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ABSTRACT 
 
Background: Multiple myeloma is a malignant incurable cancer disease associated 
with severe chronic pain. The nurse has several important roles in the management of 
patients with multiple myeloma. This study focuses on nurse´s roles including the 
caring of pain relief. 
 
Aim: The aim of this study was to elucidate the nurse’s role in giving care to patients 
with multiple myeloma and associated chronic pain. 
 
Method: This literature study was based on scientific articles. 
 
Results: The nurse is in a key position to facilitate ongoing adequate pain and 
psychosocial assessment of patients with multiple myeloma. The study presents ways of 
relieving pain and suffering via different ways of caring management. Five themes 
emerged: communication, support, distraction, information and education, pain 
assessment  and evaluation. The nurse´s roles are acknowledged, and associated ethical 
dilemmas are presented. Knowledge about how to decrease pain and suffering by non-
pharmacological means, improves the nurse´s possibility to manage difficult situations 
in patients with incurable cancer. 
 
Keywords: caring, chronic pain, ethics, multiple myeloma, nurse’s roles. 
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INLEDNING 

Inom cancersjukvården förekommer det ofta extremt svåra smärttillstånd som endast 

delvis lindras av analgetika. Även adekvata doser av opioider ger otillräcklig 

smärtlindring. Av de cirka 19 000 patienter som varje år avlider i Sverige på grund av 

cancer bedöms omkring 10 % lida av extremt svår smärta (Socialstyrelsen, 2001). 

Många patienter som drabbats av cancer utvecklar svåra smärttillstånd på grund av 

sjukdomen i sig eller av den behandlingen de erhåller. Flera av dessa patienter lider av 

smärttillstånd som är behandlingsbara men som likväl blir otillräckligt behandlade. 

Därför understryks vikten av smärtbehandlingens roll vid cancersjukdom. Patienter med 

cancer behöver tidigt få en adekvat smärtbedömning och effektiv behandling. De ska 

inte behöva vänta på smärtlindring (Socialstyrelsen, 2001). 

 

Myelomatos är en svårbehandlad cancerform som drabbar främst äldre personer. 

Genomsnittsåldern vid insjuknandet är 65-68 år. Flertalet patienter med myelomatos har 

kronisk smärta som i princip är behandlingsbar men som ofta inte blir tillräckligt 

behandlad. Smärtan hos dessa patienter kräver ett multidisciplinärt omhändertagande. 

Smärtbehandlingen ingår i ett komplext skeende där såväl sjukdomens behandling och 

förlopp som patientens reaktioner ingår. Eftersom smärta är ett mycket centralt problem 

inom cancersjukvården ställer det krav på kompetent vårdpersonal. 

 

I sjuksköterskerollen ingår att kunna bedöma, planera, genomföra och utvärdera resultat 

för att uppnå kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring inom omvårdnad (SOSFS 

1993:17). Diagnostik, behandling och omvårdnad av patienter med myelomatos kan 

vara mycket komplicerad (Smith, Wisloff & Samson, 2006). Det medför att 

sjuksköterskan behöver ge individuell vård utifrån den enskildes behov. Det är därför 

angeläget att belysa sjuksköterskans roll i omvårdnad av patienter med myelomatos och 

associerad smärta. 

 1



BAKGRUND 

Myelomatos 

Myelomatos är en hematologisk malign sjukdom som uppkommer i det lymfatiska B-

cellssystemet. Etiologin är okänd men radiologisk strålning, bensinångor och 

jordbrukskemikalier har diskuterats som orsak till myelomatos. Sjukdomen är 

progressiv och obotlig. Genomsnittlig överlevnad är 48 månader. De vanligaste 

symtomen relateras till anemi, bensmärtor, infektion och njursvikt. Skelettsmärtor i 

rygg, revben och/eller bröstkorg är vanligt förekommande. Spontanfrakturer kan lätt 

inträffa i det sköra skelettet. 

 

Patienter med myelomatos är särskilt utsatta för risken att drabbas av komplikationer. 

En stor riskfaktor i sjukdomsbilden är kotkompression med förträngning av 

spinalkanalen och neurologiska symtom orsakade av kompression av ryggmärgen. En 

sådan situation kräver av och till att åtgärdande behandling insätts omgående för att 

förhindra att patienten blir permanent förlamad (Ericson & Ericson, 2002).  

 

Patienter med myelomatos har också ett nedsatt immunförsvar med ökad risk för 

infektioner på grund av neutropeni och/eller brist på normala polyklonala 

immunglobuliner. Det är vanligt att sjukdomen upptäcks i förbigående på grund av att 

en hög ibland tresiffrig sänka noterats eller via att typiska rundade osteolytiska 

skelettförändringar upptäckts som bifynd vid röntgenundersökningar (Smith et al., 

2006). Sjukdomen förekommer vanligast i åldrarna över 65 år och är något vanligare 

hos män än kvinnor. Sjukdomen är kronisk, livslång och kräver regelbunden 

uppföljning (George & Sadovsky, 1999). Behandling med cytostatika är den vanligaste 

behandlingsformen men val av behandling är beroende av ålder och hur långt 

sjukdomen framskridit (Smith et al., 2006). 

Kronisk smärta 

Smärta upplevs på olika sätt. Den är en personlig subjektiv upplevelse som inte kan 

mätas objektivt. Att leva med smärta under en längre tid är psykiskt plågsamt. För den 
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drabbade personen innebär kronisk smärta ett lidande som inverkar negativt på 

livskvaliteten (Ericson & Ericson, 2002). Den internationella föreningen för 

smärtstudier (IASP) definierar smärta så här: ”en obehaglig sensorisk och/eller 

känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, eller 

beskriven i termer av sådan skada” (Socialstyrelsen, 2001). 

 

Det finns fyra olika smärttyper som nämns i samband med orsaken till smärtans 

uppkomst. Den nociceptiva smärtan (vävnadsskadesmärta) är vanligt förekommande 

och drabbar de flesta människor någon gång. Denna typ av smärta känner man när 

någon vävnad har skadats eller håller på att skadas i kroppen, exempelvis när man 

lägger sin hand på en varm platta. Den idiopatiska smärtan (utan känd orsak) kan 

kännetecknas genom psykologiska faktorer som oro och ångest. Dessa faktorer kan 

bidra till ökad smärta utan att man hittar någon orsak till varför. Den psykogena smärtan 

behöver inte tyda på att en allvarlig sjukdom ligger bakom. Ett sådant smärttillstånd kan 

betyda att psyket är belastat mer än vad personen för tillfället klarar av. Den neurogena 

smärtan (nervsmärta) beror på skador eller sjukdomar i nervsystemet. Smärta upplevs 

vid direkt skada på nerven eller tryck på nerven. Såväl neurogen som nociceptiv smärta 

är vanligt förekommande vid cancersjukdom. 

 

Man brukar skilja på akut och kronisk smärta. Akut smärta är övergående medan 

kronisk smärta är ihållande. Håller smärtan i sig mer än tre månader definieras det som 

kronisk smärta. Det handlar alltså inte enbart om hur ont det gör utan också hur länge 

smärtan pågår (Simonsen, Aarbakke & Hasselström, 2006). IASP anser att den kroniska 

smärtproblematiken behöver uppmärksammas mer eftersom den kroniska smärtan 

inverkar i så hög grad på patientens livskvalitet. Väldigt få människor dör av att ha 

smärta, många dör med smärta, men de flesta lever med smärta (Socialstyrelsen, 2001). 

