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Bakgrund: Sjuksköterskestudenter kommer i kontakt med palliativa och cancerpatienter flertalet 

gånger under sin kliniska utbildning. Detta påverkar studenterna olika känslomässigt.  För att 

hantera dessa nya upplevelser tilldelas studenter en handledare som skall ge stöd, undervisa och 

guida dem under den kliniska utbildningen. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskestudenter uppfattning av mötet med 

palliativa patienter samt erhållen handledning i samband med dessa möten. 

Metod: Metoden till denna kvalitativa studie var två semistrukturerade fokusgruppsintervjuer med 

ett bekvämlighetsurval av studenter som haft klinisk utbildning på hematolog, onkolog eller 

palliativ avdelning. 

Resultat: Vård av palliativa patienter eller patienter med cancer uppfattades som en sorglig, svår, 

obekväm men lärorik upplevelse. Känslorna uppstod då respondenterna ansåg att utbildning och 

förberedelser inför möten med dessa patienter var otillräcklig. Dock framkom det att känslan av att 

vara obekväm försvann med tiden och gav respondenterna redskap inför framtida yrket. Skillnaden 

på vård av palliativa patienter och icke palliativa var något som uppfattades olika. En del ansåg att 

det inte var någon skillnad, det var relationen till de olika patienterna som styrde vården och 

respondentens känslor. De flesta ansåg att patienter de själva kunde relatera till, främst yngre 

palliativa patienter, var de som berörde mest. Den otillräckliga handledningen uppfattades bero på 

arbetsbelastade handledare, det som saknades var reflektion med handledarna. 

Slutsats: Vård av palliativa patienter upplevs olika av respondenter, det kan innebära svårigheter, 

känslor av sorg och behov av stöd från handledare. De existentiella frågorna och kontakten med 

närstående lämnar studenter med redskap och erfarenhet inför framtida yrket som sjuksköterska.   

Nyckelord: Sjuksköterskestudenter, uppfattning, palliativ vård, handledning.



ABSTRACT

Background: Nurse student’s encounters palliative and cancer care during their clinical training. 

The students are confronted with a new situation that affects them and leads to a range of emotional 

responses. A mentor helps the students to handle these new experiences and guides the students 

during their clinical training. 

Aim: The aim of the study was to study nursing students perception of caring for palliative cancer 

patients and how they perceived the mentoring during these encounters. 

Method: The method of this qualitative study was a semi-structured group interview with 

convenience sample of participants including nursing students that had clinical education where 

they cared for cancer patients or palliative patients. 

Result: Caring for palliative patients left the students with feelings of sadness and discomfort. They 

felt that the situations were difficult but yet instructive. These feelings occurred because of deficient 

education and preparations. However the feelings of discomfort and unfamiliarity disappeared with 

time and were described to be a great experience for the future profession. The participants felt 

different about caring for palliative patients. Some of the students felt that there was no difference 

in caring for dying patients; it was rather the feeling towards and the relationship with the patients 

that controlled the patient’s care. Most of the participants felt that they had strongest feelings for the 

patients they could relate to, mostly the younger patients. The insufficient mentorship that the 

students encountered was likely described to be because of the lack of time and stress amongst the 

mentors. The participants felt the need of reflection with their mentors, but when they didn't have 

the time the students turned to their fellow classmates. 

Conclusion: Caring for palliative patients are for nursing students a hard and emotional experience 

witch leaves them in need of support from their mentors.

Keywords: nursing students, perception, palliative care, mentorship
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INLEDNING

Under utbildningens gång hamnar sjuksköterskestudenter på olika avdelningar där de många gånger 

träffar patienter som är döende eller har en obotlig sjukdom (Cunningham, Copp, Collins & Baters, 

2006). För vissa studenter är den kliniska delen av utbildningen den första gången de möter döende 

personer och för andra har tidigare erfarenhet av döden en betydelse inför vården av palliativa 

patienter (Sadala & da Silva, 2009; Yildiz & Akansel, 2011). Dessa möten, oavsett tidigare 

erfarenhet, väcker känslor hos de flesta av studenterna som kan vara svåra att hantera, vilket har 

bidragit både positivt och negativt till deras framtida arbete (Cunningham et al., 2006; Allchin, 2006; 

Sanford, Townsed-Rocchiccioli, Quiett & Trimm, 2011). 

Palliativ vård 

Vård i livets slutskede betecknas som palliativ vård (Jakobsson, Andersson & Öhlén, 2009). När en 

sjukdom inte längre går att botas behandlas patienter palliativt, vilket enligt WHO (2013) innebär att 

tillgodose patienten fysiska, psykiska, andliga och sociala behov. Omvårdnaden präglas av en strävan 

efter att göra den sista tiden så smärtfri som möjligt inom dessa områden och öka livskvaliteten hos 

patienter och deras familjer (WHO, 2013). Vidare betonas att palliativ vård kan tillämpas i tidiga 

stadier av sjukdomen som ett komplement till en behandling som syftar på att bota sjukdomen.  När 

behandlingen övergår till palliativ vård sker en brytpunkt i patientens situation. I samband med detta 

ställningstagande sker ett så kallat brytpunktsamtal mellan ansvarig läkare och patienten, under detta 

samtal diskuteras beslutet och den fortsatta vården utifrån patientens behov, tillstånd och önskemål. 

(Palliativ Registret, 2014) 

Sjukdomsförloppet i en allvarlig sjukdom kan variera från person till person. Detta påverkar 

patienters behov och typ av insats de behöver från vården i livet slutskede. En del människor kan från 

att vara helt friska, insjukna snabbt och avlida inom en kort period och ha ett stort vårdbehov under 

sjukdomsperioden. Andra sjukdomsförlopp kan vara långsamma och patienter blir gradvis sämre i sitt 

sjukdomstillstånd, ibland med akuta episoder (Jakobsson, Andersson & Öhlén, 2009). 

Symptomlindring sker oavsett hur svårt det är att bota sjukdomen eller i vilket skede av sjukdomen 

patienten befinner sig i. Patienter med allvarliga sjukdomar som till exempel cancer skall lindras från 

sina symtom från och med att de har fått sin diagnos.  Syftet med den palliativa vården är att 

preventivt behandla symtom, smärta och stress bland patienter och familj som står inför en 



2

cancerdiagnos (Epstein, Goldberg & Meier, 2012). Palliativ vård bör tillämpas till alla som är i behov 

av det oavsett ålder eller diagnos (WHO, 2013). 

Cancer är idag en av samhällets stora folksjukdomar och dessa patienter utgör majoritet av den 

palliativa vården (Socialstyrelsen, 2013). Cancerfallen har under de två senaste decennierna ökat med 

i genomsnitt två procent för män och 1,4 procent för kvinnor. Rapporten från Cancerfonden (2012) 

visar att ökningen förmodligen kommer att fortsätta vilket är en konsekvens av att befolkningen blir 

allt äldre och risken att drabbas av cancer ökar med stigande ålder.

