av sjukdom och behandling utan utvecklades över tid. För att humor ska upple-

vas som upplyftande krävs en stor fingertoppskänsla hos sjuksköterskorna och är 

lämplig när relationen redan är etablerad (Johnson, 2002). För att en relation skall 

fortsätta vara positiv belyste även en studie vikten av att hålla löften man ger och ur-

säkter vid eventuella  misstag (Skea et. al, 2014). 
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Organisationens utformning  

Denna huvudkategori visar att bli vårdad av kompetenta sjuksköterskor ger känslan 

av att vara i trygga händer. Kontaktsjuksköterskans betydelse i sjukdomens alla faser, 

möjlighet till gemenskap samt vikten av avsatt tid för patienten var viktigt för att 

uppleva ett emotionellt stöd. 

 

Kompetenta sjuksköterskor 

Studierna visar att bli vårdad av kompetenta sjuksköterskor ger känslan av att vara i 

trygga händer (Charalambous et. al, 2009; Dowling, 2008; Herbért & Fillion; 2011; 

Kristiansen et. al, 2010; Liu et. al, 2006; Remmers et. al, 2010; Spears, 2008). Stu-

dier tyder på att sjuksköterskor med stor kompetens är uppskattade inom vården och 

om patienten får välja vårdare så väljer de dessa i första hand (Dowling, 2008). I en 

studie skriven av (Spears, 2008) beskriver en patient sina negativa erfarenheter av en 

viss sjuksköterskas omläggning av perifer venkateter som ofta fick patienten att 

känna sig orolig och nervös. Flertalet gånger verkade venkatetern hamna ur läge och 

patienten tvingades ner på röntgen för att kontrollera att den fortfarande kunde an-

vändas. Detta var en stor påfrestning hos en redan utsatt patient. I en annan studie 

beskriver patienter hur sjuksköterskor ibland visade negativa känslor som tydligt vi-

sade att de kände sig obekväma och äcklade. Patienterna förväntade sig att sjukskö-

terskor skulle vara tillräckligt professionella och förväntade sig att de var tillräcklig 

professionella för att kunna dölja dessa känslor (Remmers et. al, 2010). Att erbjudas 

relevanta råd kring fysiska besvär och medicinska frågor ökade förtroendet för sjuk-

sköterskan som upplevdes kunnig i ämnet vilket gav patienterna emotionellt stöd i 

form av trygghet (Herbért & Fillion, 2011; Remmers et. al, 2010). Kompetents kan 

även ses genom god kommunikation sjuksköterskor emellan och övrig vårdpersonal. 

Det inger trygghet hos patienten att veta att personalen samarbetar väl och jobbar 

tillsammans för patienten (Remmers et. al, 2010). 

 

Kontaktsjuksköterskans betydelse 

Studier visar att kontaktsjuksköterskan har en betydelsefull roll för patienterna. Ge-

nom sina många arbetsuppgifter etableras kontakt från diagnosens faktum till efter-

vård när behandlingarna är avslutade (Charalambous et. al, 2009; Herbért & Fillion; 

2011; Kristiansen et. al, 2010; Remmers et. al, 2010; Skea et. al, 2014). Enligt studi-

erna är tillgänglighet och åtkomlighet till kontaktsjuksköterskan väldigt viktiga 
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aspekter. De kan när som helst under sjukdomens alla faser höra av sig till kontakt-

sjuksköterskan för att få hjälp, råd eller stöd. Patienterna beskriver lättnaden av 

denna åtkomlighet och de slipper krångliga vägar mellan olika vårdinrättningar (Cha-

ralambous et. al, 2009; Herbért & Fillion; 2011; Remmers et. al, 2010). En studie 

skriven av (Herbért & Fillion; 2011) beskrivs hur patienterna upplever ett stort emot-

ionellt stöd genom kontaktsjuksköterskans möjlighet att koordinera olika möten och 

med sina multidisciplinära kontakter fungerar som spindeln i nätet för samverkan 

inom patientens vård. Studier visar även på hur kontinuitet är en stor fördel för pati-

enterna. Genom kontinuitet ökar möjligheten att skapa en relation och får de prata 

med någon som är väl insatt i vilka behandlingar de fått (Herbért & Fillion; 2011; 

Kristiansen et. al, 2010; Remmers et. al, 2010; Skea et. al, 2014). 