 

Patienter med diagnosen myelomatos kan lida av kronisk smärta vilken inverkar på 

livskvalitet, rörelsefunktion och välbefinnande (Curtiss & Haylock, 2001). Smärtan kan 

uttrycka sig bland annat i depression, oro och ångest. Det finns ett samband mellan 

smärta och ett depressivt beteende hos cancersjuka patienter. Olika studier har visat att 

om patientens ångest minskas så reduceras även smärta, utmattning samt konsumtionen 
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av analgetika (Richardson, Adams & Poole, 2006). Det är därför väsentligt att patienten 

informeras om sjukdomen, vilka terapiförslag som finns, vilken effekt och/eller 

biverkningar som behandlingen ger. Därmed kan ångesten minska och det ökar 

möjligheten att klara det vardagliga livet. Cognitive-behavioral therapy (CBT) är en 

psykoterapeutisk metod som används allmänt vid depression och olika ångestsjukdomar 

men som också visat sig vara effektiv vid kronisk smärta (Richardson et al., 2006).  

CBT kan vara en del i sjuksköterskans professionella arbete inom omvårdnad av 

patienter med kronisk smärta. Modellen kan därför med lätthet integreras i 

sjuksköterskerollen eftersom sjuksköterskan redan är familjär med exempelvis 

samtalsmetodik (Richardson et al., 2006). 

 

En osteolytisk skada orsakad av myelomatos är strålkänslig. Strålbehandling hindrar 

tumörens tillväxt i skelettet och minimerar risken för patologiska frakturer. Denna 

behandlingsform kan ge lika god smärtlindring som analgetika, inkluderande opiater 

(Djulbegovic et al., 2008). Bisfosfonater är en läkemedelsgrupp som används inom 

osteoporosbehandling för att reducerar risken att drabbas av såväl spontana frakturer 

som frakturer efter trauma. Bisfosfonater hämmar osteoklasterna varvid nedbrytningen 

av benvävnad bromsas. Dessa läkemedel har också visat sig kunna reducera smärtan hos 

patienter med myelomatos vilket resulterat i en minskad användning av analgetika i 

denna patientgrupp (Djulbegovic et al., 2008). 

Omvårdnad 

Sjuksköterskans roll 
 
Kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring inom omvårdnad förväntas att uppnås genom 

sjuksköterskans arbete att bedöma, planera, genomföra och utvärdera resultatet av 

insatta omvårdnadsåtgärder (SOSFS 1993:17). Kraven på kvalitet säkerställs bland 

annat genom att strukturerat definiera omvårdnadsdiagnoser och upprätta tydliga 

behandlingsmål som kan följas upp och utvärderas. Omvårdnadsdiagnoser ställer krav 

på sjuksköterskans observations- och bedömningsförmåga för att kunna se samband 

mellan patientens sjukdom och upplevda problem (Socialstyrelsen, 2001). 
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Det första mötet utgör kärnan i relationen mellan sjuksköterska och patient där 

sjuksköterskan i samråd med patienten kan bidra med en gynnsam och energigivande 

hälsoprocess (Eide & Eide, 1997). Fokusering sker i första hand på de hälsoproblem 

patienten har på grund av sin sjukdom. I dagens sjukvård finns många olika kulturella 

inslag där språket spelar en väsentlig roll i kommunikationen mellan patient och vårdare 

(Barbosa da Silva & Ljungquist, 2003). Sjuksköterskan behöver förstå den drabbades 

upplevelse av smärta för att kunna ge adekvat behandling och omvårdnad i syfte att 

lindra och främja hälsa (Haegerstam, 1987). Via en ömsesidig kommunikation kan 

sjuksköterskan svara på patientens frågor, informera om smärtans uppkomst samt 

förklara val av behandlingsstrategi. Det skapar en trygghet och känsla av 

sjukdomskontroll hos patienten (Richardson et al., 2006). 

 

Svensk Sjuksköterskeförening (SSF), har utvecklat riktlinjer för omvårdnad av patienter 

med cancerrelaterad smärta (Svensk Sjuksköterskeförening och SPRI, 1999). I dessa 

riktlinjer tas smärtbedömning, patientundervisning och komplementär behandling upp 

som ett led i kvalitetsuppföljningen. 

 

Sjuksköterskan bör vara uppmärksam på patientens upplevelse av smärta och 

fortlöpande göra smärtanalyser. Basen för all kvalificerad smärtbehandling är att göra 

en noggrann individuell smärtanalys. Den är grundläggande för valet av 

behandlingsstrategi. Ett av hjälpmedlen vid smärtanalys är den visuella analogskalan 

(VAS-skalan) som används för att kunna göra en skattning av patientens smärtintensitet. 

VAS är en linje, cirka tio cm lång, med ytterpunkter som markerar värsta tänkbara 

smärta respektive ingen smärta. Patienten markerar på denna linje sin upplevelse av 

smärtintensitet och vårdpersonal noterar värdena i patientens journal för att fortlöpande 

kunna göra jämförelser av patientens upplevda smärta (Socialstyrelsen, 2001). 

 

I ett vårdteam är det väsentligt med en helhetssyn på patienter med cancersjukdom för 

att kunna angripa smärtan på ett systematiskt sätt. Ett vårdteam kan exempelvis bestå av 

sjuksköterska, läkare, psykolog, sjukgymnast, kurator och präst. Deras vårdande 

insatser samordnas för att uppnå bästa möjliga kvalitet på vård för patienten. I 

helhetssynen ingår att värdera sjukdomsaktivitet, patientens sociala och psykologiska 
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situation. Vårdteamet fastställer smärtans uppkomst och lokalisation samt 

behandlingsmål för att kunna tillgodose patientens behov av smärtlindring. 

Sjuksköterskan utvärderar vårdteamets insatser, samordnar och dokumenterar detta i 

omvårdnadsjournalen. Vården utvärderas fortlöpande för att kartlägga smärtans 

utbredning, lokalisation, och intensitet. Den smärtlindrande uppgiften vid myelomatos 

är inte sällan försvårad på grund av sjukdomens komplikationer. Det är viktigt att 

sjuksköterskan är observant och noterar eventuella komplikationer av grundsjukdomen 

och biverkningar av insatt terapi. En fortlöpande utvärdering är ett viktigt instrument för 

att veta vilken betydelse den givna behandlingen har för patientens välbefinnande 

(Socialstyrelsen, 2001). 

 

Etiska aspekter 
 
Ett etiskt dilemma kännetecknas av en värderingskonflikt. Valsituationerna kan vara 

flera. Det är inte givet att sjuksköterskan vet om ett valt förhållningssätt eller handlande 

är felaktigt (Brinchmann, 2005). Omvårdnad av cancersjuka patienter ställer ofta 

sjuksköterskan inför etiska dilemman. Många omvårdnadssituationer kan upplevas som 

svåra och oklara med behov av etisk reflektion (Malmsten, 2001). Det kan exempelvis 

handla om hur optimistiska eller pessimistiska besked som kan ges till en döende patient 

eller hur man hanterar en patient som förtränger allvarliga symtom. Det kan också röra 

sig om en konflikt mellan patientens autonomi och sjuksköterskan professionella plikt 

att hjälpa. Hur långt ska sjuksköterskan sträcka sig för att ge hjälp till patienten? Var går 

gränsen för sjuksköterskans ansvar för patientens säkerhet? En sjuksköterska som vet 

mycket om etisk teori är inte nödvändigtvis en expert på att värdera och lösa praktiska 

etiska problem. Däremot kan kunskap om etiska teorier vara av värde i rådgivande syfte 

och belysa hur saker och ting förhåller sig i etiska praktiska situationer (Brinchmann, 

2005). 

