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ABSTRACT

A diagnosis of cancer is a frightening experience, which one of three Swedish
citizens will receive. It seems clear that patients with cancer have unique needs for
psychosocial support. The aim of this literature study was to clarify the meaning
of the nurses supporting conversation, in the care of patients with cancer,
according to the five dimensions of psychosocial support described by Bloom
(1982). The results showed that psychosocial support was important to reduce
patients anxiety and concerns. This highlight nurses needs of knowledge in com-
munication, self awareness and empathy. Patients need information, continuity
and emotional support to feel cared of. It seems obvious that the patientbound
nurse is a good way to make this happen. The conclusion is that nurses supporting
conversation can prevent psychosocial suffering, if the nurses are equipped with
the right knowledge.
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BAKGRUND

Patienter, som fått diagnosen cancer, är ofta i psykisk obalans och har troligen ett

stort behov av att få mänsklig individuell omvårdnad och psykosocialt stöd. Det

psykosociala stödet har till syfte att patienter skall känna sig önskade, älskade,

respekterade och uppskattade genom att sjuksköterskor bekräftar och förstår

patienter och visar dem omtanke. Genom stödjande samtal får sjuksköterskor

möjlighet att göra detta. Författarnas erfarenhet är att stödjande samtal med

patienter är en mångfacetterad och svår del av sjuksköterskors arbete. Författarna

vill genom denna litteraturstudie ta reda på om sjuksköterskor med hjälp av

stödjande samtal kan hjälpa dessa patienter till psykiskt välbefinnande. Med

stödjande samtal avser författarna kommunikation (planerad, oplanerad, verbal

eller icke verbal) mellan patienter och sjuksköterskor, som har för avsikt att

förmedla psykosocialt stöd och information, detta för att minska patienters oro

och ångest inför sjukdomen. Uttrycket kontaktsjuksköterska kommer att

användas. Med kontaktsjuksköterska avser författarna att en sjuksköterska har

primäransvar för ett begränsat antal patienter, vilket medför arbete både i den

direkta omvårdnaden och i planläggningen av patientens fortsatta vård för att

uppnå kontinuitet.

Cancer är en folksjukdom och den vanligaste dödsorsaken efter hjärt- och

kärlsjukdomar. En av tre svenskar kommer att behandlas för cancer (Olsson,

1996). År 1999 rapporterades 45 180 fall av cancer, hälften av dessa botades

(Statistics-Health and Diseases, 2001). Att få en cancerdiagnos väcker många

känslor och tankar hos människor, till exempel oro, rädsla att ej överleva och

ovisshet inför framtiden. Beskedet skapar stora förändringar i människans liv.

Dessa känslor påverkar individen och kan ge behov av psykosocialt stöd genom

stödjande samtal (Birgegård & Glimelius, 1991).

Birgegård & Glimelius (1991) och Cullberg (1992) menar att ordet cancer väcker

många associationer, för de flesta skräckinjagande med bilder av lidande, smärta
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och ond död. När det egna jaget blir hotat på detta sätt, genom ett

sjukdomsbesked, hamnar patienten i någon form av kris. Krisreaktionen skall inte

ses som något patologiskt, utan som en reaktion på det inträffade. Krisreaktionen

kan delas in i fyra faser som den drabbade går igenom under bearbetningen av en

svår händelse, så som ett cancerbesked.

Chockfasen innebär ett kaos för den drabbade och kan uttrycka sig i antingen

utåtagerande beteende eller ett totalt lugn. Den är snabbt övergående.

Reaktionsfasen innebär att den drabbade kommer till insikt om vad som hänt, ofta

uppkommer frågor av typen varför? Denna fas varar ca fyra till sex veckor.

Bearbetningsfasen innebär att den akuta krisreaktionen är över. Den drabbade

kommer nu att återuppta gamla aktiviteter och återigen börja planera inför

framtiden. Denna fas varar ca ett halvt till ett år.

Nyorienteringsfasen innebär att den drabbade tar upp nya intressen och tar fokus

från det som utlöst krisen och istället finner nya vägar. Många drabbade ser i

denna fas krisen som en händelse som berikat deras liv (Cullberg, 1992).

Då patienter hamnar i kris och egna resurser saknas för att ta sig ur

krissituationen, är det sjuksköterskors uppgift att hjälpa. Sjuksköterskor bör

anpassa det psykosociala stödet utifrån patienternas behov så att de får det stöd

som behövs (a.a).

Psykosocialt stöd

Bloom (1982) skriver om det psykosociala stödets tre huvuduppgifter. Dessa är:

att minska sårbarheten vid sjukdom, ge bättre anpassning till sjukdom hos både

patient och anhöriga och att vara en buffert mellan individen och dåliga

hälsovanor, exempelvis rökning. Bloom ser fem dimensioner i det

psykosocialstödet:
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Emotionellt stöd innebär att patienter skall känna sig accepterade, älskade och

högt värderade. Detta har betydelse för patienternas anpassning till sjukdomen.

Det emotionella stödets förebild är familjen, men samma stöd kan uppkomma i

andra grupper, exempelvis bland arbetskamrater och grannar, i speciella

stödgrupper och av sjuksköterskor. Vilket stöd som behövs beror på patienterna

och bör därför anpassas efter dem. Denna form av stöd är speciellt viktig för

patienter med livshotande sjukdom, för att kunna anpassa sig till sjukdomen

(Bloom, 1982).

Information är en stödåtgärd för att patienter lättare skall acceptera diagnosen.

Riktigt given information skapar förtroende och reducerar stress samt känslan av

maktlöshet.

Information är en stödåtgärd som kan ges av individer som inte har nära band till

patienterna. Information given av individer, som inte har nära band till

patienterna, är oftast bättre, eftersom den inte innehåller sådant som patienterna

redan vet. När sjuksköterskor ger information till patienter upplever de att

kvaliteten på vården höjs. Att patienter upplever detta, beror på en ökad acceptans

av sin sjukdom och ökat förtroende för sjuksköterskor. Detta innebär att

patienterna följer den medicinska behandlingen bättre och är mer tillfredställda

med den, vilket minskar den psykiska stressen (a.a).

Social identitet innebär en bekräftelse på vem man är och vad patienter behöver

för att bevara sina identiteter.

Vem är jag?, är en fråga som patienter med cancerdiagnos troligen ställer sig.

”Vem jag är” bestäms av familjeband, arbete och fritidsintressen. Sociala band

hjälper patienter att återerövra sina identiteter. Det är enligt Bloom (1982) bra för

patienter att få veta att de flesta tvivlar på sin identitet när de får en svår sjukdom,

men att känslorna är unika för varje patient. Genom att veta att andra tvivlar,

hjälps patienterna över den första isoleringen och igenom den första delen av

krisen. Ovissheten om sjukdomens utgång och vilka behandlingsalternativ som
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finns, är andra problem som patienter tvingas brottas med och som identiteterna

kommer att vara hotade av (Bloom, 1982).

