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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Kris är en situation som kan uppstå ur ett trauma, både fysiskt och psykiskt. Den 

akuta krisen består av chock- och reaktionsfasen. Den akuta krisen kan innebära kroppsliga 

symtom som tillfälligt nedsatt kognitiv förmåga, oförmåga att ta in ny information och 

frånvaro av visade känslor. En situation som kan skapa en akut krisreaktion är vid svåra 

diagnosbesked. All personal inom vården, oavsett yrkesroll och arbetsplats, kan behöva 

bemöta en patient i akut kris. Därför är det av vikt att vårdpersonal har kunskap i området för 

att kunna bemöta patienterna.   

 

Syfte: Syftet var att beskriva akut krisdrabbade patienters upplevelse av hälso- och 

sjukvårdspersonalens bemötande under och efter ett svårt diagnosbesked.  

 

Metod: Studien gjordes genom en litteraturöversikt. Sexton artiklar som kunde svara på 

syftet användes. Materialet analyserades genom en integrerad analys.   

 

Resultat: Fyra vårdbehov identifierades och ställdes i relation till hälso- och 

sjukvårdspersonalens bemötande: behov av information, behov av begriplig terminologi, 

behov av socialt stöd och behov av hoppfull personal. Vårdbehoven tycks vara desamma för 

de flesta patienter i akut kris vid svåra besked.  Hur väl vården har mött vårdbehoven har 

varierat i de olika studierna.  

 

Slutsats: När ett svårt diagnosbesked ges uppstår vissa tydliga vårdbehov hos patienterna. Vi 

ser att vården inte alltid bemöter dessa behov på det sätt som patienter önskar. Fortsatt 

forskning inom området kan fylla en samhällsnytta.  

 

Nyckelord: Akut kris, diagnos, information, socialt stöd, patienterfarenhet 
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1.) Inledning 

Författarna till detta arbete har under en tids arbete inom vården fått ta del av hur det känns 

att vara den som tar hand om och vårdar andra. Många olika omvårdnadssituationer har 

ingått, allt ifrån såromläggning till att trösta någon som precis fått ett livsomvälvande besked. 

Författarna har även erfarenhet av att vara på vårdtagarens sida. En vårdsituation som har 

stått ut i mängden, både som vårdgivare och vårdtagare, har varit när svåra diagnosbesked 

överlämnats och tagits emot. Detta har väckt författarnas intresse för det sköra och 

känslofyllda möte som uppstår mellan vårdtagare och vårdgivare. Författarna undrade om det 

fanns ett optimalt sätt att överlämna svåra besked och sedan möta patienten i den kris som 

kan uppstå. 

2.) Bakgrund 

2.1 Akut kris 

Krisreaktion är en fördröjd eller försvårad anpassning till en plötslig och livsomvälvande 

händelse (Praktisk medicin, 2018). Ordet kris definieras av Cullberg (2006) som en svår 

situation som individen inte har tillräckligt med erfarenhet för att kunna hantera utan att 

uppleva psykiskt lidande. En kris kan vara av två typer, traumatisk kris och utvecklings- och 

livskris. En traumatisk kris kan delas in i fyra faser beroende på hur lång tid som passerat 

sedan den utlösande faktorn. De fyra faserna kallas chockfasen, reaktionsfasen, 

bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Detta arbete fokuserar på den akuta krisen vid ett 

traumatiskt diagnosbesked. Enligt Cullberg (2006) överlappar chockfasen och reaktionsfasen 

varandra och bildar tillsammans den akuta krisen. Att de överlappar varandra kan göra det 

svårt att särskilja dessa två faser.  

 

Cullberg (2006) har beskrivit typiska karaktärsdrag för chockfasen och ger konkreta förslag 

på hur en vårdgivare kan underlätta situationen för patienten. Till exempel att verbal 

kommunikation och informationsinhämtning kan vara svårt för den drabbade patienten i 

denna fas. Att bara hålla handen, omfamna eller ge något att dricka till patienten öppnar upp 

för att patienten ska känna sig trygg i detta skede. Patienten kan se ut att må bra men på 

insidan vara uppriven. Det kan vara svårt att avläsa patientens reaktion eftersom det som 

uppfattas som behärskning eller lugn kan bero på aktiverade försvarsmekanismer (Praktisk 

medicin, 2018). I detta stadie är det inte lönsamt för kroppen att fokusera på känslor och 

tankar. Det enda som är viktigt är att så snabbt som möjligt kunna hitta en lösning för att 

överleva situationen och de så kallade fight-, flight- och freeze-reaktionerna blir gällande 

(Ollmark, 2014). Chockfasens duration kan vara någon minut till ett par dygn. Om 

chockfasen blir alltför utdragen finns risk för självdestruktiva impulser. Av den anledningen 

bör vårdpersonal kontakta patientens anhöriga och helst undvika att skicka hem patienten 

ensam (Praktisk medicin, 2018). Cullberg (2006) menar att reaktionsfasen startar när 

patienterna börjar reflektera över vad som skett och varför det skett just dem. Ett försök att 

finna en anledning till varför de drabbats av situationen som de befinner sig i. Det finns olika 

saker som kan resultera i att en individ hamnar i akut kris. En svår olycka, en anhörigs död 
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eller ett allvarligt diagnosbesked. Detta arbete lägger fokus på patienter som mottagit ett svårt 

diagnosbesked vilket sedan har resulterat i en akut kris och dessa patienters upplevelse av 

vårdpersonalens bemötande.  

2.2 Svåra diagnosbesked  

Vad som uppfattas vara en allvarlig diagnos kan variera mellan individer. Socialstyrelsen 

nämner ett antal faktorer som kan vara avgörande för individens uppfattning om hur allvarlig 

en sjukdom eller en skada är. Några viktiga faktorer är samsjuklighet (att individen har flera 

sjukdomar samtidigt), vilka skador och symptom som sjukdomen för med sig och vilken 

ålder, kroppskonstitution och livsstil individen har (Socialstyrelsen, 2014). I detta arbete 

läggs inte fokus på vad individer bör uppfatta som allvarliga diagnoser eller vilken innebörd 

en diagnos måste ha utan fokus ligger på individernas upplevelse av beskedet och tiden direkt 

efter. Att ge svåra besked om en allvarlig diagnos är idag, enligt Warnock (2014), inte längre 

endast kopplat till läkarens arbetsroll eller ett specifikt tillfälle. Istället ses överlämnandet av 

beskedet till patienten som en process där hela vårdteamet är inblandat. Holsinger (2005) 

stödjer detta i sin avhandling. I Warnocks (2014) studie var möjligheten för patienterna att 

hantera situationen efter ett allvarligt besked inte längre enbart kopplad till läkarens, utan hela 

det medicinska teamets insats. Det patienterna upplevde som underlättande kunde vara såväl 

hur administrativ personal hjälpt till med bokning av ett uppföljande besök, hela vårdteamets 

bemötande som den miljö i vilken man fick beskedet.  

 

Ett stöd i att ge svåra besked som vårdpersonal kan tillgå är samtalsverktyget SPIKES. 

SPIKES står för “Setting up, Perception, Invitation, Knowledge, Emotions with Empathy, 

and Strategy or Summary” (Rosenzweig, 2012). Verktyget används både av läkare, 

sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom vården för att lättare kunna föra svåra samtal 

med patienter (CETL, 2010). SPIKES understryker vikten av ögonkontakt och fysisk 

beröring under samtalet och att vårdpersonal undersöker om patienten verkligen förstått vad 

som sagts (Registered Nurses' Association of Ontario, u.å.). SPIKES rekommenderas för att 

minimera risken för trauma när patienter ska ta emot svåra diagnosbesked. I en studie från 

2010 där patienter tillfrågades hur de helst ville motta svåra besked så svarade 58 procent av 

de 400 deltagarna att de ville att mötet skulle vara patientcentrerat. Av deltagarna var det 26.5 

procent som ville att fokus skulle ligga på själva sjukdomen och diagnosen (Ishaque, Saleem, 

Khawaja, Qidwai, 2010). I artikeln framgår det inte på vilka grunder patienterna velat ha de 

olika samtalsinriktningarna men en majoritet av patienterna tycks önska ett patientcentrerat 

möte vid överlämningen av beskedet.  

2.3 Psykologiska första hjälpen 

Många expertgrupper, däribland Världshälsoorganisationen (WHO), har rekommenderat 

verktyget psykologisk första hjälpen vid omhändertagande av människor i kris efter trauma. 

Psykologisk första hjälpen innehåller råd som att erbjuda stöd men ej vara påträngande, 

prioritera basala behov såsom näring, vatten och information, att lyssna men inte pressa den 

andra att berätta och hjälp till att lugna och trösta (World Health Organisation, 2011). 
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Psykologisk första hjälpen passar både att använda efter att en patient drabbats av kris på 

grund av ett fysiskt såväl som ett psykiskt trauma.  

2.4 Krisen och sjuksköterskan  

Det finns både internationella och nationella riktlinjer och regler för bemötande av patienter 

inom vården. International Council of Nurses (ICN) har tagit fram ett etiskt ramverk för 

sjuksköterskor världen över att förhålla sig till. Punkter som tas upp i ramverket är till 

exempel vikten för sjuksköterskor att visa “respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet 

och integritet” (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Svensk sjukvård styrs av lagar som 

reglerar och styr hur patienter ska behandlas. Hälso- och sjukvårdslagen nämner bland annat 

att vården ska ges med respekt för den enskilde individens värdighet och hälso- och 

sjukvården ska förebygga ohälsa (SFS, 2017:30, kap 3, 1§ och 2§). 

 

Sjuksköterskans roll är viktig för att hjälpa patienten med fortsatt information samt 

förberedelse, mottagande, förståelse och hantering av den information som förmedlats 

(Warnock, 2014). Schmit och Haglund (2017) tar upp risken för sjuksköterskor att drabbas av 

“compassion fatigue” (empatitrötthet) vid ett för stort engagemang i patienter som råkat ut för 

trauma. Trots tyngden det kan medföra för sjuksköterskor är allvarliga sjukdomsbesked med 

dålig prognos, och andra svåra situationer som kan skapa livstrauma, en del av arbetet. 

Sjuksköterskans uppgifter kan variera mycket beroende på var hen arbetar. Allt från nyfödda 

barn till äldreomsorg. Detta innebär att sjuksköterskor på olika vårdenheter har olika typer av 

patientkontakt. Trots det föreligger alltid ett tänkbart scenario där sjuksköterskan kan möta en 

patient i kris. Kunskap i hur dessa patienter önskar bli bemötta är därför viktigt för 

sjuksköterskan såväl som övrig vårdpersonal att ha.  

 

Vårdens bemötande av patienterna påverkar omvårdnaden. Brister i bemötandet kan leda till 

en äventyrad patientsäkerhet om kommunikation och information mellan patient och 

sjuksköterska inte fungerar (Socialstyrelsen, 2017). Enligt Lynøe (2011) finns det 

indikationer på att bemötande från vårdpersonal har effekter på patientens 

sjukdomsupplevelse och därmed patientens tillfrisknande. Det är därför viktigt att rannsaka 

sig själv kring vilka signaler man sänder ut. Fossum (2013) säger att både kroppsspråk och 

tonläge spelar in i samtal med patienten. Som beskrivs av Socialstyrelsen (2017) och Lynøe 

(2011) är vi beroende av ett bra bemötande för att kunna erbjuda en god vård till patienter. 

Detta understryker att begreppet bemötande kan vara centralt inom omvårdnadsforskning. 

Bristfälligt bemötande påverkar patienten i flera avseenden vad gäller både patientsäkerhet, 

sjukdomsupplevelse och tillfrisknande samt, inte minst, upplevelse av vård. 

2.5  Teoretiskt begrepp  

Det teoretiska begrepp som arbetet fokuserat på är bemötande. Begreppet valdes för att det 

tydliggjorde problematiseringen i det område som skulle studeras och svarade bäst på arbetets 

syfte. Begreppet användes i den avslutande diskussionen när författarna reflekterade kring 

arbetets resultat (Henricson, 2017). Det engelska begreppet “treatment” är, utifrån vad 

författarna kunnat förstå, det som närmast överensstämmer med det svenska begreppet 
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“bemötande”. Treatment enligt Oxford Dictionary definieras på olika sätt. Den definition som 

är mest relevant för detta arbete är: sättet som en person behandlar eller hanterar någon eller 

något “The manner in which someone behaves towards or deals with someone or something” 

(Oxford University Dictionary, u.å.).  

