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SAMMANFATTNING 
 

Cirka 50 000 personer varje år i Sverige får ett cancerbesked. Livet tar inte slut på grund av 

detta besked men det kommer i olika grad att påverka patientens resterande liv. En 

cancerdiagnos är ofta början på en lång resa och det ställer stora krav på den som ger 

beskedet. De flesta människor som drabbas av cancer hamnar i någon form av kris. 

Krisförloppet ser ibland annorlunda ut vid cancer än vid andra trauman på grund av att 

krisförloppet ofta blir ett vandrande mellan de olika faserna. För att komma vidare i livet 

och för att klara av påfrestningarna i den nya situationen använder sig patienterna av olika 

copingstrategier. Psykosocial omvårdnad är ett begrepp som innefattar social identitet, 

känslomässigt stöd, materiellt stöd, information och social tillhörighet. Som sjuksköterskor 

är det av vikt att ha kunskap om detta område för att kunna hjälpa patienterna igenom 

denna svåra tid. 

 

Syftet var att belysa patientens behov av psykosocial omvårdnad i samband med 

onkologisk behandling efter ett cancerbesked. 

 

Metoden bestod av en forskningsöversikt. Femton vetenskapliga artiklar valdes ut. 

Artiklarna söktes via databaserna PubMed och CINAHL. Resultatet delades in i fyra 

kategorier för att underlätta sammanställningen. Resultatet redovisas under dessa fyra 

rubriker; information, förändrad livssituation, emotionella och existentiella reaktioner samt 

psykosocialt stöd. 

 

Resultatet visade att patienter med en cancersjukdom ville ha mycket information både vad 

gällde sjukdom och behandling men också detaljerad information så att de till fullo kunde 

förstå sin nya situation. Sjuksköterskorna kunde ge stöd till patienterna genom att finnas 

nära och genom att lyssna. Patienterna behövde tid för att kunna ställa sina frågor. Vidare 

sågs att patienterna önskade att livet skulle återgå till det normala, samtidigt som vissa 

patienter värderade om sina liv och drog ner på ambitionsnivån beträffande karriären. En 

del patienter valde en hälsosammare livsstil. Att få en cancerdiagnos förknippades ofta 

med döden och patienten insåg att han/hon inte var odödlig. Det väckte emotionella och 

existentiella frågor. Psykosocial omvårdnad upplevdes ibland eftersatt. Patienter i flera 

studier ansåg att sjukvårdspersonalen fokuserade mest på den medicinska delen. 

 

Slutsatsen var att de flesta patienterna efterfrågade psykosocialt stöd och flera artiklar 

visade att sjukvården inte prioriterade detta område. Sjukvården fokuserar fortfarande på 

att behandla somatiska problem. Vidare kunde ses att det var viktigt att individualisera den 

psykosociala omvårdnaden. Det var också viktigt att ge patienterna tid för information och 

reflektion.  
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Inledning 

 

För ungefär tio år sedan var jag på besök hos min pappa. Han hade mått dåligt 

ett tag, varit trött och blev lätt andfådd. Vid ett besök på vårdcentralen togs en 

mängd prover och han fick en remiss till röntgen. Nu väntade han besked och 

var orolig, även om han gjorde allt för att dölja det.  

    Telefonen ringde. Det var läkaren från vårdcentralen som bad att få tala med 

pappa. Samtalet var väntat eftersom läkaren lovat ringa redan en vecka 

tidigare. Pappa tog luren, sa inte mycket, men svarade kortfattat ”ja”, ”jaha” 

och ”på det viset”. När samtalet var slut tackade han läkaren och la på luren. 

Han satte sig vid tv:n och fortsatte att titta på ett program. En kvart senare 

frågade jag pappa vad läkaren sagt till honom. 

    ”Jag har visst cancer i ena lungan med metastaser i levern”, blev det 

kortfattade svaret. Fyra månader senare var pappa död. Läkaren på 

vårdcentralen träffade han aldrig mer under den tiden. (Carlander, 2010, s.7).  

 

 

Som specialistsjuksköterskor inom onkologi träffar vi många nydiagnostiserade patienter med 

cancer. Vi möter fortfarande patienter som upplever sig ha fått sitt cancerbesked på ett 

undermåligt vis. Detta trots att problemet har diskuterats inom onkologin i över 30 år. 

Patienter berättar att de fått sin diagnos per telefon, på sängkanten med medpatienter omkring 

sig eller på en expedition, ensam utan anhöriga eller vänner som stöd. Det har inte funnits tid 

för reflektion eller frågor och knapphändig eller ingen information alls har givits angående 

uppföljning av samtalet. Det är viktigt att få ha med en anhörig då det är känt att den drabbade 

oftast inte uppfattar mer än de inledande och avslutande orden vid samtalet. Det är också av 

betydelse att ge information för att lindra oro. Sjuksköterskor har en skyldighet att hjälpa 

patienten och ska med sin kunskap om krisreaktioner samt psykosocial omvårdnad stödja 

patienten att gå vidare i livet. För att underlätta den ofta krävande behandlingen är det av stor 

vikt att patienterna erbjuds hjälp med de psykiska, sociala och existentiella problem som 

ibland uppkommer. Vi har valt att fördjupa vår kunskap om hur patienterna upplever sin 

cancerdiagnos och vad de behöver beträffande stöd för att kunna gå vidare.  

 

 

”Where is the wisdom we have lost in knowledge? 

Where is the knowledge we have lost in information?” 

        T.S. Elliot 
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Bakgrund 

Varje år får cirka 50 000 personer diagnosen cancer i Sverige (Socialstyrelsen, 2010). En av 

de sjukdomar som ökar mest är för närvarande cancer. Allt längre livslängd är den viktigaste 

orsaken till denna ökning. För de flesta av oss väcker ordet cancer obehag. Ofta förknippas 

cancer med smärta och död. Det är viktigt att känna till att fler än hälften av alla som drabbas 

blir idag botade, samt att det idag finns bra behandling mot smärta, illamående och andra 

symtom. Livet är inte slut i och med en cancerdiagnos idag men den påverkar individens 

vardag i hög utsträckning både under behandling och för resten av livet (Strang, 2006). 

 

Kroppen består av en mängd celler som delar sig regelbundet för att ersätta de celler som 

naturligt dör. Denna celldelning regleras av kroppens arvsmassa. Vid skador på genen kan det 

bli fel i celldelningen och cellen fortsätter att dela sig ohämmat. Det resulterar i en tumör. 

Tumören kan vara godartad (benign) eller elakartad (malign). Den benigna tumören kan växa 

sig stor, men har inte förmågan att sprida sig. Maligna tumörer kan däremot växa igenom 

vävnader och sprida sig i kroppen. Cancer är många olika sjukdomar med gemensamma 

nämnare. Beroende av vilket organ cancern utgår ifrån ställs diagnos (Strang, 2006). 

 

En cancersjukdom kan behandlas på många olika vis beroende på vilket ursprung den har. 

Patientens ålder, allmäntillstånd och andra sjukdomar måste också vägas in vid val av 

behandlingsmetod. De vanligaste behandlingsformerna inom cancersjukvården är kirurgi, 

strålbehandling, cytostatikabehandling, hormonbehandling, interferon och 

antikroppsbehandling (Strang, 2006).  

 

Sjukvårdspersonal har enligt Hälso- och sjukvårdslagen skyldighet att ge patienten 

information om hälsotillstånd, behandlingsalternativ med mera. Den säger också att patienten 

har rätt att behandlas med respekt (SFS 2010:659).  

Cancerbesked 

Med begreppet cancerbesked avses det första tillfället då patienten får vetskap om sin 

diagnos. Det kan ses som början på en lång och ofta svår resa och har en avgörande betydelse 

för hur den fortsatta upplevelsen blir. Den trygghet vi normalt lever i raseras i ett slag i och 

med beskedet och livet blir aldrig mer som det har varit. Känslor som rädsla, förtvivlan, vrede 

och sorg väcks av cancerbeskedet och patienten hamnar i en kris (Cullberg Weston, 2001). De 

konsekvenser ett besked innebär för individen är svåra att förutse. Informationen bör därför 

ses som en process över tid och inte som en engångsföreteelse. Förtroende och respekt gagnar 

fortsättningsvis patientens delaktighet (Freidrichsen, 2003). Det är också viktigt att 

vårdpersonalen ger patienten den tid de behöver då tidsbrist kan skapa en känsla av utsatthet. 

När ett cancerbesked ges är det viktigt att patienten bemöts med respekt. Det leder till en 

känsla av ökad delaktighet för patienten och genom detta till ett förbättrat behandlingsresultat. 

Det är viktigt att patienten känner sig sedd av vårdpersonalen, att inte vårdpersonalen talar till 

varandra utan tar med patienten i samtalet. Stängs patienten ute känner de maktlöshet och att 

de inte är deltagande i sitt eget vårdande. De förstår inte vad som händer vilket kan leda till 

utsatthet som kan kränka självkänslan (Kiessling & Kjellgren, 2004). 