Social tillhörighet är stöd som patienter får genom att tillhöra grupper med andra i

samma situation som de kan utbyta erfarenheter med.

Social tillhörighet är kulturellt betingat och innebär att patienter har behov av

andra människor. Patienter får större utbyte i interaktionen med andra, om de har

gemensamma nämnare. Därför menar Bloom (1982) att det kan vara bra att låta

patienter med samma problem tala med varandra, eftersom de har liknande

erfarenheter och därför kan hjälpa varandra. Om patienterna känner denna

tillhörighet kan det befrämja hälsan hos dem.

Omvärldens stöd är stödåtgärder i form av assistens i hemmet, ekonomisk hjälp,

transporter och kontaktpersoner vid kris.

Patienter, som har en cancerdiagnos, behöver ofta hjälp under lång tid. Då blir

omvärldens stöd nödvändigt i form av materiell och fysisk hjälp. Det stöd, som

kan behövas, är beroende av familjesituationen. Det kan handla om allt från att få

låna pengar till att någon närstående kör patienterna till sjukhus för ett återbesök.

Om dessa problem inte löses, kan patienterna komma att uppleva ökad ångest och

oro ( a.a).

Bemötande av människor i kris

Att känna till Cullbergs (1992) fyra krisfaser (se s. 2) är grundläggande för att på

rätt sätt möta patienters behov. Patienter måste tillåtas bearbeta sina kriser på sina

egna individuella sätt. Patienter bör tillåtas och få möjlighet att uttrycka sina

känslor, till exempel sorg, smärta, aggressivitet och skuld, annars kan ångesten för

det inträffade öka. Patienter, som inte uttrycker några känslor, behöver få hjälp att

hitta uttryckssätt. Birgegård & Glimelius (1991) skriver att patienters känslor

måste bekräftas och sjuksköterskor skall i möjligaste mån respektera dem.

Sjuksköterskor skall stödja patienter i mötet med det svåra och motverka
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verklighetsförvrängningar. Genom att patienter tillåts vara delaktig i vården och ta

eget ansvar underlättas bearbetningen av krisen. Sjuksköterskors empatiska

förmåga, självkännedom samt kunskaper om psykologiska och sociala problem

(som kan uppstå vid en cancerdiagnos) ökar förståelsen för patienter i kris.

Cullberg (1992) menar att sjuksköterskors kunskap om krisens förlopp är

nödvändiga för att kunna stödja patienter utan att vare sig bagatellisera eller

överdriva och på så sätt öka patienters hopp om bättring. Patienter känner ofta en

bättring bara genom att tillåtas prata om sin situation. Även vänner och närstående

skall ses som stödjande resurser, som sjuksköterskor kan ta hjälp av.

Lagar och förordningar

Vikten av psykosocialt stöd poängteras även i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL.

1982:763.) och Socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad inom hälso- och

sjukvård (SOSFS. 1993:17). Där står att hälso- och sjukvård skall bedrivas så att

den uppfyller kraven på en god vård och patienters behov av trygghet. Det innebär

att den bland annat skall främja goda kontakter mellan sjuksköterskor och

patienter. Sjuksköterskors förhållningssätt skall präglas av respekt för patienters

självbestämmande och integritet, människors lika värde, oavsett bakgrund och ett

respektfullt bemötande. Sjuksköterskor skall stärka hälsa, förebygga sjukdom och

ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån patienters förutsättningar, minska

lidande och ge möjlighet till en värdig död. Vidare betonas att patienter skall ges

individuellt anpassad information om sina hälsotillstånd och om de metoder för

undersökningar, vård och behandlingar som finns.

Omvårdnad

Travelbees (1971) definition av omvårdnad bygger på en existentialistisk

människosyn. Omvårdnadens huvudmål består av att hjälpa de sjuka och lidande

att finna meningen och hantera den aktuella situationen. Omvårdnaden innebär

även att förebygga sjukdom och ohälsa, samt att understödja hoppet hos patienter.

Patienter som förlorar hoppet ser ingen väg ut ur de svårigheter de upplever. Om
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patienter känner tillit till sjuksköterskor, kan de känna trygghet och en förväntan

om att få hjälp, när de egna resurserna inte räcker till. Travelbee (1971) menar

också att alla som tar emot omvårdnad är unika individer. För sjuksköterskor är

det av betydelse att känna till patienters upplevelser av sina situationer och inte

bara allmängiltig fakta om individernas diagnoser. Sjuksköterskor kan, genom

samtal om patienters upplevelser och reaktioner, få fram vilka hot och lidanden

sjukdomen innebär för dem. Lidandet definierar Travelbee som en erfarenhet som

varierar i intensitet, varaktighet och djup. Hon betonar även att patienter kan

uppleva allvarligt och intensivt lidande, även om deras prognos är relativt god.

Faktorer som påverkar förmågan att ge psykosocialt stöd

Personliga egenskaper

För att sjuksköterskor skall kunna ge psykosocialt stöd krävs självkännedom. Det

innebär att sjuksköterskor är medvetna om sig själva och sina egna känslor,

behov, förtjänster och brister. Detta för att bättre kunna möta patienters behov.

Om sjuksköterskor är medvetna om sina identiteter, vad de tänker och tror på, får

de möjlighet att hjälpa andra. Sjuksköterskor kommer då att få en professionell

hållning i sina yrkesroller. Medvetenhet om hur man själv reagerar på speciella

situationer, med vissa människor, egna karaktäristiska försvar och känslomässiga

”allergier”, möjliggör för sjuksköterskor att inte låta dessa påverka interaktionen

(Faulkner & Maguire, 1999; Holm, 2001).

För att kunna ge psykosocialt stöd krävs att sjuksköterskor även har empatisk

förmåga. Empati är enligt Travelbee (1971) ”förmågan att tränga in i, eller delta i

och förstå det psykologiska tillstånd som en annan person befinner sig i här och

nu” (s. 135-136). För att kunna uppnå detta måste sjuksköterskor vara engagerade

i sina patienter och kunna identifiera sig med dem. Sjuksköterskor skall också ha

insikt i sig själva, patienter och deras sjukdomar. Viljan att förstå patienter och

möjligheten att knyta det upplevda till tidigare erfarenheter och andra möten, gör
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att sjuksköterskors empatiska förmåga kommer att växa genom ökad

livserfarenhet.

Kommunikationsförmåga

En god kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter kan på många sätt

underlätta då patienter fått en cancerdiagnos. Sjuksköterskor inom cancervården

börjar i allt större utsträckning förstå vikten av att utveckla stödjande samtal

(Faulkner & Maguire, 1999).