 

Att få möjlighet till  gemenskap  

Studier beskriver hur patienter känner emotionellt stöd när de får möjligheten till ex-

empel att ha sina anhöriga närvarande under sjukhusvistelse. Det gav känslan av till-

hörighet och  att inte vara ensam (Charalambous et. al, 2009; Nixon & Naraya-

nasamy, 2010). Det önskades även ett gott samarbete mellan sjuksköterskan och de 

anhöriga vilket kunde skapa trygghet för patienten (Charalambous et. al, 2009). Stu-

dier belyste även hur möjligheten till gemenskap mellan andra patienter kunde bidra 

till emotionellt stöd. Att kunna dela sina erfarenheter och upplevelser tillsammans 

med någon som gått igenom samma sak gav patienterna känslan av att de kunde 

slappna av och vara sig själva (Johnson, 2002; Nixon & Narayanasamy, 2010). I vissa 

fall önskade patienter med religiös tro att få diskutera denna med någon och hur bön 

hjälpte dem känna emotionellt stöd (Charalambous et. al, 2010; Johnson, 2002; 

Nixon & Narayanasamy, 2010). 

 

Sätta av tid när patienten är i behov av det 

En studie visar på vikten av att sätta av tid för samtal med patienten. De behöver tid 

för att kunna känna sig trygg och kunna uttrycka sina emotionella behov (Kristiansen 

et. al, 2010). En annan studie belyser även vikten av att sjuksköterskor kan ta sig ti-

den att sätta sig ner med patienten när denne är upprörd. Sjuksköterskor finns på 

vårdavdelning dygnets alla timmar, så är ofta inte fallet med anhöriga och vänner. 

Genom detta har sjuksköterskan en viktig roll att förmedla emotionellt stöd för pati-
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enten (Spears, 2008). Dessa studier visar också behovet av att ha ett stöd utanför fa-

miljen då ibland anhöriga själva blir upprörda och förtvivlade vilket kan leda till att 

patienten själv blir den som för stå för tröst och emotionellt stöd (Kristiansen et. al, 

2010; Spears, 2008). 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patientens upplevelse av emotionellt 

stöd vid cancersjukdom. Tre huvudkategorier och elva underkategorier skapades ef-

ter analys av inkluderade studier. Resultatet visade att om patienterna fick den in-

formation personen behövde gav det känslan av emotionellt stöd. Vidare framkom re-

lationens och bemötandets betydelse där varma, vänliga, empatiska och förstående 

sjuksköterskor förmedlade upplevelsen av emotionellt stöd. Resultatet visar även på 

hur organisationen utformades spelade roll för att uppleva emotionellt stöd, via spe-

ciella kontaktsjuksökterskor, kompetens, möjlighet till gemenskap och att patienter 

får tid från personalen när personen behöver det. 

 

Litteraturstudiens resultat belyser vikten av att som patient få möjlighet att ställa frå-

gor och hur detta kan öka känslan av emotionellt stöd och kontroll. Detta styrks i en 

studie där patienter upplevde hur svaren på deras frågor återgav dem kontroll och 

kunde göra dem mer delaktiga i sin vård (Street et al., 2003). Patienter beskriver hur 

de upplever flera barriärer som försvårar möjligheten att ställa frågor. Personliga bar-

riärer var att de inte ville upplevas som en besvärlig patient, vissa frågor kändes ge-

nanta, de var oroliga för negativa reaktioner av vårdpersonalen och de var rädda för 

att deras frågor skulle få dem att verka dumma. Tidsbrist fick patienterna att hålla 

inne på frågor, vissa ansåg att vårdpersonal skulle informera dem om allt de behövde 

veta och ofta upplevde patienter hur frågor ofta kunde formuleras i efterhand 

(Henselmans et al., 2011). Det visade sig i en studie att det fanns en motvilja att be-

svara patientens frågor som rörde prognos med rädsla för att göra patienten upprörd 

(Danesh et al., 2014). En slutsats som kan dras av detta är vikten att ges möjlighet att 

ställa frågor till vårdpersonal och att dessa besvaras med öppenhet samt bör detta ge-

nomföras i en lugn miljö där patienten får tid att formulera sina frågor. För att kunna 

ge ärliga svar på frågor gällande prognos krävs att vårdpersonal får möjlighet att läsa 

av hur mottaglig patienten kan vara för att ta emot en icke gynnsam prognos. 
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Resultat från litteraturstudien belyser vikten av information och när denna informat-

ion kan ges med hänsyn till patientens mottaglighet för informationen.   

