
 
 

    

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Upplevelse av vårdpersonalens bemötande hos 

patienter med cancer 

 
En litteraturöversikt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:                       Handledare: 

Anna Pihlström 

Maria Rumar 

                    Elisabeth Jobs 

 

                    Examinator: 

                    Birgitta Edlund 

  

  

Examensarbete i Vårdvetenskap 15hp 

Sjuksköterskeprogrammet 180hp 

2018 



SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Inom forskningen ligger fokus till stor del på hur sjukvårdspersonalen upplever 

bemötandet i kontakten med patienterna. För att förstå patienternas upplevelse behöver deras 

perspektiv undersökas. En utsatt grupp är patienter med cancer, eftersom det är en livshotande 

sjukdom som väcker existentiella frågor. 

  

Syfte: Syftet var att undersöka hur vuxna patienter med cancer upplever bemötandet från 

vårdpersonalen och hur de skulle vilja bli bemötta. 

  

Metodbeskrivning: En litteraturöversikt gjordes där elva artiklar från PubMed och 

PsycINFO kvalitetsgranskades enligs SBUs handbok (2014) och analyserades med 

metasyntes som resulterade i kategorier. 

  

Resultat: Två huvudteman hittades, informationsbehov och personcentrerad vård. 

Underkategorierna var hopp och empati, tillgänglighet, tid och närvaro, att bli sedd samt 

autonomi. I praktiken blev patienterna bemötta med för lite tid till samtal och information som 

inte var anpassad till deras situation och stadium i cancersjukdomen. 

  

Slutsats: Det finns skillnader i hur patienterna blir och vill bli bemötta. När patienternas 

informationsbehov täcks och de fått en personcentrerad vård anser de att de blivit bra bemötta. 

Trots att det som patienterna vill ha täcks av Hälso- och sjukvårdslagen uppnås inte alltid den 

nivån på grund av tidsbrist och brist på empati. 

  

Nyckelord: Bemötande, neoplasma och patientupplevelse. 

  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: In today's science most of the research is based on how healthcare providers experience 

the communication with their patients. To be able to understand the patients’ point of view, their 

experience needs to be further investigated. One group that is more vulnerable than others are the 

patients with cancer, since their disease is life-threatening and therefore leads to existential questions. 

  

Aim: The aim was to investigate how adult patients with cancer experience the 

communication with their healthcare providers and how they would prefer to be treated. 

  

Method: A literature review based on eleven articles from PubMed and PsycINFO. These 

articles were quality reviewed using SBUs criteria and finally analysed by using a 

metasynthesis which resulted in different categories. 

  

Result: Two main categories were found; information needs and person-centered care. The 

subcategories were hope and empathy, accessibility, time and presence, to be known, and 

autonomy. In reality, the patients were treated with limited time to speak with their healthcare 

providers and the information they were given was not tailored to their specific situation and 

state of disease. 

  

Conclusion: There are differences in how patients are treated and how they would like to be 

treated. Patients believe that good healthcare is person-centered, as well as the ability to 

receive thorough information that is also specific to how they would like to be treated. Even 

though the needs the patients express is covered by Swedish law, this criteria is not always 

met in reality due to lack of time and lack of empathy. 

  

Keywords: Communications, neoplasms and patient-experience. 
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1. BAKGRUND 

1.1 Definition av bemötande 

Ordet bemötande är abstrakt och består av många dimensioner och det är därför inte lätt att 

definiera eller att hitta dess motsvarighet på engelska. Några ord som Fossum (2013) 

använder sig av för att förklara ordet är ”vänlighet, hjälpsamhet, människosyn, 

människovärde, kvalitet, information (korrekta besked och upplysningar), respekt, värme och 

engagemang, uppträdande, mottagande, behandling, tonfall” (kap 1, s. 32-33). Det handlar om 

hur någon uppträder gentemot någon annan och det inkluderar bland annat hur ett samtal 

genomförs (Fossum, 2013). 

  

1.2 Sjuksköterskans roll och etik 

De fyra grundläggande ansvarsområdena för sjuksköterskan är, enligt International Council of 

Nurses (ICN) etiska kod, ”att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande” (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2014, s. 3). Allt bemötande som 

vårdpersonalen ger eller inte ger har en etisk dimension (SSF, 2016). ICNs etiska kod tar 

bland annat upp att sjuksköterskan ska visa respekt, medkänsla, trovärdighet samt vara lyhörd 

och värna om integriteten. Sjuksköterskan ska även ge tillräcklig och anpassad information till 

patienten (SSF, 2016). 

  

Sjuksköterskans roll i vården är att visa på engagemang, ansvar och en villighet att agera. 

Enligt Furåker och Nilsson ingår det bland annat i sjuksköterskans kärnkompetenser att ge 

omvårdnad, ha ett kritiskt tänkande och att vara problemlösningsinriktad (2013). En 

sjuksköterska ska vara uppmärksam på patientens mående, både kroppsligt och psykiskt. De 

ska även vara observanta på patientens signaler och vara öppna för kommunikation (Pham, 

Bauer & Balan, 2014). Genom rätt bemötande kan vårdpersonalen få patienterna att må bättre 

och på så sätt ge dem en bra vårdupplevelse (Zamanzadeh, Azimzadeh, Rahmani & 

Valizadeh, 2010). 

  

En studie visar att kostnaden för psykiatrisk behandling minskar om vårdpersonalen lägger 

tyngd på att uppmärksamma patientens emotionella problem då pengar inte behöver läggas på 

psykisk vård senare i livet (Carlson & Bultz, 2013). Får patienten ett positivt och stärkande 

bemötande kan denne återhämta sig bättre psykiskt och fysiskt (Pascoe & Edvardsson, 2013). 
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1.3 Vad kan påverka bemötandet av patienten? 

I sjukvården sker många möten mellan patient och vårdpersonal (Fossum, 2013). Tempot är 

högt och arbetsbördan stor, därtill ska splittrade arbetsuppgifter utföras under tidspress. 

Stress, tidsbrist och underbemanning är några av de faktorer som vårdpersonalen själva anger 

som bidragande till ett dåligt bemötande (Snellman, 2014). Vidare är hög arbetsbelastning och 

skiftarbete några av de viktigaste orsakerna till stress (Vårdförbundet, u.å.; Arbetsmiljöverket, 

2017). Utöver detta kan personalens kunnighet och professionalitet ha en inverkan (Widmark-

Petersson, 1999). 

  

Vårdpersonalens utbildning samt patientens utbildning och ålder kan påverka hur bemötandet 

upplevs av patienten (Ançel, 2012). I en undersökning konstaterades att bemötandet av 

vårdpersonal kan uppfattas olika av patient och vårdpersonal (Fagerlind, Kettis, Bergström, 

Glimelius & Ring, 2011). Sjuksköterskans och patientens uppfattning om till exempel vilken 

information som getts och vilken som mottagits behöver inte alltid stämma överens (Ançel, 

2012). 

  

1.4 Svår sjukdom 

Bemötande är en viktig faktor för patienter som har ett svårt livshotande sjukdomstillstånd 

eftersom det psykiska måendet påverkar hur patienten tar sig an sin sjukdom i den 

existentiella kris som uppstår (Cullberg Weston, 2001). I en undersökning om uppfattning av 

bemötande, fick emotionell stöttning lägst poäng och information under vårdtiden fick låg 

poäng (Droog, Armstrong & MacCurtain, 2014). 

  

De existentiella frågorna rör människans villkor och blir aktuella vid svåra sjukdomstillstånd. 

Frågorna fokuserar på liv och död, livets och frihetens gränser, tiden och andra fundamentala 

villkor för livet. När man samtalar om osäkerhet, förlusten av kontroll och trygghet kan man 

bearbeta den upplevda utsattheten och ångesten (Fossum, 2013). Om patienterna inte kan 

bearbeta de existentiella frågorna riskerar de att drabbas av psykiska problem såsom 

depression och ångest (Faulkner & Maguire, 1999). 

  

Kropp och psyke hör ihop, vårdpersonalen behandlar en människa med en sjukdom och inte 

bara sjukdomen. Enligt Cullberg Weston är “...behandling [är] något som tillförs utifrån. 

Läkning är något som sker inifrån” (2001, s. 145). När en person drabbas av en svår sjukdom 

kan denne tvingas avstå från aktiviteter och få en begränsad frihet både i kroppen och i livet, 
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vilket kan leda till isolering (Berglund, 2011). Ett optimalt bemötande från vårdpersonalen i 

kontakten med en sådan patient kan ge energi och livsvilja när patienten känner att den inte 

orkar mer (Ronsten, 2004). 

  

I en studie (Inan, Günüsen & Üstün, 2016) där kvinnor som diagnostiserats med cancer 

berättar om sina upplevelser av bemötanden inom sjukvården, beskrivs att sättet som läkaren 

till exempel förmedlar en diagnos på, kan påverka patientens mående. Om en läkare går rakt 

på sak när denne lämnar ett svårt sjukdomsbesked eller pratar om det som det inte vore något 

allvarligt, kan det påverka patienten negativt.  

 

Det är en existentiell kris att få ett cancerbesked och därför är kommunikation med 

patienterna viktig (Inan et al., 2016). Klarar de inte av att bearbeta de frågor och tankar som 

uppkommer vid allvarlig sjukdom, riskerar de enligt Faulkner och Maguire (1999) att få 

psykiska svårigheter som kvarstår efter vårdtiden. 