2.5.1 Bemötande 

Enligt Fossum (2013) är det inte alltid självklart vad bemötande innebär men kan “kokas ner” 

till hur samtal genomförs och utförs. Bemötande kan handla både om verbal och tyst 

kommunikation. Fossum (2013) radar upp en mängd faktorer som påverkar bemötandet, 

exempelvis hjälpsamhet, människosyn, korrekta besked och upplysningar, värme, 

engagemang, uppträdande och tonfall. Trots att det inte finns någon entydig definition på 

begreppet bemötande har vi ändå förväntningar på hur bemötandet mellan vårdpersonal och 

patient ska gå till, eftersom det är viktigt för att kunna tillhandahålla god vård (Fossum 2013).  

 

Något som kan anses vara centralt för bemötande är hur den emotionella kommunikationen 

samspelar mellan parterna. Emotionell kommunikation innebär känslor som väcks i 

kommunikationen och samspelet med andra. Enligt Sonnby-Borgström (2012) finns det 

många forskare inom området som hävdar att individer automatiskt uttrycker inre affekter 

genom mimik som man inte ens själv är medveten om. Uttryck påverkar sedan den andra 

genom att utlösa en imitation och känsloupplevelse genom samspelet (Sonnby-Borgström, 

2012). Ansiktsmimik är central både vid verbal och icke-verbal kommunikation. Utöver det 

är beröring, tonfall, ögonkontakt, och gester viktiga i den icke verbala kommunikationen när 

känslor förmedlas. Beröring kan till exempel utlösa lugnande endorfiner hos en individ. 

Sonnby-Borgström (2012) tar upp hur individer genom att iaktta andra kan uppleva samma 

känslor själva. Detta genom avancerade neurala nätverk i hjärnan som signalerar att svara på 

den andres mimik och beteende. Ibland är det dock viktigt att separera den egna reaktion och 

den andres upplevelse för att kunna trösta och utföra empatisk omsorg. En annan 

förutsättning för att empatisk omsorg ska kunna fungera är att kunna hantera de känslor som 

väcks hos oss själva i mötet med andra. Det finns en optimal nivå för emotionellt svar. Blir 

man för starkt påverkad av den andre så kan det leda till att man blir mer upptagen av sina 

egna känslor än den andres. I studier har man sett att människor som ser bekymrade ut i mötet 

med en lidande person har större förmåga att hjälpa den utsatta individen (Sonneby-

Borgström, 2012). 

2.5.2 Joyce Travelbee om bemötande 

Utifrån tolkningarna av bemötande som beskrivits ovan går det att definiera begreppet 

bemötande som interaktionen mellan människor. Gör man denna tolkning kan man fundera 

på om inte all omvårdnad är olika former av bemötande. Omvårdnadsteoretikern Joyce 

Travelbee har reflekterat kring interaktionen mellan sjuksköterska och patient. Travelbee 

(1971) pratar om ett “Human-to-human relationship” som handlar om bemötandet mellan 

sjuksköterska och patient. Enligt Travelbee (1971) ska människor som vårdas inte ses som 

patienter utan istället som enskilda individer med helt unika behov. Detta eftersom 

generaliseringen av “patienter” skulle göra att alla patienter förknippats med fördomar knutna 
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till termen. Travelbee (1971) menar att patient-titeln avhumaniserar individen vilket gör att 

sjuksköterskan riskerar att inte känna empati på samma sätt som till en annan medmänniska. 

För att kunna nå fram till våra medmänniskor måste vi därför utplåna rollerna 

“sjuksköterska” och “patient” och istället samtala människa till människa. Bara då kan vi, 

enligt Travelbee (1971), hjälpa individen att ta sig igenom svåra situationer som involverar 

sjukdom och lidande. Den jämlika relationen finns inte från början utan tillkommer under en 

process av flera steg. Relationen mellan sjuksköterska och den sjuka individen är under 

ständig utveckling under den aktuella perioden. Travelbee (1971) tar upp hur vårt 

kroppsspråk kan påverka kommunikationen. Som sjuksköterska måste man ha en förståelse 

kring vad det är den sjuka individen försöker förmedla genom kommunikation för att kunna 

utföra bra omvårdnad. Om sjuksköterskan kan förstå den andre ökar den jämlika relationen 

som Travelbee strävar efter. Sjuksköterskans uppgift är att hjälpa den sjuka individen att 

känna hopp. Som sjuksköterska måste man vara tillgänglig för att kunna vara behjälplig mot 

de individer som hen vårdar och det är deras historier och perspektiv sjuksköterskan måste ta 

hänsyn till för att kunna vara till hjälp. Travelbee (1971) varnar för hur lätt det är att som 

sjuksköterska utföra arbetsuppgifter utan att reflektera över på vilket sätt de utgår från 

patientens individuella behov. Om sjuksköterskan separerar praktiska arbetsuppgifter och det 

sociala omhändertagandet riskeras den medmänskliga relationen vilket i sin tur kan leda till 

att det blir svårt att vägleda den andre i en krisartad situation. För att kunna hjälpa individen 

måste sjuksköterskan vara observant och lyhörd för att identifiera vilka specifika behov den 

sjuke har. Utöver det behöver sjuksköterskan försöka att bibehålla sin medmänskliga syn i 

alla moment som rör omvårdnad (Travelbee, 1971).   

 

I detta arbete kommer begreppet patient att fortsätta användas för att inte förvirra läsaren.  

2.6 Problemformulering 

Kris kan vara ett resultat av ett genomlevt trauma. Traumat kan vara psykiskt såväl som 

fysiskt. Att ha fått ett svårt besked om en diagnos kan vara traumatiskt och skapa en 

krisreaktion hos patienten. Att hantera och bemöta patienter i kris är något som 

sjuksköterskor och övrig vårdpersonal kan ställas inför, oavsett var i vården de arbetar. 

Hantering av krisdrabbade patienter ter sig vara en svår uppgift där många involverade blir 

påverkade. Vi kan se att bemötandet från vården påverkar patienternas sjukdomsupplevelse 

samt tillfrisknande. Brister i bemötande och kommunikation med patienterna kan medföra en 

risk att viktig information inte kommer fram. Detta kan innebära en äventyrad 

patientsäkerhet. Behovet av mer kunskap inom området tycks finnas. Att vidga kunskapen för 

att kunna vara mer behjälplig i patienternas krishantering är därför av värde.  

2.7 Syfte 

Syftet var att beskriva akut krisdrabbade patienters upplevelse av hälso- och 

sjukvårdspersonalens bemötande under och efter ett svårt diagnosbesked.  
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3.) Metod 

3.1 Val av metod  

Undersökningen gjordes som en litteraturöversikt, vilket innebar att ett urval av tidigare 

forskning samlades ihop och jämfördes (Kristensson, 2017). Efter att problemområdet 

identifierats önskade författarna ta reda på vilken kunskap som fanns inom området 

(Henricson, 2017). En litteraturöversikt ansågs som lämpligast metod eftersom den lät 

författarna ta del av den kunskap som redan fanns tillgänglig från forskning på klinisk 

erfarenhet och patienterfarenhet på området (Forsberg & Wengström, 2016). Författarna 

önskade få ett brett underlag för att kunna svara på arbetets syfte. Genom att utgå från 

tidigare forskningsstudier kunde författarna ta del av ett större underlag av patienterfarenheter 

från olika delar av världen och olika arenor inom vården. På så vis ökade chansen att få in 

patienter med olika uppfattningar och åsikter om bemötandet i resultatet istället för om 

materialet inhämtats genom intervjuer på en specifik patientgrupp och vårdsituation. En 

litteraturöversikt gav författarna möjlighet att välja vilket forskningsunderlag som skulle 

ingå. Genom att sätta krav på vilka artiklar som användes kunde författarna känna sig trygga i 

att det använda materialet höll en hög nivå. Utifrån de resurser författarna hade till 

förfogande ansågs en litteraturöversikt kunna svara bäst på syftet.  

3.2 Urval   

Urvalet i studien bestäms av vilken metod som används (Kristensson, 2017). Eftersom 

metoden för detta arbete var en litteraturöversikt utgjordes urvalet av artiklar som kunde 

svara på arbetets syfte. Inhämtning av data gjordes genom ett bekvämlighetsurval eftersom 

författarna ville se vilken forskning som fanns i ämnet (Bryman, 2018). Populationen som 

studerades var patienter som fått en svår diagnos då det endast var dessa patienter som kunde 

uttala sig om det som undersöktes (Kristensson, 2017). För att kunna svara på arbetets syfte 

inkluderades artiklar som beskrev hur patienter i akut kris under och efter ett svårt 

diagnosbesked upplevt bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonalen. 16 artiklar svarade 

på syftet och användes i resultatet.  

 

Henricson och Billhult (2017) tar upp att urvalet bör väljas så att det bäst svarar på arbetets 

syfte. Med hänsyn till detta valde författarna att inkludera studier som gjorts på olika 

vårdinrättningar, alltså oavsett om studierna handlade om patienter som får svåra besked på 

en mottagning, avdelning eller på annan vårdenhet. Detta för att få variation i urvalet och en 

spridning av patienternas erfarenheter, för att öka studiens tillförlitlighet 

(Kristensson, 2017). Inga specifika urvalskriterier användes på deltagarna i studierna som 

exempelvis etnicitet, kön eller socio-ekonomi för att inte begränsa litteratursökningen. Dock 

önskades studier på vuxna patienter och studier där patienterna var över 18 år inkluderades 

därav. Artiklarna skulle finnas tillgänglig på någon av databaserna PubMed, MEDLINE, 

CINAHL, Google scholar och Academic search elite eftersom författarna hade tillgång till 

dessa. Artiklarna skulle vara originalpublicerade. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska 

eller engelska eftersom författarna var trygga med att tolka dessa språk utan risk för 
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missförstånd. Författarna skulle ha tillgång till hela artikeln. De skulle även vara peer-

reviewed, vilket innebär att andra forskare granskat artikeln och beslutat om den är trovärdig 

eller inte (Polit och Beck, 2017). För att få en bred bild inkluderades både kvalitativa och 

kvantitativa studier enligt Forsberg och Wengströms (2016) rekommendationer.  

 

Artiklar exkluderades om de var skrivna ur vårdpersonalens perspektiv istället för patientens. 

Artiklar som inte inkluderade sjuksköterskors bemötande togs bort. Originalstudier var ett 

krav och inga litteraturstudier användes. Artiklar publicerade innan år 2000 exkluderades. 

Detta då den senast publicerade forskningen eftersöktes men utan att riskera att 

forskningsunderlaget skulle bli för litet. Studier som explicit handlade om patienter under 18 

år exkluderades.  

 

3.3 Datainsamling 

Insamlingen av data skedde i januari och februari 2019. Kristensson (2017) rekommenderar 

att skapa en bra sökstrategi för sin litteraturöversikt. Där ingår att identifiera vilka sökord 

som bäst passar till arbetets syfte, vilka avgränsningar litteratursökningen ska ha, vilken typ 

av studier som eftersöks och vilka sökvägar som används.  

 

Identifiering av sökorden gjordes genom fritextsökning och valdes då de ansågs bäst beskriva 

det problem som författarna ämnade att undersöka (Kristensson, 2017). I arbetets början 

valde författarna att kombinera flera termer för att få en större mängd träffar som sedan 

kunde sållas bort. CINAHL använder ämnesord (CINAHL Headings) som gör det lättare att 

orientera bland artiklar kring samma ämnen (Forsberg och Wengström, 2016). Två artiklar 

som var relevanta för detta arbete identifierades med hjälp av CINAHL Headings. I 

fritextsökningarna användes följande termer; Patient experience, Newly diagnosed, Bad 

news, Patient lived experience, Patient experience being diagnosed with, Crisis, Patient 

treatment, Compliance. För att vidga sökfältet användes de Booleska operatorerna AND och 

OR under sökningen (Polit och Beck, 2017). Både operatorerna AND och OR resulterade i 

artiklar som kunde användas i uppsatsen. För tre artiklar användes avgränsningen “free full 

text”. Vilka artiklar som tagits fram med Booleska operatorer samt med avgränsningar visas i 

tabellen nedan.  

 

Författarna satte även upp avgränsningar för hur litteratursökningen skulle gå till. Studierna 

skulle vara publicerade på någon av de databaser som författarna hade tillgång till och de 

skulle vara publicerade på internet. Studier som eftersöktes var av både kvantitativa och 

kvalitativ ansats och kunde svara på arbetets syfte. Sökvägarna som användes var de 

databaser som ansågs relevanta för att hitta den senaste publicerade forskningen kring 

omvårdnad. Två databaser som är speciellt användbara för studier inom omvårdnad är 

CINAHL och MEDLINE (Polit och Beck, 2017). CINAHL användes då det ansågs relevant 

eftersom publikationerna fokuserar på omvårdnad och andra relaterade områden. Författarna 

hade tillgång till MEDLINE via databasen PubMed, såsom många andra högskolor har 

tillgång till MEDLINE. PubMed användes på grund av den stora mängden publikationer som 

finns tillgänglig. Polit och Beck (2017) nämner även Google Scholar som på grund av sitt 

stora utbud av material kan bistå med flertalet relevanta och kostnadsfria artiklar. Google 
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Scholar användes i sökprocessen eftersom sökmotorn gav ett väldigt stort antal sökträffar och 

gav tillgång till artiklar som annars skulle missats i de andra databaserna. I detta arbete 

användes även Academic search elite. 