 

Att lämna ett svårt besked får inte ses som en engångsföreteelse, det ska ses som en dialog 

med fortsatta samtal. Den som lämnar ett oönskat besked ska se sig som en samtalspartner 

och inte som en budbärare (Carlander, 2010). Vid ett cancerbesked uppkommer många frågor. 
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Dessa frågor kan upplevas svåra att hinna ställa under läkarbesöket (Azu, Jean, Piotrowski & 

O´ Hea, 2007).  

 

Enligt Fujumori et al., (2005) upplever patienterna att det är psykiskt påfrestande om ordet 

cancer används för många gånger under informationssamtalet. Att däremot undvika ordet 

cancer vid informationen kan verka förvirrande för patienten (Tobin & Bagley, 2008). Inom 

vården används olika synonymer till ordet cancer som kan otydliggöra beskedet. 

Cellförändringar, tumör och skuggor på röntgenbilder är exempel på detta (Carlander, 2010). 

Det har också visat sig att patienter som fått både muntlig och skriftlig information tog till sig 

informationen bättre än de som inte fick det (Kovero & Tykää, 2003).  

 

Patienterna upplevde att miljön påverkar upplevelsen av trygghet när de fick sitt 

cancerbesked. Patienter som fick sitt besked i en lugn miljö som inte kändes hotande upplevde 

ökad trygghet och blev inte lika upprörda över beskedet (Kovero & Tykää, 2003). En viktig 

uppgift för sjuksköterskan är att tänka på i vilken miljö och vilka personer som ska närvara 

när ett cancerbesked ges (Walsh & Nelson, 2006).  

 

Trots en vilja att få utförlig information beträffande olika behandlingsalternativ upplever 

patienterna sig mindre kvalificerade i beslutsfattandet än läkaren. Detta medför att en 

minoritet inte väljer att delta i beslut angående aktuell behandling (Goncalves et al., 2005; 

Markovic, Manderson, Wray & Quinn, 2004). Enligt Fujumori, et. al., (2005) valde somliga 

patienter att kombinera läkarens rekommendation angående behandlingsalternativ med deras 

egen uppfattning. Bristfällig information om behandlingsalternativ och sjukdomsprognos kan 

relateras till upplevt missnöje hos patienter (Geiser et al., 2006). 

Kris 

”Ordet kris kommer från det grekiska krisis och betyder egentligen avgörande vändning, 

plötslig förändring ödesdiger rubbning” (Cullberg, 2003 sid. 15). Enligt Cullberg (2003) kan 

en psykisk kris omfatta en känsla av hot mot den individuella tryggheten och en misstro för 

livets mening. Den psykiska krisen är en naturlig läkningsprocess som kan delas in i fyra 

olika faser:  

 

– Chockfasen 

– Reaktionsfasen 

– Bearbetningsfasen 

– Nyorienteringsfasen 

 

Chockfasen infinner sig direkt efter ett svårt besked och varar från några sekunder upp till 

flera dygn. Patienten kan under denna fas vara oförmögen att ta in innebörden av 

informationen. Patienten kan upplevas lugn och opåverkad men under ytan är allt kaotiskt. 

Patienten kan upplevas antingen paralyserad, förvirrad eller utåtagerande. Om händelsen varit 

väntad eller kommit stegvis kan denna fas ibland inte märkas (Cullberg, 2003). 

 

Reaktionsfasen utgör tillsammans med chockfasen den akuta krisen och skall inte pågå längre 

än cirka sex veckor. I reaktionsfasen inser patienten vad som har skett och försöker hitta 

förklaringar till det inträffade. Patienten känner ofta stor skuld och ofta ställs frågan varför 

just jag? Skuldkänslor och ilska kan riktas mot andra personer för att dämpa sin egen ångest. I 

den akuta fasen använder patienten försvarsmekanismer för att klara av situationen (Cullberg, 

2003). 
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Bearbetningsfasen pågår upp till ett år efter beskedet. Från att ha varit fast i det förgångna 

börjar patienten se framtiden an. Det innebär ett accepterande av sjukdomen och en återgång 

till ett mer normalt liv (Cullberg, 2003). 

 

Nyorienteringsfasen som tar vid efter bearbetningsfasen varar livet ut. Patienten bär med sig 

det som skett resten av livet. Det behöver dock inte var ett hinder för ett normalt fungerande 

liv (Cullberg, 2003). 

 

Denna traumatiska krismodell är dock inte alltid applicerbar på en person som fått en 

cancerdiagnos. Förloppet kan mera ses som en resa och ett vandrande mellan de olika faserna 

då det löpande kommer situationer som kan vara påfrestande för patienten och dennes 

anhöriga. Exempel på sådana situationer som kan skapa oro är symtom innan diagnos ställs, 

vid diagnostillfället, behandlingsstart, biverkningar, undersökningar och utvärderingar. Därför 

kan det innebära svårigheter att identifiera vilken fas patienten befinner sig i. Det blir också 

svårt för patienten att gå vidare i krisförloppet. Om diagnostillfället ses som den viktigaste 

orsaken till krisen är det lätt att som vårdpersonal inte förstå eller se patientens svårigheter vid 

de olika besöken. Det kan ha gått lång tid efter diagnos och omgivningen förväntar sig inte 

kraftiga reaktioner på ett besked (Carlsson, 2007). 

Coping 

Coping definieras som pågående kognitiva och beteendemässiga ansträngningar att handskas 

med specifika externa och/eller interna påfrestningar som är betungande och överträffar 

patientens resurser (Lazarus, 1993). Det finns många olika copingstrategier, Folkman och 

Lazarus ( enligt Rydén & Stenström, 2000) utgår i huvudsak från två typer; emotionell och 

probleminriktad coping. Emotionell coping innebär att patienten försöker vidmakthålla hopp 

och psykisk styrka. De kan också minska lidandet genom att mentalt minimera eller helt 

skjuta bort problemen. När de senare känner att det går att behärska situationen emotionellt 

kan strategin gå över till en mer probleminriktad coping. Detta innebär praktiska och fysiska 

strategier för att ta sig an problem som uppkommer i situationen. Ibland kan en kombination 

användas. Det finns då en risk att det ena kommer i vägen för det andra, som exempelvis en 

kvinna som förnekar och inte uppsöker en läkare för en knöl i bröstet på grund av oro för att 

det kan vara cancer. I och med detta förhindrar den emotionella copingen den 

probleminriktade som skulle leda kvinnan att uppsöka läkare för att undersökas och få svar 

(Rydén & Stenström, 2000). 

 

En kris kan resultera i att patienten blir tvungen att göra förändringar i sitt liv. Vårdpersonalen 

måste då ha kunskap och kompetens att ta emot patientens oro och frustration samt att kunna 

vägleda patienten att hitta copingstrategier genom sjukdomstiden (Rydén & Stenström, 2000).  

Copingstrategier kan hjälpa patienten att klara av negativa tankar och bibehålla en positiv 

attityd. Dessa kommer från patienten själv men kan påverkas utifrån av familj, vänner, andra 

patienter och vårdpersonal (Wilkes, O´ Baugh, Luke & George, 2003). 

 

KASAM 

Antonovsky utvecklade begreppet känsla av sammanhang (KASAM). Det innefattar 

människans övergripande förhållningssätt till livet och att ha en hög KASAM innebär att 

tillvaron känns begriplig, meningsfull och hanterbar. Han antog att detta var kärnan för 

salutogenes, som innebär hälsans ursprung och är ett nytt och viktigt perspektiv i vården. 
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Salutogenes innefattar att tillvarata människors egna resurser och friskfaktorer (Antonovsky, 

1991).  

 

De tre centrala komponenterna i KASAM är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet handlar om i hur stor utsträckning skeenden i livet kan kännas förklarliga, 

tydliga och förutsägbara. Hanterbarhet syftar på vilka resurser individen har och i vilken grad 

individen klarar att hantera händelser i livet. Meningsfullhet innebär i hur stor utsträckning 

individen känslomässigt upplever engagemang, motivation och meningsfullhet till 

livshändelser. En person med högt KASAM kan förstå en händelse, väljer de resurser som 

behövs och ser situationen som en utmaning att hantera (Carlsson, 2007).  

 

En applicerbar modell i omvårdnaden är salutogenes och KASAM på grund av att den ger en 

förklaring till människans komplexa natur. Grunden i omvårdnadsarbetet är att befrämja 

individens hälsa och välbefinnande genom att med respekt bemöta individens 

självbestämmande och självständighet. Målet är att utifrån den medicinska diagnosen få 

individen att må så bra som möjligt, det vill säga att nå hög livskvalitet. Det är i linje med den 

salutogena modellen som har fokus på individens fysiska, psykiska och sociala hälsa. Den är 

individcentrerad, bygger på upplevelser och värderingar och målet är att öka individens känsla 

av sammanhang med fokus på förbättring (Carlsson, 2007). 

 

Patientens rättigheter 

Det är av stor vikt att sjukvårdspersonalen etablerar en god kontakt med patienten då de ofta 

upplever sig vara i underläge i mötet med vården. Patienten har rätt att behandlas med 

omtanke och respekt och detta är också grundläggande för att nå samverkan. En förutsättning 

för samverkan är en patient som är positivt inställd till vården. En vanlig anledning till 

klagomål hos Socialstyrelsen och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är brist på 

information eller missförstånd av given information (Johnsson, 2008).  

