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välbefinnande.   

Patienter med cancer har behov av individuellt stöd i samband med den förändring av 
livssituationen som ett cancer besked innebär. Vårdpersonalen tillbringar en stor del av 
sin arbetstid tillsammans med patienten och bör därför vara medveten om vilka 
beteenden som patienten identifierar som ett bra bemötande. Studiens syfte var att 
beskriva cancerdiagnostiserade patienters upplevelse av vårdpersonalens bemötande och 
dess betydelse för patientens välbefinnande. Metoden för denna uppsats var en 
litteraturstudie. Litteratursökningen gjordes i databaserna CINAHL och Medline och 
resulterade i 10 vetenskapliga artiklar. Dessa har bearbetats och granskats för att 
identifiera vetenskaplighet samt relevans i förhållande till studiens syfte. Studiens 
resultat visade på fyra kategorier som beskriver patientens upplevelse av 
vårdpersonalens bemötande; Upplevelsen av att bli bemött som en unik individ, 
Upplevelsen av ett professionellt bemötande, Upplevelsen av en äkta relation med 
vårdpersonal samt Upplevelsen av bemötandets betydelse för välbefinnande. Resultatet 
visade att cancerpatientens upplevelser av vårdpersonalens bemötande som respektfullt, 
professionellt och genuint, hade betydelse för känslan av välbefinnande. 
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INTRODUKTION 
Denna litteraturstudie syftar till att beskriva cancerdiagnostiserade patienters upplevelse 
av vårdpersonalens bemötande och dess betydelse för patientens välbefinnande. 
Begreppen bemötande och välbefinnande definieras i introduktionen, vidare belyses 
cancerpatient. Introduktionen avslutas med en redogörelse av Travelbees 
omvårdnadsteori.   

BEMÖTANDE 
Berg (2002) beskriver i sin avhandling betydelsen av sjuksköterskans medvetenhet om 
sig själv i bemötandet av patienten. Hon skiljer på en aktiv och en passiv sjuksköterska, 
och menar att ett aktivt förhållningssätt bl.a. innebär att vara initiativtagande och 
lyssnande. Ett passivt förhållningssätt innebär att inte ta initiativ eller undvika kontakt.  
Förhållningssättet kan även vara reflekterat eller distanserat. Det reflekterande 
förhållningssättet innebär att sjuksköterskan bekräftar patienten och därmed etablerar en 
fortsatt kontakt, medan ett distanserat förhållningssätt betyder att sjuksköterskan tar 
avstånd både intellektuellt och känslomässigt i sitt bemötande. Bergs forskning tyder på 
att ett aktivt reflekterande förhållningssätt kan leda till att patienten upplever ett bra 
bemötande från vårdpersonalen.   

Bemötande kan också beskrivas genom Travelbees (2001) teori om människa-till-
människa-relation. Detta är en relation som inte kan uppnås så länge ”patient” och 
”sjuksköterska” identifierar sig i roller, utan personerna bör se varandra som unika 
människor för att ett äkta möte skall kunna ske. Hur uppstår då en sådan relation? Inte 
av sig själv, menar Travelbee. Sjuksköterskan bör hela tiden vara medveten om sig 
själv, vad hon gör, tänker, känner och erfar. Travelbee menar att relationen och ett äkta 
bemötande först kan ske efter att sjuksköterskan och den hon/han vårdar har gått 
igenom fyra faser; det inledande mötet, framväxt av identiteter, empati och slutligen 
sympati och medkänsla. Huvudkännetecknet av en människa-till-människa-relation i 
omvårdnaden är att den sjuke får sina behov tillgodosedda. Detta sker genom en rad 
olika händelser och interaktioner mellan sjuksköterska och patient. Interaktion syftar till 
all kontakt där två individer utövar ömsesidigt inflytande på varandra och 
kommunicerar verbalt och/eller ickeverbalt. Sjuksköterskan sam-handlar med den sjuke 
när hon/han ger fysisk omvårdnad, ger hälsofrämjande undervisning eller tillrättalägger 
den sjukes aktiviteter.   

Professionalism innebär enligt Eriksson (2000) dels motsatsen till amatörmässighet, 
dels en yrkesverksamhet som är nyttig för samhället och som kräver specialiserad 
utbildning byggd på vetenskaplig kunskap. Några exempel på krav som ställs är att 
vårdverksamheten skall grunda sig på vetenskaplig kunskap, vårdutövaren skall sträva 
efter att ge en högklassig vård, samt att vårdutövaren har ett personligt ansvar och 
vårdverksamheten styrs av en etisk kod. Författarna menar att bemötandet bör grunda 
sig på denna tanke om professionalism.   
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VÄLBEFINNANDE 
Världshälsoorganisationens definition från 1958 av hälsa lyder: “Health is defined in 
WHO's Constitution as a state of complete physical, mental and social well-being and 
not merely the absence of disease or infirmity.” (WHO, 1958). Enligt Eriksson (2000) 
är varje människa är unik. Alla är olika, både till sättet, tänkandet och tron. För att 
hjälpa patienten att känna välbefinnande är det av betydelse att se människan som en 
helhet, bestående av kropp, själ och ande. Hälsa och välbefinnande upplevs vid frånvaro 
av negativt påverkande faktorer. Travelbee (2001) framhåller att upplevelsen av 
välbefinnande är subjektivt. En diagnos på en dödlig sjukdom behöver inte innebära 
frånvaro av välbefinnande, en person som diagnostiserats som frisk uppleva frånvaro av 
välbefinnande och hälsa.   

Patientens upplevelse av sin sjukdomssituation kan beskrivas utifrån Antonovsky 
(1996) modell KASAM, som står för känsla av sammanhang och har betydelse för hälsa 
och välbefinnande. För att uppnå en känsla av sammanhang krävs förståelse för olika 
situationer. Det är av betydelse för patienten att tro att hon/han kan hantera 
situationerna och tycka att det är meningsfullt att försöka hantera dem. Med hög känsla 
av sammanhang menar Antonovsky att patienten upplever kontroll av situationen. 
Upplevelsen av sjukdomssituationer kan enligt KASAM-modellen vara individuell 
beroende på om patienten upplever en känsla av sammanhang eller inte. Det är troligt 
att vårdpersonalen genom bemötandet kan hjälpa patienten att uppnå en känsla av 
sammanhang och därmed bidra till ett ökat välbefinnande.   