 

Tabell över sökningar. 

Databas 

Datum 

Sökord Avgräns

ningar 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Antal 

inkluderade 

Cinahl 

Complete 

22/1-19 

crisis intervention 

AND Patient 

 1084 

träffar 

15 artiklar 3 artiklar 

 

2 artiklar 

Google 

Scholar 9/2-

19 

newly diagnosed 

patients in 

psycological schock 

 17 800 

träffar 

9 artiklar 1 artikel 1 artikel 

Academic 

search elite 

10/2-19 

newly diagnosed 

AND patient 

experience 

 56 

träffar 

3 artiklar 1 artikel 1 artikel 

Google 

Scholar 

9/2-19 

Newly diagnosed 

patients in crisis.  

 102 000 

träffar 

 

4 artiklar 2 artiklar 2 artiklar 

Cinahl 

Complete  

13/02-19  

(MH "Truth 

Disclosure") AND 

patient experience 

 46 

träffar 

2 artiklar 1 artiklar 1 artikel 

Pubmed 

13/2-19 

(bad news) AND 

antenatal diagnosis 

 17 

träffar 

1 artikel  1 artikel  1 artikel 

Pubmed  

11/2-19 

Emotional turmoil  Free full 

text 

36 

träffar 

5 artiklar 1 artikel  1 artikel 

Pubmed  

30/ 1-19 

(Patient experience 

being diagnosed with) 

AND newly 

diagnosed 

Free full 

text 

607 

träffar 

76 artiklar 2 artiklar 2 artiklar 

Cinahl 

Complete 

11/2-19 

diagnosis AND 

patient experience 

AND nursing 

 180 

träffar 

1 artikel 1 artikel 1 artikel 

Pubmed 

11/2-19 

Crisis AND patient 

experience  

Free full 

text 

476  

träffar 

 

16 artiklar 2 artiklar 1 artikel 
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Pubmed 

 

11/2-19 

(newly diagnosed) 

AND patient 

perspective AND 

nursing 

 41 

träffar 

5 artiklar 2 artiklar 1 artiklar 

Cinahl 

Complete  

13/2-19 

 

( (MM "Life Change 

Events+") OR (MM 

"Patient Attitudes") 

OR (MM "Support, 

Psychosocial+") ) 

AND "newly 

diagnosed" 

 

 202 

träffar 

1 artikel 1 artikel 1 artikel 

Totalt   122545* 138 artiklar 18 artiklar 15 artiklar 

*Dubbletter i sökningarna har inte tagits hänsyn till. 

 

3.3.1 Manuell sökning 

Enligt Henricsons (2017) råd granskades referenslistan på intressanta artiklar för att se om 

ytterligare studier av värde kunde identifieras. En artikel identifierades som kunde användas i 

resultatet (O’Brien, Whitehead, Jack & Mitchell, 2011). 

 

3.4 Databearbetning 

Databearbetningen gjordes genom en granskning av artiklarnas titlar på de sökmotorer som 

författarna hade tillgång till. Några sökningar gav väldigt stora mängder träffar. Till exempel 

gav en sökning 102 000 träffar. Vid de sökningar där antalet träffar blev för många 

genomsöktes inte alla titlar. Hade inte sökningen resulterat i titlar som lät intressanta när 

författarna hade bläddrat igenom cirka 40-60 titlar så gjordes en ny sökning med nya termer. 

Detta för att det ansågs för tidskrävande att gå igenom alla titlar som kom fram vid 

sökningarna. I de artiklar med titlar som lät som att de kunde svara på arbetets syfte lästes 

abstraktet. Efter det gjordes en databearbetningen enligt Roséns (2017) råd för en 

litteratursökning i två steg. Först en grovsållning där abstrakt bedöms och sedan en 

noggrannare läsning av artiklarna i fulltext om abstraktet var bra. När artiklarna lästes i 

fulltext granskades de då också utifrån de urvalskriterier som författarna hade ställt upp för 

detta arbete och kunde på så vis värderas (Rosén, 2017). Totalt lästes 238 abstrakt och utifrån 

dessa lästes sedan 18 hela artiklar. 16 artiklar ansågs relevanta och inkluderades. Efter att 16 

artiklar identifierats lästes alla artiklar av båda författarna för att kunna diskutera innehållet 

och på så vis säkerställa att artiklarna uppfattades på samma sätt av båda författarna. Vidare 

sammanställdes artiklarna i Sophiahemmet högskolas matris för litteraturstudier samt 

granskades utifrån matrisens bedömningskriterier (se bilaga A och B). Artiklarna skrevs 

sedan ut och granskades genom en integrerad analys.  
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3.5 Analys 

Inhämtad data analyserades utifrån en integrerad analys. Kristensson (2017) beskriver tre steg 

för att analysera materialet enligt en integrerad analys. I det första steget läses alla artiklar 

igenom för att kunna se om det finns övergripande likheter och olikheter i resultaten. I detta 

steg lästes alla artiklarna av båda författarna, de stycken och citat som var intressanta 

markerades med färgpennor och artiklarnas resultat diskuterades. I det andra steget ska 

kategorier identifieras som kan vara behjälpliga för att sammanfatta resultatet. I diskussionen 

mellan författarna belystes likheter och skillnader i de olika artiklarna och på vilket sätt de 

var lika samt olika. Kategorierna som var relevanta för arbetets syfte togs på så sätt fram. Att 

båda författarna läste samtliga artiklar och analyserade dem tillsammans syftade till att ge 

studien en ökad tillförlitlighet och att minska risken för personligt bias (Kristensson, 2017). I 

det tredje steget sammanställs resultat och redovisas. Författarna skrev ner allt som 

diskuterats genom att hänvisa till artiklarna. Från en artikel hämtades två citat ur 

patientberättelser som togs med i arbetet. Citaten används i detta arbete för att förtydliga det 

som artiklarnas resultat påvisat, alltså de kategorier som identifierats. 

 

Målet var att arbetet skulle vara så deskriptivt som möjligt eftersom individuella upplevelser 

utgjorde grunden för det inhämtade materialet. Detta för att kunna svara på frågeställningen 

samt att författarna inte ville dra några egna slutsatser, utan endast återge resultat från 

artiklarna (Polit & beck, 2017). Analysen genomfördes när allt material inhämtats. 

Utgångspunkten för detta arbete var att observera verkligheten med en så objektiv blick som 

möjligt. På grund utav detta valdes en induktiv ansats för att analysera materialet (Henricson, 

2017). Denna analysform var mest lämplig eftersom den tillåter författarna att studera 

materialet med en mer objektiv syn för att sedan ta reda på om det går att ta fram slutsatser 

och antaganden (Henricson, 2017).  

3.6 Forskningsetik 

Kjellström (2017) resonerar att forskning måste innehålla vissa aspekter för att vara etiskt 

försvarbart. Valet av ämne ska vara etiskt försvarbart och baseras på relevanta frågor. 

Forskningen ska hålla en hög vetenskaplig kvalité och den ska genomföras på ett etiskt 

korrekt sätt. Författarna resonerade att arbetets intresseområde var etiskt försvarbart då det 

ämnade att belysa patienternas perspektiv på omvårdnaden och dessutom var gynnsamt för 

sjuksköterskor. Kjellström (2017) benämner också vikten av att skapa ny kunskap inom ett 

område och genom mer förståelse för ett fenomen kunna förbättra människors liv och 

samhällets utveckling. Genom att ställa krav på artiklarna kunde författarna säkerställa att de 

var utformade och genomförda utifrån de lagar och etiska riktlinjer forskning bör efterfölja 

(Codex. u.å). Eftersom artiklar från flera olika vårdsituationer användes kunde ett bredare 

perspektiv av patienters upplevelser tas med i arbetet. Författarna ansåg detta ge en mer 

rättvis bild av verkligheten och att det gav ett mer etiskt korrekt framtagande av resultatet.  

Materialet var andrahandskällor och författarna försökte granska det med en så objektiv blick 

som möjligt. Förhoppningen var att redovisa använt material på ett sådant sätt att innehållet 

överensstämmer med hur upphovspersonerna till artiklarna menade det. Detta eftersom det 
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eftersträvades att respektera erkända forskningsresultat för att hålla god forskningssed 

(Helgesson, 2017).  

4.) Resultat 

Utifrån de granskade artiklarna kunde patienters upplevelse av vårdpersonalens bemötande 

delas in i fyra kategorier. Dessa kategorier utgjordes av fyra vårdbehov patienter tycks ha 

under den akuta krisfasen vid ett svårt diagnosbesked. Dessa vårdbehov var: behov av 

information, behov av begriplig terminologi, behov av socialt stöd och behov av hoppfull 

personal. Under varje kategori diskuteras vad patienterna upplevt som bra respektive dåligt 

bemötande utifrån deras vårdbehov samt vad de hade önskat. Sexton artiklar användes i 

resultatet för att svara på syftet. Artiklarna handlade om sju olika diagnoser. Dessa diagnoser 

var hepatit B, maligna och benigna tumörer, HIV, ALS, demens och fosteravvikelse.  

4.1 Behov av information 

På grund av chock vid besked om en cancerdiagnos beskrev patienter hur de varken kunde 

eller ville ta in information om diagnosen (McCaughan och McKenna, 2006). Även Vedelø, 

Sørensen och Delmar (2018) visade i sin studie ett liknande tema. Denna studie belyser 

patienters upplevelse av att få diagnosen hjärntumör. De fyra deltagarna i studien hade utöver 

muntlig information även fått flera informationsbroschyrer. En av deltagarna uttryckte sig 

positivt om den upprepade informationen. De övriga menade att informationen var för svår 

och skrämmande att ta in oavsett hur den gavs. De hade inte energi och kraft att ta till sig 

informationen. Alla deltagarna uppskattade när läkaren tog pauser i konsultationen vilket gav 

dem tid att fundera över egna frågor. Det var också uppskattat när hela vårdteamet kunde vara 

behjälpligt med att ge information och svara på frågor som hade kommit upp efter mötet med 

läkaren. Patienter som väntat på hjärtkirurgi efter hjärtinfarkt i Ivarsson, Larsson och 

Sjöbergs (2004) studie upplevde ett bra bemötande från vårdpersonalen vad gäller 

information om vårdplanen. Detta innebar att vården sett till att patienterna var 

välinformerade med hur den fortsatta vårdprocessen skulle se ut vad gäller var och när 

fortsatta möten skulle ske.  

 

I en studie av Lalor, Devane och Begley (2007) undersöktes hur gravida kvinnor upplevt 

besked om fosteravvikelse eller missbildning hos det väntade barnet. Kvinnor som fått reda 

på avvikelse av specialistläkare redan vid det rutinmässiga ultraljudet var nöjda med att 

informationen givits direkt. De kvinnor som inte fått tydlig information direkt, utan hänvisats 

till ytterligare undersökning, var mindre nöjda och hade önskat mer information. Kvinnor 

som inte fick träffa specialistläkare i samband med det rutinmässiga ultraljudet uppgav ett 

större missnöje både med informationen och med vårdpersonalen. I Vedelø et al. (2018) 

undersöktes vårdprocessen för patienter som fått diagnos hjärntumör. Ett av resultaten var att 

patienterna upplevde att det fanns en osäkerhet i vem som ansvarade för att ge information 

till patienten. Det blev otydligt och försvårade kommunikationen. I studien som undersökte 

patienters väntan på hjärtkirurgi visade resultaten att om det inte finns ett samspel och god 
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kommunikation mellan de olika berörda vårdgivarna så påverkar det patienternas relation 

med vårdpersonalen på ett negativt sätt (Ivarsson et al., 2004). 

 

Patienter som diagnostiserats med hepatit B upplevde varierande känslor gentemot 

diagnosen. Vissa beskrev acceptans och att de inte var förvånade medan andra beskrev oro, 

chock och att de blev skärrade. Den största anledningen till de olika känslorna var huruvida 

patienterna hade förkunskaper kring diagnosen hepatit B, vad den innebar och hur de fick 

beskedet. De som inte visste så mycket önskade mer information om diagnosens innebörd 

och prognos (Ng, Low, Wong, Sudin och Mohamed, 2013). Milby, Murphy och Winthrop 

(2015) beskriver patienter som aktivt förnekat sin demensdiagnos vid det första 

informationsmötet med läkare. Många av deltagarna i studien varken ville eller orkade ta del 

av informationen som de erhöll från vårdpersonalen.  