 

Sverige har till skillnad från andra Nordiska länder ingen särskild lag som ser till patientens 

rättigheter. Den svenska Hälso- och sjukvårdslagen utgår istället från vilka skyldigheter 

sjukvården har (Sveriges Riksdag, 2011).  

 

Vårdpersonalens skyldigheter 

Patienternas ställning har på senare år stärkts och förtydligats i Sverige. Hälso- och 

sjukvårdslagen är en ramlag som reglerar vårdgivarnas skyldigheter gentemot patienten. Dess 

syfte är att ge Sveriges befolkning god vård och lika vård för alla. Vårdpersonalen har 

skyldighet att bemöta varje enskild patient med omtanke och respekt och vården skall 

möjliggöra goda kontakter mellan vårdpersonalen och patienterna (Cancerfonden, 2009) 

 

”6 kap. Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl. 

Allmänna skyldigheter 

1 § Hälso- och sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som 

uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med 

patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt” (SFS 2010:659). 
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”6 § Den som har ansvaret för hälso- och sjukvård av en patient ska se till att patienten ges 

individuellt anpassad information om: 

1. sitt hälsotillstånd. 

2. de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. 

3. sina möjligheter att välja vårdgivare och utförare inom den offentligt finansierade 

hälso- och sjukvården, samt 

4. vårdgarantin” (SFS 2010:659). 

 

Den som känner sin egen kropp, ohälsa och situation bäst är den enskilda individen. Dock är 

patienten beroende av andras kompetens, resurser och beslut för att kunna vara delaktig och 

kunna utöva sitt självbestämmande. I vårdsituationen har patienten kunskap om sig själv och 

sina värderingar. Det bästa är om det blir en dialog mellan patient och sjukvårdspersonalen. 

Det gör det möjligt för patienten att genom kunskap och insikt bli delaktig och aktiv i vården. 

Att ge individuellt anpassad information innebär att den ska ges utifrån varje patients 

förutsättning och patientens förmåga att ta till sig informationen. Det innebär att 

informationen i möjligaste mån anpassas till språk, kommunikationshjälpmedel, 

hälsotillstånd, mognad och erfarenhet, kulturell och språklig bakgrund (Socialstyrelsen, 2011, 

s. 19).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2011) är en välinformerad patient en patient som: 

• ”är trygg och med i det som sker.” 

• ”är informerad om vad som gjorts, vad som kan tänkas hända, vad man 

      ska vara uppmärksam på och hur uppföljningen ser ut.” 

• ”har fått information som är individuellt anpassad utifrån patientens förutsättningar, 

      behov, kognitiva förmåga, aktuell situation m.m.” 

• ”genom informationen fått kunskap, förståelse och insikt, om sitt hälsotillstånd 

      och de metoder för undersökning, vård och behandling som finns.” 

• ”kan tillgodogöra sig innebörden av informationen och kan föreställa sig 

      konsekvenserna av olika behandlingar och eventuella risker.” 

• ”har tillräckligt underlag för att kunna ta ställning till olika alternativ och inser 

     vad som krävs av egen medverkan.” 

• ”har fått en dialog som bygger på en öppen och lyhörd kommunikation där 

     individen känner sig respekterad och tagen på allvar.” 

 

Sjukvårdspersonal möter ofta människor i kris. De behöver en god förmåga att kommunicera, 

visa empati och att kunna möta patienterna där de befinner sig. Ett professionellt 

förhållningssätt kännetecknas av att alla bemöts med samma respekt oavsett ålder, kön etnisk 

tillhörighet, social bakgrund och sexuell läggning. Då det finns många olika kategorier av 

sjukvårdspersonal som möter patienten är det viktigt att det finns klara rutiner för vem som 

ska informera om vad och att all personal känner till det. Detta för att möjliggöra möten med 

varje patient utifrån dennes förutsättningar och behov (Socialstyrelsen, 2011, s.27). 

 

Psykosocial omvårdnad 

Psykosocial omvårdnad är ett begrepp som innefattar social identitet, känslomässigt stöd, 

materiellt stöd, information och social tillhörighet. Det är av vikt att se till hela människans 

situation. Detta är ett teamarbete som innefattar olika kategorier av personal som exempelvis 

läkare, sjuksköterskor, kuratorer och sjukgymnaster. Ibland behövs också andra kompetenser 

såsom psykologer, arbetsterapeuter, dietister och sjukhuspräster (SBU, 2010). 
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Inom vården betyder ordet interventioner förändringsåtgärder. För att minska oro och 

nedstämdhet samt för att höja patienternas egenkänsla inom cancervården erbjuds 

psykosociala interventioner på många håll i landet. Detta kan ges i form av gruppverksamhet 

eller som individuellt stöd. Grupper för anhöriga finns också i många landsting. Dessa 

interventioner leds av professionella personer, av patientföreningar eller andra personer som 

ej är utbildade för uppgiften. De professionella som ingår är exempelvis psykolog, 

psykosocialt utbildad sjuksköterska, präst, kurator och psykiater. Det individuella stödet ger 

patienten tid och uppmärksamhet att få prata om de problem som är aktuella. 

Gruppinterventioner ger möjligheter till stöd från andra patienter i liknande situation. På 

Internet finns numera också tillgång till psykosocialt stöd, sidor med information och 

möjlighet att kommunicera med andra patienter (Carlsson, 2007). 

 

När en individ drabbas av cancer påverkas hela hennes livssituation ur ett fysiskt, psykiskt, 

socialt och existentiellt perspektiv av sjukdomen och behandlingen (Börjeson & Johansson, 

2008). För att sjuksköterskan ska kunna ge en god omvårdnad krävs att hon har kunskap om 

sjukdomen och dess påverkan på patienten och de anhöriga (Valand & Fodstad, 2002). De 

psykologiska och sociala påföljderna av cancer är många gånger lika viktiga som de fysiska. 

Den drabbade och dennes anhöriga behöver psykosocialt stöd för att kunna anpassa sig till 

den nya situationen. Behovet av stöd, omfattningen och hur stödet ska ges skiftar beroende på 

vem i familjen som drabbats, hur deras livssituation ser ut och hur förhållandet mellan 

familjemedlemmarna ser ut. Forskning och utveckling av psykosocial cancervård startade på 

allvar först på 1970-talet och har därefter utvecklats i takt med de medicinska framstegen. 

Idag finns speciella psykosociala enheter inom onkologi i vissa delar av landet medan det på 

andra håll endast finns det stöd som vårdpersonalen kan ge (Carlsson, 2007).  

 

En studie av Tang och Lee (2004) visar att även om läkaren har ansvaret för att delge 

cancerbeskedet till patienten är sjuksköterskans roll betydelsefull. De hjälper till att identifiera 

patienternas informationsbehov, sjuksköterskan fungerar som en länk mellan patient och 

läkare. För att kunna ge en individuellt anpassad vård och se det unika i varje patient måste 

sjuksköterskan kunna se sin egen förmåga att lyssna effektivt som en del i sin profession 

(Johnston & Smith, 2006). I en studie av Bergh et al., (2007) påvisas att vårdpersonalen sällan 

eller aldrig fångar upp patientens psykosociala problem. 
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Problemformulering 

För att få ökad förståelse för patientens behov av psykosocial omvårdnad i samband med 

cancerdiagnos valde författarna att fördjupa sig i ämnet. Det är av vikt att se till patientens 

samtliga omvårdnadsbehov. Författarna upplever att den psykosociala omvårdnaden ofta 

förbises. Sjuksköterskans arbete fokuseras till stor del på medicinsk teknik, att ge 

behandlingar och lindra biverkningar av dessa. Vilka behov av psykosocial omvårdnad har 

patienter som fått ett cancerbesked? 

 

Syfte 

Att belysa patientens behov av psykosocial omvårdnad i samband med onkologisk behandling 

efter ett cancerbesked. 

 

Metod 

Som metod har författarna valt att göra en forskningsöversikt för att beskriva kunskapsläget i 

ämnet och eventuellt kunna identifiera framtida behov av forskning i området. Vid en 

forskningsöversikt ställs frågorna till vetenskapliga artiklar och insamlad kunskap istället för 

att söka svar som är grundade på erfarenhet (Forsberg & Wengström, 2008). Författarna 

började med att söka information om forskningsfrågan. Därefter har granskning och urval 

genomförts utifrån forskningsöversiktens syfte. 

Urval och datainsamling 

Författarna har valt att följa Forsberg och Wengströms (2008) beskrivning av hur en 

urvalsprocess går till vid en forskningsöversikt. Först definierades sökord följt av definition 

av tidsperiod, val av relevanta databaser och relevanta artiklar. Sökord som använts är needs, 

support, patients, psychosocial, psychological, neoplasms, cancer och caring. Dessa har 

använts i olika kombinationer. Tidsintervallet som författarna valde att söka inom var 2001-

2011 för att kunna göra en forskningsöversikt med aktuell data. Databaser som använts är 

PubMed och CINAHL. Dessa innehåller artiklar med ett vårdvetenskapligt innehåll med 

omvårdnadsinriktning. Referenslistor har också granskats i sökandet efter relevanta artiklar. 