Statistik visar att patienter efter en konsultation med sjuksköterska i ett öppenvårds-

sammanhang endast kunde återge en femtedel av informationen de fick, ännu 

mindre om de fick stora mängder information (Jansen et al., 2010). Svårigheter att 

minnas information vid cancersjukdom beskrivs även i en studie av Carter et al. 

(2014) där svårigheter bestod trots att vårdpersonal försökte göra informationen så 

begriplig och lätthanterlig som möjligt. En annan studie beskriver också hur inform-

ationsmängden bör anpassas så att patienten får bättre möjlighet att ta in den. Pati-

enter önskar att vårdpersonal ska ta initiativ till att ge dem information då det kan 

upplevas som en påfrestning att ständigt behöva be om den. Samma studie beskriver 

även hur patienter upplever att de inte hinner bearbeta informationen innan de för-

väntas kunna ta ett beslut angående exempelvis behandling (Cohen & Botti, 2015). 

Det är även viktig när informationen ges. I en studie framkom att patienter som på-

börjat sin behandling var mer mottaglig för information om emotionella reaktioner 

jämfört med de som inte påbörjat behandling (Baker et al., 2012). En studie beskriver 

att en av de viktigaste uppgifterna som sjuksköterska är att hjälpa patienter som är 

överväldigade av information att sortera och göra informationen begriplig (Farring-

ton & Townsend, 2014). När patienten förstår informationen ökar även patientens 

upplevelse av att kunna delta aktivt i sin egen vård (Martinez, 2013). Författaren till 

litteraturstudien kan utifrån detta dra slutsatsen att information är en stor källa till 

att känna emotionellt stöd från sjuksköterskan. På grund av påvisade svårigheter att 

minnas informationen är det viktigt att anpassa tidpunkten, mängden och innehållet 

så detta blir lätthanterligt för patienten samt tid för att bearbeta informationen innan 

beslutstagande. Sjuksköterskan kan hjälpa patienter att hantera information och ge-

nom detta öka patientens delaktighet i vården.  

 

Litteraturstudiens resultat visar att patienter upplevde emotionellt stöd när sjukskö-

terskan visade empati och förståelse. Detta styrks även i en studie som beskriver att 

ett bemötande med uppmärksamhet, empati och flexibilitet underlättar för sjukskö-

terskan att identifiera känslor hos patienten. Att sedan försiktigt närma sig dessa 

känslor och samtidigt visa ett genuint intresse för patienten visade sig vara viktigt 
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(Tay et al., 2011). Att som sjuksköterska kunna läsa patientens signaler och agera ut-

efter dessa, har visat sig öka patientens tillfredsställelse med kommunikationen (Uit-

terhoeve et al., 2009). En studie visade att genom en förlängning av samtalstiden 

med endast 40 sekunder, där sjuksköterskan främst visade empati och förståelse, 

kunde dämpa patientens upplevda ångest och depressiva symtom (Fogarty, 1999). 

Patienter beskriver att empati från sjuksköterskan kan bestå av att lyssna på patien-

tens tankar och funderingar utan att döma samt att respektera patientens önskemål 

utan att tillföra egna värderingar (Richardson et al., 2015). Det har även visat sig fin-

nas ett samband mellan sjuksköterskor som visar empati och en ökad tillfredställelse 

för den givna vården (De Vries et al., 2014). Genom detta kan författaren till littera-

turstudien dra slutsatsen att empati är en förutsättning för att kunna ge patienter ett 

emotionellt stöd. Empati krävs för att kunna sätta sig in i patientens perspektiv och 

försöka förstå vilket typ av stöd patienten behöver. Empati och förståelse ökar även 

patientens förtroende för sjuksköterskan och detta kan påverka huruvida patienten 

söker stöd för de emotionella behoven som kan finnas. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att patienter önskar ha en god relation till sjukskö-

terskan vilket ger dem välbefinnande. Att bli sedd som en individ och att både patient 

och sjuksköterska delar med sig av sin livsvärld gav en djupare jämbördig relation. 