 

Patienterna i O’Donells (2005) studie beskrev att de under sin vårdtid inte haft möjlighet att 

ta upp frågor med personalen då de alltid upplevdes vara upptagna. Ett exempel var när 

sjuksköterskan lovade ta reda på en fråga men sedan inte återkom med svar. Ett annat 

exempel var när sjuksköterskan sa sig vara tillgänglig för samtal men hade ett kroppsspråk 

som signalerade motsatsen. Patienterna hade förståelse och trodde att det inträffade berodde 

på vårdpersonalens arbetssituation, men det påverkade ändock kommunikationen på ett 

negativt sätt.  

4.2 Behov av begriplig terminologi 

Flera studier visade att den terminologi som användes när patienten fick besked om sin 

diagnos var för svår att förstå. Det påverkade förståelse och upplevelse av beskedet. En 

artikel där patienter fått cancerbesked beskrev att deltagarna upplevde informationen som 

förvirrande. Trots svårighet att ta in all information uppskattades tydlighet och detaljer 

(Thorne, Oliffe, Kim-Sing, Hislopt, Stajduhar, Harris Amstrong & Oglov, 2010). 

 

Vedelø et al. (2018) visade att patienterna inte uppfattat allvarlighetsgraden i den information 

om hjärntumör som givits. Termer som “misstanke om malignitet” eller “misstänkt 

gliabastoma” hade använts av vårdpersonal eller skrivits i journal. Patienterna uppfattade det 

som att det gick att lösa med en operation. När patienterna senare hade fått reda på att det 

faktiskt rörde sig om en elakartad cancertumör och insikt om vad detta innebar fick 

patienterna en chock. Patienterna beskrev att de hade önskat en tydligare förklaring på 

innebörden av beskedet och diagnosen tidigare i processen, så att de hade kunnat ta med 

någon anhörig som stöd vid mötet med specialistläkaren. Samma gällde för deltagarna i en 

studie gjord över patienter drabbade av Gastrointestinal stromacellstumör (GIST). I deras 

upplevelse av diagnosbeskedet beskrev många av deltagarna att de drabbats av kris när de 

först fick beskedet. Många hade bara fått reda på att de var drabbade av en ovanlig sjukdom 

som kallas “GIST”. Detta skapade en rädsla eftersom man inte förstod innebörden av 

sjukdomen. Några av deltagarna berättade att de fått information om att sjukdomen var 

invasiv men inte att det var en cancerdiagnos. Deltagarna hade senare själva tagit reda på att 

det var cancer (Macdonald, Shapiro, Bender, Paolantonio och Coombs, 2012). En annan 
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studie där patienter fått besked om amyotrofisk lateral skleros (ALS) visade att flera var 

missnöjda och ansett att vården givit dem ett dåligt bemötande. Informationen om diagnosen 

var otydlig och förklarades med termer som patienterna inte förstått som “Anterior horn cell 

disease” (Horncell sjukdom). Patienterna förstod inte innebörden av eller prognosen för 

denna diagnos (O’Brien, Whitehead, Jack och Mitchell, 2011).   

 

I Salander (2002) beskrivs patienters upplevelse av cancerbesked där flera uttryckt att allt gått 

till på ett korrekt sätt. Informationen var bra och tydlig. Även om diagnosbeskedet var svårt 

upplevdes det som positivt att få raka och tydliga besked utan omskrivningar. Detta minskade 

oron för att läkaren dolde något. Det fanns ett önskemål om att medicinska termer inte skulle 

användas, utan ett språkbruk som gick att förstå. 

 

“Survival in the long-term may mean something to a medical practitioner; it doesn’t mean 

anything to me… in accounting terms it’s more than 5 years.”- deltagare i Salander (2002).  

 

Förutom att använda en terminologi som patienten förstår är det viktigt att samtalet förs på 

det språk som patienten talar, som att använda tolk när behovet finns (Cristopoulus, Massey, 

Lopez, Hare, O’Johnson, Pilcher, Fielding och Dawsons, 2013).   

4.3 Behov av socialt stöd 

Efter att ha fått ett svårt diagnosbesked av läkare uppskattas ett vänligt bemötande av övrig 

vårdpersonal (Thorne et al., 2010). När patienter tillfrågats om hur de vill ta emot svåra 

besked önskade många ett personligt möte. Detta tas upp i till exempel Thorne et al. (2009) 

och Kelly, Alderice, Lohan och Spences (2011). En studie visade att 20 procent av 

patienterna fått besked om cancerdiagnos via telefon. Att få ett diagnosbesked via telefon 

upplevs av många som negativt då det är tungt att hantera chocken själv (Salander, 2002). 

Även i Kelly et al. (2011) nämns detta. Studien handlar om gravida kvinnor som får ett HIV-

besked. Information om diagnos gavs via telefon. I väntan på att göra ett uppföljande HIV-

test och att träffa läkare lämnades kvinnorna ensamma med sin reaktion. I en annan studie 

beskriver en patient hur hen fått ett diagnosbesked, sedan hade både läkare och sjuksköterska 

lämnat patienten ensam kvar i rummet gråtandes och i chock (Salander, 2002). Att lämnas 

ensamma efter ett diagnosbesked utan adekvat stöd beskrevs även av patienter som fått ALS 

diagnos (O´Brien et al, 2011). 

 

Landmark och Wahl (2002) beskriver hur kvinnor drabbade av bröstcancer upplevt starkt 

behov av socialt stöd under krisperioden. Att inte vården hade givit dem stöd upplevdes som 

en extra tyngd. Avsaknaden av socialt stöd från vården visade sig genom att kvinnorna själva 

varit ansvariga för att boka nya möten och söka upp information om diagnosen samt olika 

behandlingar. En kvinna beskrev den panik det skapat att själv behöva välja 

behandlingsmetod. Behovet av vårdpersonalens sociala stöd beskrivs även i Hajian, Mehrabi, 

Simbar och Houshyaris (2017) studie angående hanteringsstrategier för kvinnor med 

bröstcancer. Studien visar att det fanns en avsaknad av socialt stöd från läkare och 

sjuksköterskor. Deltagarna i studien hade önskat mer professionellt stöd tillsammans med 
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empati och respekt under hela vårdprocessen. Även patienterna som diagnostiserades med 

hepatit B i studien av Ng et al. (2013) hade önskat mer emotionellt stöd från vården för att 

kunna hantera beskedet. Patienterna önskade att vården hjälpte till att koordinera och boka tid 

för olika vårdkontakter. Det uppskattades också när vårdpersonal etablerade en personlig 

kontakt, såg dem som medmänniskor och bekräftade situationens allvar (Vedelø et al., 2018). 

Även deltagarna i Thorne et al. (2010) upplevde tröst i interaktionen med vårdpersonalen som 

visade tecken på att de förstod de svåra besked som deltagarna väntade eller precis hade fått 

utan att bekräfta patienternas farhågor. 

 

Att vara ensam och få diagnosen HIV på en akutavdelning upplevdes svårt för många 

patienter. De patienter som inte haft med sig någon anhörig på akutavdelningen upplevde det 

viktigt med bra stöd från vårdteamet. Deltagare beskrev hur sjuksköterskornas vänlighet vid 

beskedet var betydelsefullt. Ingen deltagare i studien upplevde att de blivit stigmatiserade av 

personalen (Cristopoulus et al., 2013). Vikten av ett vänligt och stöttande bemötande beskrivs 

även i Milby et al. (2015).  

 

En studie beskriver effektiviteten av en sjuksköterske-intervention för nydiagnostiserade 

patienter med malignt melanom. Interventionen innebar att patienter fick besvara ett 

frågeformulär. Formuläret gavs sedan till en sjuksköterska specialiserad i hudcancer. 

Sjuksköterskan träffade patienterna och diskuterade svaren i formuläret. Patientens 

vårdbehov kunde på så vis identifieras snabbt och en mer personcentrerad omvårdnad kunde 

därefter ske. Många patienter i studien upplevde interventionen positiv eftersom detta hade 

varit ett effektivt sätt att fort få den hjälp man behövde (Kotronoulas, Connaghan, Grenfell, 

Gupta, Smith och Maguire, 2017). 

4.4 Behov av hoppfull personal 

I studien gjord av Thorne et al. (2010) beskrev många att de upplevt behov av hjälp från 

vårdpersonalen för att kontrollera sina känslor och sin reaktion efter diagnosbeskedet. Vedelø 

et al. (2018) hade i sin studie liknande resultat där deltagarna upplevde bemötandet från 

vårdpersonalen positivt när läkaren hade givit tydliga besked om diagnosen men utan att ta 

ifrån patienten sitt hopp. Patienterna hade hela tiden letat efter positiva tecken och signaler 

från vårdpersonal för att hålla sig hoppfulla.  

 

I Salanders studie (2002) nämns ett exempel där läkaren underströk allvaret i patientens 

diagnos snarare än att förstå patientens behov av att vara optimistisk. Patienten hade kontakt 

med annan läkare och blev då bättre bemött utifrån sina behov av att finna hopp i situationen.  

 

“When I finally got the message I got it in an honest way. But why did they have to be so 

dramatic? Suddenly, everybody looked so grave and became so low-voiced. It gave me a 

feeling of unreality…”  - deltagare i Salander (2002). 
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5.) Diskussion  

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva akut krisdrabbade patienters upplevelse av 

hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande vid svåra diagnosbesked. Artiklarna handlade om 

själva stunden då besked först överlämnades samt kontakten med sjukvården och 

sjukvårdspersonalen dagarna efter beskedet. Utifrån de granskade artiklarna har författarna 

sett att patienternas upplevelse av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande har varierat. 

Upplevelsen av bemötandet tycks vara baserat på de fyra omvårdnadsbehov som patienterna i 

artiklarna uppvisade. Patienternas beskrivningar av sina krisreaktioner stämde överens med 

vedertagna definitioner (Cullberg, 2006, Ollmark, 2014, Praktisk medicin, 2018, Wahlström 

och Palmer 2018). McCaughan och McKenna (2006) beskriver till exempel patienter som 

varken kunde eller ville ta in information om sin cancerdiagnos. Detta stämmer överens med 

Cullbergs (2006) beskrivning om svårigheten att ta in information under chockfasen. 

Patienternas beskrivning av vårdbehov under den akuta krisfasen var därav inte förvånande 

för författarna. Patienternas erfarenhet av vårdpersonalens bemötande utifrån vårdbehovet 

varierade i de olika studierna. Detta var väntat av författarna eftersom materialet utgjordes av 

studier gjorda i olika länder, olika vårdsituationer och olika patientgrupper.  

 

Vad som uppfattas som en allvarlig diagnos kan variera mellan individer beroende på 

exempelvis samsjuklighet, ålder och livsstil (Socialstyrelsen 2014). Travelbee (1971) 

hänvisar till vikten av att lyssna på patienternas egna berättelser för att kunna förstå deras 

perspektiv. I detta arbete gjordes ingen värdering av diagnosens allvarlighetsgrad eller om det 

var adekvat att reagera med en akut kris. Utifrån Travelbees (1971) teoriram måste 

sjuksköterskan lyssna på patientens egna berättelse för att veta hur omvårdnad ges på bästa 

sätt. Sätter man Travelbees tankar i relation till kontexten för detta arbete bör man som 

sjuksköterska aldrig värdera när det är adekvat för patienter att reagera med en kris utan 

sjuksköterskan bör alltid visa hänsyn och bekräfta patientens egna känslor. Alla diagnoser 

som identifierades vid sökningen användes i resultatet. Genom att inkludera flera olika 

diagnoser hoppades författarna kunna besvara frågeställningen med ett mer varierat underlag. 

Det skulle betyda att studiens resultat skulle vara representativt för en större mängd patienter 

som får svåra diagnosbesked (istället för att bara gälla exempelvis ALS-patienters vårdbehov 

vid diagnosbesked). Variationen av diagnoser var relativt begränsad i sökresultatet vilket 

resulterade i att spridningen på diagnoser inte blev särskilt stor. Även om det var ett fåtal 

olika diagnoser som studerades så fanns en spännvidd i prognos av diagnos, från botbara 

benigna tumörsjukdomar till ALS som innebär en plågsam sjukdomstid och kort överlevnad. 

Emellertid verkar olika former av tumörsjukdomar vara den diagnos som det forskats mest 

på. Om patienter i kris bemöts olika beroende på diagnos besvaras inte detta arbete men det 

vore intressant att se i framtida forskning.  

 

Ett samtalsverktyg som vården har att tillgå vid givandet av svåra diagnosbesked är SPIKES. 

SPIKES innehåller ett antal rekommendationer för hur vårdpersonal kan ge svåra besked till 

patienter på bästa sätt. En av rekommendationerna är att vårdpersonalen bör försäkra sig om 
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att patienten verkligen har förstått vad som sagts (Registered Nurses' Association of Ontario, 

u.å.). Många patienter beskrev avsaknad av tydlig och fullständig information och brister i 

hur information givits. På grund av detta kan vi se att SPIKES råd inte efterföljts. Antingen 

på grund av att för svår terminologi använts eller att vården inte försäkrat sig om att 

informationen förståtts. Dessa situationer tas upp i Macdonald et al. (2012) och O’Brien et al. 