Patienter med cancer har ett stort behov av att få hjälp med sina fysiska och psykiska besvär. Enligt 

Rainbird, Perkins, Sanson-Fisher, Rolfe och Anseline (2009) är patienternas psykiska och 

emotionella behov framförallt relaterade till rädslan inför eventuell spridning av sjukdomen, 

hanteringen av frustrationen av att inte längre kunna utföra aktiviteter som man kunde göra förut, 

hantera deras fysiska försämring samt att hantera familjens oro och rädsla inför sjukdomen. Patienten 

är även i behov av en god kommunikation och information av vårdpersonal. Den goda 

kommunikationen utgår ifrån att de får tydlig information om faktorer som kan påverka deras 

sjukdomsförlopp, få omedelbart svar på eventuella genomförda undersökningar eller tagna prover 

och få lämpliga medicinska bedömningar från vårdansvariga (Rainbird et al., 2009)

I studien av Rainbird och medförfattare (2009) lyfts de fysiska symptomen upp som bland annat är 

att lida av dålig aptit, illamående, smärta, sväljsvårigheter samt problem med inkontinens. Patienterna 

har även ett behov av att få hjälp med deras brist på energi där den konstanta tröttheten de lider av är 

ett av de största problemen. 

Handledning av sjuksköterskestudenter

Till skillnad från den teoretiska delen av sjuksköterskeprogrammet, där det lätt kan upprätthållas en 

struktur, är den kliniska miljön mycket svårare och mer komplex för studenterna att hantera (McClure 

& Black, 2013).  För att underlätta lärandet är god planering av yttersta vikt. Planering såsom val av 

klinik eller avdelning, planera möjligheter till lärande, medvetenhet om kursinnehåll samt planering 

av schema och val av handledare (Jokelainen, Turunen, Tossavainen, Jamookeeah & Coco, 2011). 

Det är den kliniska miljön under den kliniska utbildning som skall ge studenterna en chans att prova 

sin kliniska blick, sina teoretiska kunskaper och psykomotoriska färdigheter (McClure & Black, 

2013).  
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Den kliniska handledaren har stor betydelse för sjuksköterskestudenters utveckling och lärande. Det 

är de kliniskt verksamma sjuksköterskorna som handleder och som har den mest uppdaterade 

informationen menar Chow och Suen (2001). Den huvudsakliga uppgiften för handledaren är att 

hjälpa studenten att koppla teori till praktik och minska klyftan mellan dessa (McClure & Black, 

2013). Uppgiften är att lära studenten de praktiska färdigheterna inom sjuksköterskeyrket, genom att 

guida studenterna genom olika omvårdnadssituationer, lära ut kommunikation samt samarbete med 

patienter. Handledarens uppgift är att se till studentens personliga behov och de erfarenheter som 

studenter besitter. Genom att arbeta med studenterna med hjälp av ett professionellt förhållningssätt, 

kan studenterna växa i sin roll som blivande sjuksköterska. Detta sker även genom att behandla 

studenten som en kollega, respektera hen som en person som lär sig sjuksköterskeyrket. Handledaren 

skall visa empati, intresse och förståelse för studenten menar Jokelainen och medförfattare (2011).

En god handledare är ytterst viktig för en positiv bild av erfarenheten från den kliniska utbildningen 

(McClure & Black, 2013; Watson, 1999). Studenter har i tidigare studier tyckt att en god klinisk 

handledare har egenskaper som: att vara en förebild och lära ut de egna erfarenheterna samt att vara 

en ledare och inte styra studenterna (Sanzero Eller, Lev & Feurer, 2013; Watson, 1999; Chow & 

Suen, 2001).  En mentors eller handledares roll är även att vara en rådgivare och förespråkare för 

studenterna, en uppskattad men sällan utövad roll (Chow & Suen, 2001). Andrews och Roberts 

(2003) finner att det är dem stöttande och rådgivande rollen som uppskattas mer än den undervisande 

enligt studenterna själva (Andrews & Roberts, 2003).  Det är denna roll som skulle kunna hjälpa 

studenterna att hantera känslomässigt krävande situationer (Chow & Suen, 2001).

 

Handledaren skall även underlättat utvecklingen av problemlösning och beslutsfattande färdigheter 

genom att hjälpa till att klara upp svåra omvårdnadssituationer (Jokelainen et al., 2011). Att erhålla 

samma handledare under hela den kliniska utbildningsperioden har enligt McClure och Black (2013) 

visat sig vara viktigt för studenters utveckling och positiva syn på erfarenheten från den kliniska 

utbildningen. De studenter med sämst erfarenhet av sin kliniska utbildning var de studenter som blev 

tilldelad en undermålig handledare (McClure & Black, 2013). I studien av Watson (1999) beskrivs att 

orsaker till bristfällig handledning ofta var för lite utbildning och förberedelse inför rollen som 

handledare.
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Studenters uppfattning av patienter med cancer och döden

Sjuksköterskestudenter vårdar människor på olika avdelningar under sin kliniska utbildning, vilket 

innebär att studenterna möter patienter med många olika diagnoser. Cunningham, Copp, Collins och 

Baters (2006) studie visar att mer än hälften av de studenter som hamnar på medicinska eller 

kirurgiska avdelningar under sina första kliniska utbildningar träffar patienter med cancer. Studenter 

har i tidigare studier uttryckt att vårda patienter med cancer eller döende patienter är en positiv och 

lärorik upplevelse (Cunningham et al., 2006; Allchin, 2006; Sanford, Townsed-Rocchiccioli, Quiett 

& Trimm, 2011). Enligt Allchin (2006) anser studenterna att detta är en bra erfarenhet att uppleva 

innan examen, då studenterna har tillgång till handledning och inte är ensamma i upplevelsen 

(Allchin, 2006). Andra studier visar en mer negativ bild av studenters erfarenhet av att vårda 

cancerpatienter, studenter anser enligt Charalambous och Kaite (2013) att det är mycket krävande 

situationer och att studenterna känner sig utelämnade. Likaså upplever studenter att vården av 

palliativa patienter som en svår situation att hantera (Huang, Chang, Sun & Ma, 2010). Dessa olika 

situationer väcker olika känslor hos studenter, känslor som smärta, sorg, rädsla, ångest 

(Charalambous & Kaite, 2013; Sadala & da Silva, 2009; Huang et al., 2010; Yildiz & Akansel, 2011). 

Studenter har även uttryckt en känsla av hjälplöshet på grund av att kunskapen inte är tillräckligt och 

att de insatser som görs inte leder till förbättring i patientens tillstånd (Sadala & da Silva, 2009). Flera 

författare menar att orsaken till dessa svåra känslor beror på brister i utbildningen och för lite 

förberedelse inför klinisk utbildning och mötet med patienterna (Charalambous & Kaite, 2013; Yildiz 

& Akansel, 2011; Cunningham et al., 2006; Allchin, 2006). Enligt Allchin (2006) har studenterna en 

bristande vetskap om sin egen roll i omvårdnaden vilket har lett till att de kände sig mindre 

obekväma i situationerna.

För vissa studenter är det första gången man träffar patienter med cancer eller som är döende (Yildiz 

& Akansel, 2011). Andra studenter har tidigare erfarenhet av cancer och döden har därför olika 

innebörder för studenterna (Sadala & da Silva, 2009; Sanford et al., 2011; Kav, Akgun Citak, Akman 

& Erdemir, 2013). Enligt Sadala och da Silva (2009) har den tidigare erfarenheten en positiv inverkan 

då de studenterna lättare kunnat hantera situationen. Kav och medförfattare (2013) menar att det är 

positivt med tidigare erfarenhet men inte tillräckligt inför mötet med patienter. Medan Sanford och 

medförfattare (2011) finner att tidigare erfarenhet även kan ha en negativ inverkan på omvårdnaden. 