 
Swansons omvårdnadsteori 
 
Det finns behov av att ha utarbetade riktlinjer för att uppnå god omvårdnad av patienter 

(Svensk Sjuksköterskeförening och SPRI, 1999). Dessa behov beskrivs i Swansons 

omvårdnadsteori (1991) och baserar sig på fem definierade begrepp: knowing, beeing 

with, doing for, enabling och maintaining belief, som sammantagna syftar till att 
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strukturera omvårdnadsarbetet och underlätta kommunikationen mellan vårdare och 

patient (Swanson, 1991). 

 

Knowing innebär att kunna förstå och bekräfta patientens upplevelse, inse betydelsen i 

dagligt liv, vara noggrann i bedömningar, söka ledtrådar, undvika antaganden och ha ett 

personligt engagemang baserat på kunskap om tillståndet. Beeing with betyder att vara 

känslomässigt närvarande och tillgänglig, kunna lyssna och ge gensvar/bekräftelse och 

undvika belastande uttalanden. Doing for är att kunna trösta och vara deltagande, vara 

förutseende och kunna förekomma och förebygga, vara kompetent och agera skickligt, 

kunna skydda och bevara patientvärdighet. Enabling betyder att kunna beskriva 

livstransitioner, ge information och undervisning, utgöra ett emotionellt stöd med 

tillåtande attityd samt kunna tolka känslor och ge feedback. Maintaining belief innebär 

att ha tilltro och aktning för patientens egna resurser, besitta en realistisk optimism, 

kunna förmedla en framtidstro och bibehålla en hoppfull attityd och att ej överge 

patienten. 

 

Swansons omvårdnadsteori tydliggör även andra aspekter i omvårdnaden såsom vikten 

av att vara känslomässigt närvarande, tillgänglig och kunna lyssna med ett personligt 

engagemang baserat på kunskap om tillståndet (Swanson, 1991). 

PROBLEMFORMULERING 

Tidigare studier visar att kronisk smärta komplicerar behandling av myelomatos och att 

det har en väsentlig inverkan på patientens livskvalitet (Djulbegovic et al., 2008). 

Bemötandet av denna patientgrupp kräver såväl professionell kunskap om behandling 

av kronisk smärta som insikt om etiska dilemman som sjuksköterskan kan ställas inför. 

Det kan vara svårt att få en samlad bild av sjuksköterskans mångfacetterade roll vid 

omvårdnaden av patienter med myelomatos. Det är därför angeläget att fördjupa 

kunskapen om sjuksköterskans roll i omvårdnaden av patienter med myelomatos och 

associerad kronisk smärta. 
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SYFTE 

Syftet med denna studie är att belysa sjuksköterskans roll i omvårdnad av patienter med 

myelomatos och associerad kronisk smärta. 

Frågeställningar 

• Hur kan sjuksköterskan genom omvårdnad lindra kronisk smärta hos patienter 

med myelomatos? 

• Vilka omvårdnadsroller kan sjuksköterskan ställas inför vid vård av patienter 

med myelomatos och associerad kronisk smärta? 

• Vilka etiska aspekter kan sjuksköterskan behöva ta hänsyn till i omvårdnaden av 

patienter med myelomatos och associerad kronisk smärta? 

METOD 

För att kunna belysa sjuksköterskans roll valdes en litteraturstudie, där vetenskapliga 

artiklar utgjorde informationskällan för att inskaffa relevant vetenskapliga data 

överensstämmande med syftet i studien. De vetenskapliga artiklarna användes som 

underlag för att åskådliggöra sjuksköterskans roll i omvårdnaden av patienter med 

myelomatos och associerad kronisk smärta. Urvalskriterier, val av sökord och val av 

dokument har tydligt redovisats för att läsaren ska kunna bedöma relevansen av de 

texter som valts för analys (Patel & Davidsson, 2003). 

 

Efter att ha läst igenom abstracten prioriterades artiklar med fokus på omvårdnad. Icke-

empiriska studier exkluderades liksom studier som inte hade korrekt fokus. De utvalda 

studierna utgjorde en bred informationskälla och textmassan gav både relevanta och 

exemplifierande omvårdnadssituationer av patienter med en obotlig cancersjukdom. 

Litteratursökning 

Urval 

Sökning gjordes i följande databaser: OvidNursing och PubMed. Sökorden myeloma, 

nursing, caring, pain och ethical dilemmas har använts. I några fall har sökordet 
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myeloma ersatts med sökordskombinationen myeloma OR cancer för att få träff. 

Enskilda sökord gav oftast ohanterligt många sökträffar när de söktes i hela textmassan. 

Sökorden har därför mestadels kombinerats eller avgränsats till sökning i titel- eller 

nyckelordsfält för att öka relevansen i sökträffarna. Vid kombinationssökningar med 

mer än två sökord har samtliga sökord sökts i hela textmassan. Dessa sökträffar 

resulterade i en begränsad fokusering. För att öka relevansen i sökträffarna och uppnå 

önskvärd fokusering mot omvårdnad utfördes därför kompletterande sökningar i 

tidskrifterna Cancer Nursing, Clinical Journal of Oncology Nursing, Journal of Clinical 

Nursing, Nursing Ethics, Nursing Research och Oncology Nursing Forum. Därutöver 

har enstaka relevanta artiklar valts ut via granskning av referenslistor från redan utvalda 

artiklar. 

 

I tabell 1 framgår vilka kombinationer av sökord som använts vid sökning i databaserna, 

OvidNursing och PubMed samt antalet träffar. Endast engelska abstracts och artiklar har 

valts ut. Utifrån abstracts har de artiklar som belyst sjukdomen myelomatos, kronisk 

smärta, sjuksköterskans roll och etiska aspekter i ett omvårdnadsperspektiv valts ut för 

närmare granskning. Särskild vikt har lagts vid artiklar som tagit upp sjuksköterskans 

omvårdnadsroll i den specifika patientsituationen. De utvalda artiklarna har lästs 

igenom av författaren ett flertal gånger varefter de analyserats och jämförts med 

varandra för att få svar på studiens frågeställningar.  

 

Tabell 1: Databaser, sökord, antal träffar och använda artiklar 
______________________________________________________________________ 

Databaser Sökord Antal 
träffar 

Antal 
använda 

 
 
OvidNursing myeloma 

myeloma OR cancer AND pain 
 

97 
2 

3 
0 

PubMed myeloma AND nursing NOT review 
 

83 1 

PubMed 
(Nursing 
Journals) 

myeloma OR cancer AND nursing AND pain 
myeloma OR cancer AND ethical dilemmas 
 

837 
18 

8 
2 
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Tabell 1 beskriver vilka databaser sökningarna gjorts i, vilken kombination av sökord 

som valts, antalet träffar och hur många av dessa som använts i studien. 