Detta styrks i en studie skriven av Van Der Elst et al. (2013) där patienterna upplevde 

en godare relation till sjuksköterskor som visade intresse för dem som individer. I en 

studie beskriver patienter att när sjuksköterskorna spenderade tid med dem, utöver 

tiden för sina arbetsuppgifter, var en bidragande faktor till att utveckla en god relat-

ion. I efterhand kunde detta uppfattas som en av de viktigaste aspekterna för den 

givna vården (Errasti-Ibarrondo et al., 2015). Patienten befinner sig i en beroende-

ställning till sjuksköterskan eftersom patienten är i behov av vård, relationen är därav 

asymmetrisk. Sjuksköterskan har möjligheten att se och bekräfta patienten som en 

värdefull människa vilket kan skapa tillit som påverkar relationen positivt (Delmar, 

2012). En god vårdrelation kan även vara en bidragande faktor för att öka patientens 

värdighet och självbestämmande (Berg & Danielsson, 2007). Författaren till littera-

turstudien drar slutsatsen att det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om pati-

entens beroendeställning och sin egen makt i förhållande till detta. Genom att visa att 

det är patientens behov som står i fokus, att se denne som en unik person och dela 

med sig av sin livsvärld kan en mer jämbördig relation skapas.   
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Litteraturstudiens resultat visar även att organisationens utformning påverkade upp-

levelsen av stöd. Patienterna kände emotionellt stöd när sjuksköterskorna kunde 

sätta av tid för dem när patienterna hade behov utav det. I en studie beskriver sjuk-

sköterskor hur de ville ge patienterna denna tid för stöd men på grund av hög arbets-

belastning ibland inte kunde erbjuda patienterna detta. Hade de många svårt sjuka 

patienter på sin avdelning prioriterades inte emotionellt stödjande åtgärder (Ba-

nerjee et al., 2015). Tidsbristen och den höga arbetsbelastningen beskrivs även i en 

studie skriven av Zamanzadeh et al. (2014) men även hur sjuksköterskor också upple-

ver ordinerade uppgifter som viktigare än stödjande samtal. Kraven på att utveckla 

sina kommunikativa färdigheter ansågs inte vara prioriterande då dessa inte doku-

menteras och granskas i samma utsträckning. En annan studie beskriver hur viktigt 

det är att patienten erbjuds samtal när denne känner behovet av det. Denna tid är en 

investering då konsekvenser av att inte erbjuda detta kan tas i uttryck som exempel-

vis mer smärta hos patienten som i slutändan kräver mer tid än vad ett samtal skulle 

gjort (Butow et al., 2002). Stress och utmattning hos sjuksköterskan kan påverka mö-

tet med patienten, de orkade inte och hade upplevelsen av att tiden inte räcker till 

(Billeter- Koponen & Fredén, 2005). Utifrån detta kan författaren till litteraturstu-

dien dra slutsatsen att organisationen bör vara utformad så att det finns tid och möj-

lighet för sjuksköterskor att ge sitt stöd till patienter. Det är även av stor vikt att hög 

arbetsbelastning hos sjuksköterskor i högsta mån bör undvikas då detta påverkar 

sjuksköterskans möjligheter till att skapa en god kontakt till patienten. 