(2011). Omvårdnaden av patienter måste enligt Travelbee (1971) bygga på att sjuksköterskan 

är lyhörd för den enskilda patientens specifika behov. Målet är att kunna gå ifrån rollerna 

sjuksköterska och patient och utveckla en mer jämlik relation. När patient och sjuksköterska 

pratar till varandra som medmänniskor får sjuksköterskan bättre insikt i hur hen kan hjälpa 

patienten. I de granskade artiklarna framgick det att patientens behov av information och 

omvårdnad inte alltid tillgodoses. Detta på grund av olika skäl som stress eller avsaknad av 

empatiskt bemötande. I några av studierna framkom vissa strukturella problem, till exempel 

dålig kommunikation mellan vårdgivare eller för hög arbetsbelastning. Patienterna tolkade 

detta som anledning till varför deras behov av information inte mötts (Ivarsson et al., 2004, 

Lalor et al., 2007, O´Donnell 2005, och Vedelø et al., 2018). Brister i bemötandet kan leda 

till en äventyrad patientsäkerhet om kommunikation och information mellan patient och 

sjuksköterska inte fungerar (Socialstyrelsen, 2017). En risk skulle kunna vara om brister i 

bemötandet leder till att patienterna inte delar med sig av information till vården som skulle 

vara viktig för vården att veta, vilket kan leda till en ökad risk för felbehandling av 

patienterna. Enligt Lynøe (2011) finns det indikationer på att bemötande från vårdpersonal 

har effekter på patientens sjukdomsupplevelse och därmed patientens tillfrisknande. 

 

Att behöva vänta till senare möten för att få fullständig information upplevdes jobbigt för 

många patienter. Detta framkom till exempel i Lalor et al. (2007). Patienter önskade ofta en 

fullständig information från början. Ett behov av att även få upprepad information senare 

framkom, eftersom det initialt var svårt att ta in och att förstå ett svårt besked (Vedelø et al., 

2018).  

 

Innan detta arbete kände författarna inte till att det finns ett samtalsverktyg framtaget för att 

framföra svåra besked. I artiklarna som författarna granskades framkom det inte om SPIKES 

använts vid diagnosbeskedet eller inte. Författarna kunde se att vissa av SPIKES råd inte 

efterföljts och att detta påverkat patientens upplevelse av vården. Huruvida patienters 

upplevelse av vårdpersonalens bemötande vid diagnosbesked hade förändrats om SPIKES råd 

faktiskt efterföljts vore intressant att utforska i framtida studier.  

 

Erfarenhet av vårdpersonalens sociala stöd till patienterna varierade i de olika artiklarna. ICN 

och HSL är riktlinjer för sjuksköterskor och vårdpersonal som betonar vikten av 

respektfullhet, lyhördhet och medkänsla (SFS, 2017:30, kap 3, 1§ och 2§; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). I vissa artiklar framgår det att sjuksköterskor och övrig 

vårdpersonal bemött patienterna med värme. Det fanns även beskrivningar av brister i det 

sociala stödet från vårdpersonalen. Att få ett tungt diagnosbesked kan innebära att man tappar 

energi och situationen kan vara svår att hantera ensam. Att få hjälp från vårdpersonalen med 

att till exempel koordinera vårdmöten eller boka uppföljningsmöten, var ett övergripande 

tema och beskrivs bland annat i studierna av Hajian et al. (2017), Landmark och Wahl (2002) 
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och O’Donnells (2005). Patienterna i dessa studier beskrev även en tacksamhet när vården 

tog ett ansvar för bokning och koordinering av vårdmöten utan att patienterna själva behövde 

meddela eller påminna vårdpersonalen. Travelbee (1971) tar upp vikten av att förstå vad det 

är den sjuka individen försöker kommunicera för att kunna tillhandahålla bra omvårdnad. Att 

ha förståelse för patienters behov, oavsett om de förmedlas via tyst eller verbal 

kommunikation är av största vikt. De flesta patienter ville inte vara ensamma när de 

hanterade sin kris utan önskade någon vid sin sida, antingen en anhörig eller vårdpersonal. 

Några studier beskrev hur deltagarna fått besked om diagnos skriftligt eller via telefon och 

således lämnats ensamma att hantera chocken (Kelly et al., 2011; Salander, 2002). Att få 

diagnosbeskedet utan några uppföljande insatser upplevdes negativt av patienterna. Enligt 

Travelbee (1971) skulle detta kunna tolkas som att det inte varit en medmänsklig kontakt och 

att besked givits utan hänsyn till patientens mående. Som Fossum (2013) beskriver är det 

många faktorer som spelar in i ett bra bemötande. Några av dessa faktorer är tonfall, 

engagemang, värme och uppträdande (Fossum 2013). Om besked ges via telefon och inte vid 

ett personligt möte försvåras möjligheten för vårdpersonal att avläsa patientens kroppsspråk 

och reaktion. Det är redan känt att det är svårt att bedöma en chockad persons mående, 

eftersom försvarsmekanismer kan försvåra känsloyttringar (Praktisk medicin, 2018). Att 

vården inte är närvarande med patienten efter diagnosbeskedet och kan försäkra sig om att 

patienten kan hantera situationen påverkar troligen patientens upplevelse. Här måste även 

patientsäkerhet tas i beaktning i och med att det finns en risk att krisdrabbade patienter tar till 

destruktiva handlingar om de lämnas ensamma (Praktisk Medicin, 2018). Kelly et al. (2011) 

nämner till exempel patienter som funderade på självmord på grund av diagnosbeskedet.  

 

Patienter uppskattade när vårdpersonal visade förståelse och bekräftade patienternas svåra 

situation. Det svåra förstärktes dock när vårdpersonalen inte var optimistisk utan ännu mer 

negativ inför diagnosen än patienterna själva. Att bli behandlad som en medmänniska av 

vårdpersonalen upplevdes positivt. Det var viktigt med ärlighet från vårdpersonalens sida 

men utan att för den skull beröva patienten sitt hopp, detta konstaterades av Salander (2002), 

Thorne et al., (2010) och Vedelø et al. (2018). Även Travelbee (1971) förespråkar vikten av 

att kunna ingjuta hopp hos patienterna. I uppsatsens teoretiska begreppsanalys av begreppet 

bemötande beskriver Sonneby-Borgström (2012) att det kan fungera att se bekymrad ut när 

man visar empatisk omsorg. Det är emellertid viktigt att kunna separera sina egna känslor 

från den man försöker trösta för att kunna ge empatisk omsorg. Det är annars lätt att ta över 

med sina egna känslor.  

 

Faktorer som påverkade patientens reaktion vid diagnosbeskedet var om aningar om 

diagnosen funnits innan besked om diagnos gavs. Stigman kring de olika sjukdomarna, 

patientens ålder och vilken fas i livet patienten befann sig i var också faktorer som påverkade 

reaktionen på diagnosbeskedet. I Ng et al. (2013) studie beskrivs hur patienter upplevt det 

svårt med stigman kring hepatit B. Även om det inte var vårdpersonalen som stigmatiserat 

patienten hade detta påverkat upplevelsen av diagnosen. Cristopoulus et al. (2013) tar även 

upp stigmatiseringen kring HIV och att patienterna inte känt sig stigmatiserade av vården. 

Vilken fas i livet man befann sig i tycktes även spela in. Kelly et al. (2011) beskrev kvinnor 

som fått besked om sin HIV-diagnos under sin graviditet. Att vara i en fas i livet när de skulle 
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sätta ett nytt liv till världen och samtidigt få en sådan diagnos var emotionellt svårt. Tre av 

kvinnorna sa att de hade övervägt självmord efter diagnosen om det inte varit för barnet som 

gav kvinnorna orken att kämpa vidare.  

5.2 Metoddiskussion  

För detta arbete var det bra att använda Sophiahemmets matris för litteraturstudier (se bilaga 

längst ner). Det var ett värdefullt verktyg för att kunna få överblick över artiklarna som 

använts i resultatet och vad de handlade om. En litteraturöversikt var ändamålsenlig för att få 

svar på arbetets frågeställning eftersom det gav möjligheten att täcka in ett stort område och 

mycket information (Kristensson, 2017). Det var emellertid svårt att hitta artiklar i ämnet då 

det verkade vara få studier gjorda kring patienters upplevelser i bemötandet av akut kris. För 

författarna ledde detta till att studier som var upp till 20 år gamla användes i resultatet. Trots 

en period på 20 år går det att i alla studier urskilja liknande mönster i patienternas vårdbehov. 

Vårdpersonalens bemötande av patienternas vårdbehov tycks inte vara kopplat till någon 

speciell tidsperiod och studiernas publicerings år. Utifrån de artiklar som använts i detta 

arbete kan vi inte dra slutsatser om huruvida vårdpersonalens bemötande av patienter i kris 

har utvecklats eller ej. Författarna har personliga erfarenheter både av att ha tagit emot ett 

svårt diagnosbesked och av att ha deltagit när andra personer mottagit svåra diagnosbesked. 

På grund utav detta kunde författarna förstå vårdbehoven som framkom i resultatet. Genom 

detta arbete fick författarna en förståelse för hur dessa vårdbehov bemötts av vårdpersonal 

och hur patienterna önskat bli bemötta. Detta har lett till ny kunskap som författarna kan ta 

med sig ut i arbetslivet för att på så vis eftersträva att arbeta så evidensbaserat som möjligt. 

Författarna var inte bekanta med Travelbees omvårdnadsteori sedan innan men fann den 

applicerbar till att möta behoven hos patienter. Teorin kunde appliceras i ett flertal av 

studierna när besked gavs och en kris uppstod.  

 

Resultatet i detta arbete togs fram genom en integrerad analys enligt Kristenssons (2017) råd. 

Genom analysmetoden kunde ett resultat tas fram som svarade mot studiens syfte. På grund 

utav detta ansågs den använda analysmetoden ha fungerat bra för detta arbete. Genom en 

integrerad analys kunde författarna på ett enkelt och smidigt sätt sammanfatta studiernas 

resultat utan att behöva djupdyka i de enskilda patienternas historia. Ingen färdig tes var 

uppställd för vad resultatet skulle visa, materialet analyserades utifrån en induktiv ansats. 

Trots detta var resultatet ej förvånande då resultatet överensstämde med tidigare kunskap om 

akut kris som beskrivs av bland annat Cullberg (2006).  

 

Studiedesignen som Kotronoulas et al. (2017) använt sig av var mixad metod och gjordes 

som en okontrollerad experimentell studie. Patienternas upplevelse av studiens intervention 

mättes både via kvantitativ- och kvalitativ data. I detta arbete användes endast den kvalitativa 

data som grund för resultatet. På grund utav en selektion av endast kvalitativ data kunde 

denna studie analyseras på samma sätt som de andra och integreras i de kategorier som 

framkom under analysen. Resultatet bestod av 15 artiklar med kvalitativ studiedesign och 1 

artikel som utgått från mixad metod. Detta på grund utav att sökningen inte gav mer än en 

träff som inte var helt kvalitativ och som kunde uppfylla urvalskriterierna. Det hade möjligen 
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tillfört ett annat perspektiv om fler kvantitativa studier kunnat tas med (Forsberg och 

Wengström, 2016). Henricson (2012) styrker detta och skriver att det kan vara av värde att 

inkludera både kvalitativa och kvantitativa studier. På grund av avsaknad av kvantitativa 

studier ansågs det lättare att bara fokusera på analysering av kvalitativ data.   

 

En litteraturöversikt över vad som redan skrivits innebär att information inte kommer direkt 

från patienterna utan att författarna av denna studie använder sig av redan tolkad data. Det 

medför att informationen om patienternas upplevelse tolkas både av författaren till 

originalartiklarna samt av författarna till detta arbete. Författarna till detta arbete kunde inte ta 

del av originalutsagorna vilket innebar att författarna fick förutsätta att de analyser som gjorts 

var genomförda på ett kvalitetsmässigt sätt. 

 

Alla använda studier är skrivna på engelska medan denna uppsats är skriven på svenska. Det 

går inte att utesluta att begrepp och termer kan ha en annan innebörd på svenska jämfört med 

engelska. En risk att feltolkning påverkar essensen av patienternas historia måste alltid tas 

med i en trovärdighetsbedömning. För att minska risken för feltolkning vad gäller 

språkbarriärer granskades synonymer till ord som inte förstods för att få en idé om ordets 

innebörd. Ord som inte förstods översattes även på Google Translate. 