Kommunikation kan ske verbalt (via ord) och icke verbalt (genom mimik, tonfall,

gester och beröring). Olika faktorer, till exempel sjuksköterskors kunskap och

attityder, bestämmer referensramarna och säger vad sjuksköterskor vill se, höra

och känna. Genom att känna till dessa faktorer kan sjuksköterskor medvetet styra

kommunikationen och på så sätt vara objektiva i mötet med patienter. Samtal

krävs för att sjuksköterskor och patienter skall få en relation där de delar och

skapar beteenden, sinnesstämningar och känslor. En god kommunikationsförmåga

innebär att sjuksköterskor kan lyssna och känna in patienters behov så att

omvårdnaden kan anpassas efter dessa. Kommunikation är således av central

betydelse för att säkerställa att de åtgärder som utförs motsvarar patienters behov

(Fiske, 1997; Nilsson & Waldemarson 1994; Travelbee, 1971).

PROBLEMFORMULERING

I samtal med patienter som fått diagnosen cancer, kommer sjuksköterskor i

kontakt med emotionellt laddade och svåra frågor. Under författarnas praktik har

de funnit att dessa samtal kräver stor kunskap hos sjuksköterskor. Författarna vill

här ta reda på vilka kunskaper sjuksköterskor bör ha och vilka egenskaper

patienter efterfrågar hos sjuksköterskor, för att kunna genomföra stödjande

samtal. I en studie av Ödling, Axelsson & Norberg (1995) visar de att vissa

patienter upplevde den fysiska omvårdnaden som god, men brister fanns i den

psykologiska omvårdnaden. Främst var det samtal om patienters sjukdom och oro
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som saknades. Studiens patienter upplevde att sjuksköterskor var stressade och

inte inbjöd till samtal och endast gav hurtiga eller undvikande svar.

Hur kan sjuksköterskor genom stödjande samtal medverka till att minimera/

förhindra psykosocialt lidande för patienter med diagnosen cancer?

SYFTE

Syftet med denna litteraturstudie var att tydliggöra betydelsen av sjuksköterskors

stödjande samtal i omvårdnaden av patienter med diagnosen cancer.

METOD

Litteratursökning

Litteratursökning har skett via sökning i högskolebibliotekets katalog ”Sofia” och

systematiskt via databaserna: Artikelsök, PubMed, Cinahl och Psyc Info. De

sökord som användes var cancer, kommunikation, svåra besked och

patientinformation. På engelska cancer/oncology, communication, bad news och

patientinformation. Då det var svårt att hitta sökord som gav relevanta artiklar,

gjordes en osystematisk sökning för att finna artiklar som passade författarnas

syfte. De tidskrifter som användes var ”Cancer Nursing” och ”European Journal

of Cancer Care”. Utifrån sökord i funna artiklar gjordes en ny systematisk

sökning. De använda sökorden var cancer, stöd, kommunikation, förhållningssätt

och omvårdnad. På engelska oncology/cancer, support, communication, attitude

och caring. Kombinationer och resultatet av sökningen visas i Tabell 1 (se s. 9).

Författarna har också från referenslistan i de funna artiklarna hittat ytterligare

artiklar (Benzein, 2000).
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Tabell 1. Översikt över använda databaser, sökord, kombinationer och
resultat.
Databaser Sökord Antal träffar

ArtikelSök Cancer 2 549

ArtikelSök Och stöd 2

ArtikelSök Och kommunikation 0

PubMed Cancer 1 384 823

PubMed And support 355 296

PubMed And communication 4001

PubMed And attitude 319

PubMed And caring 20

Cinahl Cancer 31 522

Cinahl And support 255

Cinahl And communication 0

Psyc Info Cancer 6 391

Psyc Info And support 32

Psyc Info And communication 0

Urval

Litteraturen valdes utifrån hur väl den belyste sjuksköterskors stödjande funktion

för patienter som drabbats av cancer. Både sjuksköterskors och patienters

perspektiv valdes ut. Litteraturen skulle också vara applicerbar på Blooms (1982)

dimensioner för psykosocialt stöd, emotionellt stöd, information, social identitet,

social tillhörighet samt omvärldens stöd. I sökningen begränsades urvalet till att

vara publicerat från 1990 och framåt samt skrivet på svenska eller engelska. Åtta

artiklar söktes fram osystematiskt, av dessa valdes sex ut. Av de två som valdes

bort var den ena inte vetenskaplig och den andra behandlade inte omvårdnad.

Genom den systematiska sökningen valdes 16 artiklar ut. Av dessa användes tio

artiklar. De som valdes bort handlade om stöd ur ett palliativt perspektiv, eller om

anhörigas stöd till personer som drabbats av cancer samt några artiklar som inte

belyste omvårdnad. Ytterligare två artiklar togs ur referenslistorna på redan funna

artiklar. Dessa valdes därför att den ena författaren nämnts i ett flertal artiklar, den
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andra var en självbiografi som belyste syftet ur både sjuksköterskors och

patienters perspektiv. Den litteratur som användes redovisas i Tabell 2 (se s. 11)

enligt Benzein (2000).

Analys

Litteraturen analyserades med hjälp av Blooms (1982) fem dimensioner av

psykosocialt stöd och skulle besvara frågan ”Hur kan sjuksköterskor genom

stödjande samtal medverka till att minimera/förhindra psykosocialt lidande för

patienter med diagnosen cancer?”.

Analysen gjordes i flera steg. Först lästes litteraturen för att söka svaren på

författarnas frågeställning. Sedan sorterades svaren under den av Blooms (1982)

dimension som var lämplig. Slutligen söktes likheter och skillnader mellan olika

författares resultat. I resultatet skrivs först det som har uttrycks av patienter och

sedan det som sjuksköterskor uttryckt. Vårdgivare benämns i resultatet som

sjuksköterskor oavsett vad som stått i litteraturen.
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Tabell 2. Översikt av analyserad litteratur, dess använda metoder och syften.

Harris 1997 Artikel Kvantitativ enkätstudie av 35
medicinsk personal på en
onkologi avdelning.

Undersöka om patient informationen är
konsekvent.

Heaven &
Maguire

1996 Artikel Kvalitativ. Studier av 44
sjuksköterskor som fick träna sina
kommunikations färdigheter.

Undersöka om kommunikationen
förbättrades med träning.

Jarett & Payne 2000 Artikel Kvalitativ, bandat åtta
sjuksköterskors samtal med nio
patienter med cancer samt 56
intervjuer om
kommunikationsupplevelser.

Att undersöka sjuksköterska – patient
kommunikationen inom cancervården.

Kruijver,
Kerkstra,
Bensing, & van
de Wiel

2000 Artikel Litteraturstudie. Beskriva sjuksköterska/ patient
kommunikation inom cancervården.

Nobis & Prytz 1991 C-uppsats Kvalitativ, intervjuer och samtal
med undersökningsgrupp 17
patienter och kontrollgrupp 16
patienter.

Undersöka i vilken grad utökat
psykosocialtstöd till kvinnor med
diagnosen bröstcancer kan leda till
minskat psyksikt illamående, bättre
sjukdoms insikt och större trygghet.

Parle, Maguire
& Heaven

1997 Artikel Sammanfattning av rapport.
Kvalitativ studie av 20 medicinsk
personal, workshops och
intervjuer.

Att utveckla en modell för
kommunikationen med patienter som har
cancer.