I Radwin, Farquhar, Knowles och Virchik (2005) studie beskriver patienterna 
bemötandets betydelse för tillfrisknandet. I en studie av Wallace och Appleton (1995) 
studerades betydelsen av omvårdnad för att främja välbefinnande hos patienten. En 
sjuksköterska som främjar välbefinnande bemöter patienten genom att se hela 
människan som en unik individ. För att främja välbefinnande i omvårdnaden krävs att 
vårdpersonalen tänker igenom vad hjälpande innebär, samt vad som karaktäriserar 
välbefinnande.  

CANCERPATIENT 
Travelbee (2001) definierar begreppet ”patient” som en abstrakt generalisering som 
underminerar den sjukes individualitet. Travelbee som är starkt kritisk till begreppet, 
menar att det kan bidra till stereotypa roller mellan vårdpersonal och patient. Vidare 
anger hon riktlinjer för att uppskatta en patients omvårdnadsbehov. Dessa riktlinjer 
beskrivs som att en person söker hjälp p.g.a. att hon/han upplever ett problem. 
Travelbee framhåller vidare att mellanmänskliga relationer kan påverka patientens 
attityd till sitt eget lidande, och kan därmed hjälpa individen att bemästra både lidande 
och sjukdom bättre.   

Patienter i Howell, Fitch och Caldwell (2002) studie beskrev sjuksköterskor som deras 
primära källa till stöd, och i en del situationer deras enda källa till stöd i livssituationen 
med cancer. Författarna antar att en cancerdiagnos påverkar alla aspekter i livet och 
kräver all tillgänglig personal och tänkbara resurser som finns att tillgå.   
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Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SOSFS 1982:763, 2a§) skall hälso- och sjukvården 
bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård, vilket bland annat innebär att 
”…främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen.” (a.a. 
s.119). Författarna anser att om vårdpersonalen arbetar utifrån detta, kan det ge 
cancerpatienten en möjlighet att uppleva ett bra bemötande.   

TRAVELBEES TEORI  
Travelbees teori (2001) fokuserar på det mellanmänskliga i omvårdnaden. Centrala 
begrepp i teorin är människan som individ, mening i livssituationer, mänskliga 
relationer samt kommunikation. Målet med omvårdnad är att skapa en människa-till-
människa-relation mellan sjuksköterska och patient. För att förstå vad omvårdnad 
innebär, krävs en förståelse för vad som sker i den mellanmänskliga relationen. 
Människa-till-människa-relationen kännetecknar att både sjuksköterskan och den sjuke 
uppfattar och förhåller sig till varandra som unika mänskliga individer. Detta kräver att 
de stereotypa rollerna som sjuksköterska och patient bör frångås.  Travelbee menar att 
det viktigaste syftet med omvårdnad är att den sjuke får hjälp med att finna en mening i 
olika livserfarenheter. Genom att etablera en ömsesidig, mellanmänsklig relation uppnår 
omvårdnaden sitt syfte. Det viktigaste kännetecknet av relationen är att individens 
omvårdnadsbehov tillgodoses. Genom interaktioner mellan sjuksköterska och patient 
utövas ömsesidigt inflytande och kommunikation. Vidare menar Travelbee att syftet 
med kommunikationen är att lära känna patienten för att skapa en mellanmänsklig 
relation.   

Författarna har inspirerats av Travelbees teori, och framhåller att vid bemötandet av 
cancerpatienter kan Travelbees patientbegrepp och omvårdnadsteori vara till hjälp för 
vårdpersonal att utgå ifrån.  

PROBLEMAVGRÄNSNING OCH SYFTE 
Få sjukdomar har tilldragit sig så mycket uppmärksamhet och väcker så många negativa 
känslor i oss som cancer (Rydén & Stenström, 2000). Sjukdomen har ökat kraftigt i 
Sverige de senaste decennierna. Under 2003 diagnostiserades 48 676 nya cancerfall, 
vilket är ungefär dubbelt så många som år 1970 (Nystrand, 2005). Cancer har blivit allt 
vanligare, men däremot har dödligheten minskat vilket tyder på att såväl diagnostiken 
som behandlingen har förbättrats. Författarna av denna litteraturstudie menar att det 
finns orsak att ta upp bemötandet av cancerpatienter p.g.a. sjukdomens ökade 
utbreddhet. I samband med att patienten drabbas av cancer blir det allt viktigare för 
vårdpersonalen att bli medveten om bemötandet och dess betydelse för patienten, och 
dennes upplevelse av att känna sig omhändertagen i vården (Christopher & Hegedus, 
2000). Patienter med cancer befinner sig i en svår situation och har behov av ett 
professionellt bemötande (Faulkner & Maguire, 1999). Det är en ökad risk att en patient 
som fått en cancerdiagnos utvecklar ångest eller depression om hon/han inte får stöd 
från vårdpersonalen att bearbeta diagnosen. Vidare menar Faulkner och Maguire att 
patienten upplever det som besvärande att ta upp frågor om sin sjukdomssituation. 
Därför är det av betydelse för vårdpersonal att inte hålla patienten på ett känslomässigt 
avstånd utan våga ta steget till att möta patienten där hon/han befinner sig. Då kan 
patienten uppleva en känsla av sammanhang och därmed välbefinnande, antar 
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författarna. Författarna har en förförståelse om att patienter och vårdpersonal har olika 
uppfattningar om vilka beteenden som motsvarar ett bra bemötande, samt att 
vårdpersonal tror de uppfattas på ett sätt men att patienten upplever någonting annat. 
Detta styrks av Christopher och Hegedus (2000) studie där resultatet indikerar att 
cancerpatienter och sjuksköterskor har olika uppfattningar av omvårdnaden. Därför 
menar författarna att det behövs ökad kunskap om hur patienten upplever bemötandet 
från vårdpersonal när hon/han fått diagnosen cancer. Författarnas förhoppningar är att 
denna studie kan bidra till detta.   

Syftet var att beskriva cancerdiagnostiserade patienters upplevelse av vårdpersonalens 
bemötande och dess betydelse för patientens välbefinnande.    