 
Inklusionskriterier 
 
Urvalet har begränsats till publicerade refereegranskade engelskspråkiga tidskrifter från 

åren 1992 till 2008 varav merparten är hämtade från 2000-talet. 

 
Exklusionskriterier 
 
Artiklar som i huvudsak fokuserar på läkarens roll har exkluderats liksom artiklar med 

fokus på den rent medicinska behandlingen av myelomatos. 

 

Tabell 2 Tabell över valda artiklar  
 

 
Författare/år Syfte  Metod Huvudsakligt resultat 
 
 
Botti et al., 2006 

 
Identifiera vägar 
till att förbättra 
psykosocial 
omsorg för 
vuxna med en 
hematologisk 
cancersjukdom 
 
 

 
Kvalitativ 
intervjustudie  

 
Studien visar att det finns ett 
stort behov av psykosocialt 
stöd hos patienter med cancer. 
Sjuksköterskan behöver 
nödvändiga färdigheter och 
stöd i att utföra denna uppgift 
 

Braud et al., 2003 Undersöka 
möjligheten till 
att utvärdera 
biverkningar 
under pågående 
kemoterapi 
 
 

Kvalitativ 
intervju- och 
observations- 
studie 
 

VAS-tekniken är ett bra 
hjälpmedel vid utvärdering av 
biverkningar 

Chen, 2003 
 

Vilken effekt har
hopp hos 
patienter med 
cancersmärta 

Kvantitativ 
studie med 
intervju och 
frågeformulär 

Studien stödjer uppfattningen 
av att det psykiska 
välbefinnandet har en 
betydande roll hos patienter 
med cancersmärta 
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Forts tabell 2 
 
 
Coleman et al., 
2003 

 
Utvärdera fysisk 
aktivitet hos 
patienter med 
myelomatos 

 
Kvantitativ 
studie med 
intervju och 
frågeformulär 

 
Individuella hemtränings-
program gör det möjligt för 
patienter med myelomatos att 
träna fysiskt 
 
 

Coon et al., 2007 Illustrera en 
patients resa 
genom 
sjukdomen 
myelomatos 
 

Kvalitativ 
temastudie 

Smärtlindring är all 
sjukvårdspersonals 
ansvar. Ingen patient ska 
behöva lida av smärta i 
onödan 
 
 

Dean och 
Gregory, 2004 
 

Strategier för att 
använda i 
palliativ vård 
 
 

Kvalitativ 
intervjustudie  
 
 

Humor är en viktig faktor vid 
behandling i livets slutskede 

Duggleby, 2000 Identifiera och 
förstå 
mekanismer för 
att uthärdande 
lidande 
 
 

Kvalitativ 
intervjustudie  
 

Sjuksköterskan behöver 
träning i att möta lidande och 
inge hopp 
 

Felder, 2004 Beskriva hopp 
och ork hos 
patienter med 
cancerdiagnos 

Kvalitativ 
intervjustudie  
 

Myelomatos måste hållas isär 
från andra differential-
diagnoser för att adekvat 
behandling ska kunna insättas 
i ett tidigt skede 
 
 

Kuuppelomäki 
och Lauri, 1998 

Beskriva etiska 
aspekter vid 
omvårdnad av 
patienter med 
obotlig cancer 

Kvalitativ 
intervjustudie  

Omvårdnad och behandling 
av patienter med obotlig 
cancer involverar många olika 
situationer som kräver etisk 
reflektion av vårdpersonal 
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Forts tabell 2 
 
 
Melin et al., 2006 

 
Beskriva 
patienters 
uppfattnings-
förmåga om 
livskvalitet vid 
obotlig cancer 
 
 

 
Kvalitativ 
intervjustudie  
 

 
Studien visade att livskvalitet 
är viktigt för patienter med 
obotlig cancersjukdom 
 
 
 

Muller och 
Desmond, 1992 

Belysa etiskt 
kulturella 
dilemman 

Kvalitativ 
intervjustudie 

Vårdpersonal behöver mer 
kunskap om kulturella 
olikheter när det gäller 
omvårdnad 
 
 

Poulus et al., 
2001 

Belysa smärta, 
depression och 
livskvalitet hos 
patienter med 
myelomatos 
 
 

Kvantitativ 
studie med 
strukturerade 
frågeställningar  
 

Smärta påverkar 
livskvaliteten hos patienter 
med myelomatos 
 
 

Rassin et al., 
2006 

Belysa 
vårdgivares olika 
sätt att berätta 
dåliga nyheter 
till patienter 
 
 

Kvantitativ 
studie med 
strukturerade 
frågeställningar 

Det finns en skillnad mellan 
vad vårdtagare vill ha som 
svar och hur vårdgivare 
förmedlar den dåliga nyheten 
 

Riddel och Fitch, 
1997 

Granska 
patientens 
kunskaper och 
attityder till 
behandling av 
cancersmärta 
och identifiera 
effektiv och 
ineffektiv 
smärtlindring 
 
 
 

Kvantitativ 
studie med 
strukturerade 
frågeställningar  

Många patienter har 
otillräcklig kunskap om 
smärtlindring och har en 
orealistisk syn på 
smärtbehandling 

 
Tabell 2 redovisar de utvalda artiklarnas författare, vilken metod som använts i 

respektive studie, vilket huvudsakligt resultat som erhållits och syftet med studien.  
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Analys 

Det är viktigt att välja den analysmodell som är bäst lämpad för att analysera de texter 

som valts och som i sin tur är kopplat till problemformulering och syfte (Friberg, 2006). 

Forskningen bör genomföras systematiskt och baseras på vetenskaplig grund för att ny 

användbar kunskap ska skapas (Olsson & Sörensen, 2007).  

Syftet med analysen är att den ska ge mening till det datainsamlade materialet. 

Forskaren behöver därför både organisera, strukturera och tolka det insamlade 

materialet (Polit & Beck, 2004). Patel och Davidson (2003) menar att ett forsknings- 

eller utredningsarbete alltid börjar med ett problem. Forskaren kan välja att belysa eller 

lösa problemet. Det handlar om att införskaffa ny eller fördjupad kunskap om det man 

är intresserad av (Patel & Davidson, 2003). 

 

Författaren har läst igenom det insamlade materialet ett flertal gånger, analyserat och 

jämfört respektive artikels resultat. I analysarbetet av de 14 utvalda artiklarnas resultat 

har relevant text, som hade inriktning på sjuksköterskan, olika omvårdnadsroller och 

smärtproblematik färgmarkerats. Därefter sammanfattades denna färgmarkerade text i 

ett separat dokument. Utifrån denna sammanfattning kunde sjuksköterskans roll i 

omvårdnad av patienter med myelomatos och associerad kronisk smärta sedan 

sammanställas i form av olika teman med utgångspunkt ifrån de tre frågeställningarna 

(Olsson & Sörensen, 2007). Dessa teman redovisas i uppsatsens resultat.  

 

Etiska överväganden 

Nyberg (2000) beskriver att forskaren bör sträva efter att ge en så sanningsenlig bild 

som möjligt av fenomenen som undersöks. Vidare menar Nyberg (2000) att forskaren 

har ett visst ansvar gentemot allmänheten, samhället och andra forskare, vilka kanske 

vill forska vidare på en persons studie (Nyberg, 2000). Polit och Beck (2004) belyser tre 

huvudetiska principer som utgör en vägledning inom forskningsarbetet nämligen 

välgörenhet, respekt för mänskligheten och rättvisan. Sammanfattningsvis kan sägas att 

individens identitet bör skyddas och bör därför alltid vara anonym i ett forskningsarbete 

(Polit & Beck, 2004).  
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Artiklarna som använts i studien har alla varit forskningsetiskt granskade och godkända 

för publicering i medicin- och vårdvetenskapliga tidskrifter.  

