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SAMMANFATTNING 

Bakgrund. Kärnan i hälso- och sjukvården är mötet mellan vårdpersonal och patient. Det finns 

ett missnöje med vården bland patienter med diagnostiserad cancer. För att kunna förbättra 

vården är det viktigt att vårdpersonalen har kunskap och är medvetna om vad en diagnostiserad 

cancerpatient upplever som bra och dåligt vid mötet med vården. Syfte. Denna uppsats syftar till 

att beskriva, utifrån bloggar, hur cancerdiagnostiserade patienter upplever mötet med vården. 

Metod. Analysmetoden som har använts är kvalitativ innehållsanalys. Datainsamlingen gjordes 

genom fyra bloggar, vilka var publicerade på Internet. Analysen resulterade i två domäner, nio 

kategorier och tre subkategorier. Resultat. Utfallet av mötet med vården kan göra stor skillnad i 

hur patienten upplever sin sjukdom. Negativa upplevelser av mötet med vården kunde leda till 

att den cancerdiagnostiserade patienten upplevde misstro gentemot vårdpersonalen. Samt 

motivationsbrist angående att besegra sin sjukdom. Däremot kunde bra upplevelser av mötet 

med vården ge patienten mer motivation och förtroende för vårdpersonalen. Mötet med vården 

är med andra ord en viktig del av patientens upplevelse av sjukvården, vilket kontinuerligt 

belystes i bloggarna som ingick i studien. Slutsats När bloggförfattarna erfor en känsla av 

sammanhang blev den totala upplevelsen hanterbar och de kunde till fullo utnyttja sin 

inneboende kraft till att hantera sin sjukdom. Klinisk betydelse. Studiens resultat kan användas 

för att ge en djupare förståelse hos vårdpersonalen för cancerdiagnostiserade patienters 

upplevelse av mötet med vården i Sverige.  

 

Nyckelord: Vårdpersonal, diagnostiserad cancer, upplevelse, blogg och bemötande  



 

 

ABSTRACT 

Background. The essential part in health care is the meeting between health care professionals 

and the patient. Today there is dissatisfaction with care among patients diagnosed with cancer. 

Therefore it is important that health professionals have the knowledge and are aware of what a 

diagnosed cancer patient experience as good and bad at the meeting with care. Aim. This paper 

aims to describe, based on blogs, how cancer diagnosed patients experience healthcare. Method. 

The analytical method used is qualitative content analysis. The data was collected through four 

blogs, which were published on the Internet. The analysis resulted in two domains, nine 

categories and three subcategories. Results. The outcome of the meeting with healthcare can 

make a big difference in how patients experience their disease. Bad experiences of healthcare 

can lead to cancers diagnosed patients experience distrust for the health professionals. And also 

motivational deficiency to defeat their disease. Good experiences of healthcare can give the 

patient more motivation and confidence for the health professionals. Healthcare is therefore an 

important part of the treatment in cancer care. This is continually highlighted in the blogs that 

were included in the study. Conclusion. When blog authors experienced a sense of context, the 

overall experience became manageable and they were able to fully exploit its inherent power 

to manage their disease.Clinical significance. The study results can be used to provide a 

deeper understanding for the nursing staff about cancer diagnosed patients' experiences of 

nursing care in Sweden. 

 

Keywords: Caregivers, diagnosed cancer, experience, blog and response  
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INLEDNING 

Att bli diagnostiserad med cancer kan innebära psykologisk lidande för patienten 

(Birgegård & Glimelius, 1998). Vägen mot tillfrisknande är ibland lång och sällan 

komplikationsfri. Patienten kan komma att få upprepade behandlingar och vårdas på 

olika avdelningar. För att patienten ska få optimal vård krävs god kontakt mellan 

vårdgivare och patient (a.a.). Efter att ha läst en artikel i Dagens Nyheter, där en kvinna 

som drabbats av cancer berättade hur hon i sin blogg ventilerade allt som rörde hennes 

sjukdom väcktes vårt intresse för ämnet. Vi har valt att göra en empirisk studie som 

beskriver cancerdiagnostiserade patienters upplevelse av vården. Datainsamlingen är 

gjord genom bloggar, skrivna av personer som är diagnostiserade med cancer, där de på 

ett öppet sätt skriver om sina möten med vården. 
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BAKGRUND 

Cancer en folksjukdom 

Förr var det vanligt att cancer relaterades till stort lidande och svåra plågor innan 

patienten dog (Birgegård & Glimelius, 1998). Att ha svåra illaluktande cancersår eller 

att vara invalidiserad av smärtor var vanligt vid cancersjukdom. Det var även vanligt 

med sängliggande patienter som inte kunde röra sig på grund av smärtorna. Dessa fall 

är idag sällsynta. Även om cancerdiagnostiserade patienters livssituation och 

behandling har förbättrats avsevärt under de senaste åren, förknippas cancer 

fortfarande med något ont, hemskt och okänt (a.a.). 

Cancer är en av dagens stora folksjukdomar. I Sverige diagnostiseras ungefär 55 000 

nya fall varje år och det är ca 400 000 personer som har eller har haft sjukdomen 

(Cancerfonden, 2012). År 2010 var det drygt 21 000 människor som dog i cancer. Det 

uppskattas att var tredje person kommer att drabbas av cancer under sin livstid. Under 

de senaste två decennierna har antalet personer som diagnostiserats ökat. En 

förklaring till denna ökning är förbättrade diagnosmetoder och att befolkningen blir 

äldre (a.a.). Fördelningen av cancer mellan män och kvinnor är relativ jämn, däremot 

varierar cancerformerna mellan könen. Prostatacancer är den vanligaste 

cancersjukdomen hos män och bröstcancer bland kvinnor. Dessa två cancerformer 

utgör tillsammans ca 30 % av all diagnostiserad cancer. Även om cancer drabbar alla 

åldersgrupper, är det vanligare bland äldre. Av de som diagnostiseras med cancer är 

ca 2/3 äldre än 65 år. Att barn under 15 år drabbas av cancer är ovanligt, endast 0,6 % 

av alla cancerfall representeras av barn under 15 år (Cancerfonden, 2012). Närmare 

80 % av alla cancerfall är relaterade till levnadsvanor och miljö. Några kända 

riskfaktorer är alkohol, tobak, strålning, kost och föroreningar. Det finns människor 

som har en genetisk disposition för att utveckla cancer, men det behövs mer forskning 

om ämnet för att veta vilka individer det gäller eller hur de ska identifieras (Reitan, 

2003). 