Metoddiskussion 

Totalt användes tio kvalitativa artiklar i denna studie. Studien skriven av Charalam-

bous et. al (2009) belyser utöver patientperspektivet även anhörigas och sjuksköters-

kors upplevelser och erfarenheter, till denna litteraturstudie har endast patientper-

spektivet analyserats. Författarna till studien har presenterat resultatet på ett sådant 

sätt att det är lätt att urskilja de olika perspektiven från varandra. Även studien skri-

ven av Dowling (2008) använder sig av olika perspektiv för att besvara sitt syfte, 

denna studie belyser utöver patienternas perspektiv också sjuksköterskans. Perspek-

tiven var även i denna studie lätt att särskilja från varandra och därmed har patien-

ternas perspektiv analyserats till denna litteraturstudie. Författaren valde att exklu-

dera artiklar äldre än 15 år då många förändringar skett i utformningen av cancervår-

den som också påverkar upplevelsen av att vårdas.  
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Sökmetod för artiklar var genom databaserna Cinahl och MEDLINE, att endast an-

vända två databaser kan ses som en begränsning och kan påverka trovärdigheten då 

artiklar med potentiellt hög kvalitet från andra databaser ej kunnat nås. De inklude-

rade artiklarna till litteraturstudien har genomförts i nio olika länder vilka är Cypern, 

Irland, Canada, USA, Danmark, Kina, Storbritannien och Tyskland. Att inkludera 

studier från många olika länder kan innebära både för- och nackdelar. Utformningen 

av vården kan variera i de olika länderna och detta kan påverka huruvida patienterna 

upplever stöd från sjuksköterskor. Det kan även finnas olika kulturella faktorer som 

påverkar denna upplevelse av stöd vilket kan vara en nackdel för studien. Dock har 

studierna kommit fram till liknande resultat vilket talar för att behovet av emotionellt 

stöd inte påverkas nämnvärt av vilket land man lever i utan är ett av människans ba-

sala behov.  

Författaren har analyserat alla artiklar, tagit ut meningsenheter och koder, därefter 

placerat in dessa i huvudkategorier och underkategorier. Att placera koderna i kate-

gorier var till stor del en enkel procedur dock fanns det några koder som passade in i 

fler kategorier än en. Detta diskuterades med handledare för litteraturstudien och ef-

ter gemensamt övervägande kunde koderna placerades ut i lämplig kategori. Wal-

lengren och Henricson (2014) beskriver hur termerna trovärdighet, pålitlighet, be-

kräftelsebarhet och överförbarhet är indikatorer för god vetenskaplig kvalitet inom 

kvalitativ forskning (487-488). För att skapa trovärdighet har författaren till littera-

turstudien tagit hjälp av handledare för att försäkran av att analysen är grundad i 

data och att kategorierna stämmer överens med koderna. I denna studie har endast 

en författare analyserat materialet vilket kan påverka pålitligheten då tidigare per-

sonliga erfarenheter kan ha påverkat förförståelsen av litteraturstudiens frågeställ-

ning. Bekräftelsebarhet har skapats genom att tydligt beskriva sökmetod, urval och 

analysprocessen. Överförbarhet kan skapas på trovärdighet, pålitlighet och bekräftel-

sebarnhet är goda. Författaren anser att resultatet kan överföras till andra patienter 

som lider av cancersjukdom.  

Av studierna som ingår i denna litteraturstudie har åtta författare redovisat fördel-

ningen av män och kvinnor. Totalt deltog 52 män och 152 kvinnor, två av artiklarna 

hade sammanlagt 30 deltagare vilka bestod av både män och kvinnor. Den stora skill-

naden beror på att vissa studier belyser deltagarnas erfarenheter och upplevelser av 

emotionellt stöd vid bröstcancer. Enligt studierna som har deltagare av båda könen 
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redovisas inte någon skillnad i behovet av stöd mellan könen. På grund av detta har 

studier med enbart bröstcancerpatienters perspektiv inkluderats i denna litteratur-

studie. 

Forskningsetisk diskussion  

Nio av artiklarna har blivit godkända av en etisk kommitté. Kjellström (2014) beskri-

ver att ett etiskt godkännande av studien innebär att forskarna har ett etiskt resone-

mang och studien kommer respektera mänskliga rättigheter och människovärdet vil-

ket är viktigt (71). En artikel är inte granskad men motiveras av författaren till stu-

dien att denna typ av studie ej behöver godkännande av etisk kommitté i Danmark.  

Trots vikten av informerat samtycke har endast fem artiklar redovisat detta i sin stu-

die. Detta anses av författaren vara en nackdel för studien men behöver inte betyda 

att ett samtycke inte har inhämtats eftersom studierna har fått ett etiskt godkän-

nande. Relevant data från studierna som kunnat svara på litteraturstudiens syfte har 

redovisats.  