  

1.5 Cancerbesked 

Var tredje person i Sverige kommer att få en cancerdiagnos och fördelningen av sjukdomen är 

jämn mellan könen. Två tredjedelar av de som drabbas är över 65 år. Det är således en stor 

patientgrupp där huvuddelen är vuxna (Cancerfonden, 2017). 

  

Patienter som beskriver hur det var att få ett cancerbesked talar bland annat om chock, 

trötthet, rädsla, förlamning, sårbarhet, hjälplöshet, panik, sorg och förtvivlan, vrede och 

irritation (Johnson & Klein, 1994; Cullberg Weston, 2001). Några av de stressfaktorer som 

uppkommer när patienten får cancerbeskedet är, enligt Inan et al. (2016), att vänta på 

behandling, att behöva prata med andra människor och familj om diagnosen samt osäkerhet. 

Kommunikation inom cancervård är extremt viktig då det i vissa fall handlar om en sjukdom 

som är livshotande och det är en chock att få cancerbeskedet som relateras till möjlig död 

(Holmberg, 2014).   

 

Kommunikationen påverkar hur patienten upplever bemötandet i vården och hur de mår 

psykiskt. En studie menar att kommunikationen mellan patient och vårdpersonal påverkar 

patienten i dennes val av behandling och fortsatt vård (Step, Hannum Rose, Albert, Cheruvu 

& Siminoff, 2009). Den påverkar även patientens psykiska mående, på ett bra eller mindre bra 

sätt (Fagerlind et al., 2011; Wilkinson, Perry, Blanchar & Linsell, 2008; Hjelmeland Grimsbø, 
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Finset & Ruland, 2011; Banning & Gumley, 2013).  Det finns en risk att patienten utvecklar 

depression eller ångest om denne inte kan hantera ovissheten om sjukdomen och framtiden, 

sökandet efter mening i sjukdomen, förlorad kontroll, öppenhet om sjukdomen, behovet av 

emotionellt stöd och behov av medicinsk hjälp (Faulkner & Maguire, 1999). Upp till en 

tredjedel av patienter med cancer riskerar att drabbas av psykisk ohälsa. Allvaret i det 

emotionella tillståndet av oro hos patienten beror inte på ålder eller kön utan på individen 

(Farrell, Heaven, Beaver & Maguire, 2005). För att undvika dessa utfall är det viktigt att veta 

hur patienter upplever bemötandet i sin cancervård. I en studie framkom till exempel att 

generella riktlinjer inte alltid fungerar lika bra för alla då alla är individer (Butow, Kazemi, 

Beeney, Griffin, Dunn & Tattersall, 1996). 

  

Markides säger att kommunikationen är ett essentiellt område i cancervården och därför 

oerhört viktigt att fokusera på (2011). Enligt Pham et al. (2014) behövs det mer undervisning 

om bemötande inom just cancervård då ämnet är brett och inte klart beskrivet i litteratur men 

är en central del i omvårdnad av patienter med cancer. 

  

1.6 Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

Joyce Travelbee (1926 – 1973) arbetade som sjuksköterska inom psykiatrin och var 

intresserad av existentiell filosofi och humanistisk psykologi. Hon lägger därför stor vikt vid 

människan som en unik individ som inte kan ersättas. Lidande och förlust är en del av livet 

för alla men varje persons upplevelse av dessa fenomen är unik (i Alligood, 2014; i Jahren 

Kristoffersen, 2007). 

  

Att hjälpa patienten hitta en mening i den svåra tillvaron som uppstår vid sjukdom är något 

som sjuksköterskan kan hjälpa till med. För att åstadkomma detta behöver patient och 

sjuksköterska se förbi sina roller och istället betrakta varandra som individer (i Jahren 

Kristoffersen, 2007). Travelbee kallar det här för en mellanmänsklig relation (”human-to-

human”). Ett viktigt redskap i detta sammanhang är kommunikation som ger en känsla av 

samhörighet och bekräftelse (i Alligood, 2014; i Kirkevold, 2000). 

  

Sjuksköterskan kan bidra till att främja hoppet hos de som lider. En central del av hoppet är 

tillit till omvärlden, som innebär att man tror på att andra kommer att bistå en när det behövs. 

För sjuksköterskan är empati en viktig egenskap, där man på djupet sätter sig in och förstår 

vad den andra människan upplever. Det här är en medveten handling som kan utvecklas 



5 

 

genom bland annat livserfarenhet. Empati resulterar i sympati som kan förmedlas både verbalt 

och icke-verbalt, vilket visar på engagemang (i Jahren Kristoffersen, 2007). 

  

Samhörighet inom vården ger tillit, förståelse och bekräftelse vilket är viktigt eftersom 

patienten kan uppleva att denne befinner sig i underläge när denne söker vård. Det är viktigt 

att studera bemötande för att kunna ge bästa möjliga omvårdnad samt för att vårdtagaren ska 

känna sig trygg i omvårdnadssituationen (i Kirkevold, 2000). 

  

1.7 Problemformulering 

I tidigare forskning som berör bemötande av patienter med cancer är det vanligtvis 

vårdpersonalens perspektiv som undersöks och hur de ska förhålla sig till patienten för att 

patienten ska uppleva ett bra bemötande. Det finns däremot inte lika mycket forskning utifrån 

patientens synvinkel, hur de upplever vårdpersonalens bemötande och hur de skulle vilja bli 

bemötta (Widmark-Petersson, 1999). Det är därför angeläget att få en uppdaterad 

litteraturöversikt av studier gällande hur patienter med cancer upplever vårdpersonalens 

bemötande samt hur de önskar bli bemötta. 

   

1.8 Syfte 

Syftet är att undersöka hur vuxna patienter med cancer upplever vårdpersonalens bemötande 

och hur de som patienter skulle vilja bli bemötta. 

  

1.8.1 Frågeställningar 

Hur upplever patienter med cancer vårdpersonalens bemötande? 

Hur skulle patienter med cancer vilja bli bemötta? 

  

2. METOD 

2.1 Design 

För att besvara frågeställningarna gjordes en allmän litteraturstudie, där relevant forskning 

identifierades, valdes och värderades (Forsberg & Wengström, 2015). Den här metoden gav 

en översikt av resultatet från aktuell forskning. 
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2.2 Sökstrategi 

2.2.1 Databaser 

De databaser som användes var PubMed, CINAHL, och psycINFO. Tillsammans gav de en 

helhetsbild av ämnet. PubMed är bland annat inriktad på medicin, omvårdnad och sjukvård. 

CINAHL fokuserar på omvårdnad, sjukvård samt folkhälsa och psycINFO har fokus på 

psykologi, inklusive den psykologiska aspekten inom närliggande områden som medicin. 

  

2.2.2 Sökord 

Fossum (2013) tar upp problematiken med att ämnets viktigaste ord, ”bemötande”, är 

svåröversatt till engelska vilket gör det problematiskt att hitta internationell forskning om 

detta fenomen. Oftast översätts det till ”treatment” men det gav artiklar som berörde 

medicinsk behandling. Författaren samtalade med engelskspråkiga som är insatta i ämnet, de 

menar att ”communication skills” är ett viktigt begrepp. Det överensstämmer med de ord för 

känslor, upplevelser och bemötande som finns samlade i Uppsala universitetsbiblioteks 

ämnesguide för svensk MeSH. Bibliotekarien använde sig också av ”communications” vid en 

sökkonsultation, vilket var det ord som gav störst utfall. Ett annat uttryck som också hittades 

här var ”life change events”, livsavgörande händelser.  Sökordet ”cancer” gav få träffar i 

databaserna och därför valdes ”neoplasms” istället, som hittades i svensk MeSH vid sökning 

på ”cancer” och betyder onormal cellförökning (MeSH, u.å.). ”Patient experience” valdes 

eftersom studien utgår från ett patientperspektiv. ”Nurse-patient relations” användes då 

patientens upplevelse av sjuksköterskans bemötande ville undersökas. 

  

2.2.3 Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var att det skulle vara kvalitativa originalartiklar som referentgranskats 

och publicerats de senaste fem åren. Då större delen av de som drabbas av cancer är vuxna 

fokuserades studien på just vuxna (över 18 år). Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller 

engelska och vara tillgängliga via Uppsala universitetsbiblioteks digitala databaser. De skulle 

handla om cancer samt bemötandet under cancervården, utifrån enbart patientens perspektiv 

eller både patientens och vårdpersonalens. Relevanta artiklar som berörde kommunikation och 

känslor, som är en del av bemötande, inkluderades också. Vid en första genomgång av 

artiklarnas sammanfattningar (abstracts) skulle de vara applicerbara på svensk sjukvård. 
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2.2.4 Exklusionskriterier 

Exklusionskriterierna var artiklar som inte var referentgranskade originalartiklar, kvantitativa, 

handlade om barn, copingstrategier, andra sjukdomar, hur patienter upplevde sjukdomen, 

undersökte en metod eller ett verktyg för bemötande, palliativ vård, utgick ifrån ett 

familjeperspektiv, var publicerade för mer än fem år sen eller inte gick att applicera på svensk 

sjukvård. 

  

2.2.5 Tillvägagångssätt 

Sökningarna gjordes i november 2017 och inleddes med sökningar i PubMed eftersom den 

databasen är bredast. Artiklar med relevant titel valdes ut och deras sammanfattningar lästes. 

Utifrån detta valdes artiklar där sammanfattningarna stämde överens med studiens syfte. 

Dessa artiklar granskades noga för vara säkra på att artiklar som var användbara valdes. 