Den negativa inverkan kan bero på studenters egen uppfattning till cancer och döden. De studenter 

med närstående som avlidit på grund av cancer har olika uppfattningar om sin erfarenhet. De som 
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ansåg att det var positivt, ansåg att de fick en kunskap från sin erfarenhet, för andra väckte 

erfarenheten en rädsla för cancer och döden och var därmed en negativ tillgång.

Närstående det vill säga anhöriga, familj och vänner till palliativa patienter genom går också en 

livsförändring. Detta kan innebära att en sorg påbörjas innan patienten har avlidit, detta på grund av 

att de närstående måste börja förbereda sig på det om skall ske och inse att ens anhöriga inte kommer 

överleva. Närstående kan lika väl som patienten själv behöva stöd från vårdpersonal. DE närstående 

kan vara i behov av lika så emotionellt som praktiskt stöd. Det kan handla om en önskan att vilja bli 

informerad, att få vara närvarande med den sjuke eller att delta i omvårdnaden. Det emotionella 

stödet kan innebära att få en möjlighet att prata om sin egen sorg lika som att få stöd i vardagen 

(Palliativ Registret, 2014). Sjuksköterskestudenter anser enligt Sanford och medarbetare (2011) att 

interaktionen med närstående är mycket meningsfulla. Att patienters stöttande familjer även kunde 

stötta studenterna i vården av patienterna. Sadala och da Silvas (2009) menar att även 

kommunikationen och relationen med närstående till patienter i livet slutskede kan vara svåra att 

hantera. Svårigheter som enligt studenter var på grund av bristande kunskap och erfarenhet kring 

döende patienter

Problemformulering

Att få en diagnos av en obotlig cancersjukdom eller att vårdas palliativt leder till ett stort behov av 

hjälp hos den drabbade. Att möta dessa patienter väcker olika känslor som rädsla och obekvämhet 

hos sjuksköterskestudenter. (Charalambous & Kaite, 2013; Sadala & da Silva, 2009; Huang et al., 

2010; Yildiz & Akansel, 2011). Känslor som kan vara svåra att hantera, där utbildning och 

förberedelse visats vara för liten (Charalambous & Kaite, 2013; Yildiz & Akansel, 2011; 

Cunningham et al., 2006; Allchin, 2006). Handledning har stor betydelse för studenters utveckling 

och upplevelse av sin kliniska utbildning (McClure & Black, 2013; Watson, 1999). För att studenter 

skall kunna möta patienter i krissituationer eller tillgodose deras behov är det värdefullt att belysa hur 

studenter uppfattar erfarenheter och handledning vid dessa möten.

Syfte

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskestudenter uppfattning av mötet med palliativa 

patienter under klinisk utbildning (VFU). Vidare var syftet att studera studenternas uppfattningar av 

handledning och stöd vid dessa patientmöten.  
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METOD

Design

En kvalitativ design utgår från att undersöka och få en förståelse för personers uppfattningar och 

erfarenheter. Denna forskningsdesign används för att undersöka mänskliga fenomen genom att 

beskriva upplevelser, uppfattningar(Polit & Beck, 2010). Därför valdes en kvalitativ design till denna 

studie då syftet var att undersöka uppfattningar av att möta palliativa patienter med cancer samt den 

handledning studenterna uppfattar sig fått. Enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2008) är målet med 

kvalitativ forskning även att hitta likheter, skillnader och mönster i beskrivningarna av det fenomen 

som studeras (Granskär och Höglund-Nielsen, 2008).

Urval

Under höstterminen 2013 genomfördes ett strategiskt urval. De som initialt inkluderades i urvalet var 

sjuksköterskestudenter som haft klinisk utbildning på hematolog- eller onkologavdelning i termin tre 

på sjuksköterskeutbildningen på ett universitet i Mellansverige. Exklusionskriterier var de studenter 

som avbrutit studier på sjuksköterskeprogrammet eller tagit examen. Antalet studenter som uppfyllde 

kriterierna var 61 studenter, varav tre tackade ja till deltagande i studien. Dock var en av studenterna 

tvungen att avböja vid byte av datum för intervju.  För att uppnå de fem studenter som var det minsta 

antalet personer som behövdes för att genomföra studien valdes att ändra inklusionskriterierna något. 

De studenter som haft VFU på Hospice eller en palliativ vårdavdelning lades till i urvalet med samma 

exklusionskriterier som tidigare. Ytterligare 21 studenter tillfrågades varav två personer kunde delta i 

intervjun. Då det fortfarande var för få deltagare ändrades urvalsmetoden till ett bekvämlighetsurval. 

Studenter som författarna kunde kontakta via sociala medier eller per telefon valdes utifrån de 82 

studenter som ingick i det strategiska urvalet. 

Datainsamlingsmetod

För att studera upplevelserna hos studenterna genomfördes två fokusgruppintervjuer. Målet var minst 

fem studenter per grupp (Polit & Beck, 2010) och minst två intervjuer. Den första gruppintervjun 

hölls med fem studenter, den andra med tre studenter, varav fem befann sig i sista terminen och två i 

mitten av sjuksköterskeprogrammet. Intervjun spelades in och var semi-strukturerad med en 

intervjuguide (Polit & Beck, 2010) och tillkommande följdfrågor. Intervjuguiden (se Bilaga 2) 
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skapades av författarna till denna studie med nio frågor angående uppfattningar kring studenternas 

möten med palliativa patienter och uppfattning av handledning i dessa möten under sina kliniska 

utbildningar.

Tillvägagångssätt

Tillfrågan och kontakt med studenterna

Kontakt togs med kursadministratören på sjuksköterskeprogrammet för att ta reda på vilka studenter 

som haft klinisk utbildning på hematolog- eller onkologavdelning i termin tre på 

sjuksköterskeprogrammet, samt för att få samtliga sjuksköterskestudenters mejladress vid 

universitetet. Vidare kontaktades de studenter som haft klinisk utbildning på sådan avdelning och 

fortfarande studerade på programmet. Ett mejl med ett informationsbrev (se Bilaga 1) skickades ut 

28:e oktober 2013, två veckor innan avsatt datum och med två datum som studenterna kunde välja 

mellan. Totalt svarade tre studenter på tillfrågan, då fokusgruppsintervjun krävde minst fem deltagare 

skickades ytterligare tre mejl samma vecka till samtliga med samma innehåll som första mejlet. I 

samråd med handledare togs beslutet att tre personer var för få för att genomföra en 

fokusgruppsintervju, och då inga fler studenter svarade att de kunde delta valdes att försöka byta 

datum på intervjun. Dock ledde det till att en av de deltagarna som redan tackat ja ej kunde delta. 