KONKLUSION  

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters upplevelse av emotionellt 

stöd vid cancersjukdom. Under arbetet med studien har författaren fått ökad förstå-

else över vad patienter upplever som emotionellt stödjande under sin vårdtid. I 

denna studie framkommer vikten av att få begriplig information angående sin sjuk-

dom, behandling och biverkningar vilket gav emotionellt stöd samt ökade den upp-

levda känslan av kontroll. Något som utmärker sig i litteraturstudiens resultat är vik-

ten av att som patient få möjlighet att ställa frågor till sjuksköterskan och att dessa 

besvaras med öppenhet och respekt för patienten. Organisationen bör vara anpassad 

så att sjuksköterskor ges tid att erbjuda patienten emotionellt stöd när behovet infin-

ner sig, en hög arbetsbelastning påverkar detta stöd negativt. Utöver detta behöver 

sjuksköterskan ha en varm och vänlig attityd samt förmedla empati och förståelse för 

att kunna skapa en god relation till patienten. I en god relation ser sjuksköterskan pa-

tienten som en unik person och visar att det är patientens behov som står i fokus. Ut-

över detta känner patienten trygghet av att vårdas av medicinskt och tekniskt kun-

niga sjuksköterskor som utför omvårdnadsåtgärder med omsorg. 
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Resultatet i denna litteraturstudie förstås och tolkas utifrån ett personcentrerat för-

hållningssätt. Med ett personcentrerat förhållningsätt avses  att  vården utformas ef-

ter individens behov samt dennes egna förutsättningar och värderingar (Ekman et al., 

2011). Med en modern kristeori som bakgrund där forskning visar på stora individu-

ella skillnader i hur personer vill och behöver bli bemött vid traumatiska händelser 

gör författaren tolkningen att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt som 

en nödvändighet för att uppnå att personen upplever att de fått ett emotionellt om-

händertagande. Patienten bör ges möjlighet att utifrån ett individuellt perspektiv ta 

initiativ, mötas av varma och vänliga attityder via kompetent personal som i organi-

sationens utformning har tid att möta patientens behov då denne är i behov av det 

personcentrerade mötet. Genom detta kan emotionellt stöd ges och risken för att pa-

tienten skall utveckla svårhanterade syndrom minskas. Under dessa förhållanden kan 

ett emotionellt stöd skapas för patienten med cancersjukdom.  

Författaren uppmärksammade att lite forskning finns med fokus på krisreaktioner 

som uppkommer vid cancersjukdom vilket skulle kunna vägleda sjuksköterskor som 

vårdar dessa patienter.  
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fluences on 
spirituality and 

coping in breast 
cancer survi-
vors”.  

Hur användningen av 
humor dess inflytande 

på andlighet och hante-
ringsstrategier hos per-

soner som överlevt 
bröstcancer. 
 
 

Deltagarna bestod 
av 9 kvinnor mellan 

41-48 med cancer-
sjukdom som re-

kryterades från 
bröstcancerstöd-
grupper i Texas. 

Kvalitativ studie. Se-
mistrukturerade in-

tervjuer med öppna 
frågor som varade 

30-90 min  genom-
fördes i deltagarens 
hem, eller av delta-
garen annan önskad 
plats. Etiskt godkänd. 

 

I en relation byggt på för-
troende och fingerkänslig-

het kunde humor under-
lätta hanterandet av sjuk-

domen. Genom humor 
kunde deltagarna slappna 
av och upplevde sin sjuk-
dom lättare att hantera.  

Hög 

  



 

 

 
 

Författare  
År 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Kristiansen, M. 
Tjørnhøj -Thom-

sen, T. 
Krasnik, A.  
2010 
Danmark. 

”The benefit of 
meeting a 

stranger: Expe-
riences with 
emotional sup-
port provied by 
nurses among 

Danish-born 
and migrant 

cancer patiens”. 

Fördelen med att möta 
en utomstående i vår-

den: Danskfödda och 
invandrade patienters 
erfarenheter av emoto-
inellt stöd från sjukskö-
terskor.  