METOD  
Studien genomfördes som en litteraturstudie som baserades på en granskning av 
vetenskapliga artiklar. Syftet med litteraturgenomgången var att skaffa mer kunskaper 
inom intresseområdet samt att upptäcka eventuella luckor där vidare forskning krävs. 
Författarna följde Polit, Beck och Hungler (2001) åtta steg i processen att skriva en 
litteraturstudie:  

1. Nyckelord och begrepp identifierades som stämde överens med uppsatsens syfte. 
2. Potentiella referenser identifierades genom elektronisk och manuell sökning. 
3. Lovande referenser valdes ut.  
4. Referensernas relevans bedömdes i förhållande till studiens syfte, de som var  
irrelevanta förkastades. 
5. Referenserna lästes igenom och anteckningar gjordes.  
6. Referenserna organiserades. 
7. Materialet granskades.  
8. Skrivandet av litteraturstudien påbörjades.  

LITTERATURSÖKNING OCH URVAL 
Första steget i litteratursökningen var att bestämma urvalskriterier enligt följande. 
Inklusionskriterier: Artiklarna skulle vara vetenskapliga (ej review-artiklar) och inte 
äldre än fem år, d.v.s. publicerade mellan 2000-2005. Artiklarna skulle vara skrivna på 
engelska eller nordiskt språk, dock inte på finska. Vidare skulle artiklarna beskriva 
vuxna (18 år och äldre) cancerpatienters upplevelse av vårdpersonalens bemötande. I 
abstrakt eller artikelns titel skulle det framgå att artikeln kunde användas till att belysa 
studiens syfte. I databasen Medline användes följande begränsningar: human, published 
between 2000-2005. Övrig forskningslitteratur utöver artiklar, t.ex. avhandlingar skulle 
inte vara äldre än 10 år, d.v.s. publicerade mellan 1995-2005. Exklusionskriterier: 
Artiklar som var skrivna ur endast vårdpersonalens perspektiv.  

Författarnas tillvägagångssätt vid datainsamling beskrivs nedan enligt Polit et al. (2001) 
steg ett till fyra. Insamling av data skedde manuellt samt i databaser. I datainsamlingens 
första steg identifierades sökord som svarade till studiens syfte samt till 
urvalskriterierna. Sökningen skedde i databaserna CINAHL och Medline. Sökorden 
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som användes var oncologic nursing, nurse patient relation, neoplasms patients, caring, 
cancer patients, nurse attitudes, patient attitudes, perception, medical diagnosis, 
neoplasms, client attitudes samt therapeutic processes. Sökorden söktes först var och en 
för sig vilket gav ett icke överskådligt material. Därför kombinerades sökorden för att få 
en mer översiktlig mängd material (se tabell 1). Den manuella sökningen av övrig 
forskningslitteratur gjordes i Karlstads Universitetsbiblioteks sökregister, genom att 
identifiera titlar som svarade an mot problemområdet. Dessutom gick författarna 
igenom referenslistor i de artiklar som ingick i studien för att finna ytterligare relevant 
litteratur. Inga artiklar hittades vid den manuella sökningen.  
I urval ett läste författarna igenom 54 artiklars titel och abstrakt för att försäkra dess 
relevans i förhållande till studiens syfte och överensstämmelse med urvalskriterier, 
varav 42 artiklar saknade relevans och förkastades.   

I urval två delade författarna upp de 12 artiklarna mellan sig och läste noggrant igenom 
dess innehåll för att se om de stämde överens med studiens syfte. Även anteckningar 
fördes. Därefter bytte författarna artiklar och upprepade proceduren för att stärka 
studiens validitet samt objektivitet (Polit et al., 2001).   

Under urval tre kvalitetsgranskades de 12 artiklarna av författarna var för sig. 
Författarna använde sig av granskningsmall (Institution för hälsa och vård, 2005) för att 
bestämma om artiklarna var av godkänd kvalitet för att uppfylla kraven på 
vetenskaplighet. Därefter träffades författarna och diskuterade resultatet av de enskilda 
granskningarna samt artiklarnas innehåll och det bestämdes att 10 artiklar skulle ligga 
till grund för studiens resultat. De två artiklarna exkluderades p.g.a. att de inte svarade 
till urvalskriterierna.    
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Tabell 1. Presentation av sökord, databas, antal träffar och urval.  
Presentationen baseras på sökning mellan 2000 – 2005. 

Sökord Databas Antal 

Träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

 
Medline     

oncologic nursing AND nurse 

patient relation   

107 9 1 1 

(cancer patient OR neoplasms 

patients) AND nurse patient 

relation  

292 17 4 2   

 

CINAHL     

oncologic nursing AND nurse 

patient relation AND cancer 

patient  

68 11 3 2  

oncologic nursing AND 

perception  

9 2 1 1  

((caring AND cancer patient) 

OR (oncologic nursing AND 

cancer patient)) AND ((nurse 

patient relation) OR (patient 

attitudes))  

106 13 4 4 

Totalt:   54 12 10 

  

DATABEARBETNING 
Databearbetningen skedde enligt Polit et al. (2001) steg fem till åtta. Studiens resultat 
baserades på 10 vetenskapliga artiklar, varav åtta var kvalitativa och två var 
kvantitativa, se artikelmatris (Bilaga 1). Dessa delades upp mellan författarna och 
resultatet lästes igenom för att lära känna materialet. Detta gjordes genom att författarna 
bearbetade och organiserade artiklarnas resultat under kategorier baserat på dess 
innehåll, genom att stryka under och anteckna ord och meningar som svarade till syftet. 
Detta gjordes först var för sig för att stärka studiens validitet och objektivitet (Polit et 
al., 2001). Därefter träffades författarna och gjorde en gemensam analys, genom att 
diskutera och jämföra den separata analysen. Därefter sammanställdes de slutliga 
kategorierna; Upplevelsen av att bli bemött som en unik individ, Upplevelsen av ett 
professionellt bemötande, Upplevelsen av en genuin relation med vårdpersonal samt 
Upplevelsen av bemötandets betydelse för välbefinnande.  
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Författarna har efter bästa förmåga förmedlat artiklarnas och litteraturens innehåll på ett 
sanningsenligt sätt. Innehållet har diskuterats i de fall då det förekommit oenigheter för 
att undvika misstolkningar. Även översättningar i språket har diskuterats. I enlighet med 
Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden (2005) är detta förfarande etiskt 
försvarbart.   