Behandling vid cancer  

De vanligaste behandlingsformerna vid cancer är cytostatikabehandling, 

strålbehandling, kirurgi och hormonbehandling (Cancerfonden, 2013). För att uppnå en 

så effektiv behandling som möjligt används ofta en kombination av ovanstående. 

Behandlingen vid cancersjukdom är ofta lång och krävande och innebär många gånger 

att vardagen förändras (Cancerfonden, 2013). Den förbättrade överlevnaden vid 
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cancersjukdom, beror på förbättrade behandlingsprinciper, där nya kombinationer av 

cytostatika, endokrin behandling, förfinad kirurgi och strålbehandling används allt mer 

(Nilbert, Jerkeman & Engellau, 2011). Däremot är det fortfarande vanligt med svåra 

biverkningar i samband med behandling vid cancersjukdom. Vid cytostatikabehandling 

drabbas patienten ofta av håravfall, illamående, kräkningar och trötthet. Strålbehandling 

kan ha komplicerade biverkningar i form av hudreaktioner, utveckling av sår, 

illamående, aptitlöshet och håravfall.  Dessa biverkningar kan försvåra det dagliga livet 

för patienten (a.a.). 

 

Under de senaste åren har vikten av hur patienten upplever vården fått större betydelse 

inom hälso- och sjukvården, då patientens upplevelser vanligtvis är en indikation på 

vårdens kvalité. Cancerdiagnostiserade patienter utsätts ofta för en lång behandling och 

det gör denna grupps upplevelse av vården särskilt betydelsefullt (Mårtensson, Carlsson 

& Lampic, 2010).   

Hälso och sjukvårdslagen 

Hälso- och sjukvårdslagen ([HSL], SFS 1982:763, 2§) påpekar vikten av en god 

kontakt mellan patient och vårdgivare ”Hälso och sjukvården skall bedrivas så att den 

uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den skall särskilt främja goda 

kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen”. Enligt socialstyrelsen 

(2012c) ska kontakten mellan vårdpersonal och patient präglas av empati och 

förtroende samt respekt för patientens rätt till information, inflytande och delaktighet i 

vården. Hälso och sjukvårdslagen ([HSL], SFS 1982:763, 2§) tar också upp att den 

information patienten får skall förmedlas med insikt om att varje person är unik 

”Patienten ska ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd”. 

Bemötande och kommunikation 

Inom hälso- och sjukvården är bemötande av patienter ett begrepp som belyser flera 

olika områden. Det omfattar bland annat kommunikation, interaktion, relation och 

samtal mellan vårdgivare och patient (Fossum, 2007). 

Kärnan i hälso- och sjukvårdens verksamhet är mötet mellan vårdpersonal och patient. 

Det ställer höga krav på vårdpersonalens empatiska och kommunikativa förmåga när de 

tvingas möta patienter som får svåra besked, besked som kanske ställer livet på sin 

spets (Socialstyrelsen, 2012c). Det är mötet mellan patienten och vårdpersonalen som 

möjliggör en god kommunikation. Kommunikationen är grundläggande för en god vård 
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och det krävs en fungerande kommunikation för att hjälpa patienten att hantera sin 

sjukdom på bästa sätt (Reitan, 2003; Birgegård & Glimelius, 1998).  Bergh (2002) 

betonar vikten av att vårdpersonalen är medveten om bemötandes innebörd. Enligt 

Bergh kan man skilja på den aktiva vårdpersonalen som är initiativtagande och 

lyssnande, och den passiva vårdpersonalen som inte tar initiativ och undviker kontakt.  

Björklund (2010) visar att kontinuitet och lyhördhet i vården förbättrar cancerpatienters 

hälsa. Björklund menar att ett hälsofrämjande och salutogent synsätt inbegriper ett gott 

bemötande från kompetent vårdpersonal där patienten upplever delaktighet, jämlikhet 

och en god dialog. Vårdpersonal som uppträder engagerat, respektfullt, tillgängligt och 

bekräftande, stärker patientens känsla av makt och kontroll. Vidare menar Björklund att 

om vårdpersonal får en djupare förståelse för patienternas vardagsliv och upplevelser 

skulle de kunna ge adekvat hjälp till patienten och dess närstående. Enligt Fossum 

(2007) krävs det ömsesidig förståelse för att mötet mellan patienten och vårdgivaren 

ska bli så bra som möjligt. Fossum menar att människovärde, människosyn och respekt 

för den enskilde individen spelar in i ett möte mellan patient och vårdgivare. Birgegård 

och Glimelius (1998) anser att vid möte mellan vårdgivare och patient, kan patienten 

komma att känna sig i underläge. Personen som söker vård är oftast orolig över vad 

som väntar och vad som kommer att ske. Det är viktigt att vårdpersonalen är medveten 

om att den sitter på all information och makt över mötet.  

Delaktighet och information 

Kvåle och Bondevik (2008) menar att sett till traditionen har patienten tagit en passiv 

roll och vårdpersonalen har varit de som vet vad som är bäst för patienten. Vidare 

menar författarna att dagens vårdpersonal är medvetna om att strävan mot en 

evidensbaserad- och kvalitetsförbättrad vård måste inbegripa att vårdpersonalen tar 

tillvara på patientens värderingar och uppfattningar. Vården måste vara 

patientcentrerad och med det menar Kvåle och Bondevik att vårdpersonalen måste 

behandla patienten med respekt, ge dem ärlig information, agera på ett sådant sett att 

de känner sig hörda och sedda och slutligen tillåta patienten att vara delaktig i alla 

beslut angående den egna vården. Radwin, Farquhar, Knowles och Virchick (2007) 

betonar att patienter som inte upplevde att de hade blivit korrekt informerade ansåg 

att vårdgivaren var oprofessionell och inkompetent.  

Kvåle och Bondevik (2008) poängterar även att vårdpersonalen inte kan ta för givet 

att alla patienter vill vara delaktiga i besluten angående deras vård och att alla 
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patienter inte vill ha all information. Det är upp till vårdpersonalen att känna av hur 

mycket patienten vill veta och därefter anpassa mängden information individuellt. 

Enligt Socialstyrelsen (2012c) ska hälso- och sjukvården ge en god och säker vård till 

alla patienter. Begreppet god vård innefattar att respektera patientens vilja. De flesta 

patienter vill, i samband med att de diagnostiseras, ha en rak och ärlig information. 