Trots byte av datum till en vecka senare än ursprungligt tillfälle, tillkom inga fler deltagare. Nytt 

ställningstagande till urval togs och vidare kontaktades kursadministratören återigen, denna gång 

angående studenter som haft VFU på Hospice eller liknande palliativa avdelningar under 

sjuksköterskeprogrammet. Ett mejl skickades ut, den 13e november 2013, till dessa studenter och en 

student tackade ja till deltagande. Då det återigen fattades två studenter för att genomföra en 

fokusgruppsintervju kontaktades studenter personligen av författarna. Då flertalet av studenterna 

befann sig i samma termin som författarna till denna studie tillfrågades de via sociala medier och per 

telefon. Två studenter tackade ja och en fokusgruppsintervju med fem respondenter hölls. Då 

ambitionen med studien var att två fokusgruppsintervjuer, kontaktades studenterna ytterligare en 

gång via sociala medier och telefon. Denna gång tackade fem studenter ja varav två avböjde 

deltagande samma dag som intervjun skulle hållas, vilket ledde till att den intervjun enbart innehöll 

tre deltagare. 
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Intervju, bearbetning och analys 

Intervjuerna tog plats på eftermiddagen i samma förbokade grupprum på universitetets lokaler, 

grupprummet var ett litet avskilt rum, utan fönster, där intervjuarna satt vid ena änden av bordet och 

de fem respektive tre studenterna satt runt om. Alla deltagare kom i tid till sitt intervjutillfälle och 

första intervjun tog 33 minuter, den andra 28 minuter och båda spelades in efter muntligt samtycke 

från studenterna. För inspelning av intervjun användes en mobiltelefon och en surfplatta som 

placerades i mitten av bordet. Intervjun inleddes med att välkomna respondenterna och en kort 

beskrivning av syftet med intervjun. Båda författarna till studien deltog under intervjuerna. En hade 

huvudansvaret för att följa intervjuguiden (se Bilaga 2) och inspelning men båda ställde följdfrågor 

till respondenternas svar. Vid tystnad under intervjuerna lämnade intervjuarna betänketid till 

respondenterna, innan nästa fråga ställdes. Analysen gjordes enligt Granheim och Lundmans (2003) 

metod efter det att transkribering av inspelat material skett. 

Forskningsetiska överväganden 

Inom forskning som involverar människor bör försökspersonerna alltid skyddas mot risken att 

drabbas fysisk, psykisk eller kränkning av sin integritet (Stridsberg, 2013).

Ett informationsbrev (se Bilaga 1) delades ut till varje deltagare där författarna informerade skriftligt 

om forskningens syfte och dess användningsområden.  

Deltagandet i denna forskning var frivillig där alla hade rätt att avbryta när som helst under studiens 

gång. Studenterna fick information om att tystnadsplikt gäller, och att inte bryta den tystnadsplikt 

som de skrivit under på avdelningarna det varit på. Utlämnad information och uppgifter om 

inblandade utnyttjas endast i forskningsändamål (SFS, 1998:204).

Personuppgifter om sig själva som varje deltagare har lämnat behandlades konfidentiellt och 

försvarades på ett säkert sätt så att ingen obehörig kunde ta del av dem. Likaså inspelningarna av 

intervjuerna behandlades konfidentiellt då båda inspelningar kasserades efter genomförd analys.

Under själva insamlingen av data genomfördes två fokusgruppintervjuer där varje intervjuad fick 

information om hur intervjun skulle gå till och gav ett muntligt samtycke till deltagande i studien 

samt inspelning av intervjun. Intervjuarnas förhållningssätt var respektfullt och icke dömande så att 

personen inte skulle känna sig tvingade till att svara på ett visst sätt (Codex, 2013) 
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Bearbetning och analys 

Bearbetning av det inhämtade materialet från fokusgruppsintervjun transkriberades, det vill säga att 

den inspelade intervjun skrevs ned på ett dokument ordagrant, för att sedan analyseras enligt 

Granheim och Lundmans metod för innehållsanalys av intervjuer. De transkriberade meningarna 

lästes ett flertal gånger tillsammans av båda författarna för att sedan delas upp i meningsenheter, 

dessa enheter gjordes mer lätthanterlig och förkortades till kondenserade meningar och koder se 

Tabell 1. Dessa koder delades därefter in i subkategorier, kategorier och teman utifrån en jämförelse 

av deras likheter och skillnader, se Tabell 2 (Granheim & Lundman, 2003). Indelningen i kategorier 

gjordes genom kartläggning av de olika koderna till subkategorierna och sedan subkategorier till 

kategorier.  Dessa kategorier tycktes senare falla in under två teman. En del av kodningen var svår att 

kategorisera då flera subkategorier tycktes passa samma kod. Lösningen var att den subkategorin som 

ansågs vara mest passande valdes.

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys av transkriberat material.  

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet

Kod Subkategori Kategori Tema

”Ja jag är bra på att 
stänga av vid sådana 
situationer, det klart 
att man blir berörd, 
jag blev berörd av att 
hon mådde så dåligt 
får jag hade ändå 
börjat då lära känna 
henne lite gran så, 
ehm men jag brukar 
stänga av så att jag 
kan vara där 
närvarande”

Studenten 
stänger av 
känslorna för att 
kunna vara 
närvarande

Stänger av 
känslor

Hantering av 
känslor

Känslor under 
klinisk 
utbildning 
med palliativa 
patienter

Uppfattning av 
vård av palliativa 
patienter
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RESULTAT

De två separata fokusgruppsintervjuerna gav en upplysning och om att kliniskutbildning med 

palliativa patienter eller patienter med cancer lämnar olika uppfattningar hos respondenterna. 

Handledningen uppfattades som viktig, något som ansågs önskvärt av respondenterna var reflektion 

med handledaren. Nedan kommer resultatet presenteras utifrån kategorierna som framkom i 

innehållsanalysen

Tabell 2. Översikt över teman och kategorier samt subkategorier.

Teman Kategorier
Uppfattningen av vård av 
palliativa patienter

Uppfattning av möten och bemötande av palliativa patienterUppfattningen av vård av 
palliativa patienter

Känslor i mötet med palliativa patienter 

Uppfattningen av vård av 
palliativa patienter

Erfarenhet och förförståelse av palliativ vård, cancer och döden

Uppfattningen av vård av 
palliativa patienter

Studenternas ansvar och insats under VFU i palliativ vård

Uppfattningen av den erhållna 
handledningen

Uppfattning av handledning på VFU i palliativ vård

Uppfattning av möten och bemötande av palliativa patienter

När respondenterna genomförde sin kliniska utbildning på avdelningar där det vårdades palliativa 

patienter eller patienter med cancer upplevdes situationen annorlunda, jämfört med en avdelning med 

icke palliativa patienter. Orden som svår, jobbig, dyster samt stelt framkom när de skulle beskriva 

mötet och vården av patienter under palliativ vård eller med en cancerdiagnos. Att använda sig av 

fingertoppskänsla ansågs som ett måste vid mötet av palliativa patienter och respondenterna kände ett 
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behov att vara lyhörda och tänka på vad de sa och gjorde inför patienten. En av respondenterna 

berättar

“Tycker att det var mest sorgligt liksom för många. Jag tycker att när jag gick sista dagen då 

var det så här då andades man ut/../ bara sorgligt att man kände för dem man hade vårdat 

liksom en sorglig situation för alla sjuka faktiskt”. 

Respondenten ansåg att en genomgående känsla genom den kliniska utbildningen var sorg för 

patienterna hen vårdade, känslan varade hela respondentens VFU och försvann när hen slutat. 