RESULTAT 
Syftet var att beskriva cancerdiagnostiserade patienters upplevelse av vårdpersonalens 
bemötande och dess betydelse för patientens välbefinnande. I studien definierades 
vårdpersonal som all personal som har med patientens dagliga omvårdnad att göra. I de 
fall där sjuksköterskor och läkare speciellt omnämndes i litteraturen har detta lyfts fram. 
Resultatet grundade sig på en analys av 10 vetenskapliga artiklar. Författarna 
organiserade resultatet i fyra kategorier: Upplevelsen av att bli bemött som en unik 
individ, Upplevelsen av ett professionellt bemötande, Upplevelsen av en genuin relation 
med vårdpersonal samt Upplevelsen av bemötandets betydelse för välbefinnande. 
Resultatet illustrerades med utvalda citat. Författarna skapade en modell som illustrerar 
cancerpatientens upplevelse av vårdpersonalens bemötande (Figur 1).       

Figur 1. Illustration av cancerpatientens  
upplevelse av vårdpersonalens bemötande.        

                                                      

Cancerpatientens 
upplevelse av 

Att bli bemött som

 

en unik individ 

Ett professionellt 
bemötande 

Betydelse för 
välbefinnande 

En genuin relation
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UPPLEVELSEN AV ATT BLI BEMÖTT SOM EN UNIK INDIVID 
Patienter i Christopher och Hegedus (2000) studie rankade sjuksköterskans bemötande 
att behandla patienten som en individ, högst. Därefter rankades att sjuksköterskor 
respekterade patentens rättigheter. Patienter kände sig respekterade då de kände sig som 
en del av ett team som strävade mot samma mål, samt då de blev behandlade med 
värdighet som en individ med en åsikt (Burkitt Wright, Holcombe & Salmon, 2004). 
Radwin et  al. (2005) angav att intresserade sjuksköterskor visade intresse för patientens 
omvårdnad och välbefinnande, medan ointresserade sjuksköterskor fick patienterna att 
uppleva att de behandlades som ett fall eller ett föremål snarare än en person. Kvinnor 
med bröstcancer upplevde att lidandet p.g.a. vården ofta orsakades av att relationen inte 
kom till stånd, eller av patientens känslor av att inte ha blivit sedd som en unik individ 
(Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin & Eriksson, 2004). Patienter uppskattade 
sjuksköterskor som kände dem och som individualiserade omvårdnaden enligt 
patienternas förväntningar.  ”… In [my nurse’s] eyes, I was a young professional who 
was being treated for breast cancer who had her own set of special needs and 
peculiarities….” (Radwin, 2000, p.185). Patienter uttryckte ett behov av att 
sjuksköterskor skulle närvara oavsett hur mycket tid det tog, detta fick dem att känna sig 
speciella. ”…And there’s been no looking at the watch or rushing around or anything 
like that. It’s just, I feel that I’m special….” (Howell et al., 2002, p.718). Då 
sjuksköterskorna respekterade patienternas kunskaper, uttryckte patienterna att de 
inkluderades i beslutstagandet i omvårdnaden. Detta hjälpte patienterna att stå ut med 
obehagligheter som följd av behandlingen. ”I think when you provide the kind of 
nursing care that allows a partnership to be developed between patient and 
professional, there is a better outcome.” (Radwin, 2000, p.185). Mok och Chiu (2004) 
belyste bemötandet av patienter där sjuksköterskor använde ett holistiskt synsätt i 
omvårdnadsarbetet. Det holistiska synsättet lyfte fram patientens fysiska, psykosociala 
och andliga behov, samt visade medvetenhet av patientens uttalade och outtalade behov. 
Sjuksköterskornas förståelse för patienternas önskemål och val formade basen för den 
starka advokatrollen som sjuksköterskorna tog på sig. I Burkitt Wright et al. (2004) 
studie uttryckte patienterna ett behov av en relation med doktorer, där de såg varandra 
som individer.    

Sammanfattning: Patienter kände sig respekterade då de kände sig som en del av ett 
team som strävade mot samma mål, samt då de blev behandlade med värdighet som en 
individ med en åsikt. De uppskattade sjuksköterskor som kände dem och som 
individualiserade omvårdnaden enligt patienternas förväntningar. Det holistiska 
synsättet lyfte fram patientens fysiska, psykosociala och andliga behov, samt visade 
medvetenhet av patientens uttalade och outtalade behov.  

UPPLEVELSEN AV ETT PROFESSIONELLT BEMÖTANDE 
Professionalitet definierades som det som förväntades av en sjuksköterska beträffande 
kunskap, händighet och uppträdande (Radwin et al., 2005; Radwin, Alster & Rubin, 
2003). Kunniga och händiga sjuksköterskor benämndes kompetenta; ”they ’knew their 
jobs’ and ’knew what they were doing’.” (Radwin et al., 2005, p.166). De förklarade 
och informerade vad patienten kunde förvänta av operation, medicinering eller annan 
procedur. Ett professionellt uppträdande beskrevs med ord som att agera 
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förtroendeingivande, medvetet och hängivet. Ansvarstagande samt 
koordinationsförmåga reflekterade också ett professionellt bemötande. I Saares och 
Suominen (2005) studie upplevde patienterna att de fick adekvat stöd i form av 
emotionell omvårdnad samt information som passade patientens aktuella situation. ”I 
actually, got rid of my fear of death after I had talked with my breast cancer 
coordinator...” (a.a. p.48). Dessutom uppskattades konfidentialitet och att 
vårdpersonalen visade en realistisk inställning till sjukdomen. Patienterna i Radwin 
(2000) studie delade upp professionell kunskap i två olika delar; dels kunskap 
förvärvade genom erfarenheter av tidigare liknande patientfall, samt teknisk kompetens 
i form av att bemästra olika procedurer t.ex. att övervaka behandling med kemoterapi. 
Patienterna hävdade att kontinuitet i form av upprepade möten med samma 
sjuksköterska var viktigt och ledde till tillit och en känsla av trygghet. Koordination av 
omvårdnaden ledde till en känsla av tillit hos patienten. Patienterna upplevde att 
teamwork med en huvudansvarig sjuksköterska som kommunicerade omvårdnaden 
vidare till sina kollegor, besparade patienterna oro. Burkitt Wright et al. (2004) studie 
visade att patienter upplevde att det fanns olika sätt för doktorer att kommunicera sitt 
expertiskunnande. Dels genom att de visade sin händighet, utstrålade självförtroende, 
var effektiva, gav snabba svar på frågor utan att tveka, var öppna och raka, förklarade, 
samt undvek att vilseleda. Sjuksköterskornas medicinska kunskaper om cancer gjorde 
att de kunde översätta det medicinska språket till ett språk som patienterna förstod 
(Howell et al., 2002).   