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet avser ett mätinstruments förmåga att mäta det som ska mätas för att ge ett mått 

på överensstämmande mellan verklighet och tolkning (Olsson & Sörensen, 2007). 

Tolkningen skall vara förankrad i ett empiriskt underlag vilket är ett centralt 

kvalitetskriterium oavsett vilken syn på verkligheten man har och händelser kan endast 

förstås om de ses i sitt sammanhang (Olsson & Sörensen, 2007). Reliabilitet beskriver 

graden av överensstämmelse mellan mätningar med samma mätinstrument. Att veta vad 

vi undersöker handlar om överensstämmelsen mellan vad vi avser att undersöka och vad 

vi faktiskt undersöker (Patel & Davidsson, 2003).  

 

Patel och Davidson (2003) beskriver att det är viktigt att forskaren är medveten om och 

reflekterar över de val som görs i hanteringen av den insamlade informationen och hur 

detta kan påverka analysen. Olsson och Sörensen ( 2007) beskriver att hög reliabilitet 

inte innebär hög validitet men att hög validitet normalt medför hög reliabilitet. 

 

Författaren har valt kvalitativa och kvantitativa empiriska artiklar eftersom dessa återger 

en verklighetsbild av den tidigare forskningen. Dessa empiriska artiklar framstår som 

typiska för en speciell situation, tid eller grupp av människor som överensstämmer 

kunskapsmässigt med syftet i uppsatsen. Uppsatsen har sin vetenskapliga grund i de 

utvalda artiklarna. Författaren har försökt att tolka dessa artiklar efter bästa förmåga för 

att få ett trovärdigt innehåll i studien.  

RESULTAT 

Sjuksköterskans roll i omvårdnaden av patienter med myelomatos och associerad 

kronisk smärta presenteras i olika teman med utgångspunkt från de tre 

frågeställningarna. Temana är kommunikation, stöd, avledning, information och 

undervisning, smärtbedömning och utvärdering.  
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Kommunikation 
Botti, Endacott, Watts, Cairns, Lewis, och Kenny (2006) beskriver att det finns ett 

flertal psykologiska faktorer som har betydelse för smärtbehandlingens resultat. 

Kommunikationsprocessen mellan sjuksköterska och patient är en av dessa viktiga 

faktorer. Sjuksköterskan bör ha kunskap om kommunikationsprocessen för att kunna 

bedöma patientsituationen och ge effektiv psykosocial omvårdnad (Botti et al., 2006). I 

studien beskrivs vidare att en god kommunikation inkluderar sjuksköterskans förmåga 

att via en förtroendefull relation med patient och anhöriga ge råd, svara på frågor, lösa 

problem och inge förtroende hos patienten. Patienter med cancer får ett ökat välmående 

genom en förtroendefull relation med omvårdande sjuksköterska. Patienten vågar då 

prata om exempelvis sin smärta. Patientens smärtupplevelse ska tas på allvar och 

rutinmässigt bör frågor ställas till patienten om han/hon har ont. En förtroendefull 

relation bidrar också till att motverka nedstämdhet (Botti et al., 2006). 

 

Melin-Johansson, Axelsson och Danielson, (2006) påpekar att patienter upplever det 

positivt när sjuksköterskor har en positiv attityd i kommunikationen. Det kan handla om 

att sjuksköterskan stödjer patienten i att fokusera på positiva upplevelser. Ett sätt kan 

vara att få patienten att prata om trevliga minnen från förr. Ett annat sätt kan vara att 

engagera och entusiasmera patienten att delta aktivt efter ork och förmåga i det sociala 

livet (Melin-Johansson et al., 2006). 

 

Det är viktigt att sjuksköterskan har en god kommunikation med patient, anhöriga och 

övriga personalkategorier som är involverade i patientens omvårdnad. Coon, McBride-

Wilson och Coleman (2007) uppmärksammar läsaren på att ouppmärksamhet och dålig 

kommunikation mellan anhörig och patient, mellan anhörig och servicepersonal och i 

det multidisciplinära teamet kan ha förödande konsekvenser för den psykiska och 

emotionella hälsan både hos patienten och dennes familj. I samma studie påpekas vidare 

att det kan vara värdefullt att patienten för anteckningar om terapieffekt för att 

underlätta och orka med en påfrestande behandling. Dessa anteckningar är även en bra 

hjälp för vårdpersonal i den fortsatta vårdplaneringen (Coon et al., 2007). 
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Kuuppelomäki och Lauri (1998) har i en intervjustudie belyst etiska dilemman rörande 

omvårdnad av patienter med obotlig cancer (Kuuppelomäki & Lauri, 1998). Det kan 

uppstå etiska dilemman när en cancerdiagnos ställts. När och hur ska information och 

sanningen berättas? Patienten har rätt att få veta sanningen om sin behandling och vara 

med i ställningstagande till val av terapi. Det är inte ovanligt att patienter upplever att 

diagnosen konstateras för sent vilket förlänger deras lidande (Kuuppelomäki & Lauri, 

1998). 

 

Muller och Desmond (1992) illustrerar olika etiska problemsituationer som kan uppstå i 

ett multikulturellt samhälle (Muller & Desmond, 1992). En av dessa problemsituationer 

handlar om en asiatisk döende kvinna med långt framskriden cancer som bor i USA. 

Hennes familj förbjuder vårdpersonalen att berätta den dåliga prognosen och 

behandlingsalternativen för patienten. I kinesisk kultur är det enligt tradition 

familjen/sonen som bestämmer hur föräldern ska omvårdas och behandlas, inte 

vårdpersonalen. I deras kultur handlar det om att inte förlora ansiktet. Att vara en 

otillräcklig son i en sådan omvårdnadssituation är skamligt inför hela släkten. Den 

västerländska sjukvården har en annan syn på patientens autonomi vilket kan skapa 

etiska problemsituationer för vårdpersonal (Muller & Desmond, 1992). 

 
Stöd 
I studien av Melin-Johansson et al., (2006) uppmärksammas även att för många 

patienter är en cancerdiagnos förknippad med outhärdliga smärtor och plågsam död. Det 

är därför viktigt att sjuksköterskan kan utgöra ett stöd och förmå patienten att via 

känslomässiga och fysiska avledningar skapa individuella strategier som ger 

smärtlindring (Melin-Johansson et al., 2006). 

 

Chen (2003) presenterar i sin studie att hopp kan vara grundläggande i upplevelsen av 

hälsa och därför vara en viktig faktor för cancerpatienter som befinner sig i en svår 

smärtsituation. Sambandet mellan smärta och hopp visar sig vara en utlösande faktor till 

depression (Chen, 2003).  
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Sjuksköterskans unika position för att ta sig an hopp hos patienter med cancersmärta 

framhålls av Felder (2004). I yrkesrollen krävs därför kunskap om bland annat 

mellanmänsklig kontakt och att ha förmågan att kunna bekräfta patientens egenvärde. 