Första sökningen, då sökorden som användes var ”neoplasms”, ”patient experience” 

och ”nurse-patient relations” gav ett utfall på 31 artiklar och ett slutligt resultat på tre artiklar. 

På grund av det lilla urvalet gjordes sökningen i PubMed igen med andra sökord. Dessa var 

”neoplasms”, ”patient (perspective OR experience)” och ”‘nurse-patient relations’” NOT 

”‘nurses’ experience’” som gav ett utfall på 35 artiklar varav en valdes ut. Då det inte fanns 

många relevanta artiklar gjordes sökningen om. Efter tips från bibliotekarien gjordes en tredje 

sökning med orden ”‘life change events’” och ”neoplasms”, det gav ett utfall på 103 artiklar. 

Efter att ha läst titlar och sammanfattningar föll flertalet bort då de föll in under 

exklusionskriterierna, möjligtvis på grund av att ”life change events” inte i huvudsak handlar 

om bemötande. Det som gjorde att den valda artikeln lät intressant var att den handlade om 

”experience” och ”information”. På fjärde sökningen med orden ”neoplasms” och ”patient 

(perspective OR experience)” och ”nurse-patient relations” och ”communication NOT 

”nurses’ experience” hittades ingen tillämpbar artikel. Femte sökningen med orden ”oncology 

communication patients emotional experience” gav ett utfall på 63 artiklar varav en artikel 

valdes ut efter att ha läst titlar och sammanfattningar. 

  

I CINAHL användes sökorden ”neoplasms”, ”patient experience” och ”nurse-patient 

relations” och utfallet blev 41 artiklar men inga relevanta artiklar hittades efter att rubrikerna 

lästs och därefter sammanfattningarna på de artiklar som var intressant. Sökningen gjordes om 

med orden ”neoplasms”, ”communication” och ”emotions”. Då hittades 67 artiklar men ingen 

artikel valdes ut då de inte överensstämde med inklusionskriterierna och därför inte var 

aktuella för studien. 
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I PsycINFO användes sökorden ”neoplasms”, ”patient experience”, ”nurse-patient relations” 

och ”(communication or experience)” vilket gav ett utfall på 29 träffar men inga relevanta 

resultat. Då gjordes sökningen om med sökorden ”neoplasms communication nurse-patient” 

vilket gav ett utfall på 41 artiklar och efter att titlar och sammanfattningar lästs igenom valdes 

en artikel. 

 

Dubbletter i resultaten från de olika databaserna sållades bort och inkluderades inte i 

resultatet. Då dessa sökningar inte gav tillräckligt med resultat för studien rådfrågades en 

bibliotekarie som föreslog sekundärsökning i PubMed. Genom att leta upp en av de sedan 

tidigare valda artiklarna och välja “liknande artiklar” kunde ytterligare sökningar göras. 

 

Sekundärsökningarna gjordes i PubMed och gav ett resultat på tre artiklar med relevant 

innehåll som inkluderades. Då många artiklar utgick från sjuksköterskans perspektiv föll de 

bort i resultatet när sammanfattningarna lästes igenom (se tabell 1). 

 

Tabell 1. Databassökning 

Databas Sökord Filter Utfall Valda Artiklar 

PubMed Neoplasms AND patient experience AND 

nurse-patient relations 

5 år, adult 19+, 

adult 19-44, aged 

65+ 

31 3 Song et al. (2016) 

Kobleder et al. (2016) 

Jacobsen et al. (2015)  

PubMed Neoplasms AND patientperspective OR 

experience) AND ”nurse-patient relations” NOT 

”nurses’ experience” 

5 år, engelska, 

adult 19+, adult 19-

44, aged 65+ 

35 1 Thorne et al. (2013b) 

PubMed ”life change events” AND neoplasms 5 år, engelska, 

adult 19+, adult 19-

44, 65+ 

103 1 Sajjadi et al. (2016) 

PubMed Neoplasms AND patient (perspective OR 

experience) AND ”nurse-patient relations” 

AND communication NOT ”nurses’ 

experiences” 

5 år, adult 19+, 

adult 19-44, aged 

65+ 

17 0  

PubMed Oncology communication patient emotional 

experience 

5 år, adult 19+, 

adult 19-44, aged 

65+ 

63 1 Shim et al. (2016)  

CINAHL Neoplasms AND patient experience AND 

nurse-patient relations 

Peer-reviewed, 

engelska, 5 år 

41 0  

CINAHL Neoplasms AND communication AND 

emotions 

Peer-reviewed, 

engelska, 5 år 

67 0  

PsycINFO Neoplasms AND patient experience AND 

nurse-patient relations AND (communication or 

experience) 

Peer-reviewed, 

engelska, 5 år 

29 0  

PsycINFO Neoplasms communication nurse-patient Peer-reviewed, 

engelska, 5 år 

40 1 Hjelmeland Grimsø et al. 

(2012) 

PubMed Sekundärsökning, liknande artiklar, Jacobssen et 

al. (2015) 

5 år 44 1 Skea et al. (2013) 
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PubMed Sekundärsökning, liknande artiklar, Skea et al. 

(2013) 

5 år, engelska, 

adult 19+, adult 19-

44, aged 65+ 

77 0  

PubMed Sekundärsökning, liknande artiklar, Kobleder et 

al. (2016) 

5 år 41 0  

PubMed Sekundärsökning, liknande artiklar, Thorne et 

al. (2013b) 

5 år 6 1 Thorne et al. (2013a) 

PubMed Sekundärsökning, liknande artiklar, Song et al. 

(2016) 

5 år 24 1 Wei et al. (2016) 

PubMed Sekundärsökning, liknande artiklar, Shim et al. 

(2016) 

5 år, adult 19+, 

adult 19-44, 65+ 

51 1 Abt Sacks et al. (2016) 

 

 

2.3 Bearbetning och analys 

2.3.1 Kvalitetsanalys 

Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av SBUs (2014) handbok för kvalitativa artiklar. De 

kvaliteter som undersöktes var bland annat huruvida det förts ett etiskt resonemang, hur 

urvalet var gjort, hur metoden var beskriven, om problemformulering och syfte var tydligt, 

hur data var analyserad och vilka statistiska metoder som använts (Friberg, 2012). Artiklarna 

graderades av uppsatsförfattarna enligt Statens beredning för medicinsk och social 

utvärderings [SBU] handbok (2014). 

   

2.3.2 Resultatanalys 

Som metod användes en kvalitativ metasyntes där artiklarna som valdes ut var relevanta för 

syftet. Genom analysen gav de en samlad kunskap som skulle kunna användas i praktiken. 

Kärnan identifierades och skillnader och likheter mellan de olika studierna observerades, 

vilka resulterade i olika kategorier (Forsberg & Wengström, 2015). 

  

2.4 Forskningsetiska överväganden 

Studierna som inkluderades skulle ha godkänts av en etisk kommitté. Alla artiklarnas resultat 

redovisades objektivt, utan att lägga några subjektiva värderingar på resultaten (Forsberg & 

Wengström, 2015). 
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3. RESULTAT 

Alla artiklar var kvalitativa originalartiklar som referentgranskats och handlade om hur 

patienter med cancer upplevde bemötande (se bilaga 2). Vissa tog även upp ämnet från 

sjukvårdspersonalens perspektiv. Alla utom en byggde på intervjuer, varav två var 

kohortstudier. En som skiljde sig från mängden baserades på e-mailkonversationer. Flera av 

artiklarna var semistrukturerade intervjuer och en del djupgående, vissa var både och. Två 

artiklar, av delvis samma författare, Thorne, baserades på samma data men hade olika 

infallsvinklar. Undersökningarna i artiklarna var gjorda i Asien, Europa och Nordamerika. 

Patienterna i undersökningsgrupperna varierade i ålder, även om alla var vuxna. Det var stor 

spridning på cancerdiagnoserna som undersöktes men det fanns en svag övervikt av patienter 

med bröstcancer. Artiklarnas kvalitet var till synes något låg efter granskning enligt SBUs 

handbok (2014) för kvalitativa artiklar men det kan vara något missvisande då alla som 

använt sig av intervjuer har gjort gedigna intervjuer där liknande teman framkommer. 

  

De två huvudteman som framkom var informationsbehov och personcentrerad vård. 

Återkommande underkategorier var tid och närvaro, att bli sedd, hopp och empati, autonomi 

och tillgänglighet.  

 

3.1 Hur upplever patienter med cancer vårdpersonalens bemötande? 

3.1.1 Informationsbehov 

Vissa patienter fick inte den information de kände att de behövde och de fick inga klara svar 

(Sajjadi, Rassouli, Abbaszadeh, Brant & Alavi, 2016), många upplevde att de fick information 

som inte var anpassad till det stadium i sjukdomen de befann sig i. I början av behandlingen 

fick de mycket information som de inte kunde ta in på grund av sin emotionella status. En 

patient sa sig försöka komma ihåg allt som sas första dagen men misslyckades (Wei, 

Nengliang, Yan, Qiong & Yuan, 2016). Senare i behandlingsförloppet upplevde vissa 

patienter att de istället inte fick tillräcklig information om sitt tillstånd (Shim, Park, Yi, Jung, 

Lee & Hahm, 2016; Thorne, Oliffe, Stajduhar, Oglov, Kim–sing & Hislop, 2013b). 