 

Deltagarna bestod 
av 8 män och 10 

kvinnor inom ål-
dersspannet 20-70 
år med cancersjuk-
dom som rekryte-
rades från 3 onko-

logiska sjukhus i 
Köpenhamn. 11 

deltagare hade ur-
sprung i Danmark 
och 7 var utlands-
födda.  

Kvalitativ studie. 
Narrativa intervjuer 

som genomfördes i 
deltagarens hem, el-
ler av deltagaren an-
nan önskad plats.  
Längd på intervju-

erna anges ej. Enligt 
författaren är etisk 

granskning ej nöd-
vändig för denna typ 
av studie. 

Deltagarna uttryckte ett 
behov av emotionellt stöd 

under deras sjukdomstid. 
Alla deltagare upplevde 
det emotionella stödet av 
sjuksköterskor som till-
gängligt, empatiskt  och 

värdefullt. Förutsättning-
arna för att ge emotionellt 

stöd var att: sätta av tid 
för att få deltagaren att 
känna sig trygg och sätta 
ord på sina känslor, konti-
nutet i relationen med 
sjuksköterskor och sjuk-
sköterskans förmåga att 

förstå deltagarens emot-
ionella reaktioner utan att 
skapa ytterligare påfrest-

ningar. 
  

Hög 

Liu, E. 
Mok, E.  
Wong, T. 
2006 
Kina.  

”Caring in nurs-
ing: investigat-
ing the meaning 
of caring from 
the perspective 
of cancer pa-
tients in Beijing, 

China” 

Att utforska betydelsen 
av omsorg i sjukskö-
terskans arbetsuppgif-
ter från ett patientper-
spektiv, i Beijing. 

Deltagarna bestod 
av 10 män och 10 
kvinnor mellan 27-
69år med cancer-
sjukdom som re-
kryterades från 2 
onkologisjukhus i 

Beijing. 
 

Kvalitativ studie. Se-
mistrukturerade in-
tervjuer med öppna 
frågor som varade 
mellan 11-40 min ge-
nomfördes på sjuk-
hus. 

Intervjuerna analyse-
rades med kvalitativ 

innehållsanalys. 
Etiskt godkänd. 

Emotionellt stöd kunde 
förmedlas genom att för-
medla möjligheter och 
hopp i situationer som 
kändes hopplösa.  
En positiv attityd och öns-
kan att hjälpa andra var 

faktorer som ingav trygg-
het och en känsla av för-

troende hos deltagarna. 
Information om sjukdom 
och behandling kunde 
minska deltagarens stress, 
osäkerhet, ångest och 

även bidra till en god re-
lation.  
  

Hög 



 

 

 
 

 

Författare  
År 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Nixon, A. 
Narayanasamy, A. 
2010 
Storbritannien. 
 

”The spiritual 
needs of neuro-
oncology pa-
tients from pa-
tients’ perspec-

tive” 

Att identifiera neuro-
onkologi patienters spi-
rituella behov från ett 
patient perspektiv och 
hur sjuksköterskor 

stödjer patientens spiri-
tuella behov. 

Deltagarna bestod 
av 21 personer 
mellan 18-69 år 
med cancersjuk-
dom som rekryte-

rades från en 
neuro- onkologiav-
delning.  
Fördelningen mel-
lan män och kvin-
nor samt den geo-
grafiska platsen för 

rekrytering anges 
ej. 

Kvalitativ studie. 
Frågeformulär base-
rat på ”Critical Inci-
dent Technique” 
(CIT) som svarades 

av patienter i ett 
ostört rum på sjuk-
hus. Några valde att 
ha författaren närva-
rande. Frågeformulä-
ren analyserades 
med innehållsanalys. 

Etiskt godkänd.  

Deltagarna uppgav att de 
spirituella behoven var 
stöd för anhöriga, emot-
ionellt stöd, förtvivlan, 
uppmuntran och att återi-

gen hitta meningen och 
syftet med livet. De ville 
kunna planera för framti-
den, och ville inte bli iden-
tifierade med sjukdomen. 
Några pendlade mellan att 
känna ensamhet och beho-

vet av att vilja vara en-
sam. En del ville ha stöd 
av sjuksköterskan men 
inte alla.  
 