Sökningar har gjorts mellan januari och mars 2011. Begränsningar som valts vid sökningarna 

i PubMed adult > 19 years, human, in the last 10 years, English. I CINAHL användes peer 

reviewed, research article, 2001-2011, adult > 19, English, abstract available. En artikel har 

tagits fram via related citations i PubMed. Författarna har endast tagit med de artiklar de har 

fått fram som fulltext. Det första urvalet styrdes av artikelns titel. Därefter granskades 

abstracts följt av genomläsning av hela artiklarna av båda författarna. Författarna har 

avgränsat sig till artiklar som rörde patienter i primärbehandling och som inte hade en 

metastaserande sjukdom. Endast västerländska artiklar valdes. Både kvalitativa och 

kvantitativa empiriska studier har använts. Författarna valde ut femton artiklar. Resultatet från 

artikelsökningen redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1. Redovisning av artikelsökning 

Databas Sökord  

 

Träffar Granskade 

abstract 

2001 – 2011 

Inkluderade 

artiklar 

PubMed needs, support, 

patients, 

psychosocial, 

neoplasms 

199 28 6 

 Psychological, 

support, 

cancer, caring 

200 25 2 

Manuell 

sökning 

Related site 1 1 1 

CINAHL Nursing, 

neoplasms, 

psychosocial, 

support 

174 30 6 

     

 

 

Databearbetning 

Båda författarna läste hela artiklarna oberoende av varandra och gjorde understrykningar med 

färgpenna av det som ansågs viktigt och relevant för denna forskningsöversikt. Författarna har 

sedan träffats regelbundet för att tillsammans analysera, diskutera och välja ut de fakta som 

redovisas i resultatet. Understrykningar med fyra olika färger gjordes för att dela in resultatet i 

fyra olika kategorier, detta för att underlätta sammanställningen av resultatet. De fyra 

kategorierna är information, förändrad livssituation, emotionella och existentiella reaktioner 

samt psykosocialt stöd. Detta för att på ett lättare och mer systematiskt sätt kunna bearbeta 

och redovisa resultatet. Vid analys av artiklarna eftersöktes patienters situation och behov av 

psykosocial omvårdnad efter ett cancerbesked. Artiklarna redovisas i matris från Willman, 

Stoltz &  Bahtsevani (2006) se bilaga I. Artiklarna har kvalitetsbedömts och klassificerats 

enligt bedömningsunderlag från Willman, Stoltz &  Bahtsevani (2006) se bilaga II.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna har eftersträvat att studierna som redovisas har genomgått granskning av etisk 

kommitté. Författarna har läst, tolkat och sammanställt dem så att inga data tillrättalagts eller 

förvrängts. Översättning av de engelska artiklarna har gjorts så noggrant som möjligt. 

(Medicinska forskningsrådet nämnd för forskningsetik, 2003). Det är viktigt att noggrant 

redovisa vad de valda artiklarna visar, inte bara det som stöder forskarens egen åsikt 

(Forsberg & Wengström, 2008). 
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Resultat 

Författarna har kommit fram till följande resultat som presenteras under rubrikerna; 

information, förändrad livssituation, emotionella och existentiella reaktioner samt 

psykosocialt stöd. 

Information 

En studie av McIllmurray et al., (2001) visade att information skattades näst högst i vad som 

var viktigast i det psykosociala stödet. Det som var viktigare var sjukvårdspersonalen. Det var 

80 procent av patienterna som tyckte att information var av stor vikt. Det som skattades högst 

var information angående behandlingsplanering samt information om vad som kan förväntas. 

Viktigt var också att få information om läkemedel och biverkningar samt råd om vilken annan 

service patienten kunde få hjälp med. I en studie av Landmark, Böhler, Loberg och Wahl, 

(2007) framkom att kvinnorna med bröstcancer hade många obesvarade frågor. De sade sig 

behöva detaljerad information från sjukvårdspersonalen, förklarad på ett sätt så att de kunde 

förstå den situation de hade hamnat i till fullo. Det kunde röra sig om lymfödem, viktuppgång, 

förändrad kropp och fatigue. Detta framgick också i en artikel av Remmers, Holtgräwe och 

Pinkert, (2009) där kvinnor med bröstcancer som fick adjuvant behandling intervjuades. Den 

visade att sjuksköterskor kunde stötta kvinnorna på ett bra sätt genom att finnas där och 

lyssna, tillåta deras känslor och att ge information om vad som skulle komma att hända på ett 

detaljerat sätt. Genom detta bidrog de till att ge kvinnorna en känsla av trygghet, att de 

bibehöll hoppet samt stärkte förmågan att hantera vardagen. Även en artikel av Halkett och 

Kristjanson, (2007) visade att information ingav trygghet till patienterna. Patienterna ville ha 

information av onkologisjuksköterskorna på radioterapiavdelningen på grund av att de kändes 

professionella och att de träffades varje dag under behandlingstiden. Patienterna behövde 

olika typer av information under behandlingstidens gång. Före behandlingsstart ville de veta 

hur det kommer att bli, hur lång tid allt tar och anledningen till att de ska få behandling. 

Senare ville de veta mer angående biverkningar, hudvård och vad som kommer att hända efter 

behandlingens slut. 

 

Kunskap och information söktes av äldre män med prostatacancer under aktiv exspektans 

(ingen aktiv behandling, patienten följs upp med provtagning) och deras anhöriga via Internet 

men sidorna gav ibland felaktig och motstridig information. En del missförstådd information 

belyste ett behov av korrekt och uppdaterad information om prostatacancer och aktiv 

exspektans på Internet. Männen i denna studie efterfrågade också någon inom vården att 

kunna ringa till (Kazer, Bailey, Colberg, Kelly och Carroll 2010). 

 

Trots dagliga behandlingsbesök på radioterapiavdelningen kände de flesta patienter som fick 

behandling i huvud- halsområdet att det inte fanns tillräckligt med tid att ställa alla sina frågor 

på grund av att deras schemalagda besök var för kort. De upplevde att de fick för mycket 

information på för kort tid. De kände också att de själva inte hade tillräcklig kunskap att 

formulera rätt frågor. Ibland kunde det leda till att personalen hade för högt ställda mål på 

patienten att inte gå ner i vikt och att nutriera sig bättre vilket ibland ledde till ångest och 

desperation hos dessa patienter (Larsson, Hedelin och Athlin, 2007). 

Förändrad livssituation 

Kvinnorna berättade att de försökte få en balans mellan aktivitet och vila. De såg vinster med 

att vara aktiva och att träffa andra människor samtidigt som de stressades av att de var lyhörda 

på kroppens signaler och hade svårt att acceptera att de inte hade samma ork som innan 
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sjukdom och behandling (Landmark et al., 2007). Även Westman, Bergenmar och Andersson, 

(2005) påvisade att en del ändrade sin livsstil för att får en balans mellan aktivitet, vila och 

sömn. De började äta hälsosammare och försökte stressa mindre. 

 

Två studier visade att patienterna önskade att livet skulle återgå till det normala och bli som 

innan de drabbades av sin cancersjukdom. En del började omvärdera saker i livet efter sin 

diagnos. Relationer gav mening åt livet för en del och arbetet blev mer viktigt för att kunna 

leva ett så normalt liv som möjligt. De upplevde att det blev viktigt att berika livet med 

aktiviteter som var meningsfulla för kropp och själ så som resor, musik, målning eller att bara 

njuta av vackra blommor (Landmark & Wahl, 2001; Westman et al., 2005). Under 

sjukhusvistelsen längtade många efter det vardagliga livet som att köra barnen till skolan, 

pyssla i trädgården, läsa, laga mat och börja arbeta igen (Pascal & Endacott, 2009). 

 

Förlust av ett bröst kunde förändra självbilden hos kvinnor. Det kunde minska känslan av att 

vara kvinna och kvinnan kunde känna att hon hade  mindre attraktionskraft hos det motsatta 

könet. Detta innebar att kvinnorna kunde drabbas av sorg över det förlorade bröstet 

(Landmark & Wahl, 2001; Remmers et al., 2009). Vissa kvinnor dolde det förlorade bröstet 

med exempelvis en scarf. I vissa situationer var det ej möjligt och då försökte de göra sig 

osynliga. Alla kvinnor i studien ville ha bröstprotes för att dölja det förlorade bröstet 

(Landmark & Wahl, 2001). I en studie av Westman et al., (2005) påvisades att kvinnorna som 

förlorat ett bröst ville ha rekonstruktion så fort som möjligt. Det var viktigt i det dagliga livet 

att se normal ut exempelvis när de skulle bada i simhallen med barnbarnen. 

Kroppsförändringen påverkade vissa kvinnor sexuellt negativt. Vissa ville inte längre visa sig 

nakna inför sina män (Landmark et al., 2007). Enligt patienterna var det inte bara den sexuella 

funktionen som förändrades utan det var en större känsla som var svår att beskriva. En kvinna 

började svettas så snart hennes partner rörde vid henne. Detta härledde hon till menopaus, en 

biverkan till den hormonbehandling hon fick. Hennes huvud var fyllt av tankar om hon skulle 

dö eller ej. Hon kunde inte tänka sig att ha sex. Hennes make förstod inte även när hon 

försökte förklara. Biverkningar av behandlingen betydde lidande. Två män, men ingen 

kvinna, tog uttryckligen upp sexualitet. Att förlora sin sexuella förmåga var inte bara en 

enorm förlust av livskvalitet utan den lyfte också frågan om livet fortfarande var värt att leva 

(Westman et al., 2005). 