Författare År Typ av
litteratur

Metod / Antal intervjuade Syfte

Berterö 1999 Artikel Kvalitativ, tio intervjuer med
sjuksköterskor, fenomenologisk
hermeneutisk ansats.

Att finna betydelsen av omvårdnad av
patienter med cancer genom
sjuksköterskors berättelser.

Croné 1990 Självbiografi Några synpunkter på vad som är viktigt
för den som blir svårt sjuk.

Deane &
Degner

1998 Artikel Tillbaka blickande beskrivande av
70 intervjuer.

Undersöka informationsbehovet hos
kvinnor som genomgått bröstbiopsi med
osäker utgång och utreda nivån av
osäkerheten  och ångesten kvinnorna
upplevde.

Dunniece &
Slevin

2000 Artikel Kvalitativ, intervjuer med sex
sjuksköterskor med
fenomenologiskansats.

Att beskriva sjuksköterskors upplevelse
av att vara närvarande när patienter får
cancerdiagnos.

Galbraiht 1995 Artikel Kvalitativ, enkätsvar från 66
patienter.

Vilken sorts socialt stöd får patienter med
cancer av sjuksköterskor.

Gunnarsson &
Niklasson

1997 FoU rapport för
Norra Älvsborg

En kvalitativ och en kvantitativ
del, patientintervjuer,
sjuksköterskeenkäter och
litteraturstudie.

Att utveckla och tillvarata sjuksköterskors
omvårdnadskompetens genom att utarbeta
ett kontrakt för kontaktsjuksköterska.
Kontaktsjuksköterskans arbetssätt skulle
leda till en individuell anpassad vård,
ökad kontinuitet och bättre information
för kvinnor med äggstockscancer.

Halldórsdóttir
& Hamrin

1996 Artikel Kvalitativ, nio djup intervjuer
med fenomenologisk ansats.

Att beskriva hur det är att ha cancer.
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Purandare 1997 Artikel Litteraturstudie. Hur attityder till cancer påverkar
kommunikationen mellan
sjuksköterska och patient.

Radwin 2000 Artikel Grounded theory,
semistrukturerade intervjuer med
22 patienter.

Att teoretiskt analysera patienters
upplevelser och förhållningssätt vid
omvårdnad vid cancer.

Salander,
Bergenheim &
Henriksson

1999 Artikel Kvalitativ, upprepade intervjuer
med 30 talet patienter i åldrarna
18 – 70 år median 54 år.

Studie av hur patienter skapar hopp
och kognitiva tankemönster för att
hantera utsatthet.

Wilkinson 1991 Artikel Kvalitativ, 54 sjuksköterskor,
enkät, bandade sjuksköterska –
patient samtal samt intervju av
sjuksköterskorna.

Få reda på vilka faktorer som
påverkar sjuksköterskans
kommunikation med patienter med
cancer.

Ödling, Axelsson &
Norberg

1995 Artikel Kvalitativ, intervju av fem
kvinnor mellan 52 och 72 år,
Tre tillfällen
1. Utskrivning,
2. En veckan efter utskrivning,
3. Vid återbesök efter tre mån.

Belysa kvinnors upplevelse av
omvårdnaden i samband med
nyupptäckt bröstcancer, specifikt
kommunikationen med personalen
och kvinnornas förhållningssätt till
sjukdomen.

RESULTAT

 Psykosocialt stöd

Det psykosociala stödet har till syfte att patienter skall känna sig önskade, älskade,

respekterade och uppskattade genom att sjuksköterskor bekräftar och förstår

patienter och visar dem omtanke. Blooms (1982) förklaringsmodell valdes och för

att göra resultatet överskådligt utgick författarna från de fem dimensioner som

Bloom anser att psykosocialt stöd kan delas upp i.

Emotionellt stöd

Emotionellt stöd innebär att patienter skall känna sig accepterade, älskade och

högt värderade. Detta har betydelse för patienters anpassning till sjukdomen.

Patienternas upplevelser och känslor

Gunnarsson & Niklasson (1997), Halldórsdóttir & Hamrin (1996), Nobis & Prytz

(1991), Radwin (2000) och Wilkinson (1991) kom fram till att patienterna

upplevde stödjande samtal med sjuksköterskorna, som betydelsefulla för

välbefinnandet. Halldórsdóttir & Hamrin (1996) skrev i sin studie att patienterna i
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samband med en cancerdiagnos upplevde ökad sårbarhet. Då sjuksköterskorna var

varma och visade omtanke upplevde patienterna att de fick emotionellt stöd.

Wilkinsson (1991) skrev att de flesta patienterna var väl medvetna om att

sjuksköterskorna inte kunde förändra deras situation, men de ville ändå få

möjlighet att samtala om den. Radwin (2000) fann att sjuksköterskorna behövde

ha ”hjärtat med” i omvårdnadshandlingarna för att patienterna skulle känna

emotionellt stöd. Detta tog sig exempelvis uttryck i att sjuksköterskorna såg till att

patienterna låg skönt och var smärtfria. Patienterna upplevde omvårdnaden som

god, då sjuksköterskorna gav dem ”en känsla av välbefinnande” och ”styrka och

mod” genom att ha stödjande samtal som präglades av förtroende, optimism och

äkthet. Välbefinnandet kännetecknades av att patienterna kände sig komfortabla

och mindre spända. Patienterna uppgav att den goda omvårdnaden gjorde att de

kände sig accepterade och högt värderade. Förtroende kände patienterna eftersom

de litade på att sjuksköterskorna tog hand om dem på bästa sätt. Optimismen

grundade sig på att patienterna kände sig så väl till mods att de såg hoppfullt på

framtiden. Äktheten visade sig i att patienterna tyckte att de kunde vara sig själva

och bli accepterade som de var. I samband med det ökade välbefinnandet

framkom att patienterna upplevde ”styrka och mod” så att de kunde bemästra

sjukdomen. Gunnarsson & Niklasson (1997) och Nobis & Prytz (1991) kom fram

till att de patienter som haft kontaktsjuksköterska upplevde större trygghetskänsla

jämfört med de patienter som inte haft det. Patienterna upplevde trygghet med

hjälp av det råd och stöd som de fått i samtal med kontaktsjuksköterskan.

Sjuksköterskornas kunskaper och egenskaper

Berterö (1999) och Dunniece & Slevin (2000) fann att sjuksköterskorna såg det

som sina huvuduppgifter ”att vara där”, ”vara närvarande” och ”finnas till hands”.

Under tiden de var närvarande var uppgiften att ge information, förklara, besvara

frågor, lyssna och bara finnas där. Då sjuksköterskorna var närvarande och lät

patienterna ventilera sina känslor, fick sjuksköterskorna möjlighet att utveckla

terapeutiska relationer. De terapeutiska relationerna möjliggjorde individuell
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omvårdnad och samtal kring patienternas holistiska behov. Detta arbete pågick

från diagnosbeskedet till sjukdomens slut och avstannade aldrig.

Berterö (1999) menade att skapandet av dessa relationer krävde tid.