Genom att ge emotionellt stöd och inge hopp hos patienten kan sjuksköterskan hjälpa 

patienten att klara av sin vardag (Felder, 2004). 

 

Melin-Johansson et al. (2006) pekar på olika sätt att hantera att leva med en obotlig 

cancersjukdom (Melin-Johansson et al., 2006). Patienters egna reflektioner illustreras i 

studien och ger en sammantagen bild om hur sjukdomen påverkar deras livskvalitet. För 

dessa patienter betyder ett fysiskt välmående att vara fri från speciellt smärta men även 

att vara fri från andnöd. Deras matlust och sömn förbättras vid smärtfrihet vilket 

resulterar i att det är lättare att vara fysiskt aktiv i det dagliga livet. Vårdgivare behöver 

tillmötesgå och hjälpa patienter med myelomatos och anhöriga att leva så normalt som 

möjligt. Det kan innebära möjligheten att kunna ta en promenad i parken. 

Sjuksköterskan kan uppmuntra patienten till att delta i det sociala livet efter ork innan 

sjukdomen fortskridit allt för långt (Melin-Johansson et al., 2006). I samma studie 

konstaterar författaren att det finns en stark önskan att kunna leva som innan man 

drabbades av cancer. Minnena spelar en viktig roll i bibehållandet av ett positivt liv och 

ger ett psykiskt välmående. Bra och positiva minnen är grunden till att upprätthålla en 

positiv inställning till livet trots en obotlig sjukdom (Melin-Johansson et al., 2006). 

 

Sjuksköterskan behöver inte alltför sällan stödja patienten efter att tråkiga besked givits 

till patienten. Tråkiga nyheter definieras av Rassin, Levy, Schwartz och Silner (2006) 

som information som påtagligt försämrar individens framtidstro och som kan förorsaka 

långvariga beteendestörningar och mental ohälsa (Rassin et al., 2006). Författarna delar 

in begreppet dåliga nyheter i två nivåer. Den ena nivån handlar om ett temporärt avbrott 

i det dagliga livet, exempelvis när en sliten höftled behöver bytas ut mot en höftprotes. 

Den andra nivån handlar om livshotande maligna diagnoser. Det verbala 

kommunikationsmönster som vårdgivaren bör tillämpa gentemot patienten i dessa 

situationer exemplifieras i studien. Undersökningen kan överbrygga vad patienten 

önskar och hur vårdgivare faktiskt agerar när tråkiga nyheter förmedlas (Rassin et al., 

2006). 
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För många patienter är kemoterapi en källa till hopp, att behöva avsluta behandlingen är 

detsamma som att ge upp och förlora hoppet. Även för anhöriga kan fortsatt kemoterapi 

inge hopp. I studien av Kuuppelomäki och Lauri (2006) uttrycker patienter rädsla efter 

att doktorn föreslagit utsättning av kemoterapin då tvivel finns om behandlingen 

hjälper. Ett etiskt dilemma uppstår när patienten inte orkar medverka i ett sådant 

beslutstagande. Sjuksköterskan måste ibland stödja patienten i dennes beslut att avbryta 

kemoterapibehandling när den inte längre har någon effekt (Kuuppelomäki & Lauri, 

1998). 

 

Avledning 
Melin-Johansson et al. (2006) påpekar också att det är av stort värde att sjuksköterskan 

har kännedom om och till patienten kan förmedla sin kunskap om att känslomässiga och 

fysiska avledningar kan komplettera icke farmakologiska smärtlindrande 

omvårdnadsåtgärder (Melin-Johansson et al., 2006).  

 

Humor och skratt har visat sig vara viktiga dimensioner vid vård av patienter med 

livshotande sjukdomstillstånd och kan lägga grunden till att bygga bra relationer mellan 

sjuksköterska-patient och sjuksköterska-anhörig. Det konstaterar Dean och Gregory 

(2004) i en studie om humor och skratt i palliativ vård. Patienter har lättare för att orka 

kämpa sig genom motgångar och kan lättare uttrycka sina känslor. Deltagarna i studien 

beskriver att deras kroppliga och psykiska spänningar lättar och att humor dessutom 

inger känsla av värdighet och tränger undan smärtan för en stund. Humor är inget 

universalmedel. Kombinerad med vetenskapliga färdigheter och medkänsla, är humorn 

en humaniserande dimension som är alldeles för värdefull att förbises i omvårdnaden 

(Dean & Gregory, 2004). 

 

Möjlighet att träna under behandling av myelomatos beskrivs i en studie Coleman, 

Coon, Hall-Barrow, Richards, Gaylor, och Stewart (2003). Patienter med myelomatos 

som genomgår aggressiva kemoterapibehandlingar kan mycket väl träna. Coleman et al.  

(2003) menar att ett individanpassat träningsprogram är att föredra för patienter med 

myelomatos. En kombination av väl avvägd styrketräning och aerobics kan minska 
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trötthet och depression samt förbättra sömnen hos patienten. Trötthet och sömnlöshet är 

vanliga symtom hos patienter med cancer (Coleman et al., 2003). 

 

Duggleby (2000) framhåller att smärta medför ett socialt problem i form av lidande som 

hanteras via att försöka härda ut. Uthärdandet kan ske genom att inte förlora hoppet och 

att anpassa sig till situationen. Tro på en högre makt och att hitta mening med livet 

utgör exempel på att inte förlora hoppet medan anpassning kan ske via att ta itu med 

ovisshet, minimera smärta och acceptans. Sjuksköterskan behöver lära sig att erkänna 

och rätt värdera den påfrestning det innebär för patienten att uthärda lidandet 

(Duggleby, 2000). 

 

Information och undervisning 
Patienter med cancersmärta har behov av att få mer insikt i behandlingen av sin 

sjukdom för att förstå medicinens verkan. Det påtalas av Riddell och Fitch (1997) i en 

studie som handlar om patienters kunskap om och attityder till hantering av 

cancersmärta. 

 

Patienters uppfattningsförmåga om cancersmärta och dess behandling underlättas om de 

blir informerade i ett tidigt stadium. Det konstateras av Chen (2003). Smärta är ett 

multidimensionellt fenomen och obehandlad smärta tar mycket energi från patienten. 

Smärtuppfattningen återspeglas i hur han/hon graderar uthärdlig smärta. Den 

smärtuthållighet som patienten tror sig besitta motsvarar inte alltid den faktiska smärtan 

vilket kan bero på att han/hon på grund av bristfälliga kunskaper inte tagit sin 

smärtmedicin (Chen, 2003). 

 

I studien av Riddell och Fitch (1997) poängteras även att många patienter har 

otillräcklig kunskap om hantering av cancersmärta och har en orealistisk syn på 

användandet av smärtlindrande medicinering. Eftersom denna brist på kunskap är 

hindrande för en effektiv smärtbehandling föreligger ett behov av att utbilda patienter i 

principerna för att uppnå en adekvat smärtlindring vid cancersmärta. 
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Botti et al. (2006) belyser också svårigheten att avgöra när det passar att prata med 

patienten (Botti et al., 2006). Sjuksköterskor i studien anser att det finns behov av att 

först uppleva och vistas i patientens miljö för att kunna prata med patienten. Det kan 

exempelvis handla om att erbjuda psykosocial rådgivning (Botti et al., 2006). 