De intervjuade respondenterna upplevde svårigheter då de mötte patienter med cancer eller under 

palliativ vård i början av sina kliniska utbildningar, vilket senare försvann i takt med att de vårdade 

dessa patienter. Respondenterna menade att ju längre man hade gått sin VFU desto naturligare blev 

det att vårda dessa patientgrupper “det var nog lite ovant till en början/../ jag tycker att det släppte 

fort och man vande sig vid att möta patienterna precis som dom andra i personalen gjorde.. alltså 

som vanliga människor liksom/../“. Respondenten beskriver att den ovana känslan försvann och var 

inte kvar hela VFU tillfället. Vidare beskriver ytterligare en respondent att känslan av ovana försvann 

efter ett tag på hens kliniska utbildning “när man var där så gick det ju ganska fort … det blev inte 

döende patienter utan det blev patienter man vårdade bara/../”. Andra respondenter tyckte inte att 

det var någon skillnad mellan att vårda palliativa och icke palliativa patienter “väldigt olika jag vet 

inte om jag kan liksom säga att det var nåt eller en annorlunda upplevelse mot att möta icke 

palliativa patienter... man är ju inte mer än människa liksom”. Respondenten uppfattade inte mötet 

med palliativa patienter som något ovanligt utan ansåg att alla var bara människor i grunden som hen 

skulle vårda. De av respondenterna som vårdat både barn och vuxna tyckte att det var svårare att 

möta barn och unga patienter i livet slutskede eller med en cancerdiagnos än att möta äldre i samma 

situation. Detta på grund av att patienterna var närmare patienten i åldern eller att de identifierade 

patienterna med någon annan i sin egen omgivning.  Några av de respondenterna som inte vårdat 

barn med cancer eller i palliativ skede, trodde att det skulle vara en svårare situation att hantera. 

Det visade sig att respondenterna som var med vid beslutsfattande om övergång till palliativ vård 

upplevde att patienter inte alltid reagerade på samma sätt. En respondent berättade att patienten tog 

emot beskedet om att övergå till palliativ vård med en lugn inställning i början för att senare övergå 

till en sekundär reaktion. Detta chockerade respondenten då hen inte var beredd på reaktionen som 

kom och visste inte hur personen skulle reagera. 
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Vissa respondenter kände mer för vissa patienter då de hade fått en bättre kontakt med de än med 

andra patienter. Att hamna i nära relation med patienter bidrog enligt respondenterna till att hamna i 

djupa samtal med patienter där de var tvungna att bemöta existentiella frågor. Detta beskrevs senare 

som värdefulla situationer och utmaningar som de var tacksamma över. Att hamna på en sådan 

avdelning där svåra möten med palliativa patienter och cancervård uppstod upplevdes för många, 

trots den sorgliga sidan, som en lärorik erfarenhet att ta med sig i framtida arbetslivet. En respondent 

beskriver “Det har varit lärorikt man har ju lärt sig mycket om bemötande och fått en ny syn på 

omvårdnad /../ det är en viktig del, de här patienterna kommer säkert att finnas på de flesta 

avdelningarna”. Respondenten ansåg det vara en lärorik upplevelse som kommer att vara användbar 

i det framtida yrket. 

Respondenter som ansvarade för palliativa patienter kände ett ständigt behov att vara väl förberedda 

inför mötet med både patienten och närstående om eventuella frågor som kunde uppstå under vården. 

Respondenter prioriterade dessa patienter framför resterande patienter och förberedde sig med en 

kontinuerlig uppdatering om patientens situation och behandlingar. Det framkom även att 

respondenterna kände osäkerhet inför att inte veta vad och hur de skulle informera patienten och 

närstående om sin framtida vård. Denna osäkerhet bidrog till att de ville vara ett steg före och veta 

om allt som skulle ske patienten även efter dödsfall. 

Känslor i mötet med palliativa patienter

Respondenternas upplevde känslor av obekvämhet och svårighet i samband med VFU på de olika 

avdelningarna med palliativa eller cancerpatienter, att det var en svår känsla att patientens liv kunde 

ta slut när som helst. Respondenterna förklarade att de initialt hade svårighet att acceptera den 

palliativa diagnosen hos patienterna, att de ville fortsätta kämpa och bota patienten. En respondent 

beskriver

“Ja men det har väl hänt /../att de liksom beslutar att, ‘nej men nu räcker det’ även fast man 

själv kanske känner i början ‘nej men man kanske ska ha någonting mer’ så får man ju 

någonstans acceptera att någon gång måste det ändå ta slut”.

 Beslutet om inga fortsatta behandlingar påverkade respondenten då hen kände att det borde finnas 

något mer att göra för patienten. Denna känsla försvann så småningom då respondenten insåg att alla 

kommer att dö, och att det måste finnas ett slut på behandlingen. Trots den initiala negativa 
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inställningen kunde respondenterna ändå förklara att de senare kände en slags befrielse för 

patienterna i det beslutet och även när patienterna senare avled, att det då var en positiv känsla då de 

vetat att patienten lidit och nu slipper detta. 

Det framkom i de två separata intervjuerna att respondenterna inte ansåg att de kände lika inför alla 

patienter, en respondent berättar “Nej man är ju människa själv också och känner mer för vissa och 

mindre för andra och det kan man inte komma ifrån. Det är klart att vissa personer drabbar en mer 

rent känslomässigt /../”. En annan respondent beskriver “jag har känt att jag kanske connectar mer 

med andra personer så och då blir det det som gör att jag kanske känner mer för någon person” 

Respondenterna upplevde att det var relationen till patienterna som avgjorde känslorna kring 

patienterna och menade att de inte kände lika för alla patienter. Vissa patienter berörde mer och fick 

respondenterna att känna mer sorg. Vissa av respondenterna hanterade dessa känslor genom att 

spendera mer tid inne hos de patienter de kände starkast för, de patienterna som berörde dem mest. 

En av respondenterna förklarar att hen hanterade situationerna genom att stänga av sina känslor för 

att kunna vara närvarande vid patienten. 

Erfarenhet och förförståelse av palliativ vård, cancer och döden

Det skiljde mellan de olika erfarenheterna som respondenterna hade inför den kliniska utbildningen 

med palliativa patienter. När respondenterna fick frågan om dem innan sin utbildning varit med om 

någon anhörigs död eller varit i kontakt med döden eller cancer, svarade respondenterna olika. En 

student hade precis innan kliniska utbildningen haft en anhörig som avlidit i cancer och förklarade att  

detta lämnat en slags rädsla inför att vårda patienter med denna sjukdom “innan jag hade min 

praktik/../ en anhörig som gick bort i cancer och jag var jätterädd för hur jag skulle bemöta de här 

cancerpatienterna”. En annan respondent förklarade att hen hade stor erfarenhet av cancer och 

många närstående som gått bort i cancer men även dem som överlevt, detta hade inte haft någon 

påverkan vid möten av patienter med cancer eller palliativa patienter. För de av respondenterna som 

inte hade någon tidigare erfarenhet av palliativ vård kunde detta medföra svårigheter, en respondent 

beskriver att “det är svårt som student om man inte har träffat så många, så det är svårt att kanske 

agera optimalt /.../ man blir lite Bambi på hal is liksom”. Ovanan i att möta palliativa patienter 

gjorde att respondenten kände att det var svårt att hantera situationen. 
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Vidare förklarar respondenterna att utbildningen har påverkat de något i hanteringen och 

förberedelserna inför de olika kliniska utbildningarna. Respondenterna beskriver att de saknar 

utbildning angående förberedelser inför möten med palliativa patienter, och dess närstående. 