 

Det förändrade utseendet och att inte kunna äta normalt samt sköta sin munhygien gjorde att 

patienter som fått behandling mot huvud- halsområdet undvek att möta människor som de 

ville visa sig friska och starka inför. En del hade accepterat att livet aldrig mer skulle bli som 

det varit beträffande förmågan att äta. Det sociala livet med vänner och middagar skulle aldrig 

mer komma bli detsamma (Larsson et al., 2007).   

 

De yngre kvinnorna i en studie av Thewes, Butow, Girgis och Pendlebury (2003) tyckte i 

större utsträckning än de äldre att diagnosen påverkade deras livsstil och karriär negativt. 

Några kvinnor avbröt sin karriär och skaffade sig ett mindre kvalificerat arbete. De var rädda 

att stressen skulle påverka sjukdomen negativt. En kvinna vågade inte längre leva utomlands 

då hon var långt ifrån hemlandets trygga sjukvård. Enligt Pascal och Endacott, (2009) hade de 

flesta långtidsöverlevarna börjat fundera över moraliska aspekter på att leva ett gott liv. De 

ifrågasatte vardagen och de förväntningar de hade på den vad gällde arbete och relationer. En 

del drog ner på ambitionsnivån beträffande karriären och omvärderade vänner och bekanta. 

En del slutade att bry sig om vad andra förväntade sig av dem och blev mer ”sig själva”. De 

lärde sig att sätta gränser för sig själva och för krav från andra människor, att säga nej utan att 

känna sig själviska. 
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Emotionella och existentiella reaktioner 

Att få diagnosen cancer satte igång starka emotionella känslor för alla kvinnor i studien och 

detta skapade traumatiska kriser för kvinnorna. Diagnosen skapade akut emotionell obalans 

och påverkade kvinnornas förmåga att kunna tackla det dagliga livet. Vid diagnos dök tankar 

om framtiden och döden upp omedelbart. Efter operationen infann sig känslor som ilska, sorg 

och desperation (Landmark & Wahl, 2001). Många patienter kom i chock när de fick sin 

diagnos och upplevde att diagnosen kom oväntat trots att de genomgått utredning för 

malignitet. Flera patienter bad om att få en skriftlig kopia på patologisvaret för att på så sätt 

visualisera sjukdomen (Kennedy, Harcourt och Rumsey, 2007). I en studie av Westman et al., 

(2005) påvisades att en del patienter blev chockades av diagnosen och de fick problem med 

att se meningen med att fortsätta leva. För de som levt ett hälsosamt liv kom sjukdomen och 

raderade ut deras värderingar. Samma reaktion sågs hos dem som värderade sin sexualitet 

högt och hos dem som började ifrågasätta sin tro på Gud. En del kände skuld och bitterhet. De 

funderade på vad de hade gjort för fel som drabbats, om de hade arbetat för mycket eller inte 

skött sig på andra sätt. En del tyckte att de hade levt ett sunt liv och att de förtjänade bättre än 

en cancerdiagnos. I en studie av Remmers et al., (2009) fann kvinnorna väntan mellan 

bröstcanceroperationen och besked om hur den fortsatta behandlingen skulle se ut väldigt 

ansträngande. Särskilt svårt var det för dem att hantera den chock som uppstod när de gick 

från att vara friska till att inse sin dödlighet. Trots sjukdomens relativt goda prognos var 

många rädda att dö inom en snar framtid. Larsson et al., (2007) har i sin studie visat att tiden 

mellan misstanke om sjukdom till start av behandling uppfylldes av rädsla. Själva diagnosen 

provocerade fram tankar om livet och döden. Alla intervjuade upplevde att de många testerna 

och undersökningarna innan diagnosen ställdes skapade ångest och fick dem att misstänka det 

värsta, att det var cancer. En del försökte förneka sin rädsla inte bara för andra utan också för 

sig själva. Diagnosen gav en känsla av förtvivlan även om de misstänkt det värsta innan. Den 

omedelbara reaktionen bestod av att livet var slut och för en del kunde ingenting sägas för att 

ändra den känslan.  

 

Alla patienter pratade om döden och reflekterade över vad som kommer efter döden. De 

uttryckte också sorg över att de inte fick vara en del av livet längre. En del berättade att döden 

var det första de tänkte på när de fick sin diagnos, hur familjen skulle ta det och hur de skulle 

kunna underlätta för barn och partners om de skulle dö. En del började se över sin ekonomi. 

De flesta sade att även om de inte var rädda för att dö så var de inte beredda att dö än 

(Westman et al., 2005). Att leva med cancer betydde känsla av rädsla och osäkerhet. Denna 

känsla dök främst upp efter behandlingsavslut då det fanns tid att reflektera över livet och 

framtiden. En del resignerade och accepterade biverkningarna av behandlingen som något 

oundvikligt medan andra visade kämparanda och positivt tänkande. Några jämförde sig själva 

med andra som hade det värre. En del försökte leva ett så normalt liv som möjligt för att 

kunna gå vidare. Att utföra vanliga sysslor drev bort tankarna om cancer och biverkningarna 

av behandlingen (Larsson et al., 2007).   

 

Flera studier påvisade att patienterna upplevde oro och rädsla för att sjukdomen skulle komma 

tillbaka. De upplevde rädsla när de kände fysiska symtom och inför vad 

provtagningar/undersökningar skulle visa. (Pascal & Endacott 2009; Thewes et al., 2003). 

Många hittade copingstrategier för att kunna hantera detta, exempelvis positivt tänkande eller 

förträngning. För de flesta påverkade inte detta deras livskvalitet signifikant (Thewes et al., 

2003). Många långtidsöverlevare levde med en ständig osäkerhetskänsla och livet kändes 

skört. Att överleva gav ett nytt perspektiv på livet, att det var värdefullt. Detta berodde på en 

starkare medvetenhet om döden. En deltagare förklarade att hon kände sig mer levande och att 

livet kändes förbannat underbart (Pascal & Endacott, 2009). 
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Psykosocialt stöd 

Två studier visade att några patienter upplevde att personalen var fokuserad på den 

medicinska delen och att det emotionella stödet lämnades osedd och inte omhändertagen 

(Kennedy et al., 2007; Thewes et al., 2003). Några hade negativa upplevelser av åtminstone 

någon ur personalen. Många indikerade att diagnosen bagatelliserades av sjukvårdspersonalen 

(Kennedy et al., 2007). När patienterna skulle skatta vikten av psykosocialt stöd kom 

emotionellt stöd på femte plats av sju. Det patienterna ville ha hjälp med var att få 

framtidshopp, hjälp med rädslan, hjälp att hantera det oförutsägbara om framtiden, tid för sig 

själv, att hitta någon mening och hjälp med onda känslor (McIllmurry et al., 2001). De 

patienter som kände att de inte fick tillräckligt med stödjande omvårdnad var signifikant 

mindre nöjda med sjukvården. Hälften av patienterna ville ha hjälp av psykolog, kurator, 

supportgrupp eller Internetgrupp (Sanders, Bantum, Owen, Thornton & Stanton, 2008). I en 

studie av Kazer et al., (2010) tillfrågades patienterna vilka källor till stöd och information de 

hade att tillgå. Några få hade deltagit i en stödgrupp och de som deltagit tyckte inte det var till 

stor hjälp. Många vände sig till sina fruar, barn och syskon vid diagnostillfället och då de 

skulle bestämma om de ville avvakta med behandling. En del upplevde anhörigstödet positivt 

medan andra inte gjorde det.  

 

De flesta fick existentiellt stöd från familj och vänner. Fler kvinnor än män hade diskuterat 

dessa frågor med någon men sällan med sjuksköterskor. Alla patienter efterfrågade 

sjuksköterskornas stöd i dessa frågor. Även om existentiella frågor inte diskuterats under 

behandlingstiden så kände de stöd av sjuksköterskorna genom deras professionella 

bemötande. De hade haft kul tillsammans med sjuksköterskorna, skrattat och pratat om sitt 

normala liv med familj och arbete och inte så mycket om sjukdomen (Westman et al., 2005). 

Känsla av trygghet under strålbehandlingstiden kunde uppnås av att sjuksköterskorna kände 

igen patienten och ett vänligt leende, att de sade hej, pratade om olika saker och frågade om 

hur dagen har varit. Detta krävde dock kontinuitet då det möjliggjorde samtal och gav en 

känsla av tillhörighet för patienten (Halkett & Kristjanson, 2007). Tjugosex procent av 

kvinnorna men bara elva procent av männen önskade psykologiskt stöd. Här spelade åldern 

roll både bland män och kvinnor – yngre patienter var mer benägna att efterfråga psykologiskt 

stöd än äldre (Merckaert et al., 2009). Hill, Amir, Muers, Conolly och Round (2002) visade i 

sin studie att patienterna oroade sig mest för själva sjukdomen, framtiden relaterad till 

sjukdomen och familjen. Totalt upplevde patienterna i studien att mindre än hälften av det de 

oroades av (43 %) hade diskuterats med sjukvårdsteamet. Trots att oron för fysiska symtom 

var relativt låg hade det diskuterats mer än psykosociala problem, vilka skattades högre av 

patienten. Kvinnor hade fler problem som oroade dem än vad männen hade.  