Sjuksköterskorna hade som första prioritet att vara nära patienterna, se till hela

patienten och ge emotionellt stöd och uppmuntran. Sjuksköterskorna upplevde att

de behövde kunskap om patienterna för att kunna ge emotionellt stöd. Genom att

ha denna kunskap kunde sjuksköterskorna visa att patienterna var accepterade och

högt värderade. Om sjuksköterskorna hade denna kunskap kunde de ofta hjälpa

patienterna och deras anhöriga att förstå och acceptera sjukdomen.

Galbraiht (1995), Heaven & Maguire (1996), Parle, Maguire & Heaven (1997),

Wilkinson (1991) och Ödling et al (1995) fann dock att sjuksköterskorna inte

kunde leva upp till patienternas behov av stödjande samtal. Enligt Parle et al

(1997) tyckte sjuksköterskorna att tiden saknades för att besvara och väcka

känslomässiga behov, medan Wilkinson (1991) fann att den empati, som krävdes

hos sjuksköterskorna, för att detta skulle bli möjligt, saknades. I Wilkinson (1991)

och Ödling et al. (1995) framkom att sjuksköterskorna ställde få frågor om hur

patienterna mådde. Om sjuksköterskorna diskuterade patienternas välbefinnande,

skedde detta på patienternas initiativ. Enligt patienterna var frågorna då ytliga och

samtalet skedde på ett otillfredsställande sätt.

Heaven & Maguire (1996) menade att sjuksköterskorna var dåliga på att

identifiera behov och problem hos patienterna. Nämnda författare upptäckte att

sjuksköterskorna endast identifierade en tredjedel av patienternas bekymmer, trots

att mer än två tredjedelar av patienterna själva uppgett att de hade stora problem.

Galbraiht (1995) undersökte vilket slags stöd patienter fick från sjuksköterskor.

Resultatet visade att sjuksköterskorna var patienterna behjälpliga och gav

information i högre grad än vad de gav emotionellt stöd och uppskattning.
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Information

Information är en stödåtgärd för att patienter lättare skall acceptera diagnosen.

Riktigt given information skapar förtroende och reducerar stress samt känslan av

maktlöshet.

Patienternas upplevelser och behov av information

Information var av största betydelse för att patienterna skulle acceptera diagnosen,

samt för att minska patienternas oro och ångest (Dean & Degner, 1998; Dunniece

& Slevin, 2000; Gunnarsson & Niklasson, 1997; Halldórsdóttir & Hamrin, 1996;

Nobis & Prytz, 1991 och Salander, Bergenheim & Henriksson, 1999).

Halldórsdóttir & Hamrin (1996) kom i sin studie fram till att patienterna kände

stor ovisshet inför framtiden. De hade många frågor i alla stadier av sjukdomen.

Då de fick klar och tydlig information om sjukdomen, kunde sjuksköterskorna

minska deras ångest och få dem att acceptera sin situation. En man beskrev det

som skönt att äntligen få veta att diagnosen var cancer och kände sig i det

ögonblicket lättad. Dean & Degner (1998) fann också att information alltid var

välkommen, men att den hade störst betydelse vid diagnosbeskedet. Patienternas

ålder och förkunskaper påverkade inte behovet av information. De patienter som

upplevde lägst grad av ångest och oro hade svårast att bedöma när behovet av

information var som störst. Gunnarsson & Niklasson (1997) och Nobis & Prytz

(1991) resultat visar att kontaktsjuksköterskornas information vid och efter

diagnosbeskedet minskade patienternas oro och ångest väsentligt samt ökade

patienternas trygghet. Upprepad information upplevdes också som positivt.

Salander et al (1999) resultat visar att flertalet av de 19 intervjuade patienterna var

nöjda med den information som gavs. De kände förtroende då de fick svar på sina

konkreta frågor. Däremot ställde patienterna sällan frågor om framtiden,

exempelvis prognos. Om dessa ställdes besvarade patienterna nästan alltid frågan

själv, innan den börjat besvaras.
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Sjuksköterskornas upplevelser och brister

Både Berterö (1999) och Dunniece & Slevin (2000) fann att sjuksköterskorna

tyckte att informationen till patienterna var av största vikt. Informationen skulle

vara klar, tydlig och ärlig. Berterö (1999) skrev att då informationen inte var klar

och när falska förhoppningar gavs, blev sjuksköterskorna frustrerade. Felaktig

information gavs främst när sjuksköterskorna och läkarna inte hade god

kommunikation och inte hade samma mål med vården, exempelvis om

behandlingen skulle vara kurativ eller palliativ. I Dunniece & Slevins (2000)

studie uppgav hälften av sjuksköterskorna att diagnosbeskedet lämnades på ett bra

sätt och andra hälften hade motsatt uppfattning. De sjuksköterskor, som angav att

diagnosbeskedet gavs på ett mindre bra sätt, tyckte att de fick ”plocka upp

bitarna”, svara på frågor och förklara sjukdomen för de oroliga patienterna. Detta

ansåg sjuksköterskorna var ett bevis på att patienternas informationsbehov inte var

tillgodosett.

Dunnicec & Slevin (2000) och Harris (1997) resultat visar att sjuksköterskorna

hade svårt att ge enhetliga svar. De var också rädda för att säga fel saker och på så

sätt göra patienterna förtvivlade. Wilkinson (1991) däremot menade att

sjuksköterskorna samtalade med patienterna för att ge information, hellre än att ta

upp problem. Sjuksköterskorna gav information fastän patienterna inte

efterfrågade sådan. Genom att sjuksköterskorna gav information behöll de

kontrollen och slapp ta upp känslomässigt laddade frågor.

Social identitet

Social identitet innebär en bekräftelse på vem man är och vad patienter behöver

för att bevara sina identiteter.

Patienternas upplevelser och behov

Croné (1990) poängterar att hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) skall

bygga på ”respekt för patientens självbestämmande och integritet”. I sin

självbiografi skrev hon att respekt för patienternas integritet innebär att



17

patienterna får behålla sina ”jag-trygghet”. På sjukhuset tvingades hon likt de

andra patienterna, inta en ny roll långt bort från vardag, familj och vänner. Hon

hamnade då i beroendeställning och blev på så sätt sårbar.

En personlig relation till patienterna gjorde att omvårdnaden kunde förbättras och

individualiseras. Då patienterna hade kontaktsjuksköterska, som kände till deras

känslor och hur sjukdomen påverkade dem, upplevde patienterna omvårdnaden

som bättre och kände sig tryggare med ”sin” sjuksköterska (Gunnarsson &

Niklasson, 1997; Nobis & Prytz, 1991 och Radwin, 2000). I Radwin (2000)

beskrev en patient med bröstcancer att den personliga relationen till

sjuksköterskan tillät henne fortsätta att ha en identitet som ung kvinna. Som ung

kvinna hade hon sina specifika behov och var inte bara en kvinna med

bröstcancer. Gunnarsson & Niklasson (1997) fann att de nio patienterna som haft

kontaktsjuksköterskor upplevde att de deltagit och planerat sin egen omvårdnad. I

kontrollgruppen, som inte hade kontaktsjuksköterskor, upplevde bara sex utav

elva patienter detta.