Allt för mycket medicinsk kunskap och information kunde skada och orsaka patienten 
lidande, enligt patienter i Arman et al. (2004) studie. Sjuksköterskor som inte förklarade 
hur procedurer skulle genomföras rankades lågt av patienter, i en studie om bemötande i 
omvårdnaden (Christopher & Hegedus, 2000).   

Sammanfattning: Professionalitet definierades som det som förväntades av en 
sjuksköterska beträffande kunskap, händighet och uppträdande. Ett professionellt 
uppträdande beskrevs med ord som att agera förtroendeingivande, medvetet och 
hängivet. Patienterna hävdade att kontinuitet i form av upprepade möten med samma 
sjuksköterska var viktigt och ledde till tillit och en känsla av trygghet. Även 
koordination av omvårdnaden ledde till en känsla av tillit hos patienten.   

UPPLEVELSEN AV EN GENUIN RELATION MED VÅRDPERSONAL 
Relationen med sjuksköterskor gav patienterna någon de kunde lita på, och någon de 
kunde uttrycka sina innersta känslor för (Mok & Chiu, 2004). Patienter menade att de 
sjuksköterskor som utvecklade en tillitsfull relation med patienten visade förståelse för 
deras behov och lidande, samt visade omsorg genom både handling och 
förhållningssätt: ”I found that the nurses were cheerful, didn´t wear a long face all the 
time and were patient. Their attitudes were very important. Their love was visible 
through their soft voices. They took the time to listen to what I said.” (a.a. p.480). En 
annan patient uttryckte: ”…The nurse was not only a healthcare professional, she was 
also a good friend, part of the family.” (a.a. p.480). Patienter uppskattade 
sjuksköterskor som var uppmärksamma och som snabbt tog hand om deras behov 
(Radwin, 2000). Uppmärksamma sjuksköterskor tog sig tid, tog sig an uppgifter och 
fullförde dem. Kännedom om personliga detaljer om sjuksköterskornas liv, fick 
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patienterna att känna sig mer knutna till sjuksköterskorna. Det hjälpte patienterna att 
lättare kunna avslöja känsliga saker de bar inom sig. En patient uttryckte: ”There were 
personal things that I knew about [the nurse´s] life. Then too, I could speak with her 
about personal parts in my life.” (a.a. p.186). Cancerpatienter värderade de 
sjuksköterskor som hade en omsorgsfull framtoning högt. En patient uttryckte: ”It’s 
caring that you’re not in pain, caring that you’re comfortable, caring that you are 
clean, caring that you get your medications.” (a.a. p.187). Patienterna kände stöd i 
svåra situationer, de fick tröst och kände sig lugnade.  Patienterna värdesatte att bli 
ihågkomna. ”[The nurse] must treat so many patients, just to even recognize somebody 
that you haven´t seen in 6 months. She obviously cares.” (a.a. 2000, p.187). Patienterna 
i Radwin et al. (2005) studie beskrev sjuksköterskor som tillgängliga, och använde 
termer som vänlig, personlig, genuin, behaglig och varm. Omsorgsfullhet definierades 
med att visa medlidande, oro och vänlighet. Sjuksköterskors beteenden som 
omsorgsfulla beskrevs i termer som stödjande, tröstande, förstående, sensibel, hjälpsam 
och empatisk. Patienter ville ha en relation med sin doktor, där doktorn och patienten 
såg varandra som individer (Burkitt Wright et al., 2004). Detta kunde kommuniceras 
ickeverbalt genom ögonkontakt, leende, beröring och betoning av ord, eller verbalt 
genom att doktorn talade om för patienten att hon/han var speciell eller talade om annat 
än sjukdomen. Flera patienter uppskattade doktorers humor (Burkitt Wright et al., 
2004): ”It takes the pressure out of the situation.” (a.a. 2004, p.3). Stöd var viktigt för 
patienter då de skulle handskas med erfarenheter av cancersjukdomen (Howell et al., 
2002). Sjuksköterskors tillgänglighet fick patienterna att känna att oavsett vad de stötte 
på under resan med cancer, skulle sjuksköterskorna alltid vara benägna att hjälpa. 
Patienterna beskrev relationen som en spirituell samhörighet som ökade känslan av mod 
och hopp. Möjlighet till dialog eller bara sitta tyst tillsammans med en sjuksköterska 
upplevdes lugnande, behagligt och avslappnande (Kelly, Sullivan, Fawcett & Samrell, 
2004). Patienterna i Saares och Suominen (2005) studie upplevde att de mottog bästa 
tänkbara omvårdnaden: ”It felt good and safe, I´m being taken care of, I´m not 
alone….” (a.a. p.47).  

Sammanfattning: Patienter fick genom en god relation med vårdpersonal en känsla av 
optimism som resulterade i hopp om tillfriskande. Sjuksköterskor beskrevs som 
tillgängliga med termer som vänlig, personlig, genuin, behaglig och varm. 
Omsorgsfullhet definierades med att visa medlidande, oro och vänlighet. 
Sjuksköterskors beteenden som omsorgsfulla beskrevs i termer som stödjande, 
tröstande, förstående, sensibel, hjälpsam och empatisk.   