 

En del patienter behövde kontinuerlig kontakt med någon personal som visste hur det var att 

leva med en huvud- halscancer. De hade behov av en person som kunde ge stöd och som 

kunde guida dem genom de olika faserna. De efterfrågade en person i vårdsystemet att luta sig 

mot och som aktivt tog kontakt med dem under sjukdomstiden (Larsson et al., 2007). 

Sjuksköterskor hade en tendens att överskatta patienternas ångest och underskatta patienternas 

copingresurser och livskvalitet. Studien visade också att sjuksköterskor med vidareutbildning 

var bättre på att skatta patientens situation än sjuksköterskor med kortare utbildning. Även 

kontinuiteten var viktig ur den aspekten (Mårtensson, Carlsson & Lampic, 2008). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med denna forskningsöversikt var att undersöka patienters behov av psykosocial 

omvårdnad i samband med onkologisk behandling efter ett cancerbesked. Detta för att ge 

ökad kunskap hos onkologisjuksköterskorna. Författarna har avgränsat sig till artiklar som 

rörde patienter i primärbehandling och som inte hade en metastaserande sjukdom. Det kan 

vara så att patienter i ett palliativt skede har andra psykosociala behov och många av 

patienterna har kommit längre i sin bearbetning av sjukdomen. 

 

Att välja forskningsöversikt som metod kan enligt Forsberg och Wengström (2008) medföra 

vissa svagheter. Det kan vara svårt att inhämta all relevant forskning vilket vore önskvärt. 

Den kan visa motstridiga resultat och det kan saknas kvalitetsbedömning av artiklarna.                                                           

 

PubMed och CINAHL är de medicinska databaser som valdes för sökning av artiklar till 

denna forskningsöversikt. Det finns andra databaser att söka i men författarna valde att 

begränsa sig till dessa. Det kan tas i beaktning vid nya forskningsöversikter i ämnet.  

Artikelsökningarna inleddes med en tidbegränsning på 5 år men antalet artiklar blev då för få. 

Sökningen utökades då till 10 år och författarna fann då ett relevant antal artiklar. Valda 

artiklar är publicerade mellan 2001 och 2010. Alla artiklar i resultatredovisningen är 

västerländska. Författarnas yrkesmässiga erfarenhet talar för att behoven av psykosocial 

omvårdnad skulle kunna se olika ut i olika kulturer och religioner. På grund av detta 

exkluderades artiklar från länder med icke västerländsk kultur.  

 

Författarna anser att resultatet skulle bli detsamma om MeSH-termer använts. 

 

Att indela resultatet i de fyra kategorier som författarna valde visade sig innebära vissa 

svårigheter. Detta beroende av att vissa problem gick in under flera olika kategorier vilket 

gjorde att det var svårt att dra tydliga gränser. 

 

Författarna har begränsningar i det engelska språket och har använt olika nätbaserade lexikon. 

Detta kan ha lett till oavsiktliga feltolkningar och missuppfattningar av innehållet i artiklarna.  

Samtidigt kan författarna ha missat relevanta artiklar vid databassökningarna. Detta kan ses 

som en svaghet i studien. 

 

Forskningsöversikten innehåller övervägande kvalitativa artiklar, detta ses som en styrka i 

arbetet. Det ses också som en styrka att båda författarna läst och strukit under det som ansetts 

viktigt i artiklarna var för sig. 

Resultatdiskussion 

I flertalet artiklar framgick att information sågs som en viktig källa till trygghet för patienten. 

Enligt Socialstyrelsen (2011) är det patienten själv som känner sin kropp, hälsa och situation 

bäst. Patienten är i behov av andras kompetens för att kunna vara delaktig i beslut och 

självbestämmande. I vårdsituationen har patienten kunskap om sig själv och sina värderingar. 

I artiklarna redovisades olika önskemål från patienterna vad informationen skulle innehålla. 

McIllmurray et. al., (2001) beskrev att behandlingsplanering och information om läkemedel 

och biverkningar var de viktigaste delarna i informationen. I tre artiklar framgick att det var 

viktigt att ge en detaljerad och individanpassad information (Halkett & Kristjanson, 2007;  

Landmark et. al., 2007; Remmers et. al., 2009). I artikeln av Halkett och Kristjanson, (2007) 
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önskade sig patienterna att innehållet i informationen anpassades efter hur långt de hade 

kommit i behandlingen. Tid och kontinuitet var viktigt för att patienterna skulle känna sig 

trygga och bekväma i situationen. Larsson et al., (2007) påvisade att patienter med huvud- 

halscancer upplevde att de fick för mycket information på för kort tid. De kände också att de 

inte hade tillräcklig kunskap att ställa relevanta frågor. Det beskrevs av Johnson (2008) att det 

var viktigt att personalen etablerade god kontakt med patienten då de ofta upplevde att de var 

i underläge vid vårdkontakt. Det som var samstämmigt med dessa artiklar var att det var 

viktigt att individanpassa informationen. Det visade sig att i vissa studier ville patienterna ha 

mer information och mer detaljrik information medan en studie visade att patienterna tyckte 

de fick för mycket information. Enligt författarna kan detta bero på att den senare gruppen får 

avsevärt mer krävande behandling med svårare biverkningar än de flesta andra 

patientgrupperna. Ofta ges också informationen av flera olika vårdgivare såsom läkare, 

sjuksköterska, logoped, dietist och sjukgymnast. 

 

Det fanns en samstämmighet i flera artiklar som visade att patienterna hade en önskan om en 

återgång till ett normalt liv med vardagliga aktiviteter. Samtidigt framkom det att de ville göra 

vissa förändringar i livet. En önskan om ett hälsosammare liv och att hitta aktiviteter som 

berikade och kändes meningsfulla (Landmark et al., 2007; Landmark & Wahl, 2001; Pascal & 

Endacott, 2009; Westman et al., 2005). Författarna tolkar att patienterna ville tillbaka till det 

trygga livet där det inte fanns något hot mot den egna existensen och genom att ändra livsstil 

förhindra risker för återfall. För att komma hit måste patienten enligt Cullberg (2003) ha gått 

igenom chockfas och reaktionsfas och börjat se framtiden an. 

 

Förlust av en kroppsdel eller förlust av en kroppsfunktion förändrade självbilden hos många 

patienter. Detta sågs påverka patientens relationer till andra människor (Landmark et. al, 

2007; Landmark & Wahl, 2001; Larsson et al., 2007; Remmers et al., 2009 ;  Westman et al., 

2005). Det visade sig att vissa patienter påverkades sexuellt negativt. Vissa kvinnor ville inte 

längre visa sig nakna för sina partners (Landmark et al., 2007). En del män men ingen av 

kvinnorna tog upp sexuella frågor självmant. Att förlora den sexuella förmågan var inte bara 

en stor förlust av livskvalitet, det resulterade också i frågan om livet fortfarande var värt att 

leva (Westman et al., 2005). Att diskutera potensproblem och prostatacancer börjar idag bli 

legitimt enligt författarna. Det skulle enligt författarna kunna bero på att ämnet numera har 

börjat diskuteras i media. Onkologisjuksköterskorna på ett Universitetssjukhuset i Stockholm 

har idag rutiner för patientinformation angående sexualitet. Det har dock visat sig svårt att 

implementera rutinerna beroende på diagnos. Tack vare en sjuksköterskeledd potens-

mottagning på Södersjukhuset finns idag instrument att hjälpa dessa patienter. Det kan vara 

lättare att ta upp frågor om sexualitet när personalen har kunskap i ämnet och vet hur 

patienterna kan lotsas vidare. Vad gäller kvinnor med cancer i bäckenregionen saknas 

kunskaper och möjligheter att lotsa dem vidare. Det saknas även klara instrument och rutiner 

för denna patientkategori enligt författarnas erfarenhet. Författarnas upplevelse är att detta 

inte är ett prioriterat ämne för våra läkare och för lite forskning finns inom området. Det kan 

också vara mer tabu för kvinnor att ta upp frågor angående sexuella problem och funderingar. 

Ofta pratar denna patientgrupp om att det gör ont att kissa och att de har svårt att sitta, vilket 

borde föranleda sjuksköterskorna att ta upp och diskutera frågorna om sexuella problem. Det 

kan behövas mer kunskap och möjlighet att hjälpa dessa kvinnor vidare. 

 

Det förändrade utseendet och mekaniska problem efter onkologisk behandling av huvud- 

halscancer skapade relationsproblem hos denna grupp av patienter. Det påverkade det sociala 

livet negativt. Känslan av att middagar med vänner aldrig skulle komma att bli detsamma som 

förr, infann sig hos patienterna (Larsson et al., 2007). Författarnas kunskaper och erfarenheter 
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säger att för alla människor som fått ett cancerbesked blir aldrig livet mer vad det varit men de 

flesta kan återgå till ett socialt fungerande liv. Patienter med cancer i huvud- halsregionen 

påverkas ibland starkt för resten av livet av biverkningarna efter den onkologiska 

behandlingen. De kan drabbas av mekaniska hinder, förändrad smakupplevelse och livslång 

muntorrhet vilket försvårar ett socialt umgänge med mat och dryck. 