Men det måste tas i beaktande att när en patient befinner sig i en krissituation kan 

deras beslutskompetens och förmåga att ta in information påverkas. Socialstyrelsen 

menar att det är upp till vårdpersonalen att ta ställning till om patienten kan ta till sig 

den information som ges och om patienten kan ta ställning till olika 

behandlingsalternativ och likaledes förstå konsekvenserna av sina beslut. Det är 

samspelet mellan vårdpersonal och patient som ger möjlighet att identifiera 

vårdbehov, ställa diagnos, behandling och slutligen rehabilitering. Ett patientcentrerat 

synsätt och tillika en delaktig patient har en positiv inverkan på vårdens resultat (a.a.). 

Birgegård och Glimelius (1998) påpekar att miljön där vårdpersonalen väljer att 

samtala med patienten kan påverka själva utfallet av samtalet. Författarna menar att 

kommunikationen har börjat redan innan själva samtalet ägt rum. Ändå är 

vårdpersonalen ibland tvungen att föra ett samtal med patienten i ogynnsamma 

miljöer. Vidare skriver författarna att den som för samtalet ska försöka skapa ett rum i 

rummet. Personen ska tänka på att vara i jämnhöjd med patienten, ha en intensiv 

ögonkontakt, gärna skapa en fysisk kontakt och framförallt visa patienten att all fokus 

ligger på patienten (a.a.). 

Det är vårdpersonalens ansvar att informera patienten om sjukdomen på ett sätt som 

stärker hoppet och ökar patientens förståelse för sjukdomssituationen. 

Vårdpersonalen ska även tänka på när informationen ges, att den sker under rätt 

tidpunkt och på patientens villkor. På detta sätt skapar informationen inte rädsla hos 

patienten eller inger en känsla av att tappa kontrollen (Reitan, 2003). 

Sjukdomsbloggar- en inblick till patientens livsvärld 

En blogg är enligt Nationalencyklopedin (2013) en personlig och öppen dagbok på 

Internet, innehållet kan variera men de allra flesta består av regelbundna skriftliga 

inlägg där författaren skriver om dagsaktuella händelser eller om sina tankar och 

känslor. Varje inlägg i bloggen har en datumangivelse och det nyaste inlägget 

publiceras oftast överst på sidan. Ofta kan läsarna kommentera inläggen 

(Nationalencyklopedin, 2013.).  
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Enligt Socialstyrelsen (2012c) är samtal och kommunikation en central del i all vård 

som bör uppmärksammas och stödjas. Ett sätt kan vara att läsa patientberättelser. 

Dahlberg (1997) anser att dagboksanteckningar kan ge en bra insyn i hur en människa 

upplever världen. Texterna ger läsaren en god inblick och förståelse för författarens 

inre tankar och känslor, och är många gånger intressanta att analysera i ett 

vetenskapligt syfte. 

Heilferty (2009) menar att analys av bloggar, där bloggförfattaren skriver om sin 

diagnostiserade cancer verkligen kan ge en ovärderlig inblick i hur det är att leva med 

en cancerdiagnos i jämförelse med den bråkdel som går att observera vid klinik- och 

sjukhusbesök. Vidare skriver Heilferty att framtida omvårdnadsforskning kan handla 

mycket om analys av de berättelser som skapas på Internet både vad det gäller 

patientens livsvärld och livskvalitet. Patientens röst blir hörd på ett helt nytt sätt. 

Enligt McNamara (2007) är bloggen unik just för att den uppdateras kontinuerligt. 

Det ger en autentisk och mer aktuell bild av hur det är att leva med en viss diagnos, i 

jämförelse med något som återberättas i efterhand.  

Aktuell forskning 

Enligt Socialstyrelsen (2012a) saknas kunskap inom cancervården om hur patienten 

upplever vårdens kvalitet, bemötande och vårdens förmåga att anpassa sig till det 

individuella behovet. En pilotstudie (Socialstyrelsen, 2012b) visar att 14 procent av 

de som deltog i studien upplevde allvarliga brister eller felaktigheter i vården i 

samband med deras cancersjukdom och/eller kände att de inte blev tagna på allvar. 

Dessutom upplevde 8 procent att de blivit kränkta eller illa behandlade av 

vårdpersonalen (a.a.). Enligt Mary Ann (2010) är cancerpatienter en sårbar grupp som 

sträcker sig bortom kulturella, demografiska och socioekonomiska skillnader. 

Författaren menar även att det är vanligt med multidisciplinär vård inom 

cancervården. Det gör att patienten kan uppleva förseningar i diagnos och behandling, 

och få splittrad, ej koordinerad vård oavsett om patienten behandlas inom den privata 

eller offentliga sektorn. Den multidisciplinära vården gör att det ställs krav på att 

relationen mellan patient och vårdgivare är bra och att det finns en god 

kommunikation (a.a.) En studie som bygger på en jämförelse mellan intervjumaterial 

och bloggar skrivna av eller om patienter med bröst- eller prostatacancer, visar att 

även om intervjuerna innehöll mycket material och många detaljer hade bloggarna ett 

ännu mer fylligt innehåll (Seale, Charteris-Black, MacFarlane & McPherson, 2010). 
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Bloggarna var mer detaljrika angående både behandlingar och biverkningar. De var 

mer specifika både vad det gällde forskningen bakom behandlingen och prognosen. 

Diskussioner angående kroppsdelar och dess funktion var mycket mer ingående i 

bloggarna än i intervjuerna. Bloggaförfattarna, med Internets anonymitet, vågade 

avslöja detaljer som inte kändes okej att delge ansikte mot ansikte och tog också upp 

att genom offentliga bloggar kan alla med tillgång till Internet hitta ovanligt rättfram 

information om känsliga ämnen (a.a.). 
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PROBLEMFORMULERING 

Enligt statistiken kommer var tredje person i Sverige att få cancer någon gång under sin 

livstid. Forskning visar att ett gott bemötande befrämjar patienter med cancers hälsa. 

Men en betydande andel patienter uppger sig vara missnöjda med vården och 

bemötandet av vårdpersonalen. Patienters upplevelse av vård är en god indikation av 

dess kvalité. Studier visar att traditionella intervjustudier inte ger tillräckligt med 

information om patientens upplevelse av cancervården. Eftersom patienter med cancer 

ofta vårdas under lång tid och inte sällan inom flera olika enheter, finns det ett behov av 

att undersöka hur patienter med cancer upplever vården. Bloggar skulle kunna ge en 

fylligare och mer oförskönad bild av patientens upplevelse av mötet med vården. 