UPPLEVELSEN AV BEMÖTANDETS BETYDELSE FÖR 
VÄLBEFINNANDE 
Enligt Radwin (2000) studie resulterade omvårdnad av god kvalitet i två konsekvenser 
för patienten; en känsla av välbefinnande samt ökat mod och själsstyrka. 
Cancerpatienterna angav tydligt tre komponenter av välbefinnande: tillit, optimism och 
autenticitet. Tillit betydde att cancerpatienter kände sig trygga med att de blev 
beskyddade, att pålitlig assistans fanns tillgängligt vid behov, och att sjuksköterskorna 
var ärliga mot dem. Optimism betydde att ha en positiv inställning till behandlingen, att 
ha en god attityd, och ha ett hopp om tillfrisknande. Autenticitet betydde att ha en frihet 
att få vara sig själva och uttrycka sin sårbarhet. Känslan av välbefinnande var resultatet 
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av utmärkt omvårdnad. Uppvisande av vårdpersonalens expertiskunskaper kunde hjälpa 
patienten att känna trygghet. En patient beskrev: ”I knew [the bone marrow transplant] 
was such a risky procedure…. The nurses were so knowledgeable…. My confidence 
level was high…. This is what [the nurses] do all the time.”  (a.a. p.184). Patienterna 
kände genom relationen att de var viktiga och betydde något. Sjuksköterskors 
uppmärksamhet gjorde patienterna mindre oroliga, de funderade mindre och kände sig 
mer avslappnade. Relationen med sjuksköterskor fick patienterna att känna sig fyllda 
med ny energi, vilket hjälpte patienterna att finna mening med livet och lindrade deras 
lidande (Mok & Chiu, 2004). Möjlighet att få lätta sina känslor samt att få 
sjuksköterskors assistans vid bearbetandet av känslorna, gav patienterna en känsla av 
lugn och ro (Howell et al., 2002). Sjuksköterskor beskrevs som ett ovärderligt bidrag till 
tillfrisknande: ”My own oncology nurse has made a tremendous impact on my 
recovery.” (Radwin et al., 2005, p.167). Patienternas välbefinnande minskade då 
vårdpersonalen inte hade ett inre mod att möta patienten (Arman et al., 2004).   

DISKUSSION 
Studiens syfte var att beskriva cancerdiagnostiserade patienters upplevelse av 
vårdpersonalens bemötande och dess betydelse för patientens välbefinnande. Utifrån 
syftet fann författarna fyra framträdande kategorier: Upplevelsen av att bli bemött som 
en unik individ, Upplevelsen av ett professionellt bemötande, Upplevelsen av en genuin 
relation med vårdpersonal samt Upplevelsen av bemötandets betydelse för 
välbefinnande. Litteraturstudiens resultat belyses i resultatdiskussionen.   

RESULTATDISKUSSION 
Enligt Travelbee (2001) är varje enskild människa unik. Detta stödjer studiens resultat 
som visar betydelsen av att bli bemött som en unik individ för att patienten skall 
uppleva välbefinnande. Individualiserad omvårdnad utgår från individen med patienten i 
centrum (Eriksson, 2000). Grunden för vårdpersonalens yrkesskicklighet ligger i att 
självständigt fördjupa sin kunskap om den unika människan. Eriksson menar att en 
helhetssyn av patienten kräver att vårdpersonalen har förmåga att tillgodose patientens 
behov. Denna helhetssyn kan författarna se, överensstämmer med resultatet i studien 
som visar betydelsen av detta för att patienten skall uppleva välbefinnande. En holistisk 
människosyn där hela människan blir sedd, hjälper patienten att känna sig unik. Därmed 
kan patientens behov bli tillgodosedda. Patienter i studiens resultat rankade 
sjuksköterskans bemötande att behandla patienten som en individ, högst. Detta styrks 
även av Wallace och Appleton (1995) studie där patienter värderar att bli behandlade 
som individer.  

Studiens resultat visar att respekt från vårdpersonal upplevs av patienten som en del i ett 
bra bemötande. Patienter menade att de sjuksköterskor som utvecklade en tillitsfull 
relation med patienten visade förståelse för deras behov och lidande, samt visade 
omsorg genom både handling och förhållningssätt. Författarna menar att denna form av 
kommunikation mellan vårdpersonal och patient är betydelsefull för att kunna skapa en 
genuin relation. Författarna diskuterar studiens resultat genom Travelbees teori (2001), 
som redogör att genom interaktion mellan sjuksköterska och patient kan en god 
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kommunikation utvecklas. Författarinnan hävdar att syftet med kommunikationen är att 
lära känna patienten för att skapa en mellanmänsklig relation. Studiens resultat visar 
vidare att en genuin relation med vårdpersonal är betydelsefull för tillfrisknandet hos 
patienten. Travelbee (2001) framhåller att en äkta relation leder till förståelse och 
kontakt mellan sjuksköterska och patient. Mellanmänskliga relationer kan hjälpa 
patienten att bemästra både lidande och sjukdom bättre. Eriksson (2000) redogör för 
betydelsen av vårdrelationen för patienten, då den utgör kärnan i vården och är en 
förutsättning för en fungerande vård. Eriksson förklarar relationen mellan vårdpersonal 
och patient som ett vårdförhållande som stödjer patientens hälsoprocesser. Relationen 
bygger på ömsesidighet, där patienten får utrymme för att uttrycka sina begär, behov 
och problem. Genom en professionell vårdrelation kan patientens behov identifieras och 
därmed kan patienten utvecklas mot optimal hälsa. Buber (1995) redogör för en 
mellanmänsklig Jag-Du-relation, där båda parter handlar som likvärdiga individer i en 
ömsesidig och äkta dialog. Förutsättningen för ett äkta samtal är att acceptera och 
uppleva den andra partnerns existens och se henne/honom som unik. Buber menar att 
om ömsesidighet utvecklas, blommar den mellanmänskliga relationen i ett äkta samtal.  

Medlidande och empati ansågs av patienterna i studiens resultat, som en betydelsefull 
del av vårdpersonalens bemötande. I Travelbees teori (2001) om människa-till-
männsika-relation ingår empati som en del av ett bra bemötande. Författarinnan menar 
att empati innebär att delta i och förstå relevansen av en annan persons tankar och 
känslor, men samtidigt vara en självständig individ.  

Kunskap, koordination och kontinuitet anses som ett professionellt bemötande, enligt 
patienter i studiens resultat. För att nå syftet med omvårdnaden att hjälpa den sjuke med 
att finna mening i olika livserfarenheter, enligt Travelbee (2001), menar författarna att 
det krävs att sjuksköterskan tillämpar sin professionella kunskap och sin insikt för att 
kunna identifiera patientens omvårdnadsbehov. Därmed kan sjuksköterskan identifiera 
vilka åtgärder som skall sättas in. Enligt Eriksson (2000) innebär den professionella 
hållningen hos vårdpersonal att undvika rutin och slentrian. Varje enskilt möte med 
patienten skall ses som en unik situation. Ett bra vårdförhållande är professionellt och 
grundar sig på kunskap om de etiska kraven. Eriksson framhåller även att kontinuiteten 
i vårdförhållandet är betydande, vilket innebär att patientens hälsoprocesser ostört kan 
utvecklas mot optimal hälsa. Genom en djup och trygg relation eftersträvas optimal 
kunskap om patienten, vilket leder till god vård.   