 

En cancerdiagnos kan innebära ändrade värderingar beträffande vad som är viktigt i livet. 

Enligt Pascal et al. (2009) och Thewes et al., (2003) sänkte vissa patienter ambitionsnivån vad 

gällde yrke och karriär. Det skulle enligt författarna kunna bero på att de omprioriterade vad 

som var viktigt i livet efter att ha insett att livet inte är evigt. 

 

Författarna har erfarenhet av att en cancerdiagnos kan väcka starka existentiella känslor hos 

patienter som drabbats. Ofta har patienterna tankar om döden, meningen med livet, hade 

sjukdomen kunnat förhindras, skuldkänslor och varför just jag. Diagnosen kommer i de flesta 

fall plötsligt och oväntat trots att patienten i många fall har anat det värsta. Landmark och 

Wahl, (2001); Larsson et al., (2007); Remmers et al., (2009) och Westman et al, (2005) visade 

i sina studier att nästan alla patienter förknippade en cancerdiagnos med döden. Det kan enligt 

författarna visa att kunskap inte alltid kan styra människors känslor, då många 

cancerdiagnoser idag är botbara. Det finns många andra sjukdomar som är livshotande och 

som inte väcker samma starka reaktioner hos allmänheten. För att kunna bemöta dessa frågor 

krävs att sjuksköterskan har god kunskap i psykosocial omvårdnad. 

 

Hur patienten kan lyckas hantera sin situation beror enligt Antonovsky (1991) på vilka 

resurser patienten har och i vilken grad individen klarar att hantera händelser i livet. Många 

emotionella reaktioner såsom ilska, sorg och desperation beskrevs hos patienterna (Landmark 

& Wahl, 2001). Patientens möjlighet att hantera dessa känslor berodde bland annat på deras 

copingresurser, sociala skyddsnät och personliga egenskaper (Wilkes et al., 2003).  

 

Sjuksköterskor har enligt författarna ibland förutfattade meningar angående patienternas 

uppfattning om sin livskvalitet. En studie av Mårtensson et al., (2008) visade att 

sjuksköterskor hade en tendens att överskatta patientens ångest och underskatta patientens 

copingresurser och livskvalitet. Detta pekar också på att kunskap och känsla inte alltid går 

hand i hand. Enligt Carlsson (2007) ligger patientens känslomässiga upplevelser till grund för 

hur han/hon kan förstå en händelse. Det påverkar hur hög KASAM en person har. Ju högre 

KASAM desto bättre kan händelsen förstås. En person med högt KASAM kan förstå en 

händelse och kan välja de resurser som behövs och ser situationen som en utmaning att 

hantera.  

 

I det dagliga arbetet på en strålbehandlingsavdelning möter sjuksköterskorna många svårt 

sjuka patienter som förvånar med sin livsvilja och livsglädje. Studier av Halkett och 

Kristjanson, (2007) och Westman et al., (2005) visade att alla patienter önskade stöd i 

existentiella frågor av sjuksköterskorna under behandlingstiden. Trots att existentiella frågor 

inte diskuterades så kände de stöd av sjuksköterskorna. Patienterna berättade att de hade haft 

kul tillsammans, skrattat och pratat om sitt normala liv och inte så mycket om sjukdomen.  

Det är viktigt att se patienten som en individ och inte enbart som en patient, både artiklarna 

och författarnas erfarenhet talar för det.  

 

När en individ drabbas av cancer påverkades hela hennes livssituation ur ett fysiskt, psykiskt, 

socialt och existentiellt perspektiv av sjukdomen och av behandlingen (Börjeson & 

Johansson, 2008). För att sjuksköterskan ska kunna ge en god psykosocial omvårdnad krävs 
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att hon har kunskap om sjukdomen och dess påverkan på patienten och de anhöriga (Valand 

& Fodstad, 2002). I resultatet ser författarna att patienterna efterfrågade mer psykosocial 

omvårdnad från sjukvården än vad de fick. I en studie av Westman et al., (2005) fick de flesta 

patienterna existentiellt stöd av familj och vänner. Det framgick också att kvinnor oftare hade 

diskuterat dessa existentiella frågor med någon än vad män hade gjort. Enligt en studie av 

Merckaert et al.(2009) var det dubbelt så många kvinnor än män som önskade psykologiskt 

stöd. Patienter med huvud- halscancer hade behov av att kunna vända sig till en person inom 

sjukvården som kunde ge dem stöd genom sjukdomstiden (Larsson et al., 2007). Författarnas 

egna erfarenheter talar för att detta kan gälla många patienter som genomgått onkologisk 

behandling. När de går under behandling säger flertalet patienter att de upplever trygghet och 

att det känns bra att sjukdomen aktivt bekämpas. En studie av Halkett och Kristjanson, (2007) 

visade att patienterna upplevde en känsla av trygghet och tillhörighet under 

strålbehandlingstiden. Kontinuiteten var här en viktig faktor.  

 

När behandlingen sedan är avslutad ska patienterna plötsligt återgå till ett vanligt liv. Ibland 

har inte alla känslor som kommer med ett cancerbesked bearbetats klart. När all behandling är 

färdig känner många sig ensamma. Oro och ångest inför vad kommande undersökningar ska 

visa samt en rädsla för att normala kroppsliga symtom kan vara metastaser är något som 

påverkar en del patienter resten av livet (Pascal et al. 2009; Thewes et al., 2003).  

 

 

Slutsats 

Författarnas slutsats är att psykosocial omvårdnad för patienter med cancer är eftersatt. En del 

patienter efterfrågar mer psykosocialt stöd och två av artiklarna visar att sjukvården inte alltid 

prioriterar detta område. Sjukvården fokuserar fortfarande mest på att behandla somatiska 

problem. Vidare kan ses att det är viktigt att individualisera den psykosociala omvårdnaden 

eftersom behoven hos patienterna skiftar. Detta kan bero på diagnos, ålder, kön, socialt 

nätverk och tidigare erfarenheter i livet. Det är också viktigt att ge patienterna tid för 

information och reflektion av given information.  

 

Fortsatt forskning 

Vidare fann författarna att sjuksköterskor inte ger psykosocial omvårdnad i den utsträckning 

som efterfrågas vilket vore av intresse att studera orsaken till. Kan det bero på egen rädsla, 

bristande kunskap, brist på tid och/eller livs- och yrkeslivserfarenhet?   

 

Det skulle också vara intressant att undersöka om det finns kulturella skillnader i psykosociala 

omvårdnadsbehov i det mångkulturella samhälle vi lever i. 
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Bilaga I: Matris 
Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Halkett, 

Kristjanson, 

2007 

Australien 

Patient’s perspectives on 

the role of radiation 

therapists 

Att ur patientens perspektiv 

undersöka 

radioterapisjuksköterskans 

roll samt hur relationen 

mellan sjuksköterskan och 

patienten utvecklas under 

behandlingstiden. 

Semistrukturerade intervjuer 

vid fyra tillfällen. Efter första 

läkarbesöket, efter 

planeringsbesöket, under 

första behandlingsveckan och 

efter behandlingsavslut. 

n=34 

 

Det största fyndet i denna studie var hur viktigt  

det var för patienterna viktigt att känna sig  

känslomässigt trygga under strålbehandlingen. 

För att uppnå detta behövdes en god relation till  

sjuksköterskorna samt att patienterna fick  

adekvat information angående vård och  

behandling. 

K 

I 

 

Hill, Amir, 

Muers, 

Connolly, 

Round,  

2002 

England  

Do newly diagnosed lung 

cancer patients fell their 

concerns are being met? 

Att utforska oron hos 

patienter med lungcancer 

kort tid efter diagnos och att 

utröna om denna oro 

diskuterats med vårdteamet. 

Kvantitativ. Semistrukturerad 

intervjustudie. Patienterna 

skulle rangordna 17 

påståenden från 1-5. Inte 

orolig – mycket orolig. 

n=89 

(9) 

Den största oron var för själva sjukdomen och  

framtiden relaterad till omtanke till familjen.  

Sammanfattningsvis kände 43 % patienterna att  

de inte fått diskutera frågor som de oroades av  

med sjukvårdspersonal. Patienterna fick  

diskutera frågor rörande fysiska symtom, medan  

de själva vill diskutera psykosociala frågor i  

större utsträckning. Skillnader finns mellan män  

och kvinnor samt mellan yngre och äldre. 

P 

II 

Kazer, 

Bailey, 

Colberg, 

Kelly, 

Carroll,  

2010 

USA. 

The needs for men 

undergoing active 

surveillance (AS) for 

prostate cancer: results of a 

focus group study. 

Att fastställa psykosociala 

och informativa behov hos 

män med prostatacancer som 

inte behandlats utan följs 

med PSA prover och biopsier 

– aktiv exspektansgrupp 

(AE). 

Fokusgrupper med 

strukturerade frågor 

n=7 

 

Studien visar att männen regelbundet vände sig 

till Internet för att inhämta information om 

prostatacancer och AE. Det framkom också att 

eftersom männen inte ville diskutera sina 

bekymmer med andra i patientgrupper eller med 

sina närmaste skulle Internet kunna användas för 

information och support. 