  

Thorne et al. (2013b) och Shim et al. (2016) undersökte kommunikationsbehovet i 

cancersjukdomens olika stadier. Det var viktigt att patienterna var delaktiga i samtalet och att 

de inte fick för mycket information. När behandlingen hade avslutats innebar det inte att 

informationsbehovet upphörde, det kvarstod. 
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3.1.2 Personcentrerad vård 

De flesta patienterna upplevde överlag ett gott och personcentrerat bemötande (Shim et al., 

2016; Skea, MacLennan, Entwistle & N’Dow, 2013; Jacobsen, Bouchard, Emed, Lepage & 

Cook, 2015; Kobleder, Mayer & Senn, 2016) medan andra patienter uttryckte att de bemöttes 

dåligt och inte blev sedda som individer (Sajjadi et al., 2016; Thorne et al., 2013b). En patient 

var mycket nöjd med den personcentrerade vården och nämnde bland annat att de tilltalade 

henne vid namn (Abt Sacks, Perestelo-Perez, Rodriguez-Martin, Cuellar-Pompa, Algara 

López, González Hernández & Serrano-Aguilar, 2016). Trots det menade båda grupperna att 

det fanns saker som kunde förbättras inom bemötandet. Ämnen som ingick i personcentrerad 

vård inkluderade tid och närvaro, att bli sedd, hopp och empati, autonomi och tillgänglighet. 

  

3.1.2.1 Tid och närvaro 

En del patienter erfor att de inte fick tillräckligt med tid av vårdpersonalen för att få stöttning i 

sitt psykiska mående (Shim et al., 2016; Thorne et al., 2013b; Wei et al., 2016). De uppfattade 

en del misstag i bemötande och kommunikation, som de antog berodde på tidsbristen och 

stressen hos vårdpersonalen. De upplevde att en del vårdpersonal inte hade empati och inte 

kunde sätta sig in i hur det var för patienten, vilket gjorde att de inte upplevde en 

kommunikation som byggde på respekt (Thorne et al., 2013b). Tidsfaktorn är avgörande för 

hur bemötandet upplevs. Vid brist på tid upplevdes vårdpersonalen som stressad (Shim et al., 

2016), till skillnad mot de tillfällen då patienterna hade tid till att ställa och få svar på frågor 

(Jacobsen et al., 2015). 

  

Studien som undersökte e-mailkonversationer mellan sjuksköterskor och patienter 

(Hjelmeland Grimsbø, Ruland & Finest, 2012) visade att sjuksköterskorna lyckades fånga upp 

och svara på en väldigt stor del av de signaler och den uttryckta oro som patienterna 

förmedlade – större än vad man sett i andra studier där man använt muntlig kommunikation. 

  

Diagnosfasen präglades av att patienten hade många känslor och behövde tid vid kontakten 

med vårdpersonalen. Tiden gav dem möjlighet att bearbeta den information de fått innan de 

behövde svara (Shim et al., 2016; Thorne et al., 2013b). Patienterna som fick tid att gå igenom 

sina känslor och blev uppmuntrade kände det som att de hade rätt att leva och få behandling 

(Thorne, Hislop, Kim-Sing, Oglov, Oliffe & Stajduhar, 2013a). 
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3.1.2.2 Autonomi 

Trots att självständighet var viktigt för en del patienter (Skea et al., 2013; Shim et al., 2016) 

blev de inte alltid behandlade med respekt och som vuxna människor (Skea et al., 2013). De 

fick en annan attityd när de fick vara med och bestämma över sin behandling (Shim et al., 

2016). En patient återgav hur hon undanhölls information. Hon menade att patienterna kunde 

vara med och fatta beslut själva och att det var viktigt eftersom alla är individer, även läkaren 

(Abt Sacks et al., 2016).   

 

3.1.2.3 Hopp och empati 

Patienterna vittnade om både positiva och negativa erfarenheter. Ett problem var när 

sjukvårdspersonalen uppfattades som avståndstagande, som kunde ha att göra med att de 

under årens lopp distanserat sig från det de möter i sitt yrke för sin egen skull (Thorne et al., 

2013a). Ett exempel på bristande empati var när en läkare lämnade ett cancerbesked och inte 

förstod att patienten ville prata om det (Thorne et al., 2013b). 

  

I Hjelemelands et al. (2012) studie gick det att se hur sjuksköterskorna i e-mailkonversationer 

gav uttryck för empati gentemot patienternas oro. Patienterna skildrade hur vårdpersonalen 

förmedlade att det fanns en chans utan att inge falskt hopp. Informationen levererades sakligt 

där ärlighet blandades med hopp (Thorne et al., 2013b). När personalen uttryckte hopp om 

överlevnad (Wei et al, 2016) samt sa uppmuntrande ord (Shim et al., 2016) och visade empati 

(Kobleder et al., 2016) uppskattades det av patienterna. Enligt patienterna kunde empati även 

uttryckas genom att de fick information om bröstrekonstruktion eller genom den omtanke som 

gavs vid desinfektion. Att personalen hade ögonkontakt eller att de tillät en stunds tystnad, 

uppfattades också som empati (Shim et al, 2016). 

   

3.1.2.4 Att bli sedd 

Vissa patienter tyckte att de blev behandlade som individer och inte som ett nummer 

(Jacobsen et al., 2015; Skea et al., 2013). Ett exempel på detta var en patient som uppskattade 

att en speciell sjuksköterska behandlade patienten som att vederbörande verkligen brydde sig, 

en annan patient var glad över att sjuksköterskan tog sig tid i mötet. Detta upplevdes som att 

vara en del i teamet och därmed att de var individer (Jacobsen et al., 2015). Kobleder et al. 

(2016) uppmärksammade att det var otroligt viktigt att vårdpersonalen lyssnade aktivt på 

patienterna. Andra upplevde att de inte blev sedda (Shim et al., 2016; Thorne et al., 2013a) 

och att deras behov som var unika inte blev uppfattade utan de fick alldeles för mycket 



13 

 

information utan visad respekt (Thorne et al., 2013a). Att inte bli sedd som betydelsefull ledde 

till en känsla av att vara i vägen och resulterade i frustration och besvikelse (Skea et al., 

2013). 

  

3.1.2.5 Tillgänglighet 

Det gick att läsa om både bristande och god tillgänglighet. En patient berättade om hur 

sjuksköterskan sa att hon skulle komma tillbaka men inte gjorde det. Det blev inte bättre av att 

patienten ringde på klockan utan att någon kom, vilket gjorde att denne kände sig ensam. En 

läkare skulle återkomma med ett provresultat efter en operation så fort han fick det men han 

hörde inte av sig till patienten utan gick istället på semester och provsvaret blev liggandes på 

någon annans skrivbord. Det tog över tre veckor innan resultatet förmedlades (Skea et al., 

2013). Andra studier vittnade om att det ibland räckte med vetskapen om att ha tillgång till 

kunnig personal. En patient berättade att det var skönt att ha fått ett nummer till sköterskan 

som lovat att alltid svara (Jacobsen et al., 2015). Liknande berättelser återfanns hos Kobleder 

et al. (2016), Skea et al. (2013) samt Abt Sacks et al. (2016), att kunna ringa när som helst gav 

trygghet och en känsla av omtanke. 

  

3.2 Hur skulle patienter med cancer vilja bli bemötta? 

3.2.1 Informationsbehov 

Resultatet som framkom var att patienterna har ett stort informationsbehov (Song, Lv, Liu, 

Huang, Hong, Wang & Wang, 2016; Thorne et al., 2013a; Wei et al., 2016) och ville att 

kommunikationen och bemötandet skulle anpassas efter det stadium i cancerbehandlingen de 

befann sig i (Abt Sacks et al., 2016; Shim et al., 2016; Wei et al., 2016). Vid tiden för 

diagnosen sa patienterna att det var bättre att få informationen i olika steg och inte allt på en 

gång (Abt Sacks et al., 2016; Thorne et al., 2013b; Wei et al., 2016). 

  

3.2.2 Personcentrerad vård 

De önskemål patienterna hade tillgodosågs för det mesta men inte alltid. Abt Sacks et al. 

(2016) sammanfattade hur de ville bli bemötta på följande vis: de ville tilltalas med förnamn, 

att sjukvårdspersonalen skulle visa empati, vänlighet, ömhet, närvaro, stöd, engagemang vara 

uppmärksam och minnas patienten. 
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3.2.2.1 Tid och närvaro 

Tid upplevdes som en viktig del av kommunikationen av patienterna (Jacobsen et al., 2015; 

Kobleder et al., 2016; Shim et al., 2016; Thorne et al., 2013a). De ville ha mer tid än de fick 

till att prata med vårdpersonalen om symptom, sin behandling, framtiden och deras oro, vilket 

var viktiga frågor (Wei et al., 2016). De behövde känna att de känslor de upplevde under 

behandlingen respekterades (Thorne et al., 2013a) och att de hade ett värde som människa, 

värdiga att få behandling (Skea et al., 2013). 

  

3.2.2.2 Autonomi 

För en del patienter var självständighet viktigt (Skea et al., 2013; Shim et al., 2016) medan 

andra ville att vårdpersonalen skulle engagera sig i valen som de behövde göra (Thorne et al., 

2013a). När behandlingen skulle diskuteras önskade de flesta patienterna att vara delaktiga i 

beslutsprocessen, samtidigt som de ville ha råd från personalen. En del som inte varit 

delaktiga ångrade sig efteråt (Abt Sacks et al., 2016; Thorne et al. 2013b; Shim et al., 2016). 

Även Jaobsen et al. (2015) pekar på vikten av att patienten var en del av vårdlaget. 

Patienterna uppskattade att de kände sig som en betydande del i det lag som kämpade mot 

deras cancer. 