Sjuksköterskornas kunskaper och egenskaper

Gunnarsson & Niklasson (1997) och Nobis & Prytz (1991) kom fram till att

patienterna upplevde en ökad trygghet om de hade samma sjuksköterskor från

diagnos tills sjukdomsperiodens slut. På så sätt lärde sjuksköterskorna och

patienterna känna varandra och visste vilka problem som fanns. När

sjuksköterskorna lärde känna patienterna fick de förståelse för patienternas

attityder, förhoppningar och behov, och kunde då använda denna förståelse i de

stödjande samtalen. Därigenom kunde sjuksköterskorna stärka patienternas

sociala identiteter.

Purandare (1997) och Wilkinson (1991) skrev om betydelsen av självkännedom

hos sjuksköterskorna för att de skulle kunna bekräfta och stödja patienternas

identiteter. Wilkinson (1991) fann vidare att de sjuksköterskor som hade hög

självkännedom var öppnare i sina samtal. Dessa sjuksköterskor ställde öppna

frågor, lät patienterna styra samtalen och följde upp med yttringar. De
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sjuksköterskor som hade lägre grad av självkännedom använde sig oftare av

slutna samtal med ledande frågor. De bytte också mer frekvent samtalsämne,

ledde samtalen och undvek tystnad. Faktorer som hade betydelse för detta var

trosuppfattning, dödsrädsla och klimatet på avdelningen. De icke troende

sjuksköterskorna använde sig av slutna samtal, det samma gällde sjuksköterskorna

med stor dödsrädsla. Även stämningen på avdelningen inverkade på graden av

öppenhet. Genom det slutna samtalsklimatet minskade patienternas möjlighet att

bli bekräftade.

Purandare (1997) skrev även om hur sjuksköterskornas självkännedom kom att

påverka omhändertagandet av patienterna. Sjuksköterskorna med rädsla för, eller

med negativa attityder till cancer fick problem i sina stödjande samtal. Dessa

attityder påverkade patienterna negativt och trots stödjande samtal gav den icke

verbala kommunikationen andra signaler. På så sätt tappade patienterna

förtroendet för sjuksköterskorna och började även tvivla på sina identiteter. Det

var därför viktigt att sjuksköterskorna som arbetade med vård av cancersjuka,

regelbundet funderade över sina värderingar, samt fick handledning för att klara

av/orka med stödjande samtal. I motsats till Purandare (1997) tog Croné (1990)

upp den icke verbala kommunikationen som något positivt. Croné skrev vidare att

”se någon i ögonen” och ”få en klapp på armen” betydde ofta mer än tusen ord (s.

19).

Social tillhörighet

Social tillhörighet är stöd som patienter får genom att tillhöra grupper med andra i

samma situation som de kan utbyta erfarenheter med.

Patienternas upplevelser och behov

Croné (1990), Jarett & Payne (2000), Nobis & Prytz (1991) och Radwin (2000)

kom fram till att patienterna har behov av att dela andras erfarenheter men i

varierade grad. Radwin (2000) fann att flertalet patienterna önskade höra av

sjuksköterskorna hur andra patienter upplevt en viss behandling och på så sätt få
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möjlighet att mentalt förbereda sig på vad som skulle komma. Sjuksköterskorna

hjälpte då patienterna att få en känsla av kontroll. Jarett & Payne (2000) skrev om

utbytet av erfarenheter mellan patienter. Då patienterna jämförde sig med andra

visade det sig ofta att de kände sig lyckligare, eftersom de upptäckte mindre

lidande hos sig själv än hos andra. De blev även styrkta av andra patienters mod.

Även motsatsen förekom då patienterna blev skrämda av andras upplevelser och

erfarenheter. Nobis & Prytz (1991) fann att endast ett fåtal av patienterna var

medlemmar i bröstcancerföreningen Johanna. De patienter som var med i

bröstcancerföreningen Johanna hade behov av att få träffa kvinnor med liknande

erfarenheter. Andra patienter ville helst tillbringa sin tid i sin vanliga omgivning.

Sjuksköterskornas egenskaper och brister

Dunniece & Slevin (2000) och Kruivjer, Kerkstra, Benzing & van der Wiel (2000)

skrev om betydelsen av att sjuksköterskorna utvecklade relationer till patienterna

för att kunna ge psykosocialt stöd. Kruijver et al. (2000) menade också att stödet

från sjuksköterskorna kunde utvecklas på två sätt, antingen genom bekräftelse av

person eller genom vänskap mellan sjuksköterska och patient. Bekräftelsen tog sig

uttryck i att sjuksköterskorna visade att patienterna var värdefulla och viktiga

bortom diagnos och sjukdom. Vänskapen skulle vara en intensiv, djup och

meningsfull relation, där känslorna delades utan förbehåll, patienternas

välbefinnande påverkades då positivt. Dunniece & Slevin (2000) kom fram till att

sjuksköterskorna fick en mer personlig relation till patienterna då de var

jämnåriga, oftast var det inte bara ålder utan hela livssituationen som var liknande.

Relationen blev då djupare eftersom sjuksköterskorna kunde identifiera sig med

patienternas situation och empatin ökade för patienterna, eftersom

sjuksköterskorna blev mer medvetna om sin egen dödlighet.

Omvärldens stöd

Omvärldens stöd är stödåtgärder i form av assistens i hemmet, ekonomisk hjälp,

transporter och kontaktpersoner vid kris.
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Patienternas upplevelser

Nobis & Prytz (1991) fann att patienterna ogärna blandade in utomstående. När

patienterna inte själva klarade av sina dagliga sysslor fick en omfördelning ske av

sysslorna inom familjen eller genom goda vänners försorg. Därför var det viktigt

för sjuksköterskorna att stödja familj och närstående, så att de i sin tur kunde

stödja patienterna och själva orka genom sjukdomsperioden.

För att känna omvärldens stöd behövde patienterna kontinuitet (Gunnarsson &

Niklasson,1997; Nobis & Prytz, 1991 och Radwin, 2000). Kontinuitet upplevde

patienterna när de fick träffa samma sjuksköterska, kontaktsjuksköterskan. De

kände gemenskap med sin kontaktsjuksköterska och kände trygghet i att hon

visste hur de ville ha det och att de slapp att upprepa sin historia flera gånger.

Patienterna litade också på att den ”egna” sjuksköterskan visste vad som var bäst

för dem och att kontaktsjuksköterskan skulle fatta rätt beslut, särskilt vid

behandling. Utan kontinuitet upplevde de flesta patienterna brister i omvårdnaden.

I Radwin (2000) framkom att en patient fick sin CVK (central venkateter)

borttagen på grund av att flera olika sjuksköterskor hade kontrollerat den och

ingen kunde ta ansvar för att den fungerade.