 

Eftersom materialet utgjordes av andrahandskällor var det viktigt att noggrant granska 

studiernas design för att kunna säkerställa deras trovärdighet. Detta ledde till att en del 

artiklar exkluderades. Vissa studier användes på grund av att de beskrev symtom på kris och 

chock trots att dessa termer inte explicit användes i artikeln. Detta på grund utav att 

underlaget blev för litet om vi bara använt studier där dessa termer ingick. Författarna 

bedömde att artiklarna som beskrev symtom på akut kris ändå kunde räknas in då det beskrev 

de upplevelser som eftersöktes.  

 

Enligt Henricson (2017) bör urvalet göras så att det bäst svarar på arbetets syfte. De sökord 

och kriterier som användes för att inkludera relevanta studier gav bra träffar som svarade mot 

arbetets problemformulering och syfte. Studierna var genomförda i olika delar av världen och 

handlade om olika vårdsituationer. De beskrev patienter i olika åldrar och olika kön vilket var 

positivt för att få ett representativt material för att trovärdigt kunna besvara uppsatsens 

frågeställning. Variation önskades av författarna. Däremot gav de valda sökorden och de 

urvalskriterier som ställts upp ett begränsat antal träffar. De relativt få artiklar i området som 

identifierades via sökningen kan ha påverkat arbetets resultat, detta då termerna kan ha 

orsakat en urvalsskevhet. Sökorden som användes för att få fram de valda artiklarna 

fokuserade på patienten och patientens känslor vid ett diagnosbesked. Hade sökord som 

involverade diagnoser använts som till exempel “patient experience AND crisis AND organ 

failure” kanske författarna hade fått ett bredare utbud av diagnoser och på så vis kunnat 

uppnå ett ännu mer generaliserbart resultat. Hade en annan studiedesign används till exempel 

intervjustudie så hade resultatet möjligen blivit ett annat.  

 

Studien av Milby et al. (2015) som inkluderades hade ett stort fokus på patientens upplevelse 

av diagnosen snarare än upplevelsen av vårdpersonalens bemötande vid diagnosbeskedet och 
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svarade därför inte direkt på syftet. Författarna bedömde det ändå relevant att inkludera 

artikeln för att öka mängden diagnoser som togs upp i arbetet för att få en större 

representation av olika diagnoser. Genom att inte välja en specifik diagnos att fokusera på 

minskade risken för bias och värderingar kring vilka diagnoser som bör skapa akut kris. Då 

studien av Milby et al. (2015) undersöker patienter i kris och vårdpersonalens hantering av 

detta ansågs artikeln kunna bidra till resultatet. 10 av de 16 studierna kom från Europa och 4 

kom från USA. Enbart två studier är från länder utanför USA och Europa, vilket leder till att 

studieresultaten inte med säkerhet kan antas vara globalt generaliserbara. 

 

Noterbart är att i tre av de använda studierna fanns ingen tydlig beskrivning om de fått 

godkännande av en etisk kommitté (Mcdonald et al., 2012), (O´Donnell, 2005) och (Salander, 

2002). Studien av Salander (2002) var däremot publicerad i tidskriften Social Science & 

Medicine som kräver etisk godkännande för alla sina publikationer (Elsevier, 2019). Vi valde 

att använda oss av dessa studier då alla tre fått ett skriftligt godkännande från deltagarna till 

att medverka i studien. De var även publicerade i etablerade vetenskapliga tidskrifter. 

 

Få studier var gjorda där endast sjuksköterskans roll vid krishantering var beskriven. Endast 

Kotronoulas et al. (2017) och O’Donnell (2005) utgick från sjuksköterskan. Övriga studier 

diskuterade hela vårdteamet och hur patienterna hade upplevt bemötandet från alla 

inblandade vårdgivare. Huruvida detta berodde på att forskarna valt att ställa frågor till 

patienterna med termer rörande hela vårdteamet eller om patienterna själva hade beskrivit 

hela vårdteamets insats framgår ej i de flesta studier. Oavsett vem som valt att fokusera på 

hela vårdteamet så tycks det som att patienter anser det viktigt med hela vårdteamets insats 

vid krishanteringen (Landmark och Wahl, 2002, Christopoulos et al., 2013, Vedelø et al., 

2018, Thorne et al., 2009, Kelly et al., 2012, Ivarsson et al. 2003, Lalor et al., 2007 och 

O´Brien et al. 2011). 

 

Danielson (2017) tar upp några faktorer som påverkar en studies kvalité, nämligen 

trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Under arbetets gång har författarna reflekterat 

över huruvida arbetet är trovärdigt, tillförlitligt och överförbart och i så fall på vilket sätt 

arbetet lyckas uppnå dessa mål. Trovärdighet uppnås genom att artiklarna reflekterar olika 

patientgruppers upplevelse i olika vårdsammanhang. Tillförlitligheten eftersträvades genom 

att redovisa var och hur informationen sökts och på detta sätt vara tydlig med hur material 

inhämtats. Överförbarhet uppnås genom att trovärdighet nås. Vår förhoppning är att resultatet 

kan vara överförbart på andra populationer och kontexter där patienter befinner sig i en akut 

krisreaktion vid ett diagnosbesked. Ingen av författarna hade tidigare erfarenhet av att skriva 

ett liknande arbete. Trots att det varit ett nytt område har författarna gjort sitt yttersta för att 

bedriva arbetet så noggrant som möjligt.  
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6.) Slutsats 

Utifrån studiens resultat kom författarna fram till att patienterna upplevt vissa brister i 

bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonal. Resultatet visade att vissa specifika vårdbehov 

uppstår vid ett svårt diagnosbesked; behov av information, behov av begriplig terminologi, 

behov av socialt stöd och behov av hoppfull personal. Dessa vårdbehov bemöts inte alltid på 

det sätt som patienter skulle önska av vårdpersonal. En utveckling av kunskapen vad gäller 

vårdbehov för patienter i chock är önskvärd för att bättre kunna möta dessa patienter. Utifrån 

de granskade artiklarna drar författarna även slutsatsen att all vårdpersonal är viktig för att 

kunna hjälpa patienter i akut kris, såväl läkare och sjuksköterskor som övrig vårdpersonal. 

Mycket av det material som fanns att tillgå var relativt gammalt och det kan behövas ny och 

utvidgad forskning i ämnet för att få uppdaterad kunskap som speglar den nutida vårdens 

utmaningar. Författarna hoppas att detta arbete kan användas som avstamp för att väcka 

nyfikenhet och intresse för forskningsfrågan om bemötande vid svåra diagnosbesked och akut 

kris.  

 

Fortsatta studier 

I använda studier framkom inte om samtalsverktyget SPIKES använts när patienter mottagit 

diagnosbesked. Det vore intressant att se huruvida detta verktyg kan implementeras i vården 

samt vilken effekt det skulle ha på patienters upplevelse och mående vid diagnosbesked. 

Vidare vore det intressant att i en jämförande studie granska om patienters vårdbehov vid 

svåra besked skiljer sig beroende på diagnos. Det vore även intressant och motiverat, för att 

kunna förbättra tillhandahållen vård, att göra jämförande studier som utforskar huruvida 

patienters upplevelse av vårdpersonalens bemötande ändras vid olika diagnosbesked.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

Vårdpersonal, oavsett arbetsplats, kan stöta på patienter i akut kris efter ett svårt 

diagnosbesked. På grund utav detta är kunskap i hur dessa patienter vill bli bemötta av värde.  

Genom detta arbete hoppas författarna kunna bidra med vilken kunskap som finns inom 

området idag, samt väcka intresse till fortsatta diskussioner och reflektioner kring bemötandet 

av patienter vid svåra diagnosbesked. 
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                 BILAGA A 

Tabel 2. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 
är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

deltagare tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få deltagare och/eller 

för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 
 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och tolkning 

påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Deltagargruppen är otillräckligt beskriven. 

Metod/analys otillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Matris över inkluderade artiklar              BILAGA B 

 

Författare 

Christopoulos, 

K. A., Massey 

A. D., Lopez 

A. M., Hare C. 

B., Johnson M. 

O., Pilcher C. 

D., Fielding 

H., & Dawson-

Rose C.  

År 2003 

Land USA 

 

Titel 

Patient 

Perspectives 

on the 

Experience of 

Being Newly 

Diagnosed 

with HIV in 

the Emergency 

Department/Ur

gent Care 

Clinic of a 

Public 

Hospital 

Syfte 

Utforska patientens 

upplevelse av HIV-

diagnosbesked på 

akutmottagning samt 

identifiera 

eventuella faktorer 

som kan associeras 

till att patienten 

söker eller avböjer 

koppling till HIV-

klinik.  

 

Metod  
Design:  

Intervjustudie 

 

Urval: 

Deltagare fick HIV-diagnosen på 

akuten eller intensivavdelning. 

Diagnosen hade mottagits under de 

senaste 6 månaderna innan studien. 

Patienterna skulle vara engelsk- eller 

spansktalande. 

 

Datainsamling:  

En avdelning på en HIV-klinik 

användes för att rekrytera deltagare. 

Intervjuer med deltagare som var 1 till 

1,5 timmar långa. 

Intervjuerna transkriberades sedan och/ 

översattes om de varit på spanska. 

 

Analys:  

En deduktiv ansats användes vid 

analysen samt grounded theory. 2 

personer transkriberade intervjuerna 

och diskuterade sedan tills de var 

överens om tolkningen. Datan gällande 

“diagnosis experience” lästes högt av 

fyra forskare under analysmöten. 

Deltagare 

 

24 deltagare 

 

Median ålder 45 

(25 till 61år) 

 

Majoriteten av 

deltagarna var 

män och ungefär 

två tredjedelar var 

från 

minoritetsgrupper. 

Vid tidpunkten 

för HIV-

diagnosen hade en 

tredjedel en 

psykiatrisk 

diagnos, 50% 

rapporterade bruk 

utav olagliga 

substanser, 80% 

hade ingen 

sjukförsäkring 

och 62% hade fast 

en bostad. Hälften 

av deltagarna 

lades in på 

sjukhuset efter 

diagnosbesked om 

HIV-infektion. 

 

Resultat 

 

Några typiska teman i resultatet var fysiskt 

obehag vid diagnosbesked, begränsad 

funktionalitet i vardagen, stor komorbiditet, 

en stor variation i hur patienter reagerade på 

diagnosbeskedet (hur anande de varit) och 

känslor av isolering och ångest. Nästan alla 

deltagare beskrev att de upplevde att 

vårdpersonalen var medkännande vid 

överlämnandet av diagnosbeskedet. Däremot 

noterade flera att det fanns logistiska 

problem som komplicerade hur beskedet 

överlämnats. Några viktiga faktorer för god 

omvårdnad var att det fanns kontinuitet 

mellan provtagningsklinik och HIV-klinik, 

möjlighet till inläggning för att få intialt stöd 

och information om diagnosen och att 

primärvårdsgivare blev informerade om det 

som hänt.  

Typ 

Kvalitet 

 

(K) 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = 

Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar  
 

Författare 

Hajian, S., 

Mehrabi, E., 

Simbar, M., & 

Houshyari, M.  

År 2017 

Land Iran 

Titel 

Coping 

Strategies and 

Experiences in 

Women with a 

Primary Breast 

Cancer 

Diagnosis 

Syfte 

Syftet med studien var 

att utforska 

erfarenheterna av 

coping och de 

huvudstrategier som 

kvinnor använder för att 

hantera en 

bröstcancerdiagnos. 

 

Metod  

Design:  

Halvstrukturerad 

Intervjustudie 

 

Urval:  

Individer som haft bröstcancer, och 

genomgått adjuvant behandling sedan 

3-6 månader tillbaka. 

 

Datainsamling:  

Intervjuer på 45 - 60min. 

 

Analys:  

Intervjuerna transkriberades och 

analyserades utifrån Van manens 

tematiska analysapproach. Transkripten 

lästes flera gånger och summerades 

sedan till några få meningar och 

paragrafer. Sedan isolerades de 

tematiska påståendena genom ett 

selektivt närmande. 

Deltagare 

22 deltagare. 

Ålder 32-68 år. 

Resultat 

Resultaten av studien framhöll viktiga 

aspekter av kvinnors erfarenheter, deras 

sjukdomsrelaterade utmaningar och de 

hanteringsstrategier som de använde för att 

anpassa sig till de upplevda psykologiska 

komplikationerna. Tre huvudteman 

framkom från deltagarnas som beskriver 

kvinnors erfarenheter av bröstcancer 

relaterade emotionella svårigheter och hur 

de valde att ta sig igenom processen som 

inkluderade: känslomässig oro, 

undvikande och logiska ansträngningar. 

 

Typ 

Kvalitet 

(K) 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



4 
 

Matris över inkluderade artiklar  
 

Författare 

Ivarsson, B., 

Larsson, S., & 

Sjöberg, T.  

År 2004 

Land Svergie 

 

Titel 

Patients’ 

experiences of 

support while 

waiting for 

cardiac 

surgery. A 

critical 

incident 

technique 

analysis.  