Respondenterna önskade råd och kunskap angående möten och bemötande av palliativa patienter. En 

av respondenterna beskriver om en dokumentärfilm som hen sett under sin utbildning och att just 

denna film har påverkat omvårdnaden av de palliativa patienterna, respondenten säger:

“Jag kommer ihåg att vi fick se en film en dokumentär om Hospice /../ då fick jag chocken jag 

grät /.../ på något sätt så upplever jag det som det var mitt eldprov /.../ då hade jag på något 

sätt bearbetat genom dem här personerna, så när jag väl kom dit då hade jag redan det, 

redan gråtit lite eller kommit i kontakt med dem där känslorna /.../”

Respondenten bearbetade sina känslor kring palliativ vård i samband med utbildning och innan hen 

träffat de patienter hen senare vårdade.

Bilden av cancer ändrades för vissa av respondenterna under dessa verksamhetsförlagda utbildningar, 

en av respondenterna ansåg att deras bild gått från att cancer var lika med död till att inse att det 

faktiskt var något som vissa patienter överlevde. Likaså förändrades bilden för en annan av 

respondenterna som sade “/../jag fick lite insikt då om att alla kan få cancer och att det är ganska 

vanligt/../” Bilden ändrades från att vara att det bara drabbar äldre till att det kan drabba vem som 

helst. 

Studenternas ansvar och insats under VFU i palliativ vård

Respondenternas roll under klinisk utbildning var ett tema som återkom under de två 

fokusgruppsintervjuerna. Respondenterna menade att de försökte göra sitt bästa med de redskapen de 

hade just då. Det rådde en viss osäkerhet bland respondenterna när de skulle ta kontakt med 

närstående och patienter, vilket en respondent beskrev så här 

“Ibland kan det kännas som att man är ute på lite djupt vatten/../speciellt när det kommer till 

som vi har varit inne på anhörigkontakt och existentiella frågor/../det är svårt att närma sig 

det som tillfällig individ utan pondus liksom man kommer där student och gör liksom på 

något sätt anspråk på döende människors privata sfär så”
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Uppfattningen var att man som student inte har så stor makt eller specifik roll i patienternas vård, de 

ansågs vara mer tillfälliga och detta gjorde det svårare att vårda patienter. 

Respondenter upplevde många gånger att osäkerheten de kände inför möten med patienter var 

kopplade till deras brist på erfarenhet och kunskap då de tidigare inte var vana vid att bemöta 

patienter i livet slutskede eller med en cancerdiagnos. Många av respondenterna upplevde att de hade 

en fördel jämfört med den vanliga personalen då de hade mer tid att ägna åt patienten just för att de 

var studenter. De använde sig av olika strategier för att kunna bemöta palliativa patienter eller 

patienter med cancerdiagnos under sina kliniska utbildningar. Respondenterna förklarade att de var 

vana vid att prata med patienten om framtida planer 

“För man är ju ändå van att prata så här ‘ja men vad ska du göra när du kommer härifrån’ 

eller liksom att man har en lite mera framtids prat och det har man ju kanske inte riktigt med 

de här patienterna på det sättet”.

Strategierna ändrades då respondenten inte längre kunde prata med patienten om en framtid som inte 

fanns, då sjukdomen inte längre gick att bota. De intervjuade respondenterna menade att de var 

tvungna att ändra riktningen på samtalet med patienters och fokusera på det som hände just då eller 

tidigare positiva händelser som en respondent sa “man kan ju prata mycket om vad som..vad 

personen har gjort i sitt liv eller vad man har tyckt om åh vad som hänt “ Att prata om dåtiden och 

patientens liv var något som tycktes fungera vid bemötande av palliativa patienter. Det underströks 

även hur svårt det var att bemöta patienter som var ledsna eller i brist på motivation. Inför detta 

använde respondenterna ytterligare strategier som uppmuntrade patienterna att komma tillbaks till 

verkligheten och från negativa tankar. 

Uppfattning av handledning på VFU i palliativ vård

När respondenterna blev tillfrågade hur de uppfattade att handledningen hade varit på de olika 

avdelningarna där det mött palliativa patienter beskrevs brister i den handledning de hade fått. En 

respondent förklarar det som att det bara var vanlig handledning och inget extra utrymme för 

reflektion kring hur respondenten upplevde de olika situationerna. Samtal och reflektion var något 

som respondenterna saknade från sina handledare på avdelningarna. 
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“Kommer ihåg i termin tre så hade jag en patient som var, det var med i dödsögonblicket, det 

gick också väldigt fort, det pratar vi ingenting om och den handledningen var ju.. var man lite 

missnöjd med..jag bad aldrig om det heller men det är kul att bli frågad”

Respondenten menade att hen inte blev tillfrågad angående reflektion över en patients död och ansåg 

sig vara missnöjd med att ej bli tillfrågad. 

Handledarna uppfattades som mycket stressade och att de inte hade någon tid över till reflektion, men 

uppfattades ändå som att om respondenterna hade frågat efter ett samtal med handledarna så hade de 

hittat tid för det. Dock upplevde respondenterna det som en del i handledningen som de saknade, och 

tyckte att handledarna borde kunna bjuda in till reflektion istället för att respondenterna skulle fråga 

efter det. 

En respondent beskriver att “ jo men så tycker jag också.. Men alltså det är ju väldigt individuellt hur 

man är./.../ de kanske borde känna efter och fråga om det är någonting/.../”. Handledaren ansågs 

behöva ha en individuell syn på studenters behov av stöd menade respondenten. 

Det var inte alla respondenter som ansåg att det hade varit i behov av reflektion och samtal med 

handledaren, 

“jag vet inte men jag kände väl aldrig att jag mådde dåligt egentligen/.../alltså går de på för 

mycket så kan man känna att oj måste jag dela med mig av det nu eller ska jag känna på 

något speciellt sätt eller så där” 

 Respondenten förklarade att hen trodde det skulle locka fram känslor som hen inte kände eller 

ifrågasätta hur hen egentligen kände. Respondenterna upplevde att den rådgivande rollen hos 

handledaren brast ibland då de inte visste hur de skulle bemöta patienten vid slutskedet 

 ”det har inte varit någon direkt uppföljning … sådär någon reflektion efter att  någon 

har gått bort. Jag kan kanske sakna också lite, sen är ju det så mycket,  någonting man lär 

sig under tiden men just bemötande, hur man säger saker och vad  man säger, till framförallt 

anhöriga i ett sånt skede, eller när nån har gått bort. Det är  någonting som jag känner…Ja 

där skulle jag vilja ha lite mer handledning”

Respondenterna kände att behov av att få hjälp i vissa områden då de inte hade tillräcklig erfarenhet 

och kunskap.
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När respondenterna frågades hur de gjorde om de kände att de behövde samtala med någon eller 

reflektera över de olika situationerna delgav de att de vände sig till sina kurskamrater istället för 

handledarna. En respondent sade ”ja men det var ju snarare så att man pratade med sina 

klasskompisar än handledarna ... även fast man kunde haft alltså en tuff dag eller så, handledarna 

var ju inte där”. Vid brist på tid hos handledaren reflekterade respondenten med sina kurskamrater 

istället. 