Travelbee (2001) och Eriksson (2000) delar meningen om att en diagnos på en dödlig 
sjukdom inte behöver innebära att patienten upplever frånvaro av välbefinnande. 
Resultatet i studien visar att välbefinnande är möjligt att uppnå även vid cancersjukdom. 
Studiens resultat styrker författarnas förförståelse om att en känsla av välbefinnande hos 
patienten kräver ett bra bemötande från vårdpersonalen. Antonovsky (1996) modell 
KASAM står för en känsla av sammanhang. Författarna anser att den sjukdomssituation 
som cancerpatienter befinner sig i, kan vara svår att hantera och svår att se en mening 
med. Men då patienten erhåller ett bra bemötande, kan detta underlätta en känsla av 
sammanhang, som kan leda till välbefinnande.  

Författarna menar att litteraturstudiens resultat stärks av Hälso- och sjukvårdslagens mål 
och krav (SOSFS 1982:763, 2§): ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och 
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en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla 
människors lika värde och för den enskilda människans värdighet….” (a.a. s.119). 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen skall kraven på god vård uppfyllas genom att den skall 
(SOSFS 1982:763, 2a§):   

”…1. vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och 
behandlingen, 
2. vara lätt tillgänglig, 
3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 
4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen.” 
(a.a. s.119). Vården och behandlingen skall dessutom så långt det är möjligt utformas 
och genomföras i samråd med patienten.  

METODDISKUSSION 
Metoden som användes var en litteraturstudie och byggde på en granskning av tidigare 
forskningsresultat. Databaserna som användes var CINAHL och Medline. Det användes 
många sökord till litteratursökningen p.g.a. att de olika databaserna förklarade 
sökordens innebörd olika. I urvalet angav författarna inga kriterier för kvinnor och män, 
utan förutsåg att cancerpatienter var av bägge kön. För att stärka studiens trovärdighet 
bearbetades materialet först enskilt genom att författarna läste igenom artiklarna var för 
sig, gjorde anteckningar samt kvalitetsgranskade enligt granskningsmall (Institution för 
vård och hälsa, 2005). Även kategorier sammanställdes var för sig för att stärka studiens 
validitet och reliabilitet. Därefter träffades författarna och gjorde en gemensam analys 
av materialet samt sammanställde de slutliga kategorierna. Det visade sig att författarna 
analyserat materialet likvärdigt vilket stärkte trovärdigheten av valet av resultatets 
kategorier. Fördelen med att studien genomfördes parvis var att få två personers 
bearbetning och syn på materialets innehåll. Nackdelen var att författarna gick in i 
arbetet med en viss förförståelse om vilka beteenden hos vårdpersonal som 
cancerpatienter upplevde som ett bra bemötande, vilket sannolikt påverkade tolkningen 
av materialet och därmed även tillförlitligheten. Artiklar som inte påträffades i 
fulltextformat återfinns ej i resultatet, vilket sannolikt har påverkat resultatet. Detta kan 
ses som en svaghet i studiens genomförande. Alla artiklar var skrivna på engelska vilket 
kan ha medfört feltolkningar vid översättningen. Därför har utvalda citat använts för att 
stärka trovärdigheten och stärka textens innehåll. Författarna har efter bästa förmåga 
återgett innehållet i artiklarna på ett korrekt sätt utan att medvetet förvanska något.   

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Författarna menar att det är av betydelse för vårdpersonal att få en bättre förståelse för 
hur deras beteenden uppfattas av cancerpatienten, samt vilka beteenden som patienten 
identifierar som ett bra bemötande. Hypotesen var att patientens verklighet skiljer sig 
mot hur vårdpersonalen själva tror att de uppfattas. Självinsikt är av betydelse för att 
vårdpersonalen på bästa sätt skall kunna bemöta patienten och tillgodose hennes/hans 
individuella behov av vård och omsorg i den aktuella livssituationen. Författarna 
föreslår utökad forskning inom detta intresseområde, samt kompletterande studier av 
jämförande art där patientens och vårdpersonalens upplevelser ställs mot varandra för 



17 

att finna likheter/skillnader. Dessutom föreslås liknande studier även på andra 
patientgrupper.  
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Författare /Årtal Syfte Typ av design 
/Urval 

/Bortfall - Deltagare 
/Datainsamlingsmetod 

Huvudresultat 

Arman, M., 
Rehnsfeldt, A., 
Lindholm, L., 
Hamrin, E. & 
Eriksson, K. 
(2004). 

Att tolka och förstå 
innebörden av 
patienters upplevelser 
av lidande relaterat 
till hälsovård, sett ur 
en etisk, existentiell 
och ontologisk 
synvinkel.  

Kvalitativ, hermeneutik.  
/Urvalsmetod framgår inte.  
/16 kvinnor med bröstcancer ingick i studien.  
/Intervjuer.  

Etisk synvinkel: frånvaro av ansvar, medlidande och partnerskap 
-> hot mot god omvårdnad som syftade till att lindra lidandet.  
Existentiell synvinkel: om patienten inte sågs som en helhet med 
kropp, själ och ande -> hindrades lindrandet av lidandet.     
Ontologisk synvinkel:  
Om inte vårdgivare ansåg att deras attityd borde inkludera 
uppmuntran och medlidande, ledde det till ett hinder mot 
lindrande av lidandet hos patienten. 

Burkitt Wright, E., 
Holcombe, C. & 
Salmon, P. (2004). 

Att fastslå hur 
patienter med 
bröstcancer vill att 
deras doktorer 
kommunicerar med 
dem.   

Kvalitativ, grounded theory. 
/”Consecutive sample”. 
/39 kvinnor med bröstcancer ingick i studien. 
/Semistrukturerade intervjuer med öppna 
frågor. Utskrifterna lästes igenom för att 
identifiera kännetecken. Datamättnad 
eftersträvades. 