Syfte 

Syftet var att 

beskriva 

patienters 

erfarenheter av 

stöd i form av 

viktiga 

händelser 

under 

väntetiden. 

 

Metod  

Design:  

Intervjustudie. Studien använde en kvalitativ, 

beskrivande metod och införlivade en kritisk 

incident teknik (CIT). 
 

Urval: 

Kön, ålder, utbildning, väntetid, civilstånd, 

operations skäl och remitterande läkare från 

olika delar av regionen var särskilt valda 

variabler för att säkerställa ett brett urval. 

 

Datainsamling:  

Data samlades in genom halvstrukturerade 

intervjuer för att patienterna skulle kunna 

använda egna ord för att beskriva händelser som 

var relaterade till erfaren support medan de 

väntade på hjärtkirurgi. 

 

Analys: 

Efter noggrann läsning av varje transkriberad 

intervju identifierades beskrivningar av 

avgörande situationer hos patienterna. 

Situationerna sammanställdes sedan i en 

tematisk analys. 

Deltagare 

26 deltagare 
Resultat 

Sammantaget identifierades flera viktiga 

händelser, både positiva och negativa, i 

intervjuerna och två huvudområden uppstod i 

analysen: interna faktorer och externa 

faktorer. Interna faktorer beskrev hur en 

erfarenhet av stöd påverkas av förändringar i 

livsstil och genom att hitta styrka inifrån. 

Externa faktorer beskrev hur upplevelser av 

stöd påverkade genom att få delta i 

vårdhanteringen, genom att få 

uppmärksamhet, samt av vårdorganisationen 

och det sociala nätverket. 

Typ 

Kvalitet 

(K) 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar  
 

Författare 

Kelly, C., 

Alderdice, F., 

Lohan, M., & 

Spence, D.  

År 2012 

Land 

Storbritannien 

Titel 

Creating 

continuity out 

of the 

disruption of a 

diagnosis of 

HIV during 

pregnancy 

Syfte 

Att förstå den 

unika 

erfarenheten att 

testas positiv 

för HIV ur de 

gravidas 

perspektiv 

Metod  

Design:  

Intervjustudie 

 

Urval:  

Fyra fallstudier valdes målmedvetet från en 

större prospektiv studie, utformad enligt 

principerna för tolkande kvalitativ forskning. 

 

Datainsamling:  

Intervjuer hölls med deltagarna i 60-90 minuter 

och spelades in med bandspelare. 

 

Analys:  

Transkripten importerades till ett kvalitativt 

mjukvarupaket där en tematisk analys kunde 

registreras elektroniskt av de breda teman som 

framkom av datan. 

Deltagare 

4 Deltagare  
Resultat 

En HIV-diagnos störde kvinnors liv när det 

gällde deras hälsa, relationer och sociala 

identiteter. Som gravida var hotet om HIV 

mest signifikant i förhållande till deras ofödda 

barn. Men deras berättelser avslöjade också 

hur en HIV-diagnos i samband med graviditet, 

gav fokus för att återfå kontinuitet i sina liv, 

eftersom barnet blev en metafor för hopp och 

orientering mot framtiden. 

Typ 

Kvalitet 

(K) 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar  
 

Författare 

Kotronoulas, 

G., 

Connaghan, J., 

Grenfell, J., 

Gupta, G., 

Smith, L., 

Simpson, M., 

& Maguire, R. 

År 2017 

Land 

Skottland 

Titel 

Employing 

patient-

reported 

outcome 

(PRO) 

measures to 

support newly 

diagnosed 

patients with 

melanoma: 

Feasibility and 

acceptability 

of a holistic 

needs 

assessment 

intervention 

 

Syfte 

Syftet var att 

bedöma 

genomförbarheten, 

acceptansen och 

uppfattningen av 

sjuksköterskans 

intervention vid 

användandet av  

patientrelaterade 

resultat (PRO)-mått 

för att identifiera 

och bemöta de 

omvårdnadsbehov 

som 

nydiagnosticerade 

patienter med 

malignt melanom 

Stage I/II hade under 

de första 4 

månaderna efter 

diagnos.   

Metod  

Design:  

Mixad metod 

 

Urval:  

Patienterna blev inbjudna att delta om 

de diagnostiserades med melanom 

steg I eller II oberoende av 

tumörtjocklek, inom 1 månad efter 

inledande diagnos, 18 år eller äldre, 

ansågs av en medlem i det 

tvärvetenskapliga laget att vara 

fysiskt och psykologiskt att kapabel 

att delta och kan läsa och skriva 

engelska.  

 

Datainsamling:  

Insamlingen skedde med 

ljudinspelningar, patientenkäter och 

via intervjuer med patienter och 

vårdpersonal. 

 

Analys:  

Beskrivande statistik och diagram 

användes för att analysera data 

relaterade till det primära resultatet. 

En tematisk analysmetod användes 

sedan för att kategorisera 

intervjuerna. 

 

Deltagare 

18 (-8) 

deltagare 

Resultat 

Interventionen PRO verkade vara genomförbar i 

klinisk praxis och godtagbar för både 

nydiagnosticerade melanom-patienter och 

vårdpersonal. Men vidare forskning behövs för att 

bedöma interventionens effektivitet i jämförelse 

med standard-vård.  

Typ 

Kvalitet 

(P) 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar  
 

Författare 

Lalor, J. G., 

Devane D., & 

Begley C. M.  

År 2007 

Land Irland 

Titel 

Unexpected 

Diagnosis of 

Fetal 

Abnormality: 

Women’s 

Encounters 

with 

Caregivers. 

Syfte 

Att undersöka 

kvinnors 

erfarenheter av 

möten med 

vårdgivare 

efter 

diagnosen av 

fosteravvikelse

r vid den 

rutinmässiga 

ultraljudsunder

sökningen i 

den andra 

trimestern. 

Metod  

Design:  

Intervjustudie 

 

Urval:  

Kvinnor inkluderades om de inte hade någon tidigare 

känd risk för medfödd anomali, ingen redan given 

diagnos av fosteravvikelser i den nuvarande 

graviditeten, kunde kommunicera på engelska och var 

irländsk eller hade bott en större del av sitt liv i Irland 

om de föddes någon annanstans.  

 

Datainsamling och analys:  

Datainsamling och analys utfördes parallellt. 

Djupintervjuer utfördes med kvinnorna inom 4-6 

veckor efter diagnosbeskedet. Datainsamling skedde 

mellan april 2004 – augusti 2005. En tematisk 

analysmetod användes med en fortgående jämförande 

analys av det inhämtade materialet från intevjuerna. 

Materialet sorterades in i olika kategorier beroende på 

tema.  

Deltagare 

39 deltagare (-1) 
Resultat 

Ur materialet identifierades sex 

olika kategorier/teman av kvinnors 

upplevelser i samband med möten 

med vårdgivare som var viktiga: 

informationsutbyte, när 

(tidsmässigt) man blev remitterad 

vidare, att få träffa en specialist, 

beskrivningen av anomalin, tillgång 

till skriftlig information och 

kontinuitet i kontakten med 

vårdgivaren. 

Typ 

Kvalitet 

(K) 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar  
 

Författare 

Landmark B. 

T., & Wahl A. 

År 2002 

Land Norge 

 

Titel 

Living with 

newly 

diagnosed 

breast cancer: 

a qualitative 

study of 10 

women with 

newly 

diagnosed 

breast cancer 

Syfte 

Syftet med 

denna 

kvalitativa 

studie var att 

beskriva 10 

kvinnors 

perspektiv på 

erfarenhet av 

att leva med 

bröstcancer. 

Metod  

Design:  

Intervjustudie 

 

Urval:  

Kvinnor över 20 år utan spridda metastaser. 

 

Datainsamling:  

Rekryterades under perioden augusti - 

december 1997 från en onkologiklinik. 

Deltagarna valdes för att uppnå bred 

variation i demografiska och kliniska 

egenskaper såsom ålder, yrke, 

sjukdomsutveckling och typ av 

cancerbehandling. Datainsamlingen 

baserades på mättnadsprinciperna. Alla 

intervjuer genomfördes av samma 

intervjuare.  

 

Analys:  

Analysen skedde steg för steg med hjälp av 

grounde theory. Allt eftersom intervjuerna 

genomfördes formades teman som togs med i 

temaguiderna. Varje ord och mening ur 

transkripten analyserades för att kunna 

urskilja deskriptiva kategorier. För att 

säkerställa validiteten deltog två andra 

forskare i kodandet av transkriptet. 

Kvinnorna som deltog i studien ombads 

också att reflektera över sina uttalanden för 

att säkerställa tillförlitligheten i tolkningarna 

av datan.  

Deltagare 

10 deltagare 

Ålder 39-69 

Resultat 

Flera existentiella problem uppstod av 

att leva med nydiagnostiserad 

bröstcancer. Viljan att leva framträdde 

som det centrala temat, särskilt tidigt 

efter diagnosen. All energi 

kanaliserades till kampen för att 

överleva. Det fanns också andra 

aspekter som påverkats av kvinnornas 

medvetenhet om att leva med 

bröstcancer, såsom deras erfarenheter 

av känslomässiga reaktioner, 

kroppsliga förändringar, den kvinnliga 

identiteten, meningsfulla aktiviteter 

och det sociala nätverket. 

Typ 

Kvalitet 

(K) 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar  
 

Författare 

Macdonald, 

N., Shapiro, 

A., Bender, 

C., 

Paolantonio, 

M., & 

Coombs, J.  

År 2012 

Land USA 

 

Titel 

Experiences 

and 

perspectives 

on the GIST 

patient 

journey 

Syfte 

Att ta reda 

på 

patienternas 

erfarenheter 

och känslor 

av en 

GIST-

diagnos  

Metod  

Design:  

Intervjustudie 

 

Urval:  

Patienter rekryterades från enskilda kliniker. 

Uteslutningskriterier inkluderade: patienter som 

arbetar i reklam, marknadsföring, eller i media, 

läkemedelsindustrin, hälso- och sjukvård  och 

patienter i åldern 21 år eller äldre än 80 år.  

 

Datainsamling:  

Etnografiska undersökningar genomfördes, inklusive 

semi strukturerade kvalitativa intervjuer av patienter 

med GIST- diagnos och deras vårdgivare, från 

Kanada, USA, Brasilien, Frankrike, Tyskland, 

Ryssland och Spanien  

 

Analys:  

Responsen analyserades tematiskt för att identifiera 

luckor och oförutsedda behov bland 

kommunikationen om sjukdomens behandling. 

Forskare dokumenterade alla interaktioner och 

observationer med deltagare genom att ta 

fältanteckningar; Dessa noter undersöktes sedan för 

att ta itu med viktiga ämnesområden.  

Deltagare 

50 deltagare 

( Kanada = 15),  

(USA = 10),   

(Brasilien = 5),  

(Frankrike = 5), 

(Tyskland = 5), 

( Ryssland = 5), 

(Spanien = 5) 

Resultat 

Deltagarna delade gemensamma 

erfarenheter under varje skede av 

sjukdomshanteringen (kris, hopp, 

anpassning, ny normal och 

osäkerhet). Patienter upplevde kriser 

vid diagnos, följt av hopp vid TKI-

terapins start. Med tiden kom de att 

anpassa sig till sina nya liv med 

cancer. Sjukdomsprogression och 

läkemedelsbyte orsakade kris på nytt.  

Typ 

Kvalitet 

(K)  

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar  
 

Författare 

McCauhhan, 

E. McKenna, 

H. 

År 2007 

Land 

Storbritanien 

 

Titel 

Never‐
ending 

making sense: 

towards a 

substantive 

theory of the 

information‐
seeking 

behaviour of 

newly 

diagnosed 

cancer 

patients 

Syfte 

Undersöka 

informationsök

nings 

beteendet hos 

patienter som 

nyligen 

diagnostiserats 

med cancer i 

den 

omedelbara 

post diagnos 

perioden. 

Metod  

Design:  

Intervjustudie  

 

Urval:  

Inklusionskriterierna var att patienterna skulle 

vara över 18 år med en första cancerdiagnos och 

att de bedömts lämpliga att delta av en onkolog. 

 

Datainsamling:  

Fördjupade intervjuer som varade mellan 50 och 

75 minuter. Utfördes av den första författaren, i 

deltagarnas egna hem. De inledande intervjuerna 

var breda, men blev mer fokuserade när 

konceptuella idéer kom fram. 

 

Analys:  

En del av analysen skedde samtdigt som 

insamlingen. Efter att alla intervjuer hade 

slutförts analyserades även transkriptionen och 

fältnoteringar manuellt med hjälp av en 

kombination av dataanalyser och stött av 

grounded theory. Öppen kodning följdes av 

identifieringen av socialpsykologiska processer 

och en kärnkategori. 