Medel 

Remmers, H., 
Holtgräwe, M., Pin-
kert, C. 
20010 
Tyskland 

”Stress and 
nursing care 
needs of women 
with breast can-
cer during pri-
mary treat-
ment: A quality 

study” 

Att undersöka de speci-
fika påfrestningarna vid 
bröstcancer och hur det 
påverkar patienterna, 
deras behov och vad de 
förväntade sig av sjuk-
sköterskan. 

Deltagarna bestod 
av 42 kvinnor mel-
lan 33-79 år med 
cancersjukdom re-
kryterades. 
Geografisk plats 
och rekryterings-

metod anges ej. 

Kvalitativ studie.  
Strukturerade inter-
vjuer som varade 
mellan 20-50 minu-
ter genomfördes på 
sjukhus. 
Intervjuerna analyse-

rades genom kvalita-
tiv innehållsanalys. 
Etiskt godkänd. 

Resultaten visar att delta-
garna kände större lidande 
till följd av emotionella på-
frestningar än fysiska och 
uttryckte en önskan av 
emotionellt stöd. Påfrest-
ningarna kunde delas in i 

fyra kategorier: påfrest-
ningar relaterat till operat-
ionen, rädsla på grund av 
osäkerhet, förändrad själv-

uppfattning och påfrest-
ningar på grund av den so-
ciala miljön.  

 
 

Medel 

 

  



 

 

 
 

Författare  
År 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Skea, Z.c., 
MacLennan, S.J., 

Entwistle, V.A., 
N’Dow, J. 
2014 
Storbritannien. 

”Communicating 
good care: A 

qualitative 
study of what 
people with uro-
logical cancer 
value in interac-

tions with 
health care pro-

viders”. 

Att utforska hur patien-
ter med urologisk can-

cer värdesätter i inter-
aktion med sjukhusper-
sonal och varför. 

Deltagarna bestod 
av 20 män och 6 

kvinnor mellan 37-
80 år med cancer-
sjukdom. Både pa-
tienter och stöd-
funktionärer  rekry-

terades från ett 
urologiskt cancer-

center i Aberdeen.   

Kvalitativ studie.  
Narrativa telefonin-

tervjuer som varade 
mellan 40-80 min ge-
nomfördes i deltaga-
rens hem. Intervju-
erna analyserades 

med tematisk analys. 

Deltagarna uppmärksam-
made vikten av att bli be-

handlad som en betydelse-
full individ, rätt till god 
vård. Dessutom framkom 
att personcentrerat förhåll-
ningssätt och delaktighet i 

sin egen vårdplan också 
var av stor vikt för det 

emotionella hanterandet 
av sin sjukdom. 
 

Medel 

Spears, J. 
2008 
Storbritannien.  

”Emotional sup-
port given by 
ward based 

nurses to sar-
coma patients”. 

Syftet är att utforska 
det emotionella stödet 
från sjuksköterskor till 

patienter med sarkom 
cancer.  

Deltagarna bestod 
av 3 män och 2 
kvinnor mellan 24-

37 år med cancer-
sjukdom. Geogra-
fisk plats och re-
kryteringsmetod 

anges ej.   

Kvalitativ studie. Se-
mistrukturerade in-
tervjuer med öppna 

och slutna frågor,  
baserade på ”Critical 
Incident Technique” 
(CIT). Intervjuernas 

längd eller plats 
anges ej. 

Intervjuerna analyse-
rades genom tema-
tisk innehållsanalys. 
Etiskt godkänd. 

Resultatet av studien tyder 
på att uppmärksammande 
av deltagarnas emotionella 

reaktioner som att känna 
sig rädd, nedstämd, upp-
rörd var uppskattat. Att de 
gavs tid att prata med 

sjuksköterskan. Inlägg-
ningen på sjukhus påver-

kades utifrån hur deltaga-
ren blev omhändertagen, 
en positiv upplevelse på-
verkade kommande in-
läggningar. En etablerad 
kontakt med sjuksköters-
kan samt information an-

gående sjukdomen var be-
tydelsefull.  

Oprofessionellt beteende, 
blockering, och okänslighet 
påverkade det emotionella 
stödet negativt.   
 

Medel 

 