  

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva patienter med cancer upplevelse av mötet med 

vården, utifrån hur den beskrivs i bloggar.  
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METOD 

Design 

Studien är kvalitativ med induktiv ansats. Enligt Stoltz, Willman och Bahtsevani (2011) 

används kvalitativa forskningsmetoder för att beskriva, förklara och öka förståelsen för 

en människas upplevelser av olika händelser, företeelser, situationer etc. med 

förhoppning om att upptäcka mönster och kännetecken för hennes beteende.  

Urval 

Materialet utgörs av bloggar publicerade på Internet. Följande inklusionskriterier 

gällde: bloggen skulle vara publicerad av en person bosatt i Sverige mellan åren 2005 – 

2013 och varit aktiv i minst ett år. Bloggförfattaren skulle vara minst 18 år och ha en 

nydiagnostiserad cancersjukdom. Bloggarna följdes under ett år från det att 

bloggförfattarna diagnostiserades med sin cancer. Bloggen skulle innehålla upplevelser 

av möten med den svenska hälso- och sjukvården relaterade till bloggförfattarens 

cancersjukdom. Exklusionskriterierna var att bloggen inte skulle vara skriven på ett 

annat språk än svenska. 

Datainsamlingsmetod 

En sökning med sökorden blogg och cancer gjordes på www.google.se, den 8 februari 

2013. Det resulterade i 3 230 000 träffar. Efter att ha begränsat sökningen till endast 

svenska sidor fick blev resultatet 811 träffar.  En stor del av de 811 träffarna visade sig 

vara texter som skrev om bloggar, de träffarna exkluderades. Sammanlagt lästes det ca 

40 bloggar.  De tre första bloggarna som stämde med inklusionskriterierna och 

exklusionskriterierna inkluderades. I en av de inkluderade bloggarna hittades en länk 

till ytterligare en blogg som stämde med inklusionskriterierna och exklusionskriterierna 

varpå den inkluderades. Fyra bloggar kom att ingå i studien. Bloggarna döptes till A, B, 

C och D, se tabell 1. 

Tabell 1 Bloggar som ingår i denna studie 

Blogg Kön Ålder Typ av cancer Diagnostiserades 

A  Kvinna 37 år Äggstockscancer 2010 

B  Man 62 år Tarmcancer 2008 

C  Man 49 år Tarmcancer 2011 

D  Kvinna 43 år Livmodercancer 2008 

http://www.google.se/
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Dataanalys 

Materialet har analyserats med induktiv kvalitativ innehållsanalys inspirerat av 

Graneheim & Lundman (2008). Bloggarna skrevs ut i sin helhet, därefter lästes de 

igenom upprepade gånger av båda författarna för att skapa ett helhetsintryck av 

innehållet. Sedan identifierades meningsbärande enheter relevanta för studiens syfte. 

Vartefter materialet lästes igenom utkristalliserades två domäner, positiva upplevelser 

och negativa upplevelser. För ett korta ner och precisera texten ytterligare 

kondenserades därefter de meningsbärande enheterna, utan att förlora sitt innehåll. För 

försäkran om att innehållet inte har förändrats lästes de meningsbärande enheterna och 

de kondenserade enheterna fram och tillbaka upprepade gånger. Därefter kodades de 

kondenserade enheterna. Koderna sammanfördes sedan i subkategorier och kategorier. 

Se tabell 2. 

 

Tabell 2 Exempel på hur de meningsbärande enheterna kondenserades, kodades och sammanfördes i 

subkategorier och kategorier inom domänen negativa upplevelser. 

 

 

Domän Meningsbärande 

enhet 
Kondensering Kod Subkategori Kategori  

Negativa 

upplevelser 

”Jag träffade 3 

läkare under min 

vistelse där och 

ingen kunde förklara 

så jag förstod vad 

hjärtsvikt var för 

något”. 

 

Tre läkare 

kunde inte 

förklara så jag 

förstod 

Förstod inte 

förklaringen  
Negativ 

upplevelse av 

hur 

informationen 

ges 

 

 

 

Negativa 

upplevelser 

gav känslan av 

hopplöshet och 

ilska 

 ”Så jävla arg.. får 

ingen information om 

vad planeringen är 

eller vad som 

händer.” 

Arg pga. brist på 

information 

angående 

planeringen   

 

Ingen 

information  
  

 ”Det tas en massa 

prover varje dag men 

det är aldrig någon 

som informerar mig 

om värdena!” 

Det är aldrig 

någon som 

informerar mig. 

 

Blir aldrig 

informerad  
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ETISKA ASPEKTER 

Enligt Newson, Houghton och Patten (2008) kan bloggförfattaren välja att 

lösenordskydda sina bloggar om de bara vill dela med sig av innehållet till en utvald 

skala. Samtliga bloggar i denna studie är publicerade på Internet och öppna för 

allmänheten. Under arbetets gång har etiska diskussioner förts och hänsyn har tagits till 

följande principer autonomiprincipen, att inte skada, att göra gott och rättviseprincipen 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2011). Autonomiprincipen har 

beaktas i arbetet genom att inte namnge bloggförfattarna. Principen att inte skada har 

implementerats i studien genom att inte använda bloggförfattarnas ord till något annat 

än syftet med studien. Principen att göra gott har uppmärksammats genom att sträva 

efter att försöka hjälpa både vårdtagaren och vårdgivaren med denna studie. I studien 

har vi även tänkt på rättviseprincipen genom att under hela forskningsprocessen, arbeta 

så förutsättningslöst som möjligt för att minska risken för feltolkningar, att bara låta 

bloggförfattarnas egna ord tala.  
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RESULTAT 

Resultatet presenteras grafiskt enligt figur 1.  

 

 

 

 

 

Figur 1 Överblick av resultatet. Syftet presenteras längst till vänster, därefter kommer de två domänerna. 

Därefter presenteras de nio kategorierna som svarar på syftet. De tre subkategorierna presenteras längst 

till höger.   