DISKUSSION

Vård av palliativa patienter eller patienter med cancer uppfattades som en sorglig, svår, obekväm 

men lärorik upplevelse. Känslorna uppstod då respondenterna ansåg att utbildning och förberedelser 

inför möten med dessa patienter var otillräcklig. Dock framkom det att känslorna av obekvämhet och 

ovana försvann med tiden och gav de redskap inför vård av framtida palliativa patienter. Skillnaden 

på vård av palliativa patienter och icke palliativa var något som uppfattades olika. En del ansåg att 

det inte var någon skillnad, det var relationen till de olika patienterna som styrde vården och 

respondentens känslor. De flesta ansåg att de patienter de själva kunde relatera till, främst yngre 

palliativa patienter, var de som berörde mest. Den otillräckliga handledningen uppfattades bero på 

arbetsbelastade handledare, det som saknades var reflektion med handledarna, vilket gjorde att 

respondenterna samtalade och ventilerade med kurskamrater. 

Resultatdiskussion

Uppfattningen av vård av palliativa patienter

I likhet med vad respondenterna till denna studie uppfattade visar även tidigare forskning att 

studenter känner ovana, sorg och obekvämhet inför vård av palliativa patienter. Dessa känslor 

påverkar studenterna både positivt och negativt (Cunningham et al., 2006; Allchin, 2006; Sanford, 

Townsed-Rocchiccioli, Quiett & Trimm, 2011). I denna studie hade respondenterna initialt en negativ 

inställning till vården av palliativa patienter för att sedan använda erfarenheten som ett redskap för 

sitt framtida yrke. Lika som respondenterna så finner Allchin (2006) att denna erfarenhet är något 

som studenterna ser som viktigt inför framtiden, speciellt positivt är det att uppleva det innan examen 

och med stöd av handledaren (Allchin, 2006). Dock finner respondenterna i denna studie inte detta 

som en negativ erfarenhet, de förklarar att de hade svårigheter och ovana till en början men att detta 

senare var känslor som försvann med att kompetensen växte. Kanske beror detta på att flertalet, sex 
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stycken, av respondenterna påverkats av tidigare klinisk utbildning och att de befann sig i slutet av 

utbildningen. Studier av exempelvis Yildiz och Akansel (2011) fokuserar på den första kliniska 

utbildning som studenter genomför, så kanske respondenterna till denna studie inte känt sig lika 

främmande i rollen som sjuksköterskestudent och i helhet i kliniken och därför inte sett det som en 

negativ erfarenhet.  

Vissa av respondenterna beskriver att tidigare erfarenhet av döden och cancer påverkad dem olika.  

Sadala och da Silva (2009) finner att tidigare erfarenhet av döden har en positiv påverkan på 

studenterna och hjälpt dem i vården av palliativa patienter. Dock finner respondenterna till denna 

studie ingen positiv innebörd av sådan erfarenhet, utan de finner att det inte haft någon påverkan alls 

eller en negativ påverkan. Sanford och medförfattare (2011) finner precis som en av respondenterna 

att tidigare erfarenhet av en närståendes död lämnar en rädsla hos studenten inför vård av 

cancerpatienter. Att någon positiv påverkan inte kommer fram i denna studie kan bero på att alla 

respondenter inte upplevt en närståendes död, eller det att de som hade det men ej känt att det 

påverkat beskrivit att hen sett både död och överlevnad hos närstående. Däremot finner de 

respondenter som inte haft tidigare erfarenhet att deras bild av cancer förändrats efter att ha vårdat 

cancerpatienter, lika finner tidigare studier att bilden innan klinisk utbildning ej är den samma som 

efter (Sanford et al., 2011). 

Som Rainbird och medförfattare (2009) beskriver i sin studie är patienter i behov av hjälp med både 

fysisk och psykisk lidande. I denna studie lyftes framförallt den psykiska aspekten fram, då 

respondenterna många gånger bemötte patienters existentiella frågor, vilket ansågs som en svår 

situation då respondenterna inte var vana vid sådana samtal och visste inte hur eller vad som var 

lämpligast att säga till patienten. Rainbird och medförfattare (2009) menar även att kommunikationen 

mellan patient och vårdgivare är värdefullt då patienten är i behov av tydlig och fullständig 

information om sitt tillstånd. Respondenterna i denna studie finner liknande, då de kände ett behov av 

att vara uppdaterade om patienten aktuell situation och förberedda inför eventuella funderingar ifrån 

patienten eller närstående. Tidigare studier visar att känslor som smärta, sorg, rädsla, ångest beror 

främst på otillräcklig utbildning och förberedelse (Charalambous & Kaite, 2013; Sadala & da Silva, 

2009; Huang et al., 2010; Yildiz & Akansel, 2011). Likaså finner respondenterna i denna studie att 

det var bristen på erfarenhet och förberedelse som främst begränsade deras arbete och inte som 

Charalambous och Kaite (2013) beskriver en känsla av att vara utelämnade under den krävande 

vården av cancerpatienter. 
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Uppfattningen av den erhållna handledningen 

Enligt Jokelainen och medförfattare (2011) skall en handledare se till studentens personliga behov 

och de erfarenheter som studenter besitter. Respondenterna i denna studie upplevde däremot ett visst 

missnöje kring handledningen då de saknade tid för reflektion för att kunna samtala om någon 

speciell situation under sin kliniska utbildning. Jokelainen och medarbetare (2011) menar även att 

handledaren har som uppgift att leda, ge råd och stötta studenterna. Respondenterna i denna studie 

uttryckte att de ville bli tillfrågade om eventuella behov av samtal eller reflektion. Likaså kan 

respondenterna i denna studie känna då de uppskattade när handledaren frågade dem om eventuella 

funderingar och ville ha råd om hur de skulle bemöta patienterna. Tidigare studier finner att det är 

den stöttande och rådgivande rollen som uppskattas mer än den undervisande enligt studenterna 

själva (Andrews & Roberts, 2003). Handledaren bör enligt Andrews och Roberts (2003) underlätta 

utvecklingen av problemlösning och beslutfattande och hjälpa studenten att klara upp svåra 

omvårdnadssituationer. Detta är något som respondenterna behöver och saknar många gånger då de 

ställs inför komplicerade situationer med både patient och närstående ovetande om vad som skall 

göras. Att den undervisande rollen hos handledaren inte nämns så ofta kan tänkas vara för att 

respondenterna finner att ansvaret ligger hos utbildningen. Det kan även tänkas bero på att 

respondenterna känner att det är deras ansvar att vara pålästa inför klinisk utbildning och finner att 

handlarens roll är mer ledande och rådgivande än undervisande.