Deltagare 

27 deltagare  

 

13 män och 14 

kvinnor 

 

Ålder 45-93 

Resultat 

De processer och steg som 

identifieras i denna studie ger 

sjuksköterskor ett ramverk för att 

bedöma patienternas beredskap att ta 

emot information och att hjälpa dem i 

deras ansträngningar att återfå viss 

kontroll över deras sjukdom och 

deras liv. 

 

Typ 

Kvalitet 

(K) 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar  
 

Författare 

Milby, E., 

Murphy, G., 

Winthrop, A.   

År 2015  

Land 

Storbritannien 

Titel 

Diagnosis 

disclosure in 

dementia: 

Understanding 

the 

experiences of 

clinicians and 

patients who 

have recently 

given or 

received a 

diagnosis. 

Dementia 

Syfte 

Utforska 

erfarenheter 

hos individer 

som nyligen 

har givit eller 

nyligen fått en 

demensdiagno

s för att 

ytterligare 

förstå denna 

ofta 

komplicerade 

process och 

hur det kan 

förbättras för 

de 

involverade. 

Metod  

Design:  

Intervjustudie 

 

Urval:  

Deltagare uteslöts på grund av progressiv 

fysisk sjukdom eller allvarlig psykisk 

störning. 

  

Datainsamling:  

Deltagarna deltog i en en till en intervju 

som varade mellan 60 och 90 minuter. 

Intervjuerna  var halvstrukturerade och 

kretsade kring att antingen ge eller ta 

emot en demensdiagnos.  

 

Analys:  

Transkriptionen analyserades med hjälp 

av tolkningsfenomenologisk analys (IPA, 

Smith, Flowers, & Larkin, 2009) för att 

utforska den subjektiva betydelsen som 

hör samman med deltagarnas erfarenheter 

att ta emot eller ge en demensdiagnos. 

Varje transkription var initialt läst och 

omlästes med nya teman som noterades i 

marginalen. Sedan strukturerades 

överordnade teman. 

Deltagare 

15 (7 patienter och 8 

vårdpersonal) 

Resultat 

I överensstämmelse med tidigare 

studier visade denna studie att 

demensdiagnosbesked är en svår 

utmaning i klinisk praxis och att 

patienter reagerar på beskedet 

med en rad positiva och negativa 

försvarsmekanismer. Förnekelse 

och undvikande var vanligare 

försvarsmekanismer än andra. 

Resultaten visar att det är viktigt 

att ta hänsyn till undvikande- och 

förnekelsebeteenden vid den 

psykosociala uppföljningen efter 

ett demensbesked. Detta för att på 

bästa sätt kunna erbjuda god 

omvårdnad. Dock krävs mer 

forskning för att ta reda på vilka 

sätt vårdpersonal kan hjälpa 

patienter att använda sig av 

”positiva” försvarsmekanismer 

(istället för 

förnekelse/undvikande).  

Typ 

Kvalitet 

(K) 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar  
 

Författare 

Ng, C. J., Low, 

W.Y., Wong L. 

P., Sudin M. 

R., & 

Mohamed R.  

År 2013 

Land Malaysia 

 

Titel 

Uncovering 

the 

Experiences 

and Needs of 

Patients With 

Chronic 

Hepatitis B 

Infection at 

Diagnosis: A 

Qualitative 

Study 

Syfte 

Syftet var att 

utforska 

upplevelsen 

och behov hos 

patienter med 

hepatit B vid 

diagnostisering

en  

Metod  

Design:  

Intervjustudie 

 

Urval:  

Måldrivet urval gjordes där 

ålder, etnicitet och kön togs i 

beaktning. 

 

Datainsamling:  

Deltagarna fick sitta i grupper 

och gemensamt svara på några 

frågor som forskarna satt upp. 

Diskussionen spelades in och en 

person samlade in anteckningar 

under samtalen.  

 

Analys:  

Inspelningarna transkriberades 

och analyserades sedan 

tematiskt. 

Deltagare 

44 patienter 
Resultat 

Deltagarna hade fått reda på sin hepatit B 

på olika sätt, vissa via screening och vissa 

oavsiktligt genom bloddonation. 

Upplevelsen av diagnosen och vårdens 

bemötande varierade mellan patienterna. 

Det var en stor variation i hur olika 

kliniker tar hand om nydiagnosticerade 

hepatit B-patienter, exempelvis gällande 

behandling och uppföljning. Enligt 

författarna i studien krävs det därför att 

vårdstrategier utvecklas och standardiseras 

på ett sådant sätt att patienter inte får olika 

vård.  

Typ 

Kvalitet 

 

(K)  

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar  
 

Författare 

O'Brien, M. 

R., Whitehead. 

B., Jack B. A., 

& Mitchell J. 

D. 

År 2011 

Land 

Storbritannien 

Titel 

From symptom 

onset to a 

diagnosis of 

amyotrophic 

lateral 

sclerosis/motor 

neuron disease 

(ALS/MND): 

experiences of 

people with 

ALS/MND and 

family carers - 

a qualitative 

study. 

Syfte 

 Att utforska de 

personliga 

perspektiven av 

den diagnostiska 

upplevelsen för 

personer med 

ALS / MND och 

hur deras 

familjevårdare 

kan identifiera 

faktorer som 

kan påverka 

positivt eller 

negativt på 

dessa 

erfarenheter 

Metod  

Design:  

Intervjustudie 

 

Urval:  

Patienter med ALS/MND och tidigare 

eller nuvarande familjevårdare 

rekryterades genom Preston MND care 

and research center i England. För att 

uppnå en bred variation i 

patientgruppen användes patienter med 

olika varianter av diagnoserna 

ALS/MND och tid sedan 

diagnosbesked. 

 

Datainsamling:  

Halvstrukturerade intervjuer som 

handlade om erfarenheterna från 

perioden som ledde fram till, perioden 

kring diagnosbeskedet och perioden 

efter diagnos. Intervjuerna 

genomfördes i deltagarnas hem. 

Patienter med språksvårigheter 

använde kommunikationshjälpmedel 

eller tog hjälp av sina vårdgivare för att 

översättning. 

 

Analys:  

Intervjuer registrerades digitalt och 

transkriberades. Analysprogram 

användes och sedan summerades för att  

tematiskt analysera interjuverna. 

Deltagare 

25 (-7) 

 

Resultat 

Studiens resultat visade att många av 

symptomen var svåra att identifiera för alla 

inblandade (patienter, primärvård etc) vilket 

förlängde tiden till diagnos. Trots att det fanns 

internationella guidelines var diagnosbeskedet 

ett svårt moment. Det stöd som erbjöds 

patienterna i studien var jämförelsevis dåligt i 

relation till det stöd som erbjuds 

cancerpatienter. Sammanfattningsvis var 

resultatet att det finns ett behov för en bättre 

diagnosprocess för patienter som misstänks ha 

ALS/MND. Denna process behöver kantas av 

empati. Medvetenheten behöver ökas både 

inom vård och i allmänheten kring ALS/MND 

för att kunna minska tiden till diagnos.  

 

 

 

 

Typ 

Kvalitet 

(K) 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar  
 

Författare 

O’Donell, C.  

År 2013 

Land 

Nordirland 

Titel 

Patients' 

experience of 

nurses' 

informational 

support after 

diagnosis with 

a brain tumour. 

British Journal 

of 

Neuroscience 

Nursing 

Syfte 

Syftet med 

studien var att 

beskriva  

informationsb

ehov och 

erfarenheter 

hos patienter 

med 

hjärntumör. 

Metod  

Design:  

Intervjustudie 

 

Urval:  

Patienterna skulle vara över 18 år, 

diagnostiserade med hjärntumör, 

diagnostiserade inom en 6 

månadersperiod, coma scale 15 och inte 

ha några kognitiva besvär. 

 

Datainsamling:  

Semistrukturerade intervjuer gjordes som 

spelades in för att sedan transkriberas.  

 

Analys:  

Transkriptionerna analyserades genom en 

en tematisk analys och organiserades 

sedan i teman.  

 

Deltagare 

8 patienter, fem 

kvinnor och tre män 

Resultat 

Majoriteten av deltagarna 

beskrev en chock vid beskedet. 

Chocken hade kommit antingen 

från diagnosen eller sättet 

beskedet levererades. 

Deltagarna hade upplevt 

informationen svår att ta in.  

Typ 

Kvalitet 

(K) 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar  
 

Författare 

Salander, P. 

År 2002 

Land Sverige 

 

Titel 

Bad news from 

the patient's 

perspective: an 

analysis of the 

written 

narratives of 

newly 

diagnosed 

cancer 

patients.  

Syfte 

Syftet var att 

beskriva hur 

nydiagnostiser

ade patienter 

med cancer 

upplevde 

diagnosbesked

. 

Metod  

Design:  

Skrivna narrativ från patienter 

 

Urval:  

Under en fem månaders period under 

1998 tillfrågades alla 18-70 åringar som 

blivit diagnostiserade inom en 2-8 

månaders period att delta 

 

Datainsamling:  

Patienterna bads fylla i 1-2 sidor där de 

berättade hur de upplevt 

diagnosbeskedet. Berättelsen skickades 

sedan till onkologiavdelningen där 

forskningen genomfördes. 

 

Analys:  

Berättelserna analyserades i två steg. 

Först granskades berättelserna hur de 

var  strukturerade. Sedan analyserades 

innehållet utifrån grounded theory 

Deltagare 

187 inbjöds, 138 

var med 

Resultat 

Upplevelsen av diagnosbeskedet hade 

varierat.Många hade dock beskrivit 

diagnosbeskedet som en process 

snarare en som en enskild stund.  En 

majoritet av deltagarna uppvisade 

positiv attityd till att studien gjordes. 

Typ 

Kvalitet 

(K) 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

Thorne, S., 

Oliffe, J., 

Kim-Sing, C., 

Hislop T. G., 

Stajduhar K, 

Harris S. R., 

Armstrong E. 

A., Oglov, V. 

(2010). 

År 2010 

Land Kanada 

 

Titel 

Helpful 

communications 

during the 

diagnostic 

period: an 

interpretive 

description of 

patient 

preferences 

Syfte 

Utforska 

kommunikation

en genom 

cancervården 

från patienternas 

perspektiv. 

Metod  

Design:  

Intervjustudie 

 

Urval:  

Rekryterades ur en större Longitudinell 

kohortstudie. för inclusion skulle patienter 

ha cancer diagnos. 

 

Datainsamling och analys:  

Deltagarna bjöds in till en introduktion 

intervju och sedan 2 intervjuer per år under 5 

års tid. Dessa efterföljande intervjuer styrs 

av de utvecklade koncept  som härrör från 

den pågående tematiska dataanalysen, vilket 

möjliggjorde nya analytiska teman och 

klargörande av induktiva tolkningar. Denna 

teknik tillät insyn i patienternas 

uppfattningar av diskreta händelser, såsom 

diagnostisk period, över tiden, så att det 

kunde bestämmas hur de förändrades eller 

utvecklades i samband med efterföljande 

erfarenheter och tolkningar. 

 

 

Deltagare 

60 deltagare 
Resultat 

Uppgifter bekräftar att ur 

patientperspektivet är en bra 

kommunikation med och från 

vårdpersonal under en 

känslomässigt traumatisk tid, 

såsom cancerdiagnos, kraftfullt 

för att utforma det sätt på vilket 

erfarenheten kommer att 

utvecklas. 

Typ 

Kvalitet 

(K) 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

Vedelø, T. W., 

Sørensen, J. C. 

H., & Delmar, 

C. 

År 2018  

Land 

Danmark 

 

Titel 

Patients’ 

experiences 

and care needs 

during the 

diagnostic 

phase of an 

integrated 

brain cancer 

pathway: A 

case study.  

Syfte 

Syftet var att 

beskriva 

patienters 

erfarenhet och 

vårdbehov 

under diagnos 

perioden vid 

hjärntumör 

Metod  

Design:  

Fallstudie 

 

Urval:  

Patienter skulle nyligen ha diagnostiserats med 

misstänkt malign tumör. Patienterna skulle vara 18 

år eller äldre. De skulle kunna prata och förstå 

danska.De skulle kunna samtala och ge verbalt 

godkännande till deltagande i studien. De skulle 

inte vara anställda vid sjukhuset. Ett strategiskt 

urval gjordes där kön och ålder skulle blandas.   

 

Datainsamling:  

Forskarna gjorde intervjuer och observerade 

patienterna under deras sjukhusvistelse 

 

Analys:  

Systematisk innehållsanalys där intervjuerna 

transkriberats för att sedan grupperats för att hitta 

teman och kategorier 

Deltagare 

4 patienter 
Resultat 

Reaktionerna på diagnosen 

hade varit olika. Två hade 

accepterat det och kunnat 

kommit med frågor medan två 

blivit chockade och inte kunde 

ta till sig informationen. 

Typ 

Kvalitet 

(K) 

II 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 