 

 

Upplevelsen av mötet med 
vården 

Positiva upplevelser 

Kunskap ger känsla av makt 
och kontroll

Pedagogisk given information 
gav en känsla av trygghet och 

tillit

Uppleva sig som delaktig

Lyhördhet och empati, 
viktigt för att känna sig 

respekterad

Vårdpersonalens kompetens 
ingav en känsla av 

förtroende

Negativa upplevelser 

Negativa upplevelser gav 
känslan av hopplöshet och 

ilska

Ingen som har huvudansvar

Nonchalant given 
information leder till misstro 

och misströstBesvikelse då delaktighet 
förvägrades

Utskriven = Övergiven

Känsla av vanmakt, om ej 
hörd eller sedd

Förlust av förtroende leder till 
behov av kontroll
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Positiva upplevelser 

Kunskap ger känsla av makt och kontroll  

Alla informanterna tog upp värdet av information. Att vara välinformerad och ha 

kunskap gav dem en känsla av makt över sin sjukdom och behandlingsplan. Även om 

informationen var av negativ art, ville de veta för det gav en känsla av kontroll. Känslan 

av kontroll gav informanterna motivation och styrka att lättare klara en svår behandling 

med dess biverkningar. Med bra och tydlig information från vårdpersonalen kunde de 

ta ett större ansvar angående sin behandling.  

   Jag vill veta exakt vad ni ska göra med mig. Hur illa är det. Säg som det är. – Blogg C 

Pedagogisk given information gav en känsla av trygghet och tillit   

Informanterna belyste i sina texter vikten av hur vårdpersonalen förmedlade 

informationen. Det var inte bara delgivningen av information som var viktig, känslan 

av vårdpersonalens intresse för informanternas person hade också stor betydelse. 

Informanterna ville att vårdpersonalen skulle ta sig tid att sitta ner, eller åtminstone 

stanna upp för de ville känna sig sedda.  När informanterna kände sig sedda blev det 

mer öppna och mer avslappande i sin relation till vårdpersonalen. När vårdpersonalen 

var tydlig med information, vare sig den var av positiv eller negativ art, kände 

informanterna trygghet och tillit gentemot vårdpersonalen. Informanterna uttryckte 

tacksamhet när information förmedlades på ett pedagogiskt och enkelt sätt. 

– Vad är prognosen? Han svarar, – Prognos och prognos, antingen får vi tumörerna i 

levern att minska eller också dör du. Rakt och ärligt utan spekulationer, jag tycker om 

den mannen. – Blogg C 

Hon tog fram en liten modell av ett hjärta och förklarade enkelt och illustrativt. Tack!    

– Blogg C 

Uppleva sig som delaktig  

Flera av informanterna uttryckte att de kände sig respekterade och trygga när de fick 

vara delaktiga i besluten angående den egna vården. Känslan av delaktighet beskrevs 

som en pågående process. De diskuterade med vårdpersonalen, gick hem, sökte mer 

information, kom tillbaka och förde dialogen vidare om hur behandlingsarbetet skulle 

fortgå. Flera av informanterna upplevde att deras kropp förrådde dem under 

sjukdomstiden. De kände skamkänslor och självaktningen var låg, men när de 

involverades i besluten upplevde de att en del av värdigheten återupprättades. 
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Delaktigheten gjorde att de kände att de hade kontroll, både vad det gällde sjukdomen 

men också över livet.  

Jag vill vara delaktig i min behandling och inte stå bredvid när andra beslutar vad de ska 

göra. Det gäller att själv ta reda på och ifrågasätta och bli specialist på sin sjukdom. Det 

är ju mitt liv och min kropp det gäller… – Blogg A 

Lyhördhet och empati, viktigt för att känna sig respekterad  

Informanterna tog upp olika faktorer som de ansåg var nödvändiga för ett bra 

bemötande. Faktorer som lyhördhet, empati och respekt. Det framgick också att de 

ansåg att vårdpersonalen skulle ge ett professionellt och trevligt intryck. Det var viktigt 

med vårdpersonalens kroppsspråk, både ansiktsuttryck och gester. Ögonkontakt var 

grundläggande för känslan av ett positivt möte. Första intrycket var viktigt, humor hos 

vårdpersonalen var en annan viktig beståndsdel.  

Han är tarmspecialist och det är han som ska göra endoskopin. En rolig och trevlig karl 

som jag genast tycker om. – Blogg B 

På DT får man aldrig veta något men ultraljudet blev en klar överraskning. Denna läkare 

var till skillnad mot sist inte bara talför, han var trevlig också. – Blogg C 

Vårdpersonalens kompetens ingav en känsla av förtroende  

Värdet av att känna förtroende för vårdpersonalens kunskap och erfarenhet var ett 

genomgående tema i samtliga bloggar. När informanterna upplevde vårdpersonalen 

som öppna, välvilliga, kompetenta och närvarande ingav det ett förtroende, som hade 

stor betydelse för deras känsla av att vara i trygga händer och bli väl omhändertagna. 

När informanterna kände förtroende gentemot vårdgivaren upplevde de att det var 

lättare att klara de tuffa behandlingarna. De litade på att vårdgivaren gjorde det som var 

bäst för dem, trots att det just då var svårt och jobbigt. Informanterna beskriver känslor 

av glädje och tillfredställelse när de upplevde att vårdpersonalen tog sig tid att göra det 

där lilla extra. 

Det är ett gäng erfarna sjuksköterskor som hanterar både medel och patienter med varm 

medmänsklighet och hög kompetens. – Blogg B 

Den nya kirurgen var en lång och smal medelålders kvinna som jag genast fick ett 

positivt intryck av. Hon var polare med onkinnan [sic] också visade det sig. Om hon var 

skicklig eller inte kunde jag förstås inte veta, men jag bestämde mig snabbt för att lita på 

hennes yrkesmässiga kompetens.  – Blogg D 

Är imponerad att jag är så i centrum och att jag äntligen har kommit till en plats där de 

bryr sig.   – Blogg A 
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Negativa upplevelser  

Negativa upplevelser gav känslan av hopplöshet och ilska  

Det var flera informanter som kände hopplöshet och ilska över att de inte fick 

tillräckligt med information, och över att informationen ibland var felaktig. En 

informant skrev att det var skönt att komma hem efter avslutad behandling då 

tillgången till Internet gjorde att frågorna kunde få svar. Alla informanter utryckte 

irritation över att prover togs utan att de fick veta vad de visade, att undersökningar 

gjordes utan att de blev delgivna resultaten, att de inte visste vilket planering som fanns 

och att de inte visste vad nästa steg skulle bli. De kände en frustration när de fick jaga 

vårdpersonalen för att få ett svar. 

Så jävla arg…får ingen information om vad planeringen är eller vad som händer. Det tas 

en massa prover varje dag men det är aldrig någon som informerar mig om värdena!      