3 egenskaper hos doktorn som patienterna uppskattade; 
expertiskunskap, omsorg, och respekt för patienten. 

Christopher, K.A. 
& Hegedus, K. 
(2000). 

3 mål; att mäta 
cancerpatienters och 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
vårdpersonalens 
beteenden, att 
beskriva om patienter 
och sjuksköterskor är 
överens om 
upplevelsen av de 
olika beteendena, att 
identifiera de 
beteenden som 
patienter och 
sjuksköterskor inte är 
överens om.  

Kvantitativ, deskriptiv explorativ studie.  
/”Consecutive sample”. 
/44 patienter och 49 sjuksköterskor deltog i 
studien efter ett bortfall på 6 patienter och 29 
sjuksköterskor. 
/Deltagarna använde ett rankningssystem för 
att ange hur viktiga olika beteenden var för 
god omvårdnad.   

14 av 20 omvårdnads beteenden rankades lika av bägge 
grupperna. Grupperna hade samma topp fem. Av de tre sämst 
rankade beteendena var två samma i bägge grupperna. De sista 
sju beteendena var samma hos bägge grupperna, men rankade i 
olika ordning. 
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Howell, D., Fitch, 
M. & Caldwell, B. 
(2002). 

Att beskriva effekten 
av ”expert oncologic 
nursing support” 
given av en 
oberoende ”nursing 
service: interlink 
community cancer 
nurses” till patienter 
som lever ett liv med 
cancer. 

Kvalitativ, hermeneutisk fenomenologi. 
/”Purposive sample”. 
/20 personer ingick i studien.  
/Djupgående intervjuer som spelades in.  

7 huvudteman beskrev patienternas upplevelser av 
sjuksköterskor med expertiskunskaper om cancer: någon att dela 
upplevelsen av cancer med, avlastning, tid att tillmötesgå 
patientens behov, hjälp till förståelse av sjukdomen, länk till 
information och andra resurser, stabilitet och bidragande till en 
styrka att överleva. 

Kelly, A.E., 
Sullivan, P., 
Fawcett, J. & 
Samarel, N. 
(2004). 

Att jämföra 
upplevelsen av 
”Theraputic Touch, 
Quiet Time” och 
”Dialogue” mellan 
kvinnor med 
bröstcancer och en 
kontrollgrupp som 
bara får ”Quiet Time” 
och ”Dialogue”.  

Kvalitativ, experimentell med kontrollgrupp, 
grounded theory.  
/”Consecutive sample”. 
/31 personer utsattes för interventionen, men 
bara 18 personer telefonintervjuades om 
upplevelsen innan data mättnad rådde.  
/Telefonintervju med öppna frågor.  

Både experimentgruppen och kontrollgruppen besvarade de 
flesta frågorna med att interventionerna reflekterade en känsla 
av lugn, välbehag och avslappnande, samt en känsla av 
medvetenhet. 

Mok. E. & Chiu. 
P.C. (2004). 

Att utforska aspekter 
av relationen mellan 
sjuksköterska och 
patient i palliativ 
vård. 

Kvalitativ, fenomenologisk och hermeneutisk 
studie. 
/”Purposive sample”. 
/10 cancer patienter och 10 sjuksköterskor 
deltog i studien. 
/Ostrukturerade intervjuer med öppna frågor. 
Anteckningar gjordes direkt efter varje 
intervju.  

4 huvudkategorier: (1) bemötandet i vårdprocessen, (2) 
utvecklandet av en tillitsfull och nära relation. (3) Ledde till ny 
energi att bemästra situationen, samt (4) var berikande. 

Radwin, L. 
(2000). 

Att identifiera, 
beskriva och 
teoretiskt analysera 
upplevelsen av 
omvårdnad av hög 
kvalitet sett ur 
patientens perspektiv. 

Kvalitativ, grounded theory.  
/”Purposive sample”. 
/22 cancer patienter deltog i studien. 
/Semistrukturerade intervjuer med öppna 
frågor.  

8 utmärkande drag som identifierade omvårdnad av hög 
kvalitet; professionell kunskap, kontinuitet, uppmärksamhet, 
koordination, partnerskap, individualitet, rapport och att bry sig.  

 

2 konsekvenser av utmärkt omvårdnad; känsla av välbefinnande 
och ökad själsstyrka.  
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Radwin, L., 
Alster, K. & 
Rubin, K.M. 
(2003). 

Att utveckla och testa 
ett instrument som 
mäter kvalitén på 
omvårdnaden av 
cancer patienter, sett 
ur patientens 
perspektiv.   

Kvantitativ. 
/”Purposive sample”.  
/436 personer inkluderades efter ett bortfall på 
116 personer. 
/Frågeformulär. 

4 huvudkategorier identifierades som mått på bra omvårdnad: 
ansvarsfullhet, individualisering, koordination, professionalitet.  
18 underkategorier. 

Radwin, L.E., 
Farquhar, S.L., 
Knowles, M.N. & 
Virchick, B.G. 
(2005). 

Att analysera cancer 
patienters 
beskrivningar av 
sjuksköterskor och 
omvårdnaden de 
utför.   

Kvalitativ, innehållsanalys och grounded 
theory.  
/”Convenience sample”.  
/461 patienter svarade på ett frågeformulär. 
/Frågeformulär.  

3 huvudteman som återgav patientens beskrivningar av 
omvårdnaden: beundrandsvärd, omsorgsfull, professionell. 
Även konsekvenser av omvårdnaden utvärderades. 

Saares. P. & 
Suominen. T. 
(2005). 

Att beskriva 
bröstcancer patienters 
erfarenheter, coping 
resurser och 
betydelsen av 
omvårdnadens 
karaktär då de 
genomgår 
dagvårdskirurgi.  

Kvalitativ, deskriptiv.  
/”Convenience sample”. 
/8 kvinnor med bröstcancer ingick i studien. 
/Semistrukturerade intervjuer. Svaren spelades 
in och skrevs ut ordagrant. Anteckningar 
gjordes. 

Patienterna hade generellt bra upplevelser av omvårdnaden. 
Patientens egna resurser, anhörigas kunskaper samt 
känslomässigt stöd från sjuksköterskor var viktiga för patientens 
coping. 
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