Gunnarsson & Niklasson (1997) och Nobis & Prytz (1991) fann att

sjuksköterskorna blev en sammanhållande länk genom sjukdomen samtidigt som

de fungerade som skyddsnät, i första hand för de ensamma patienterna. De ”egna”

sjuksköterskorna var också mer tillgänglig för samtal och information när

patienterna önskade det både under och efter sjukhusvistelsen. Även i Gunnarsson

& Niklassons (1997) studie framkom att de patienter som haft

kontaktsjuksköterska tagit kontakt såväl under som efter sjukhusvistelsen, i

mycket högre grad än patienterna utan kontaktsjuksköterska.

Ödling, et al. (1995) fann i sin studie på en avdelning utan kontaktsjuksköterskor

att stress och jäkt på avdelningen inte inbjöd till stödjande samtal, trots en vänlig

attityd. Den stora genomströmningen av personal medförde också otrygghet.
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Patienterna saknade möjlighet att få stöd när de inte befann sig på sjukhuset både

under och efter avslutad behandling.

Gunnarsson & Niklasson (1997) och Radwin (2000) fann att ett fåtal av

patienterna var tveksamma till systemet med kontaktsjuksköterska. En anledning

var att en sjuksköterska gjort ett osäkert och oerfaret intryck. En annan var att en

patient var orolig att personkemin inte skulle stämma, och därför ville träffa olika

sjuksköterskor.

DISKUSSION

Metod

Syftet med denna litteraturstudie var att tydliggöra betydelsen av sjuksköterskors

stödjande samtal i omvårdnaden av patienter med diagnosen cancer. För att få en

helhetssyn, vilket hälso- och sjukvårdslagen (SFS. 1982:763) skriver är centralt

för omvårdnaden, valdes Blooms teori (1982) med fem dimensioner för

psykosocialt stöd. Dimensionerna är emotionellt stöd, information, social

identitet, social tillhörighet och omvärldens stöd. Det har till viss del varit svårt att

avgöra under vilken dimension som svaren på författarnas frågor skulle redovisas

i resultatet. Eftersom litteraturstudiens syfte har varit att undersöka

sjuksköterskors stödjande samtal har stundom Blooms (1982) fem dimensioner

varit svåra att finna forskningsresultat till, exempelvis gällande social tillhörighet

och omvärldens stöd. Sjuksköterskors egenskaper, kunskaper och/eller brister

saknas därför som underrubrik i resultatet om omvärldens stöd.

I litteraturstudien har använts litteratur med olika inriktning. Den ena inriktningen

beskriver hur sjuksköterskor gör och den andra hur sjuksköterskor och patienter

upplever sin situation. Båda inriktningarna använts, därför att författarna menar att

de ger bredd åt arbetet och ger en djupare förståelse för läsaren. Det har varit svårt

att hitta artiklar som direkt berör sjuksköterskors stödjande samtal till patienter, då

litteraturen främst inriktar sig på sjuksköterskors kommunikation eller
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kommunikativa förmåga. Vid sökning på stöd/support blev träffarna främst

artiklar som behandlade stöd ur ett palliativt perspektiv, anhörigas stöd till

personer som drabbats av cancer, stöd från psykiatriker och liknande, eller som

inte alls belyste omvårdnad. Dessa artiklar valdes bort, då författarna ansåg att de

inte motsvarade syftet. Andra sökord kunde troligtvis ha givit ett annat resultat. I

efterhand såg författarna att orden sköterska/nurse och samtal/conversation borde

ha varit med som sökord. Nämnda sökord fanns dock med i de använda artiklarna,

därför hade resultatet kanske inte förändrats ändå.

Resultat

Tydligt framkommer att patienter upplever emotionellt stöd då sjuksköterskor är

varma, visar omtanke, har hjärtat med, finns till hands och är närvarande. När

sjuksköterskor förhåller sig på detta sätt, får patienter en känsla av välbefinnande

och ”styrka och mod”. Under tiden sjuksköterskor är närvarande ger de

information, förklarar, besvarar frågor och lyssnar. För att kunna ge emotionellt

stöd behöver de se till hela patienten, och därigenom känner sig patienten

accepterad och högt värderad. Sjuksköterskor behöver även ha empatisk förmåga,

engagemang och gott om tid, för att kunna stödja patienter på bästa sätt (Berterö,

1999; Dunniece & Slevin, 2000; Gunnarsson & Niklasson, 1997; Haldórsdóttir &

Hamrin, 1996; Nobis & Prytz, 1991; Radwin, 2000; Wilkinsson, 1991).

Författarna kom dock fram till att sjuksköterskor inte alltid kan leva upp till

patienters behov. En anledning till detta var att tid saknades, men även jäkt och

stress på avdelningen påverkade situationen. Sjuksköterskor ställde också få

frågor om hur patienter mådde och var dåliga på att identifiera patienters olika

behov och problem (Galbraiht, 1995; Heaven & Maguire, 1996; Parle et al., 1997;

Wilkinson, 1991; Ödeling, et al, 1995). Wilkinson (1991) menar att

sjuksköterskors empatiska förmåga inte räcker till.

Författarnas fråga blir därför om tid verkligen saknas eller om det är en ursäkt för

att slippa ta i ”svåra frågor”? Om tiden verkligen saknas behöver sjuksköterskor
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lära sig att prioritera patientsamtalen framför andra uppgifter. Förändringar

behövs eventuellt, för att sjuksköterskor skall ges möjlighet att ta hand om det

som är viktigast, omvårdnad av patienter. Om Wilkinson (1991) har rätt i att den

empatiska förmågan saknas, hur skall sjuksköterskor då kunna ha stödjande

samtal? Ingen artikel som författarna funnit motsäger Wilkinson, dock tillhör

denna artikel de äldre och förhoppningsvis ser situationen annorlunda ut idag.

Resultatet visar på att flera patienter menar att det emotionella stödet är bra. Den

slutsats som kan dras av detta är att sjuksköterskor har empatisk förmåga, även

om den behöver utvecklas.

Det framkom också att en förutsättning för att sjuksköterskor skall kunna ha

stödjande samtal, bekräfta patienter och stärka deras identitet, är god

självkännedom (Faulkner & Maguire, 1999; Purandare, 1997; Wilkinson, 1991).

Wilkinson (1991) påpekade även att sjuksköterskor med hög självkännedom,

uttalad trosuppfattning och som inte kände rädsla för den egna döden hade ett

öppnare samtalsklimat. Purandare (1997) ansåg att låg självkännedom hos

sjuksköterskor och negativa attityder till cancer påverkade de stödjande samtalen

negativt.

Att vara medveten om sig själv och därigenom ha hög självkännedom, menarr

författarna är en svår konst, men kan uppnås genom reflektion av det egna

handlandet. Utvecklandet av självkännedomen är en process som pågår livet

igenom och är nödvändig för att interaktionen med patienter skall bli bra. Det är

av betydelse att sjuksköterskor blir trygga i sina roller och får möjlighet att

utvecklas för att självkännedomen kan växa. Skall detta kunna ske behöver

klimatet på arbetsplatsen vara tillåtande och handledning ingå som en naturlig del

i sjuksköterskors yrkesroll. Handledningen har till avsikt att vara en effektiv

inlärningssituation och motverka psykisk förslitning hos sjuksköterskor.