 

3.2.2.3 Hopp och empati 

Att personalen visade empati, ingav hopp och uppfattade och reagerade på patientens 

psykologiska behov uppskattades (Abt Sacks et al., 2016; Jacobsen et al., 2015; Kobleder et 

al., 2016; Shim et al., 2016; Song et al., 2016; Wei et al., 2016). Patienterna tyckte att en bra 

läkare borde kunna ingjuta hopp. En patient berättade att varje gång hon frågade sin läkare 

hur länge hon skulle leva och läkaren svarade att hon skulle leva länge, värdesatte hon svaret 

eftersom det ingav hopp (Wei et al., 2016). Även de med avancerad cancer uttryckte att det är 

viktigt att alltid behålla hoppet (Thorne et al, 2013b). Patienterna ville få uppriktig 

information om prognos och säkerhetsrisker utan att för den sakens skull förlora hoppet (Skea 

et al., 2013). I det stadium där sjukdomen övergår till att bli avancerad är ärlighet blandat med 

hopp vad patienterna vill ha allra mest (Thorne et al., 2013b). 

  

3.2.2.4 Att bli sedd 

Många artiklar visade på att patienterna ville bli sedda som individer med personliga behov 

under sin cancerbehandling (Skea et al., 2013; Thorne et al., 2013a; Jacobsen et al., 2015). De 
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ville bli sedda som en person som fått cancer och inte bara som en patient i mängden (Shim et 

al., 2016). De ville bli nämnda vid namn och ihågkomna (Abt Sacks et al., 2016). 

  

3.2.2.5 Tillgänglighet 

Tillgänglighet var också viktigt för att känna sig trygg och säker. Till exempel möjligheten att 

kunna kontakta en sjuksköterska via telefon, i det fallet räckte vetskapen om att möjligheten 

fanns även om man aldrig ringde något samtal (Jacobsen et al., 2015; Kobleder et al., 2016). 

Att känna att någon fanns där för en och aktivt lyssnade på erfarenheter och känslor var 

betryggande (Jacobsen et al., 2015; Kobleder et al., 2016; Sajjadi et al., 2016). De ville kunna 

samtala med vårdpersonalen om symptom och behandlingar mellan besöken. En 

sjuksköterska berättade att många biverkningar och frågor uppkom mellan besöken (Wei et 

al., 2016). 

 

4. DISKUSSION 

Patienterna hade ett informationsbehov som såg olika ut beroende på vilken fas av sjukdomen 

de fann sig i. De ville ha en personcentrerad vård där den unika personen uppmärksammades 

med sina individuella behov. De behövde hopp och empati samt känna att någon fanns där för 

dem. Tid till samtal och att vårdpersonalen lyssnade uppmärksamt och svarade på frågor 

uppskattades. 

  

I praktiken blev patienterna bemötta med för lite tid till samtal och information som inte var 

anpassad till deras situation och stadium i cancersjukdomen. De flesta upplevde dock att 

personalen gjorde sitt bästa i att ha ett gott bemötande även om vissa upplevde att de möttes 

med brist på empati. 

  

4.1 Resultatdiskussion 

ICNs etiska kod tar upp givande av information som är anpassad till patienten som en viktig 

del i sjuksköterskans roll (SSF, 2016). Patienterna i studien ville ha information som var 

individuellt anpassad till dem som unika personer och deras stadium i cancerbehandlingen 

(Shim et al., 2016; Thorne et al., 2013b; Wei et al., 2016). Alla upplevde emellertid inte att de 

fick tillräckligt med information och svar (Sajjadi et al., 2016). Ett fåtal patienter ville 

däremot bara veta svaren på de frågor de ställde och inget mer (Thorne et al., 2013b). Det är 

svårt att veta exakt vad en person behöver i informationsväg då alla människor är unika och 
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vill ha olika nivåer av information (Shim et al., 2016; Thorne et al., 2013b). Därför är det 

svårt att sätta upp riktlinjer och regler för hur ett bemötande borde vara för att anses vara rätt 

(Butow et al., 1996). Där kommer Travelbees syn på den unika människan och dennes unika 

situation in och att personalen måste ta sig tid att lyssna in och förstå patientens behov. Detta 

har med respekt för individen att göra vilket Fossum (2013) anser är en del av bemötandet och 

ICN menar är en del av sjuksköterskan roll (SSF, 2016). 

  

Personcentrerad vård är en viktig del i Travelbees omvårdnadsteori. Hon vill att alla 

patienterna ska bli sedda som individer och anser att de behöver en mellanmänsklig relation 

till sin vårdpersonal för att må bra. Patienterna ville bli sedda som unika individer och inte 

som en i mängden i deras specifika situation (Jacobsen et al., 2015; Skea et al., 2013), när de 

inte blev det tyckte de att det var en jobbig situation (Skea et al., 2013). Detta stämmer även 

överens med ICNs etiska kod som utöver det individuella bemötandet tar upp medkänsla, 

lyhördhet och trovärdighet som viktiga drag hos en sjuksköterska (SSF, 2016). Pham et al. 

(2014) säger att vårdpersonalen ska uppmärksamma signaler från patienterna och vara villiga 

att kommunicera med dem. 

  

Något som patienterna upplevde påverkade vårdpersonalens bemötande var stress i arbetet 

(Jakobsson, 2007) men en patient uttryckte förståelse över att vårdpersonalen inte menade att 

ha ett dåligt bemötande utan att det var stressen som påverkade (Thorne et al., 2013b). Även 

personalen uppger att stress påverkar deras bemötande (Snellman, 2014). 

  

En av faktorerna som kan ha påverkat att vårdpersonalen var duktiga på att uppfatta och 

bemöta patienternas behov i e-mailkonversationer var att det fanns tid och möjlighet att läsa 

vad patienten skrivit flera gånger innan de svarade. Hjelmeland Grimsbø et al. (2012) gör en 

jämförelse med möten som sker öga mot öga, där tidsfaktorn spelar in och man kanske inte 

alltid hinner uppfatta vad det är patienten vill få fram. Patienterna vill ha mer tid i sina samtal 

med vårdpersonalen, för att kunna prata och ställa frågor (Wei et al., 2016). ICNs etiska kod 

säger att sjuksköterskan ska vara lyhörd (SSF, 2016) och vara uppmärksam och öppen för 

kommunikation (Koha Pam et al., 2014). 

  

Att ta hänsyn till patientens autonomi är essentiellt (Song et al., 2016; Skea et al., 2013) och 

det ger dem självförtroende (Skea et al., 2013). När patienterna får ställa frågor och vara en 

del i teamet stärker det deras autonomi (Jacobsen et al., 2015). Bemötandet patienten får 
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påverkar, enligt Step et al. (2009), valen som denne gör. Detta påverkar den fortsatta 

behandlingen. Fossum nämner att människovärde och respekt är en del av definitionen av 

bemötande och talar bland annat om att bemötande handlar om människovärde, information, 

respekt, engagemang, behandling, kvalitet och värme, något som överensstämmer med hur 

patienterna vill bli bemötta (2013). 

  

Travelbee påpekar att en sjuksköterska ska visa empati och inge hopp. Patienterna ville ha 

mer tid med vårdpersonalen (Jacobsen et al., 2015; Kobleder et al., 2016; Shim et al., 2016; 

Thorne et al., 2013a) och att någon skulle lyssna på dem och deras känslor (Shim et al., 2016; 

Wei et al., 2016). Det hittades inget om psykisk ohälsa i artiklarna men däremot att det är 

viktigt att se till individen (Farrell et al., 2003). Det hittades heller inget i artiklarna om att de 

skulle drabbas av psykiska problem längre fram, vilket däremot Faulkner och Maguire (1999) 

tog upp. Emellertid kom det fram att det under vårdtiden kan ge psykiska problem om 

patienten inte får tillfälle att samtala med vårdpersonal (Wei et al., 2016). Hopp i lidandet är 

en stor del i Travelbees omvårdnadsteori och patienterna ville ha och uppskattade när 

vårdpersonalen gav ord av uppmuntran och hopp samt visa empati (Jacobsen et al., 2015; 

Kobleder et al., 2016; Shim et al., 2016; Song et al., 2016; Wei et al., 2016). De vill att 

vårdpersonalen ska visa förståelse för deras känslor, som kan variera under behandlingen 

(Wei et al., 2016; Shim et al., 2016), samt den ovisshet som de kan uppleva under och efter 

behandlingen (Sajjadi et al., 2016; Thorne et al., 2013a). Ett bemötande som upplevs gott kan 

generera energi och hjälpa patienten att orka med sjukdomen och behandlingen (Ronsten, 

2004). 

  

Genom att lära sig vad patienten vill ha och behöver kan vårdpersonalen ge patienten bättre 

omvårdnad och underlätta kommunikation och bemötande, till exempel genom att bistå med 

önskad mängd information. Liksom framgår av Travelbee (i Alligood, 2014; i Jahren 

Kristoffersen, 2007; i Kirkevold, 2000) och Fossum (2013) är det essentiellt att se den unika 

individen, att visa empati och lyssna aktivt samt ha i åtanke att kommunikation sker både 

verbalt och icke-verbalt. En liten detalj som att lära sig patientens namn kan betyda mycket 

(Song et al., 2016). Att ta sig tid till kommunikation och att vara tillgänglig, både i tanke och 

rum ger patienten en god upplevelse av vårdpersonalens bemötande (Jacobsen et al., 2015; 

Kobleder et al., 2016; Shim et al., 2016; Thorne et al., 2013a; Wei et al., 2016). En av de 

viktigaste uppgifterna vårdpersonalen har är att bevara hoppet hos patienten och det är något 

som de själva återkommer till och värdesätter. Hopp är också en viktig copingstrategi för 
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patienterna (Wei et al., 2016). Det är bra om den som är sjuk får sina behov tillgodosedda, 

dels därför att det sammanfaller med de etiska riktlinjer som finns, dels för att det 

förhoppningsvis ger en nöjd patient. 