Metoddiskussion

Studiens trovärdighet

Lincoln och Guba beskriver (Polit & Beck, 2010) att tillförlitligheten syftar till en kvalitativ studies 

reliabilitet och huruvida resultaten skulle bli de samma om studien replikerades med samma eller 

liknande deltagare i samma eller liknande kontext (Polit & Beck, 2010). Studien anses vara 

tillförlitlig dels då tillvägagångsättet är väl beskrivet och även då författarna under studiens gång 

tillsammans diskuterat och tolkat resultat tillsammans för att minska risken för feltolkning. Det som 

kan ha påverkat tillförlitligheten är det till en början otillräckliga svaren på tillfrågan, studien tycks 

ha tagit plats i en mycket stressad tid för flertalet av studenter på sjuksköterskeprogrammet. Vid 

planeringen av studien antogs att deltagandet skulle bli tillräckligt med studenter från mitten av 

utbildningen vilket visade sig vara en felbedömning. Ambitionen till denna studie var att genomföra 

en provintervju för att prova intervjuguiden, dock var tillgången på deltagare för få för att kunna 
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genomföra en sådan intervju. Detta påverkade eventuellt studien då den första intervjun var den 

första intervjun som författarna anordnat. För framtida studier med samma ambition skulle kanske 

individuella intervjuer vara lämpligast för att uppnå rätt antal deltagare och kanske ett större djup i 

berättelserna.

Giltighet eller validiteten i en kvalitativ studie betyder dess styrka i att resultaten är sanna. Polit och 

Beck (2010) skriver att Lincoln och Guba menar att detta mäts genom två aspekter, först hur studiens 

genomförande strävar efter att trovärdighet i resultat och det andra menar Lincoln och Guba är att 

demonstrera giltigheten till läsarna (Polit & Beck, 2010). Trovärdigheten i resultatet tycks uppstå i 

och med att studieguiden bestått av bestämda frågor har chansen för att författarnas egen förförståelse 

påverkat respondenternas svar minskat. Dock önskas i efterhand att frågorna i intervjuguiden varit 

öppna frågor för att lättare få fördjupade svar. Under intervjutillfällena, främst det senare tillfället, 

tilläts tystnad efter frågorna ställdes för att respondenterna skulle få möjlighet till att utveckla och 

tänka på svaren. 

I kvalitativa studiers överförbarhet menas hur studiens resultat är eller inte är överförbart till andra 

grupper eller omgivningar (Polit & Beck, 2010).  Detta resultat bör kunna appliceras på framtida 

studenter då det belyser frågan från olika håll med personer med olika bakgrund, förutsättningar och i 

olika terminer i programmet. Troligen kan även resultatet, att klinisk utbildning med palliativa 

patienter uppfattas olika av studenter, överföras på andra universitet i andra regioner i Sverige. 

Överförbarheten minskar kanske något i samband med det få antal respondenter till denna studie, 

vidare forskning med fler antal deltagare bör få ett mer överförbart resultat. Detta på grund av att fler 

variationer i uppfattning kanske framkommer i sådana studier. 

Bias

Något som bör finnas i åtanke är minnesbias för respondenterna i studien, under ett av 

intervjutillfällena framkom att en av respondenterna hade svårt att komma ihåg en specifik situation 

när hen tillfrågades. Detta kan vara något som påverkat resultatet då flertalet av respondenterna ej 

nyligen haft VFU de avdelningar där de mött palliativa eller cancerpatienter. Möjligen kan de haft 

fler känslor och uppfattningar om intervjun skett i samband med eller snarast efter VFU tillfälle.  

Dock var tanken med fokusgruppsintervjuerna att minska risken för minnesbias då de kanske kunde 

relatera till de andra respondenternas erfarenheter.  



21

Författarnas förförståelse 

Förförståelsen inför arbetet var författarnas egen erfarenhet av VFU på hematologavdelning, vilket 

väckte frågan kring hur andra studenter upplever VFU på liknande avdelningar. Förförståelse som 

fanns innan denna studie påbörjades var att VFU på dessa avdelningar var mycket svåra för studenter 

och att det påverkade de på olika sätt.

Kliniska implikationer

Studien skulle kunna ha betydelse för programmets upplägg av utbildning i palliativ vård. Vidare har 

den även betydelse för framtida handledare då respondenterna ansåg att de hade behov av att bli 

tillfrågade om eventuella samtal och reflektion, något som de beskrev att de saknade från 

handledarna. På ett professionellt plan kan studiens resultat användas för de sjuksköterskestudenter 

som ej mött en palliativ patient för att få förförståelse inför det kommande mötet och eventuella 

känslor. Viktigast betydelse tros resultatet ha till utbildningen för att utveckla och få förståelse i hur 

studenter upplever dessa olika kliniska utbildningar. Dock behövs ytterligare forskning i ämnet. 

Fortsatt forskning skulle kunna belysa frågan kring hur handledarna på de olika avdelningarna 

upplever situationen från sin sida, hur de upplever att handleda studenter. Uppfattningen av deras 

förberedelse och utbildning inför handledarrollen. Vidare skulle forskning i studenters upplevelse av 

bemötandet av närstående till palliativa patienter vara värdefullt.  

Slutsats 

Vård av palliativa patienter uppfattas olika av sjuksköterskestudenter, det kan innebära svårigheter, 

känslor av sorg och behov av stöd från handledare. De existentiella frågorna och kontakten med 

närstående lämnar studenter med redskap och erfarenhet inför framtida yrket som sjuksköterska.  
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BILAGA 1. INFORMATIONSBREV TILL STUDENTERNA

Hej sjuksköterskestudent!

Du har under sjuksköterskeprogrammet haft verksamhetsförlagd utbildning på hematolog-, 

onkologavdelning eller palliativ avdelning och kanske är intresserad av att dela med dig av dina 

upplevelser från just denna praktik?

Vi heter Paloma Maldonado och Sofie Olsson, vi går termin 6 på sjuksköterskeprogrammet och skall 

i höst skriva vår C-uppsats om upplevelser av att möta palliativa patienter med cancer och 

handledning under dessa möten.

Datainsamlingen kommer att ske i fokusgruppsintervjuer, med cirka fem studenter från olika 

terminer. Det kommer finnas olika tillfällen och en träff kommer ta ca 1 timme och vi bjuder 

självklart på fika.

Meningen är att skapa ett samtal mellan er studenter där ni delar med er av er erfarenhet och kanske 

kan relatera till andras erfarenheter och upplevelser. Detta kommer att vara konfidentiellt och 

tystnadsplikt gäller angående berörda patienter och det som diskuteras.

Inget som sägs kommer att kunna härledas tillbaka till dig som person i den färdiga uppsatsen.

Är du intresserad så hör av dig till oss omgående på e-post:  

sofie.elin.amanda@live.se eller paloma_mm@hotmail.com

Med vänliga hälsningar

Sofie Olsson och Paloma Maldonado

Handledare:

Lena Normark

univ.adj. vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Lena.Normark@pubcare.uu.se
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BILAGA 2. INTERVJUGUIDE TILL FOKUSGRUPPSINTERVJU

 Intervjuguide 

- Har ni upplevt möten med svårt sjuka patienter under er verksamhetsförlagda utbildning?

- Kan du beskriva vad som hände i en sådan situation ?

- Kan du beskriva hur det kändes/ hur du tänkte då?

- Hur anser ni att mötet med dessa patienter gick?

- Har ni tidigare erfarenhet av svår sjuka, döende eller döda?

- Berätta om hur handledningen fungerade kring denna situation?

- Hade ni någon ni kunde reflektera med om en sådan situation i praktiken?

- Berätta om din förberedelse för denna situation? visste du hur du skulle agera och/eller reagera

- Finns det något mer du vill tillägga kring ämnet? 
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