 

Smärtbedömning och utvärdering 
Bedömning och utvärdering av smärta, ångest, illamående, trötthet och kräkning är 

några av de symtom som sjuksköterskan dagligen kommer i kontakt med inom 

cancersjukvården. Genom att regelbundet efterfråga och registrera graden av obehag 

kan sjuksköterskan få indikationer på hur väl och hur länge insatt behandling verkar. I 

en studie av Braud, Genre, Leto, Nemer, Cailhol, Macquart-Moulin, et al. (2003) 

beskrivs användandet av VAS-skalan som ett hjälpmedel vid mätning av kemoterapins 

biverkningar. Denna mätteknik används också vid smärtskattning. VAS-skalan är ett 

rutinmässigt hjälpmedel för att bedöma symtomens intensitet vilket underlättar 

utvärdering av behandlingseffekt och biverkningar. Därigenom kan de symtom som är 

plågsammast för patienten skiljas ut och det ger möjlighet till förebyggande insatser och 

en ökad valmöjlighet till olika behandlingsvägar (Braud et al., 2003). 

 

I en studie av Poulos, Gertz, Pankratz och Post-White (2001) konstateras att det 

föreligger en signifikant association mellan smärtans intensitet och störningar i 

sinnesstämning hos patienter med myelomatos. En ökad smärtproblematik resulterar i 

tilltagande känslomässiga störningar (Poulos et al., 2001). 

 

I studien av Kuuppelomäki och Lauri (1998) påpekas att sjuksköterskan kan ställas 

inför etiska dilemman när det gäller otillräcklig smärtlindring. Ett etiskt dilemma kan 

uppstå när sjuksköterskan, patienten och ansvarig läkare har olika uppfattning om 

behovet av smärtlindrande medicinering. Det kan exempelvis handla om diskrepans i 

synen på hur länge behov av smärtlindring föreligger, värdering av behandlingseffekt 

eller lämpliga administreringsformer (Kuuppelomäki & Lauri, 1998). 

 

En noggrann och systematisk utvärdering är grunden till allt beslutstagande av 

vårdpersonal. Det betonas av Coon et al. (2007). Det är viktigt att vårdpersonal är väl 
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medveten om det väsentliga med inspektion, auskultation, palpation och det 

psykologiska stödet till patienten. Det räcker inte med teknisk utrustning för att göra en 

systematisk utvärdering. En mänsklig värdering baserad på närvaron av alla sinnen 

måste också ingå i bedömningsunderlaget (Coon et al., 2007). 

 

Enligt Coleman et al. (2003) upplever patienter med myelomatos både sjukdoms- och 

behandlingsrelaterade komplikationer som är mångfacetterad i sitt slag (Coleman et al., 

2003).  

 

Braud et al. (2003) påpekar att biverkningar som smärta, illamående, kräkningar, 

oro/ångest och trötthet påverkar livskvaliteten negativt (Braud et al., 2003). Det är 

således viktigt att sjuksköterskan fortlöpande värderar och dokumenterar 

behandlingseffekter och biverkningar. 

 

Coon et al. (2007) pekar på sjuksköterskans betydelsefulla roll i omvårdnaden av 

patienter med myelomatos. I studien berättar ett gift par om hur de upplever 

vårdpersonalens omvårdnad och terapibehandling av makens sjukdom. Genom deras 

presenterade levnadshistoria framkommer vikten av att sjuksköterskan bör fokusera på 

de grundläggande momenten såsom utvärdering av behandlingen, kommunikation med 

patient och anhörig, att visa omtanke och vara observant på sjukdomens utveckling. Det 

gifta paret satte stort värde på att ha en förstående sjuksköterska som de kunde få prata 

med när vardagen kändes tung. 

 

I en studie av Rassin et al., (2003) framkommer det också att sjuksköterskan ibland får 

övertyga tveksamma patienter om att ett tidigt insatt omvårdnadsprogram ökar 

förutsättningarna för att uppnå en förbättrad livskvalitet (Rassin et al., 2006). 

 

Poulus et al. (2001) presenterar sambandet mellan smärta och sinnesstämning hos 

patienter med myelomatos. Sjuksköterskan bör utvärdera smärtans intensitet och dess 

psykiska inverkan på patienten för att kunna förbättra livskvaliteten. Denna utvärdering 

ger värdefull information om hur patienter med myelomatos klarar av den primära och 
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sekundära behandlingen. Att nå detta mål kräver dock insatser av ett multidisciplinärt 

vårdteam i vilket sjuksköterskan har en viktig roll (Poulos et al., 2001). 

METODDISKUSSION 

En litteraturstudie är enligt Polit och Beck (2004) en metod där ”frågorna” ställs till 

litteraturen istället för till exempelvis människor. Arbetet utfördes i form av en 

litteraturstudie. Trots att sökningar gjordes i tre väletablerade databaser med 

utgångspunkt från vanligt förekommande sökord såsom; myeloma, nursing, caring och 

pain var det svårt att få relevanta och hanterliga sökträffar. Sökningar baserade på att 

endast ett sökord söktes i hela textmassan gav ohanterligt många sökträffar medan 

sökningar med fler än tre sökord gav få sökträffar som sällan hittade rätt fokus. Först 

när sökningar med ett sökord utfördes i ett antal onkologiska sjukskötersketidskrifter 

blev sökträffarna mer relevanta för att besvara frågeställningarna.  

 

En fördel med en litteraturstudie baserad på peer review artiklar i etablerade 

vetenskapliga tidskrifter och databaser är att författaren snabbt kan få en tillförlitlig och 

bred kunskapsbas att utgå ifrån (Friberg, 2006). Genom att välja lämpliga sökord och 

sökordskombinationer kan relevanta originalarbeten från flera decennier studeras. En 

ytterligare fördel är att författaren har möjlighet att analysera resultat från studier med 

likartade syften men med olika studiedesign (Friberg, 2006). 

 

En nackdel med litteraturstudier är att det kan vara svårt att finna en lämplig 

avgränsning av studiens omfattning. En annan nackdel är att väsentliga originalarbeten 

kan förbises om sökorden inte kombineras på ett optimalt sätt. Ytterligare en nackdel är 

att det kan vara svårt att värdera betydelsen av studier som ligger långt tillbaka i tiden 

och som baserar sig på omoderna behandlingsformer och behandlingsstrategier 

(Friberg, 2006). 

RESULTATDISKUSSION 

Myelomatos är förknippad med stort lidande och stora psykosociala påfrestningar för 

många involverade, inte bara för den drabbade patienten. Sjukdomens allvarlighetsgrad, 

med kort överlevnadstid, stort inslag av smärta, nedstämdhet och vanligt förekommande 
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komplikationer från såväl grundsjukdom som behandling, ställer stora kompetenskrav 

på involverad omvårdnadspersonal (Poulos et al., 2001).  

 

Swansons omvårdnadsteori med de fem begreppen knowing, beeing with, doing for, 

enabling och maintaining belief har varit till stor hjälp vid dataanalysen och vid urvalet 

av artiklar. Dessa begrepp gav författaren en vägledning i hur innehållet i de utvalda 

artiklarna kunde tolkas. Begreppen underlättade också författarens ambition att 

bibehålla en holistisk syn på sjuksköterskans olika roller i omvårdnaden av patienter 

med en obotlig cancersjukdom. Teorin gav författaren stöd i uppfattning om att 

omvårdnad bör utformas individuellt utifrån patientens aktuella situation och 

författarens tankar om att främja hälsa, förebygga sjukdom och minska lidande. 