 

4.1.2 Samhällsperspektiv  

Enligt Travelbee likställer många människor hälsa med att kunna utföra vardagsaktiviteter 

eller att kunna arbeta (i Jahren Kristoffersen, 2007), något som även är viktigt ur ett 

samhällsperspektiv. Att efter sjukdom kunna återgå i arbete är av vikt både för individ och 

samhälle. Att kunna arbeta igen är en del i att återgå till det normala och att återhämta sig 

(Granstam Björneklett, Rosenblad, Lindemalm, Ojutkangas, Letocha, Strang & Bergqkvist, 

2012). Enligt Socialstyrelsen (2002) bidrar vården och omsorgen till ökad trygghet, hälsa, 

välbefinnande och arbetsförmåga hos den enskilde individen och därmed befolkningen. Från 

ett psykologiskt perspektiv är det emotionella orsaker som till exempel oro, frustration och 

skuldkänslor som gör att det tar längre tid för människor att återvända till sina arbeten (Islam, 

Dahlui, Majid, Nahar, Mohd Taib & Su, 2013). Förutom sociodemografiska faktorer påverkar 

även sjukdoms-, behandlings- och jobbrelaterade faktorer hur snabbt man kommer tillbaka, 

till exempel spelar klimatet och arbetsbördan på jobbet roll. Som tidigare sagts minskar 

kostnaderna för senare psykiatrisk behandling om vårdpersonalen tillgodoser patientens 

emotionella behov vid ett tidigt stadium och praktiserar ett gott bemötande (Carlson & Bultz, 

2013; Pascoe & Edvardsson, 2013). 

  

Många av de teman som framkommit inkluderas i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30). 

Enligt 5 kap. 1 § ska personalen inom vården till exempel tillgodose patientens behov av 

trygghet, visa respekt för patientens autonomi, vara lättillgänglig och främja en god kontakt 

mellan patient och sjukvårdspersonal. 

  

4.2 Metoddiskussion 

Då tidsramen inte tillät en empirisk studie, utförd inom svensk sjukvård, vilket hade varit 

lämpligast, gjordes en litteraturstudie baserad på kvalitativa artiklar eftersom ämnet handlar 

om känslor och upplevelser. Sökningarna gjordes i PubMed, CINAHL och PsycINFO för att 

få med alla aspekter, såsom omvårdnad och psykologi. Att ordet bemötande inte går att 

direktöversättas till engelska försvårade arbetet, likväl hittades väsentliga artiklar. Genom att 

använda olika ord motsvarande bemötande hittades olika infallsvinklar vilket var positivt för 

resultatet. Kriteriet om att artiklarna skulle var fem år gamla kan vara både positivt och 
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negativt. På det viset inkluderas den senaste forskningen men äldre viktig forskning kan ha 

förbisetts, även om äldre forskning översiktligt innefattas i bakgrund och diskussion. På grund 

av de få antal relevanta artiklar som hittades i artikelsökningen övergick uppsatsförfattarna till 

sekundärsökning för att få med ett bättre underlag då det inte fanns mycket forskning ur 

patientens perspektiv. Det faktum att enbart artiklar som var tillgängliga digitalt via Uppsala 

universitetsbibliotek valdes kan vara till en nackdel för resultatet då ”all” forskning inte 

tillgodosågs men trots det framkom liknande resultat på sökningarna som gjordes och detta är 

en litteraturöversikt, inte en systematisk litteraturstudie. 

  

Inklusions- och exklusionskriterierna gav goda förutsättningar för att svara på syftet eftersom 

de täckte det som skulle undersökas. En svaghet var att inga artiklar som hittades var svenska. 

Trots en del skillnader länderna emellan, återkommer däremot samma teman angående 

patienternas upplevelser och känslor; resultatet bör därför vara applicerbart på svensk 

sjukvård. 

 

Trots att ett av exklusionskriterierna var att inte inkludera artiklar som var alltför bundna till 

sitt kontext dök ändå sådana element upp. Främst i artiklarna från Kina (Song et al., 2016; 

Wei et al., 2016) och Iran (Sajjadi et al., 2016) fanns det vissa saker som var svåra att lyfta 

från sitt kontext och därför kan ha påverkat resultatet. Till exempel oro för vårdkostnader, 

olika kultur bland vårdpersonal (Wei et al., 2016) och patienter som måste koordinera sin vård 

(Song et al., 2016). Det kan även ha påverkat resultatet att det i olika länder är olika roller för 

sjuksköterska och läkare och att det kan vara olika syn på vad som ingår i arbetsbeskrivningen 

och i könsroller. På samma sätt kan det variera vad olika individer anser att ett gott bemötande 

är. Trots det framkom samma teman, som stärker tillförlitligheten. 

  

Artiklarna granskades med SBUs handbok (2014) vilket gav ett till synes lägre kvalitet än vad 

de uppfattades ha vid genomgången av artiklarnas resultat och diskussion. Detta på grund av 

att artikelförfattarna själva ofta sa att deras resultat inte var generaliserbart och att alla 

artiklarna saknade en teoretisk referensram. Det drog ner betyget trots att det inte behöver 

påverka kvalitén på studien. SBU har inte angett några tydliga värden för hög, medel och låg 

kvalitet, vilket drar ner tillförlitligheten i resultatet. 

  

I enlighet med Vetenskapsrådet definition av forskningsfusk (Forsman, 2007) har ingen data 

fabricerats och källor har alltid angetts i studien. Artiklarna har valts objektivt och deras 
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resultat har presenterats (Forsberg & Wengström, 2015). Målet har varit ett helt neutralt 

förhållningssätt men det är troligtvis inte möjligt på grund av uppsatsförfattarnas egna 

förförståelser och erfarenheter av att vara patient, samt på grund av att gemensamma teman 

eftersökts för att besvara syftet och därmed har kanske inte alla aspekter täckts. 

 

4.3 Slutsats 

Det finns skillnader i hur patienterna blir och vill bli bemötta även om de flesta patienter 

upplever ett gott bemötande överlag. Sättet de vill bli bemötta på och anser är ett bra 

bemötande är när deras informationsbehov täcks och att de får en personcentrerad vård. 

  

För sjukvårdspersonalen är det av stor vikt att ta sig tid i kommunikationen med patienten och 

lyssna aktivt till vad personen har att säga och lämna utrymme för frågor. Det gäller att se 

personen som en unik individ som är mer än sin sjukdom och har individuella behov. Att inge 

hopp och visa empati i mötet med patienten uppskattas mycket samt att vårdpersonalen går att 

nå vid behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

5. REFERENSER 

*Artiklar som granskats till resultatet. 

 

*Abt Sacks, A., Perestelo-Perez, L., Rodriguez-Martin, B., Cuellar-Pompa, L., Algara López, 

M., González Hernández, N., & Serrano-Aguilar, P. (2016). Breast cancer patients’ narrative 

experiences about communication during the oncology care process: a qualiative study. 

European Journal of Cancer Care, 25(5), 719-733. doi: 10.1111/ecc.12384 

 

Alligood, M.R. (2014). Nursing Theorists and Their Work. (8. uppl.) Maryland Heights: 

Elsevier. 

  

Ançel, G. (2012). Information needs of cancer patients. A comparison on nurses’ and patients’ 

perceptions. Journal of Cancer Education, (27)4, 631-640. doi: 10.1007/s13187-012-0416-2 

  

Arbetsmiljöverket. (2013). Stress. Hämtad 2017-11-20, från https://www.av.se/halsa-och-

sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/stress/#2 

  

Banning, M., & Gumley V. (2013). Case studies of patient interactions, care provision and the 

impact of emotions: a qualitative study. Journal of Cancer Education, 28(4), 656-661. 

doi:10.1007/s13187-013-0526-5 

  

Berglund, M. (2011). Att ta rodret i sitt liv. Göteborg: Intellecta Infolog. 

  

Butow, P. N., Kazemi, J. N., Beeney, L. J., Griffin, A-M., Dunn, S. M. & Tattersall, M. H. N. 

(1996). When the diagnosis is cancer. Patient communication experiences and preferences. 

Cancer, 77(12), 2630-2637. doi: 10.1002/(SICI)1097-0142(19960615)77:12<2630::AID-

CNCR29>3.0.CO;2-S 

  

Cancerfonden (2017). Hur många i Sverige får cancer?. Hämtad 2017-11-15, från 

https://www.cancerfonden.se/om-cancer/om-cancer   

  



22 

 

Carlson, L. E., & Bultz, B. D. (2003). Benefits of psychosocial oncology care: Improved 

quality of life and medical cost offset. Health and Quality of Life Outcomes, 1(8), 1-9. doi: 

doi.org/10.1186/1477-7525-1-8 

  

Cullberg Weston, M. (2001). När beskedet är cancer. Borgå: WS Bookwell. 