– Blogg A 

Ingen som har huvudansvar  

Alla informanterna upplevde att det var mycket information att hålla ordning på från de 

olika vårdenheterna som var inblandande i behandlingen. De upplevde att de olika 

vårdenheterna var skilda från varandra och att vissa enheter inte var informerade över 

deras sjukdomshistorik, vilket gjorde att de kände sig tvingade att själva vara pålästa 

över sitt vårdförlopp. Informanterna tog upp vikten av att vårdpersonalen är samstämda 

med varandra så att samma information ges. 

Upplever att ingen ”håller” i mig. Det är väldigt många personer involverade så ingen 

tar fullt ansvar känns det som. En rondläkare som inte törs säga något, eftersom jag är en 

annan läkares gäst… trött blir jag. – Blogg A 

Nonchalant given information leder till misstro och misströst  

Några informanter vittnade om att viktig information förmedlades på ett nonchalant sätt 

och att det saknades intresse för patientens egen upplevelse av situationen. 

Vårdpersonalen upplevdes ibland som oempatisk och känslokall när de förmedlade 

ärlig information, på ett sätt som att det viktiga var att informationen skulle ges oavsett 

patientens upplevelse. Detta ledde till att informanterna kände misstro gentemot vården 

och en misströstan att kunna besegra sjukdomen. De tappade sin energi och livskraft, 

de kände att de hade svårt att hålla fokus på vad som var viktigt. Informanterna erfor 

ibland att viktiga besked gavs med arrogans och att deras känslor inte togs på allvar. En 
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bloggförfattare beskriver sig känna sig som en börda för vårdpersonalen, när de ger ett 

allvarligt besked på ett nonchalant sätt.  

Vi hälsade och jag berättade att jag sett röntgenbilderna så jag visste hur läget såg ut. 

Människan replikerar då med att säga följande: – Jag måste säga att vissa människor här 

på sjukhuset har vilselett dig att tro att du kan bli botad. Du kan aldrig bli botad…Jag 

skrev ett klagomål som går till socialstyrelsen. Om människan beter sig så mot någon 

annan kan hon ju bli ansvarig för att framkalla självmord hos patienten. – Blogg C 

Det finns ingen operation i åtanke på grund av spridningen, jag har precis fått min 

dödsdom… Efter 10 minuter frågar han ”om det var något mer” och tittar på klockan. Vi 

går. – Blogg B 

Dessutom ser man några ”skuggor på levern” i datortomografin, vilket kan tyda på 

metastaser. Det allvarliga beskedet ger läkaren på gående fot, i förbifarten. – Blogg B 

Besvikelse då delaktighet förvägrades  

Informanterna beskrev känslor av besvikelse och frustration när de inte kände sig 

delaktiga i sin vård. En av informanterna upplevde att en vårdpersonal inte ville att 

denne skulle vara delaktig, för enligt vårdpersonalen hade informanten inte med saken 

att göra. Det framkom också situationer där vårdpersonalen inte tog hänsyn till 

informantens önskemål och åsikter, vilket ledde till en känsla av kränkt autonomi.  

-Vad är det värsta med Karlstad? Är det att de har sagt att det inte finns något mer att 

göra? Ja, det är en del sa jag men det värsta är att jag inte har fått varit delaktig i besluten 

fullt ut och att de inte har tagit mig på allvar eller satsat på mig. – Blogg A 

Utskriven = Övergiven  

Flera av informanterna kände sig övergivna när de befanns sig mellan behandlingar i 

hemmet. De upplevde att så länge de var på sjukhuset, hade de fullt upp och 

vårdpersonal fanns tillhands men då de åkte hem lämnades de åt sig själva. De uttryckte 

tankar kring vårdpersonalens frånvaro då behovet av stöd och uppmärksamhet var som 

störst. En informant beskriver känslan av att vara bortglömd och förbisedd, vilket 

skapade rädsla, oro och en känsla av ensamhet. Informanterna tyckte att det var 

konstigt att tryggheten inte prioriterades. 

En sak som förundrar mig är att ingen ringde och frågade hur jag mådde 

från sjukvården. Jag skulle själv ringa vid behov men... jag kan tycka att det är märkligt 

att inte sjukvården prioriterar trygghet?! Ett litet samtal i alla fall efter första 

behandlingen för att höra hur det gick?! Man känner sig så utblottad, rädd och 

ensam och det hade betytt så mycket med ett samtal att någon brydde sig och stöttade 

mig i detta men tyvärr.  – Blogg A 
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Känsla av vanmakt, om ej hörd eller sedd  

Informanterna beskriver bemötandet inom vården som essentiellt för deras upplevelse. 

När informanterna kände att de blev bemötta på ett negativ sätt upplevde de en känsla 

av frustration och vanmakt. Denna frustration kunde komma att uttryckas i form av 

rädsla, oro och ilska. Flera informanter förklarade hur ett bristande bemötande sänkte 

hoppet och gav en negativ känsla inför vad som skulle komma att ske, trots detta 

accepterade informanterna situationen som de befanns sig i. En informant ansåg att han 

kunde stå ut med det bristande bemötandet, så länge han i övrigt fick god vård. När 

informanterna upplevde att de fick ett bristande bemötande kunde detta leda till 

försvårad behandling då de inte kände sig respekterade som individer. Samtliga 

informanter uttrycker även en känsla av vanmakt när de inte upplever sig bli hörda eller 

sedda under sin vårdperiod.  

En infektionsläkare skulle komma på konsultbesök och uttala sig om såret innan jag fick 

klartecken. Hon kom, hon såg, hon bleknade... Vilket ju inte var särdeles uppmuntrande 

för mig. – Blogg D  

På eftermiddagen kommer jourhavande kirurg. En lat karl som inte vill jobba helg och 

tycker det är jobbigt med en patient som inte ligger uppe på KAVA. Han säger att 

ultraljudet kan ta någon vecka och nya blodprover för att kolla infektionen behövs inte. 

LAT! Jag har cancer och en allvarlig infektion, jag har bråttom. Tycker inte om honom, 

vill aldrig se honom igen. – Blogg C 

Förlust av förtroende leder till behov av kontroll 

När informanterna inte kände förtroende för vårdpersonalen upplevde de en känsla av 

osäkerhet och oro över sin situation. Det gjorde att de började ifrågasätta den, och de 

upplevde att de var tvungna att övervaka att allt gick rätt till, både behandlingar och 

undersökningar. Förtroendet för vårdpersonalen brast när de kände att personalen var 

okunnig eller inte tog deras sjukdomstillstånd på allvar. Informanterna uttryckte en 

förväntan om att vårdpersonalen skulle vara väl insatta i deras sjukdom samt att de 

skulle kunna utföra alla tekniska moment som deras tillstånd krävde. När denna 

förväntan inte uppfylldes, sjönk förtroendet. Det brustna förtroendet gällde inte vården 

som helhet utan bara den specifika vårdpersonal som gav vård vid det tillfället. 