Sjuksköterskors attityder till cancer, behöver lyftas fram i

handledningssituationerna så att sjuksköterskor både stärks och får stöd i sina

yrkesroller. Författarna har i resultatet funnit att sjuksköterskor, som har en tydlig

trosuppfattning och har bearbetat sin dödsrädsla, har bättre förutsättningar att ge



24

psykosocialt stöd än de sjuksköterskor som inte haft dessa funderingar. Detta

innebär dock inte att sjuksköterskor behöver vara religiösa.

Det framkom också att information var en stödåtgärd som spelade stor roll för

både sjuksköterskor och patienter. Patienter kände sig mindre ångestfyllda och

hade lättare att acceptera sina diagnoser, då de fick en tydlig och ärlig information

(Berterö, 1999; Dean & Degner, 1998; Dunniece & Slevin, 2000; Gunnarsson &

Niklasson, 1997; Halldórsdóttir & Hamrin, 1996; Nobis & Prytz, 1991; Salander

et al., 1999). I Salander et al. (1999) framkom dock att patienter sällan ställde

frågor som rörde deras framtid, då de var rädda att få höra sanningen. Troligtvis

visste dessa patienter att deras prognos var dålig och hade inte bearbetat sina

känslor tillräckligt för att kunna prata om dem. Problem i informationsgivandet

som förkom var att patienter inte fick enhetlig information. Sjuksköterskor var

rädda för att ge information då de inte visste hur den skulle uppfattas.

Sjuksköterskor och läkare hade inte tillgång till samma information och fick

därför problem i sin kommunikation (Berterö, 1999, Dunniece & Slevin, 2000,

Harris, 1997). Detta visar på att informationen bör vara individuell och anpassad

efter patienters behov. Sjuksköterskor behöver också utveckla sina känslor för vad

patienter vill och inte vill veta. Önskvärt är att patienter i huvudsak får

information av samma sjuksköterskor, så att informationen blir konsekvent.

En rättighet som patienter har är att få likartad, ärlig och tydlig information. Ges

information på detta sätt kommer patienter att kunna känna förtroende för

sjuksköterskor och därigenom kan graden av stress och känslan av maktlöshet

minska. Tyvärr fungerar detta inte alltid fullt ut. Kan det bero på dåliga rutiner,

brister i sjuksköterskors kunskap om sjukdom och behandling, eller hög

personalomsättning? Bäst resultat skulle troligen uppnås om rutinerna blir

tydligare och personalomsättningen lägre. Den information som ges skall vara

individuell och får aldrig bli rutinmässig. Sjuksköterskors samtal med patienter

skall vara patientcentrerade och informationen anpassad efter de enskilda

patienternas behov. Travelbee (1971) poängterar att det erfordras god

kommunikationsförmåga för att sjuksköterskor skulle kunna lyssna och känna in
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patienters behov. Författarna menar därför att sjuksköterskor behöver utveckla sin

kommunikationsförmåga och vara medvetna om att de till viss del hör och ser det

de vill. Genom ökad kunskap om detta fenomen kan sjuksköterskor förstå

patienter bättre, och på så sätt se till att de återgärder som motsvarar patienters

behov säkerställs.

Gunnarsson & Niklasson (1997); Nobis & Prytz (1991) och Radwin (2000) lyfter

i sina studier fram att det psykosociala lidandet vid cancer, avsevärt kan mildras

genom ett bra omhändertagande och god omvårdnad. Grundläggande i en god

omvårdnad är kontinuitet mellan sjuksköterskor och patienter och där bör

stödjande samtal ingå. I litteraturstudien har det framkommit att vården

individualiseras mer, kontinuiteten ökar och informationsgivande blir bättre om

patienter har kontaktsjuksköterska. Då kontaksjuksköterskor lär känna patienter

och deras anhöriga kan problem och symtom tidigt upptäckas, och på ett effektivt

sätt åtgärdas, samt följas upp. Systemet med kontaktsjuksköterska är dock inte

infört på alla avdelningar och sjukhus. Resultatet visar entydigt på att

kontaktsjuksköterskor är av betydelse för patienters psykosociala välbefinnande

och därför bör övervägas att införas för patienters bästa.

I resultatet betonas också betydelsen av att sjuksköterskor utvecklar relationer till

patienter, antingen genom bekräftelse av patienter eller genom vänskap mellan

sjuksköterskor och patienter. Författarna menar dock att det finns en fara i

sjuksköterskors vilja att skapa djupa relationer med patienter. Sjuksköterskor kan

gå för långt och bli patienternas ”vänner” eller till att skapa vuxen –

barnrelationer. Med ett sådant förhållningssätt kan det vara svårt för

sjuksköterskor att leva upp till sina egna krav och även att senare kunna skiljas

från patienterna.

Författarna har kommit fram till att sjuksköterskors stödjande samtal har

betydelse för patienter och är en viktig del av omvårdnaden. Pedagogik ingår som

en naturlig del i nuvarande sjuksköterskeutbildning och därmed har betydelsen av

kommunikation, information och stöd tydliggjorts. Patienter efterlyser
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sjuksköterskor med lång erfarenhet av kliniskt arbete som även har goda

pedagogiska kunskaper. Patienters önskemål kan vara svåra att uppfylla, eftersom

det tar tid att utvecklas från novis till expertsjuksköterska.

KONKLUSION

Sammanfattningsvis är behovet av psykosocialt stöd stort hos patienter.

Sjuksköterskors stödjande samtal utgör därför en betydelsefull del av

omvårdnaden. Flertalet patienter upplever att de idag får psykosocialt stöd, men

det kan förbättras ytterligare. Resultatet visar att patienterna föredrar

sjuksköterskor med lång klinisk erfarenhet och som är bra på att förklara samt har

goda pedagogiska kunskaper. Egenskaper som är speciellt betydelsefulla för

sjuksköterskor är god kommunikationsförmåga, hög självkännedom och empatisk

förmåga. Sjuksköterskor bör också kunna utveckla goda relationer till sina

patienter så att de stödjande samtalen blir individuella. En tydlig trosuppfattning

och en bearbetad dödsrädsla är faktorer som också påverkade de stödjande

samtalen i positiv riktning. Det finns svårigheter i att utveckla denna form av

omvårdnad, eftersom det är svårt att tillägna sig dessa kunskaper teoretiskt och

sedan tillämpa dem. Denna kunskap ökar med praktisk erfarenhet och mognad.

I framtiden bör empiriska studier göras inom ämnesområdet för att undersöka hur

utvecklingen inom området framskrider. Denna forskning kan ses som en

kvalitetsfråga för att kunna utveckla omvårdnaden efter patienters behov och

önskningar.
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