  

Droog, E., Claire, A., & MacCurtain, S. (2014). Supporting patients during their breast cancer 

journey. Cancer Nursing, 37(6), 429-435. doi: 10.1097/NCC.0000000000000109 

  

Fagerlind, H., Kettis, Å., Bergström, I., Glimelius, B., & Ring, L. (2011). Different 

perspectives on communication quality and emotional functioning during routine oncology 

consultations. Patient Education and Counseling, 88(1). 16-22. doi: 

10.1016/j.pec.2011.12.002 

  

Farrell, C., Heaven, C., Beaver, K., & Maguire, P. (2005). Identifying the concerns of women 

undergoing chemotherapy. Patient Education and Counseling, 56(1), 72-77. doi: 

10.1016/j.pec.2003.12.008 

  

Faulkner, A., & Maguire, P. (1999). Att mötas i samtal inom cancervården. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2015). Att göra systematiska litteraturstudier. Värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Forsman, B. (2007). Begrepp om forskningsfusk. Rapport på uppdrag av vetenskapsrådet. 

Stockholm: Vetenskapsrådet.  

 

Fossum, B. (2013). Kommunikation och bemötande. I B. Fossum (Red.), Kommunikation. 

Samtal och bemötande i vården. (s. 25-50). Lund: Studentlitteratur. 

  

Friberg, F. (2012). Dags för uppsats. Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. 

Lund: Studentlitteratur. 

  



23 

 

Granstam Björneklett, H., Reosenblad, A., Lindemalm, C., Ojutkangas, M-L., Letocha, H., 

Strang, P., & Bergkvist, L. (2012). A randomized controlled trial of support group 

intervention after breast cancer treatment. Result on sick leave, health care utilization and 

health economy. Acta Oncologica, 52(1), 38-47. doi: 10.3109/0284186X.2012.734921 

  

Hjelmeland Grimsbø, G., Finset, A., &  Ruland, C.M. (2011). Left hanging in the air: 

experiences of living with cancer as expressed through e-mail communications with oncology 

nurses. Cancer Nursing, 34(2), 107-116. doi :10.1097/NCC.0b013e3181eff008 

   

*Hjelmeland Grimsbø, G., Ruland, C.M., & Finset, A. (2012). Cancer patients’ expressions of 

emotional cues and concerns and oncology nurses’ responses, in an online patient-nurse 

communication service. Patient Education and Counseling, 88(1), 36-43. doi: 

10.1016/j.pec.2012.01.007 

  

Holmberg, C. (2014). No one sees the fear: becoming diseased before becoming ill - being 

diagnosed with breast cancer. Cancer Nursing, 37(3), 175-182. doi: 

10.1097/NCC.0b013e318281395e 

  

Inan, F.S., Günüsen, N.P., & Üstün, B. (2016). Experiences of newly diagnosed breast cancer 

patients in Turkey. Journal of Transcultural Nursing, 27(3), 262-269. doi: 

10.1177/1043659614550488 

  

Islam, T., Dahlui, H., Majid, A., Nahar, A. N., Mohd Taib, N. A., & Su, T. T. (2013). Factors 

associated with return to work of breast cancer survivors. A systematic review. BMC Public 

Health, 14(3). doi: 10.1186/1471-2458-14-S3-S8 

  

*Jacobsen, S. K., Bouchard, G. M., Emed, J., Lepage, K., & Cook, E. (2015). Experiences of 

”being known” by the healthcare team of young adult patients cancer. Oncology Nursing 

Forum, 42(3), 250-257. doi: 10.1188/15.ONF.250-256 

  

Jahren Kristoffersen, N. (2007). Teoretiska perspektiv på omvårdnad. I N. Jahren 

Kristoffersen, F. Nortvedt & E-A. Skaug (Red.). Grundläggande omvårdnad del 4.  

(s. 13-101). Stockholm: Liber. 

  



24 

 

Jakobsson, U. (2007). Möten och bemötande i hälso- och sjukvården. Socialmedicinsk 

tidskrift, 6. Tillgänglig: 

http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/viewFile/568/388 

  

Johnson, J., & Klein, L. (1994). Leva med cancer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier – analys och utvärdering (2:a uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 

  

*Kobleder, A., Mayer, H., & Senn, S. (2016). ”Feeling someone is there for you”. 

Experiences of women with vulvar neoplasia with care delivered by an advanced practice 

nurse. Journal of Clinical Nursing, 26(3-4), 456-465. doi: 10.1111/jocn.13434 

 

Markides, M. (2011). The importance of good communication between patient and health 

professionals. Journal of Pediatric Hematology/Oncology, 33(2), 123-125. doi: 

10.1097/MPH.0b013e318230e1e5 

  

Pham, A. K., Bauer, M. T., & Balan, S. (2014). Closing the patient-oncologist communication 

gap: a review of historic and current efforts. Journal of Cancer Education, 29(1), 106-113. 

doi: 10.1007/s13187-013-0555-0 

  

Pascoe, L., & Edvardsson, D. (2013). Benefit finding in cancer: a review of influencing 

factors and health outcomes. European Journal of Oncology Nursing, 17(6), 760-766. doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2013.03.005 

  

Patientnämnden. (2017). Patientnämnden summerar 2016. Stockholm: Patientnämnden. 

  

Ronsten, C. (Red). (2007). Betydelsefulla möten i vården. En samling berättelser om glädje 

och sorg. Eskilstuna: Betydelsefullas förlag. 

  

*Sajjadi, M., Rassouli, M., Abbaszadeh, A., Brant, J., & Majd Alavi, H. (2016). Lived 

experience of ”illness uncertainty” of Iranian cancer patients. A phenomenological 

hermeneutic study. Cancer Nursing, 39(4), 1-8. doi: 10.1097/NCC.0000000000000282 

  



25 

 

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet.  

  

*Shim, E-K., Park, J. E., Yi, M., Jung, D., Lee, K-M., & Hahm, B-J. (2016). Tailoring 

communications to the evolving needs of patients throughout the cancer care trajectory. A 

qualitative exploration with breast cancer patients. BMC Women’s Health, 16(1), 1-8. doi: 

10.1186/s12905-016-0347-x 

  

*Skea, Z. C., MacLennan, S. J., Entwistle, V. A., & N’Dow, J. (2013). Communicating good 

care. A qualitative study of what people with urological cancer value in interactions with 

health care providers. European Journal of Oncology Nursing, 18(1). 35-40. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.ejon.2013.09.009 

  

Snellman, I. (2014). Vårdrelationer. En filosofisk belysning. I F. Friberg, & J. Öhlén (Red.), 

Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt (s. 439-464). Lund: Studentlitteratur. 

  

Socialstyrelsen. (2002). Vårdens värde. Vad får vi för pengarna i vård och omsorg? 

Stockholm: Socialstyrelsen. 

  

*Song, Y., Lv, X., Liu, J., Huang, D., Hong, J., Wang, W., & Wang, W. (2016). Experience 

of nursing support from the perspective of patients with cancer in mainland China. Nursing & 

Health Sciences, 18(4), 510-518. doi: 10.1111/nhs.12303 

  

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU]. (2014). Utvärdering av 

metoder i hälso- och sjukvården en handbok. Stockholm: SBU 

  

Step, M.M., Hannum Rose, J., Albert, J.M., Cheruvu, V.K., & Siminoff, L.A. (2009). 

Modeling patient-centered communication: Oncologist relational communication and patient 

communication involvement in breast cancer adjuvant therapy decision-making. Patient 

Education and Counseling, 77(3), 369-378. doi: 10.1016/j.pec.2009.09.010 

  

Svensk MeSH. (u.å.a). Neoplasms. Hämtad 2017-11- 16, från 

https://mesh.kib.ki.se/term/D009369/neoplasms 

  



26 

 

Svensk MeSH (u.å.b). Termer för upplevelse och bemötande i olika former. Hämtad 2017-11-

17, från https://mesh.kib.ki.se/info/termer-for-upplevelser-och-bemotande#heading-0 

  

Svensk sjuksköterskeförening (SSF). (2016). Värdegrund för omvårdnad. Stockholm: Svensk 

sjuksköterskeförening. 

 

*Thorne, S., Hislop, T. G., Kim-Sing, C., Oglov, V., Oliffe, J. L., & Stajduhar, K. I. (2013a). 

Changing communication needs and preferences across the cancer care trajectory. Insights 

from the patient perspective. Supportive Care in Cancer, 22(4), 1009-1015. doi: 

http://dx.doi.org/10.1007/s00520-013-2056-4 

  

*Thorne, S., Oliffe, J. L., Stajduhar, K. I., Oglov, V., Kim-Sing, C., & Hislop, T. G. (2013b). 

Poor communication in cancer care. Patient perspectives on what it is and what to do about it. 

Cancer Nursing, 36(6), 445-453. doi: 10.1097/NCC.0b013e31827eeda4 

  

Vårdförbundet. (u.å.). Arbetsmiljö. Hämtad 2017-09-14, från 

https://www.vardforbundet.se/engagemang-och-paverkan/sa-gor-vi-villkoren-

battre/arbetsmiljo/ 

  

*Wei, C, Nengliang, Y., Yan, W., Qiong, F., & Yuan, C. (2016). The patient-provider 

discordance in patients’ needs assessment: a qualitative study in breast cancer patients 

receiving oral chemotherapy. Journal of Clinical Nursing, 26(1-2), 125-132. doi:   

10.1111/jocn.13374 

  

Widmark-Petersson, V. (1999) Utveckling pågår. Den goda omvårdnaden. I.E. Christensen 

(Red.). Det angår oss: Patientens perspektiv på Akademiska sjukhuset (s. 20-24). Uppsala: 

Wikströms. 