Bloggförfattarna tyckte att när förtroende väl var brutet var det svårt att upprätta det 

igen, vilket i några fall ledde till att de begärde att få byta vårdpersonal.   

Han lyssnar med stetoskopet och säger att allt verkar bra. Men ekg säger jag. Behövs 

inte säger han. Jo säger jag, nu var det ju så att det var det jag kom för. Okej, fram med 

apparaten. Han tittar på utskriften och säger att det ser okej ut. Bläddrar och kommer till 

4:e pappret. Oj. – Blogg C  
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Jag förklarade att jag har en cvk, power-picc som de kunde spruta kontrasten i. Då 

försvann sköterskan ytterligare en kvart för att diskutera med kollegor. Det var tydligen 

nytt för dem. – Blogg C 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Trovärdigheten i en studies resultat bestäms utifrån val av metod, urval och 

analysmetod (Graneheim & Lundman, 2008). Vi har försökt att beskriva dessa för att 

öka studiens överförbarhet. Long och Johnson (2000) menar att den kvalitativa 

innehållsanalysen är en överskådlig metod som kan bidra till studiens tillförlitlighet. 

 

För att öka trovärdigheten i analysarbetet lästes materialet igenom flertalet gånger 

under hela processens gång (Graneheim & Lundman, 2008). Processen inleddes med 

individuell genomläsning av samtliga bloggar för att därefter gemensamt fortsätta med 

analys och resterande arbete. Enligt Graneheim och Lundman kan kunskap och 

förförståelse leda till feltolkningar vid läsning av en text. Genom medvetenhet om detta 

och gemensamt arbete med analysen minimeras riskerna för feltolkningar. För att 

stärka trovärdigheten ytterligare har vi valt att, i resultatdelen, lyfta fram citat ur 

bloggarna och visa exempel på hur analysprocessen gick till (a.a.). Vi bedömer att 

trovärdigheten i vår analys är god eftersom resultatet svarar väl med studiens syfte och i 

stora drag överensstämmer med tidigare forskning i ämnet vilket också stöds av 

Graneheim och Lundman beskrivning av begreppet trovärdighet. 

 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2002) skriver att ord bäst beskriver en människas 

upplevelser, uppfattningar och erfarenheter av världen. Detta går att finna i exempelvis 

dokument, intervjuer, brev eller dagböcker. I denna studie används offentliga bloggar. 

Bloggen är en form av daglig anteckning som vi anser är jämförbara med en dagbok. 

Det föreligger dock en distinkt skillnad. Dagboken är privat medan den offentliga 

bloggen är tillgänglig för alla. Det kan finnas en skillnad i syftet mellan att skriva 

dagbok eller blogg, där ”bloggaren” också har som syfte att dela med sig av innehållet 

och få respons. Detta kan påverka vad som väljs att skriva i bloggen. De bloggar som 

ingår i studien är skrivna av personer med mycket allvarliga cancersjukdomar och dålig 

prognos. Hur eller om det har påverkat informanternas upplevelse av vården vet vi inte.  

 

Konsekutiva blogganteckningar skrivna under ett år efter (i bloggen angivet) 

diagnostillfälle lästes vilket gav oss ett fylligt material. Det hade varit intressant att 

inkludera fler bloggar i studien för att få ännu fler människors upplevelser av mötet 

med vården beskrivet men bedömdes inte möjlig att göra inom ramen för detta 
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examensarbete. Att bloggar skrivs i realtid stärker texten då tankar och känslor inte 

hinner glömmas bort (Jones, 2000). Något som skulle kunna försvaga texten är att 

bloggen publiceras offentligt. Den är tillgänglig att läsas och diskuteras av miljontals 

läsare. Det måste tas i beaktande att bloggförfattarna kanske tar hänsyn till detta i sitt 

skrivande, de kanske censurerar sig själva (a.a.). En annan nackdel med att analysera 

bloggar är att det inte har funnits någon möjlighet att ställa fördjupande frågor. 

 

I denna studie har hänsyn ej tagits till hur många inlägg eller hur ofta bloggförfattarna 

har uppdaterat bloggarna. Det intressanta har varit innehållets kvalité och hur väl det 

har överensstämt med studiens syfte. Vi är medvetna om att vår oerfarenhet angående 

den kvalitativa innehållsanalysen kan ha påverkat resultatet i studien. Genom 

inläsning av olika metodbeskrivningar över forskningsprocessen, har denna risk 

minimerats.   

Resultatdiskussion 

Travelbee (2001) menar att varje individ är unik och bör därför bemötas på ett unikt 

sätt. Vilket stödjer studiens resultat. Resultatet visar att bra bemötande inom vården är 

något som patienten upplever som essentiellt. Bloggförfattarna tog även upp vikten av 

att bli sedd som en unik människa. Detta leder till att patienten upplever en 

tillfredställelse. Ett genomgående tema i samtliga bloggar var upplevelsen av ett 

bristfälligt bemötande från vårdgivarens sida. Då vårdpersonalen inte visade inlevelse, 

respekt och medkänsla ledde det till att bloggförfattarna höll inne med sina frågor och 

funderingar, vilket överensstämmer med Björklund (2010) som påpekar att 

vårdpersonal som uppträder respektfullt och engagerat, får en större inblick i patientens 

upplevelser. Enligt Jangland (2011) upplever var sjunde patient brister i bemötandet. 

De vanligaste klagomålen som inkom till olika patientnämnder gällde brister i 

information, i respekt och empati. Jangland menar att patienter som upplever bristande 

bemötande och delaktighet tappar förtroende för vården. Detta förhållande illustrerades 

på ett tydligt sätt i våra undersökta bloggar så som känslor av oro, ilska och frustration. 