 

Sjuksköterskan är vanligtvis den vårdgivare som tillbringar mest tid med patienter som 

har cancer. Att undervisa patienter och anhöriga om behandlingsalternativ, eventuella 

biverkningar, behandlingssymtom, och att kunna prata om döden är några av de 

omvårdnadsroller som sjuksköterskan ställs inför i den kliniska vardagen. Professionella 

psykosociala färdigheter och en god kommunikation är väsentliga färdigheter som 

kommer väl till pass i omvårdnaden av patienter med en obotlig cancersjukdom och 

smärta (Botti et al., 2006). En omsorgsskapande process är enligt Swansons teori att få 

insikt i vårdsituationen. De fem omvårdnadsbegreppen ger sammantagna en förklarande 

människosyn. I människosynen ingår även sjuksköterskans förhållningssätt både 

gentemot patienten och anhöriga. Ett av begreppen beeing with, fritt översatt vara med, 

kan också uttryckas med att vara där. Det innebär att kunna dela känslor och inte 

belasta patienten vilket är viktigt vid exempelvis undervisning av behandlingsalternativ. 

Den omsorgsskapande målsättningen klargörs utifrån Swansons teori nämligen att ha 

patienten i centrum (Swanson, 1991).  

 

I resultatet framkom att cancersmärta fortfarande är svårbehandlad. Det är inte ovanligt 

att smärta som i princip är behandlingsbar underbehandlas. Ett bestående intryck från 

denna litteraturstudie är emellertid hur viktigt det är att sjuksköterskan, utöver ett 

förväntat medicinskt professionellt agerande, också har kännedom om att uppträdande, 

bemötande, emotionell närvaro och sättet att stödja har stor betydelse för patienters 
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välbefinnande inklusive att dessa faktorer också bidrar till att lindra smärta och att 

minska lidande. Sjuksköterskan kan, såsom Felder (2004) beskriver i sin studie, 

inspirera till hopp genom att klargöra värderingar och sätta realistiska mål tillsammans 

med patienten, svarande mot maintaining belief i Swansons omvårdnadsteori (Felder, 

2004). Swanson menar genom att kunna förmedla en framtidstro och inge hopp så 

överges ej patienten. I den processen kan patientens egna resurser växa fram och vara en 

hjälp till en hoppfull framtidstro (Swanson, 1991). Känsla av hopp förbättrar 

stämningsläget vilket också påverkar smärtupplevelsen. Resultatet pekar på att ett aktivt 

lyssnande är nödvändigt för att sjuksköterskan ska kunna urskilja om patientens 

förhoppningar är orealistiska (Swanson, 1991).  

 

I resultatet framkommer också behovet av att uppmärksamma faktorer, agerande och 

aktiviteter som avleder smärtan och förhöjer stämningsläget. Det föreligger 

samstämmighet i hur sjuksköterskan med enkla omvårdnadsåtgärder kan underlätta 

patientens tillvaro och minska lidande. Flera studier presenterar exempel på hur 

patienter kan nå symtomlindring och förbättrad livskvalitet via olika former av 

avledningar; exempelvis anpassad fysisk aktivitet (Coleman et al., 2003), inslag av 

humor och skratt (Dean och Gregory, 2004), promenader (Melin-Johansson et al., 2006) 

bibehållandet av ett normalt socialt liv (Melin-Johansson et al., 2006) bibehållet 

människovärde och oberoende (Kuuppelomäki & Lauri, 1998) dokumentera 

behandlingseffekter (Rassin et al., 2006) och att fokusera på trevliga minnen och 

tidigare levnadshistoria (Melin-Johansson et al., 2006). Swansons omvårdnadsteori kan 

tillämpas på flertalet av dessa avledande åtgärder; exempelvis doing for kan förknippas 

med fysisk aktivitet, humor och skratt med beeing with, promenader med både doing for 

och beeing with (Swanson, 1991). 

 
I resultatet framkom vidare att sjuksköterskan ofta står inför etiska dilemman i den 

kliniska verksamheten. Det är inte alltid man vet om valet i en omvårdnadssituation är 

rätt eller fel. Det kan handla om att man ibland i omvårdnaden måste välja att utföra 

vissa handlingar, där ingen annan lösning finns och hoppas på minsta möjliga oönskade 

konsekvenser. Detta kan innebära lidande för patienten men det är likväl nödvändigt att 

utföra handlingen för att undgå värre konsekvenser för patienten (Rassin et al., 2006). 

Malmsten (2001) menar att en reflektion inte sällan skapar känsla av nederlag hos 
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personen. Sjuksköterskan kan därför behöva en inre trygghet och en medveten om 

självkänsla för att klara av att reflektera över olika etiska ställningstaganden (Malmsten, 

2001).  

 

I författarens tankar är en etisk reflektion en viktig faktor för att bli medveten om vilken 

moral vi har och att vårt samvete är ett uttryck för vår moral. Ytterst handlar det om att 

skapa relationer till behövande människor och visa aktning, värdighet, trygghet och 

bekräftelse oavsett vilken situation det handlar om. Den uppfattningen stöds av Muller 

och Desmond (1992) som exemplifierar och etiskt reflekterar över ett flertal situationer 

som sjuksköterskan kan stöta på i det dagliga arbetet med patienter som lider av obotlig 

cancer (Muller & Desmond, 1992). Swansons fem omvårdnadsbegrepp uppfattas av 

författaren som strukturerade och omsorgsskapande definitioner för hur omvårdnad kan 

utformas att bli välgörande för patienten. Dessa kan var och en för sig användas som 

stöd i patientens sjukdomsprocess liksom i sjuksköterskans etiska reflektion (Swanson, 

1991).  

 

Författaren har genom denna studie fått ny kunskap om hur sjuksköterskan kan lindra 

smärta genom icke farmakologiska behandlingsmetoder och via ett professionellt 

medicinskt och psykosocialt förhållningssätt. Författaren har också fått en inblick i hur 

Swansons omvårdnadsteori kan vara ett värdefullt redskap i det praktiska 

omvårdnadsarbetet. 

KONKLUSION 

När en människa drabbas av en obotlig cancersjukdom förändras livet på ett avgörande 

sätt. Patienten behöver stöd i att finna en balansgång mellan acceptans och svårigheter 

att förlika sig med sjukdomen. Sjuksköterskan bör eftersträva att ge det stödet. 

Patientens sjukdomsupplevelse är också viktigt att ta hänsyn till för att finna rätt strategi 

för att främja hälsa. I sjuksköterskans omvårdnad av myelomatos framkommer vikten 

av att övervaka riskfaktorer och vara medveten om den kroniska smärtans inverkan på 

sinnesstämningen. Med mer kunskap om sjukdomen myelomatos och effekterna av icke 

farmakologiska behandlingsalternativ förbättras sjuksköterskans möjligheter att utgöra 

ett värdefullt stöd för patient och anhöriga. 
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Ett framtida forskningsområde kan vara att i empiriska studier undersöka i hur stor grad 

ett samlat utnyttjande av kunskap om icke-farmakologiska smärtlindrande 

omvårdnadsåtgärder kan reducera patienters smärtupplevelse och öka välbefinnandet. 
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