  

Wilkinson, S., Perry, R., Blanchard, K., & Linsell, L. (2008). Effectiveness of a three-day 

communication skills course in changing nurses’ communication skills with cancer/palliative 

care patients: a randomised controlled trial. Palliative Medicine, 22(4), 365-375. doi: 

10.1177/0269216308090770 

  



27 

 

Willman, A., Bahtsevani, C., Nilsson, R., & Sandström, B. (2016). Evidensbaserad 

omvårdnad. En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

  

Zamanzadeh, V., Azimadeh, R., Rahmani, A., & Valizadeh, L. (2010). Oncology patients’ 

and professional nurses’ perceptions of important nurse caring behaviors. BioMed Central, 

9(1), 1-9. doi: 10.1186/1472-6955-9-10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

BILAGA 1 

Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik  

– patientupplevelser (SBU, 2014) 

 

Den totala bedömningen av studiekvaliteten graderades: hög, medelhög eller låg 

Frågorna besvaras med: ja, nej, oklart eller ej tillämpligt 

   

1. Syfte 

a. Utgår studien från en väldefinierad problemformulering/frågeställning? 

  

2. Urval 

a. Är urvalet relevant? 

b. Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c. Är kontexten tydligt beskriven? 

d. Finns relevant etiskt resonemang? 

e. Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 

  

3. Datainsamling 

a. Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

b. Är datainsamlingen relevant? 

c. Råder datamättnad? 

d. Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till datainsamlingen? 

  

4. Analys 

a. Är analysen tydligt beskriven? 

b. Är analysförfarandet relevant i relation till datainsamlingsmetoden? 

c. Råder analysmättnad? 

d. Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till analysen? 

  

5. Resultat 

a. Är resultatet logiskt? 

b. Är resultatet begripligt? 

c. Är resultatet tydligt beskrivet? 

d. Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? 

e. Genereras hypotes/teori/modell? 

f. Är resultatet överförbart till ett liknande sammanhang (kontext)? 
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BILAGA 2 

Tabell 2. Resultat, inkluderade artiklar (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016) 

Författare, år, 

land 
Syfte Metod/ 

forskningsdesign 
Huvudsakligt resultat/ 
Slutsats 

Deltagare 
(Bortfall)  

Vetenskaplig 

kvalitet 

Abt Sacks et al. 

(2016), Spanien 
Att undersöka patienter med 

bröstcancers uppfattning om information 

och kommunikation inom onkologisk 

omvårdnad i Spanien. 

Kvalitativ metod, 

djupgående intervjuer. 
Det framkom två olika huvudteman med olika underkategorier: 
1) rätt omvårdnadsprocess och 2) otillräcklig information. 

N = 41 
(0) 

Hög 

Hjelmeland et al. 

(2012), Norge 
Att undersöka känslomässiga signaler och 

uttryckt oro hos patienter med cancer 

uttryckt i e-mail; hur sjuksköterskor 

gensvarade på patienternas känslomässiga 

signaler och oro 
  

Kvalitativ metod, 

textdata. 
Kategorin patienterna gav mest uttryck för var verbala ledtrådar med 

dold oro, 58,3 %. Den näst vanligaste kategorin var oro – uttryck av 

en obekväm känsla där känslan är uttryckt verbalt  

38,5 %. 
  
Män uttryckte 84,6 % som känslomässiga signaler och 15,4 % som 

uttryckt oro. Kvinnor uttryckte dubbelt så mycket oro, 30, 1 %. 

Sjuksköterskorna uppfattade 85, 2 % av de känslomässiga 

signalerna. 

N = 60 
(0) 

Medelhög 

Jacobsen et al. 

(2015), Kanada 
Undersöka hur unga vuxna med cancer 

upplever att ”vara sedd” av sitt 

sjukvårdsteam. 

Kvalitativ metod, 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Författarna kom fram till två teman inom ”vara sedd” med åtta 

underkategorier: 1) patienterna vill inte bli sedda som ett nummer 

och 2) vill vara en patient i en kultur av omhändertagande och känna 

sig som en i gruppen.  

N = 13 
(0) 

Medelhög 

Kobleder et al. 

(2016), Österrike & 

Schweiz 

Utforska erfarenheter hos kvinnor med 

vulvacancer som hade behandlats av en 

specialistsjuksköterska. 

Kvalitativ metod, 

intervju. 
Fyra teman framkom som patienterna tyckte var viktiga i sin relation 

till vårdpersonalen: 1) en pålitlig relation, 2) tillgänglighet, 3) att 

känna sig trygg och säker, 4) att känna att någon finns där för en. 

N = 13 
(0) 

Medelhög 

Sajjadi et al. (2016), 

Iran 
Klargöra begreppet ”ovisshet” och 

förklara upplevda erfarenheter av 

sjukdomsovisshet hos Iranska patienter 

med cancer. 

Kvalitativ metod, 

Semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor. 

Författarna fann fyra teman som bidrog till ovisshet: 1) cancerns 

komplexitet, 2) förvirring angående cancer, 3) motsägelsefull 

information och 4) en oviss framtid. Tre teman återfanns vid coping 

av ovisshet: 1) att söka kunskap, 2) ett behov av andlighet, 3) en 

konflikt mellan att vilja och inte vilja veta. 

N = 8 
(0) 
  

Hög 
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Shim et al. (2016), 

Sydkorea 
Undersöka patienter med bröstcancers 

upplevelse av kommunikation med läkare 

under behandlingstiden. 

Kvalitativ studie, 

djupgående studier. 
Författarna hittade fem faser under behandlingstiden. Patienterna 

önskade olika sorters bemötande under de olika faserna. Totalt 

hittades elva olika teman under de fem faserna. 

I. Diagnos: 1) tvåvägskommunikation, 2) empati, lugnande. 

II. Operation: Innan, 3) förtroende och 4) inte för mycket 

information. Efter, 5) självständighet. 

III. Fortsatt behandling: 6) mer information, 7) kunna ställa 

frågor, 8) visad förståelse och omtanke. 

IV. Uppföljning: 9) oron och lidandet försvinner inte 

V. Återfall: 10) kommunikation med ännu mer mjukhet 11) 

fortfarande många frågor 

 N = 7 
(0) 

Medelhög 

Skea et al. (2013), 

Storbritannien 
  

Undersöka patienter med urologisk 

cancers upplevelse av bemötande, vad de 

uppskattar i interaktionen med 

vårdpersonalen och varför. 

Kvalitativ studie, 

djupgående intervjuer. 
Författarna kom fram till tre teman med underteman. Patienterna 

uppskattade att 1) bli behandlade som värdefulla individer värda att 

behandlas, 2) att deras individuella behov tillgodosågs och 3) att 

deras autonomi erkändes och uppmuntrades. 

N = 26 
(0) 

Hög 

Song et al. (2016), 

Kina 
Undersöka patienter med cancers 

erfarenheter av sjuksköterskors stöttning. 

Undersöka skillnaden mellan bemötandet 

patienterna förväntade sig och det 

bemötande de fick och undersöka varför 

skillnaden finns. 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Författarna hittade fyra kategorier och 24 underkategorier under sina 

tre frågeställningar. Patienterna har behov av 1) information, 2) 

kliniska behov (t.ex. skicklighet i medicinsk teknik och 

symptomlindring), 3) psykologiska behov och 4) 

vårdinstanssamverkan och kommunikation. 

N = 22 
(0) 

Medelhög 

Thorne et al. 

(2013a), Kanada 
Öka förståelsen av hur patienter med 

cancers kommunikationsbehov och hur de 

önskar kommunikationen varierar under 

olika stadier av cancern. 

Kvalitativ, kohortstudie. Författarna fann fem olika stadier. 1) Diagnos: respekt för känslor är 

viktigt. 2) Påbörjan av behandling: engagemang, uppmärksamhet på 

patienters känslomässiga behov och hjälp i valsituationer. 3) 

Fullföljande av behandling: hjälp att förstå det nya ”normala” livet. 

4) Återfall: hjälp att vara optimistiskt och klara ovissheten. 5) 

Avancerat stadium: stor vikt vid att deras individuella behov och 

önskningar skulle tillgodoses och respekteras. 

N = 125 
(22 dog) 

Hög 

Thorne et al. 

(20143b), Kanada 
Patienters uppfattning av dålig 

kommunikation. Förstå hjälpsam och 

dålig kommunikation från 

patientperspektiv och dokumentera hur 

patientens behov förändras över tid. 

Kvalitativ studie, 

intervjuer, kohortstudie. 
Författarna kom fram till tre typer av dålig kommunikation: 
1) tillfälliga misstag (det är mänskligt att fela), 2) systematiska 

misstag (rätt från vårdpersonals synsätt, inte patientens) och 3) 

återförbrytare (personal med bristfällig empatisk och kommunikativ 

förmåga). 

N = 125 
(0) 

Medelhög 

Wei et al. (2016), 

Kina 
Undersöka skillnader i patienters och 

vårdgivares perspektiv av stödjande 

omvårdnad av patienter med bröstcancer 

som behandlas med oral cytostatika. 

Kvalitativ design. 

Semistrukturerade och 

djupgående intervjuer. 

Författarna såg fyra teman av behov hos patienterna: 
1) information och kunskap, 2) kommunikationsbehov, 3) socialt 

stöd och 4) symptomlindring. En femte kategori tog upp övriga 

behov. Den fjärde kategorin var den enda där både patienter och 

vårdpersonal höll med varandra. 

N = 9 
(0) 

Medelhög 

 

 