Dessa känslor leder enligt Eriksson (1994) till ett vårdlidande. Författaren menar att 

patienter som behandlas nonchalant kan uppleva att värdigheten kränks. Att inte se 

patienten och ge henne plats kan leda till förtvivlan, skuld och skam. Eriksson menar 

också att patienter som inte upplever att de blir tagna på allvar kan uppleva känsla av 

maktlöshet vilket överensstämmer med resultatet i studien. Vidare skriver Eriksson 

(1994) att en viktig uppgift i att lindra patientens lidande är att göra patienten delaktig, 
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vilket är väl förenligt med resultatet, bloggförfattarna uttryckte att de kände sig trygga 

och respekterade när de innefattades i besluten rörande deras vård. Bloggförfattarna 

ville vara välinformerade, de ville ha både negativ och positiv information, för det gav 

dem en känsla av kontroll, styrka och motivation att ta sig an sjukdomen. Ju mer tid en 

vårdgivare spenderar med att informerar patienten, desto mer kunskap tillskansade sig 

patienten, detta ledde i sin tur till att patienten upplevde makt och kontroll över sin 

situation (Rager, 2004).  

 

Bloggförfattarna ville vara delaktiga och de ville vara med att fatta beslut som rörde 

deras egen vård. Genom att de tilläts vara delaktiga ökade deras känsla av trygghet och 

deras förtroende för vårdpersonalen. På liknande vis visar Björvell (2001) att 

delaktighet ökar och stödjer patientens kontroll över behandling, vilket stärker 

patientens inneboende kraft, motivation och självförtroende. Genom att tillåtas vara 

delaktig växer patientens välbefinnande och hälsa vilket till följd minskar lidandet. Att 

delaktighet är viktigt stöds även av Larsson, Palm & Rahle Hasselbalch (2008), de 

menar att när patienten tillåts vara delaktig kan det öka följsamheten i vården vilket i 

sin tur leder till att behandlingsresultatet och läkningsprocessen förbättras. Vilket 

mynnar ut i nöjdare patienter. Trots att forskning har visat att patientens delaktighet i 

vården är betydelsefull och har stärkts genom rekommendationer och lagar (a.a.) så 

finns det ett missnöje hos patienter. Missnöjet gäller särskilt i samband med 

information och delaktighet. Vilket studiens resultat även visar på. Enligt Sahlsten 

(2007) beror missnöjet på en stor och svårhanterlig vårdorganisation, detta var något 

som bloggförfattarna också påpekade. De upplevde den multidisciplinära vården där 

vårdgivarna många gånger var skilda från varandra som ett problem. De upplevde att 

de själva var tvungna att stå för struktur och ordning på behandlingen och planeringen 

av sin sjukdom. En patient som drabbas av cancer byter vårdgivare i medeltal 26 

gånger under behandlingen (Regionalt Cancercentrum, 2013) vilket kan leda till en 

orolig vårdupplevelse. Regionalt Cancercentrum menar att inom cancervården saknas 

det en helhetssyn för hela vårdprocessen och patientperspektivet fortfarande kan 

förbättras (a.a.). Bloggförfattarna upplever att de trots negativa känslor i samband med 

möten med vården står ut och accepterar situationen. Morse (2001) kallar detta 

behavioral state – ett tillstånd där patienten till slut accepterar och står ut med sin 

situation, trots att hon inte är till fullo nöjd. Resultatet visar också att sättet på vilket 

vårdpersonalen förmedlar information är viktig, när informationen delgavs på ett 

nonchalant och oengagerat sätt väcktes negativa känslor hos bloggförfattarna. De kände 
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sig oönskade och som en börda för vårdpersonalen. Detta stöds av Reitan (2003) som 

betonar vikten av att information förmedlas vid rätt tidpunkt och på patientens villkor, 

det inger en trygghet hos patienten och en känsla av kontroll. Kvåle och Bondevik 

(2008) fann att vårdpersonal måste ge patienten ärlig information samt behandla 

patienten med respekt, det gör att patienten känner sig hörd och sedd.  Liknande åsikter 

framförde bloggförfattarna i denna studie.  

 

Att behandlas för cancer är en påfrestande situation som utlöser flera känslor efter 

varandra för den som drabbas (Cancerfonden, 2013). Det är en svår period, där det är 

viktigt att patienten känner förtroende för vården. Just förtroende för vårdpersonalen 

var ett genomgående tema i samtliga bloggar. Förtroende uppstod enligt 

bloggförfattarna då vårdpersonalen visade respekt, kompetens och professionalism. 

Detta stöds av Fossum (2007) som menar att människovärde, människosyn och respekt 

för den enskilde individen spelar in i ett möte mellan patient och vårdpersonal. När 

bloggförfattarna inte kände förtroende ledde det istället till misstro och negativa känslor 

gentemot vården de fick.  

Slutsats 

När bloggförfattarna kände sig respekterade för den individ de var; när de blev bemötta 

med respekt och en känsla av förståelse; när den information som gavs förmedlades 

tydligt och innehöll relevant och förståelig information; när de fick vara med och fatta 

beslut; när de kände att vårdpersonalen var där för deras skull; när de kände en känsla 

av sammanhang blev den totala upplevelsen hanterbar och de kunde till fullo utnyttja 

sin inneboende kraft till att hantera sin sjukdom. Vikten av känsla för sammanhang är 

något som Antonovsky (2005) beskriver. Antonovsky menar att en situation som är satt 

i ett sammanhang är lättare för en person att ta till sig om känslan av begriplighet och 

meningsfullhet är tydlig.  

Klinisk betydelse  

Studiens resultat kan användas för att ge en djupare förståelse hos vårdpersonalen för 

cancerdiagnostiserade patienters upplevelse av mötet med vården i Sverige. Det finns 

en komplexitet i mötet med människor i kris där den ena personen upplever rak 

information som positiv och ärlig medan en annan person upplever samma information 

som negativ och respektlös. På samma sätt kan också en och samma person beroende 

på sinnesstämning och förväntningar uppleva samma information på diametralt olika 
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sätt vid olika tillfällen. Det förefaller inte finnas ett ”rätt” sätt att bemöta patienter på, 

men lyhördhet för den enskilda patientens behov är en början. 

Förslag på vidare forskning/utveckling 

Bloggar är ett alltmer använt forum, varför det bör göras ytterligare studier i hur 

bloggarna kan användas inom vårdforskning. Ett förslag till en studie är att se hur 

användandet av bloggen påverkar patienternas copingprocess och hur det kan användas 

i behandlingen av cancersjuka patienter. Vidare anser vi att det är intressant att 

undersöka hur vårdpersonalen bemöter en patient som aktivt skriver en sjukdomsblogg.  
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