 

K 

II 

Kennedy, 

Harcourt, 

Rumsey, 

2007 

England  

The challenge of being 

diagnosed and treated for 

ductal carcinoma in situ 

(DCIS) 

Att få förståelse för hur 

patienter med ductal cancer 

in situ påverkas psykosocialt 

efter ett cancerbesked  

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade intervjuer 

som varade ca 50 minuter. 

Intervjuerna transkriberades 

och analyserades med hjälp 

av en guideline av Braun och 

Clarke. 

n=16 

 

Studien identifierade sex nyckeltermer för 

kvinnor  drabbade av ductal cancer in situ. 

 1) osynlig sjukdom. 2) ovisshet.  

3) uppfattningar av sjukdomen.  

4) Accepterande av behandling. 5) social support 

 6) Gå vidare. Dessa fynd är  

signifikanta, speciellt för onkologisjuksköterskor. 

K 

I 
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Landmark, 

Wahl 

2001 

Norway 

 

Living with newly 

diagnosed breast cancer: a 

qualitative study of 10 

women with newly 

diagnosed breast cancer 

Att ge en djupare förståelse 

av kvinnors erfarenhet när de 

får en bröstcancerdiagnos. 

Intervjustudie med öppna 

frågor angående erfarenheter 

av att leva med bröstcancer 

och reaktioner av att få 

diagnosen. Metod enligt 

Grounded Theory. 

n=10 

 

Existentiella frågor är viktiga aspekter för  

kvinnor med nydiagnostiserad bröstcancer för att 

kunna gå vidare i livet. All energi gick till att  

ihärdigt kämpa för livet. Det visade också att  

kvinnorna har en oro att leva med bröstcancer. 

De fick en medvetenhet om sina emotionella  

reaktioner, kroppsförändring, den kvinnliga  

identiteten förändrades. Deras aktiviteter och 

sociala nätverk blev viktigare. 

K 

I 

Landmark, 

Böhler, 

Loberg & 

Wahl, 

2007 Norway  

Women with newly 

diagnosed breast cancer 

and their perceptions of 

needs in a health-care 

context 

Att undersöka hur kvinnor  

med nydiagnostiserad 

bröstcancer upplever sina  

hälso- och sjukvårds behov. 

Kvalitativ studie. 

Ljudinspelade diskussioner 

som sedan transkriberades. 

Alla kvinnor i studien samt 

av författarna var med. 

Sammantaget träffades 

gruppen sex gånger med två 

veckors mellanrum. 

Analyserade med Kvale`s 

metod. 

n=7 

 

Kvinnorna beskrev erfarenheten relaterat till två  

kategorier av behov som påverkade deras sätt  

att copa med deras förändrade livssituation. Dessa 

 två kategorier var kunskap och psykosocialt  

stöd. Dessa kategorier kunde delas in i tre teman: 

kunskap och psykosocialt stöd relaterat till  

fysiskt, emotionellt och socialt perspektiv i det  

dagliga livet.  

 

K 

I 

Larsson, 

Hedelin, 

Athlin, 2007. 

Sverige 

 

 

Needing a hand to hold. Att få en djupare förståelse 

för huvud- halscancer 

patienters upplevelser i det 

dagliga livet under 

behandlingstiden med fokus 

på ätproblematiken. 

Djupintervjuer  sex till åtta 

veckor efter slutförd kurativ 

strålbehandling. 

Fenomenologisk ansats 

n=11 

 

Patienterna behövde kontinuerlig kontakt med en 

kompetent och kunnig vårdpersonal som kunde  

förstå hur livet förändrades vid en huvud-  

halscancer och vid behandling av denna. 

K 

I 

McIllmurray, 

Thomas, 

Francis, 

Morris, 

Soothill, 

AlHamad, 

2001  

England 

The psychosocial needs of 

cancer patients: findings 

from an observational 

study 

Att identifiera behovet av 

psykosocialt stöd hos 

personer som lever med 

cancer 

Kvantitativ studie, 

frågeformulär med sex 

huvudrubriker skickades hem 

till patienten.  

n=1000 

(598) 

Psykosociala behov relaterat till sjukvården,  

information och att ha ett kontaktnät som ger  

support var viktiga för cancerpatienterna. Behov  

relaterat till identitet, emotionella känslor, tro 

och praktiska göromål var inte lika viktiga. 

P 

II 
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Författare 

År 

Land 

År 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 
 

Deltagare 

(bortfall) 

 

Resultat 
 

Kvalitet 

Typ 

 

Merckaert, 

Libert, 

Messin, 

Milani, 

Slachmuylder

, Razavi, 

2009, 

Belgien  

Cancer patients´ desire for 

psychological support: 

prevalence and 

implications for screening 

patients´ psychological 

needs. 

Att undersöka 

cancerpatienters önskemål 

om professionellt 

psykologiskt stöd samt att 

identifiera 

sociodemografiska, 

sjukdoms- och 

behandlingsrelaterade 

karaktäristika och 

psykologiska faktorer som 

kan påverka detta önskemål. 

Deskriptiv enkätstudie.  n=434 

(52) 

En kvinna av fyra och en man av 10 önskade  

psykologiskt stöd. Yngre patienter önskade  

stöd oftare än äldre. Studien betonar att  

screena inte bara cancerpatienters ångest  

utan också efter deras önskan av psykologiskt 

stöd. 

 

P 

II 

Mårtensson, 

Carlsson, 

Lampic, 

2008. 

Sverige. 

 

Do nurses and cancer 

patients agree on cancer 

patients´ coping resources, 

emotional distress and 

quality of life? 

Att undersöka skillnader I 

hur patienter med cancer och 

deras PAS skattar patientens 

copingresurser, ångest/oro 

och livskvalitet. 

Enkätundersökning där 

patient och PAS fyller i 

enkäten var för sig. Första 

gången efter 

ankomstsamtalet och andra 

gången dag tre under 

vårdtiden. 

n=90 

patienter 

n=52 

ssk 

Sjuksköterskorna skattade patienternas 

copingresurser lägre än patienterna själva. 

Sjuksköterskorna skattade ångest och depression 

avsevärt högre än patienterna. Sjuksköterskornas 

skattning av patienternas livskvalitet var 

avsevärt lägre än patienternas, förutom vad 

gällde fysiskt välbefinnande. 

P 

II 

Pascal, 

Endacott, 

2009. 

Australien 

 

Ethical and existential 

challenges associated with 

a cancer diagnosis 

Att undersöka de etiska och 

existentiella utmaningarna 

som associeras med en 

cancerdiagnos utifrån 

långtidsöverlevares 

perspektiv. 

Djupintervjuer. 

Fenomenologisk ansats. 

n=15 Patienterna upplevde existentiella och  

etiska dilemman associerade till  

cancerdiagnosen och senare. Dessa funderingar 

fanns oavsett cancerstadie eller diagnostyp och 

genomsyrade resten av livet. De existentiella  

tankarna inkluderade ångest och osäkerhet  

beträffande återfall och/ eller metastaserande 

sjukdom. 

K 

I 

Remmers, 

Holtgräwe. 

Pinkert, 

2008. 

Tyskland. 

 

Stress and nursing care 

needs of women with 

breast cancer during 

primary treatment: A 

qualitative study. 

Att belysa specifika problem 

hos kvinnor med bröstcancer 

under behandlingstiden och 

vilka behov och 

förväntningar de hade på 

sjuksköterskorna. 

Semistrukturerade intervjuer n=42 Kvinnorna lider mer psykologiskt än fysiskt och 

uttrycker en önskan av psykologiskt stöd. 

Sjuksköterskorna kan ge dem denna support 

genom att lyssna på dem, acceptera deras 

känslor och genom att ge dem detaljrad 

information. 

K 

I 
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Sanders, 

Bantum, 

Owen, 

Thornton, 

Stanton, 2009 

USA  

Supportive care needs in 

patients with lung cancer 

Målet med denna studie var 

att karakterisera förekomst 

och intensitet av stödjande 

vårdbehov och intresse för 

stödjande vård hos personer 

med lungcancer 

Kvantitativ studie, 

frågeformulär. Beskrivande 

statistik. 

n=155 

(46) 

Deltagarna rapporterade att det största behovet  

av hjälp var av fysisk art. De behövde hjälp att  

klara det dagliga livet. Följt av hjälp med  

psykologiska behov. De var mest missnöjda med 

att inte få hjälp med trötthet och förlust av  

energi. Behovet av psykosocialt stöd var relaterat                             

till fysisk funktion, hur svåra symtom patienten  

hade, om de var nöjda med sjukvården och hur  

påträngande tankarna om cancer var.  

 

P 

I 

Thewes, 

Butow, 

Girgis, 

Pendlebury, 

2003 

Australien  

The psychosocial needs of 

breast cancer survivors; a 

qualitative study of the 

shared and unique needs of 

younger versus older 

survivors 

Att undersöka psykosociala 

behov hos bröstcancer 

överlevare. Samt se vad äldre 

och yngre 

bröstcancerpatienter har 

gemensamt och vad som är 

unikt för respektive grupp. 

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade intervjuer 

via telefon som sedan 

transkriberades och 

analyserades.  

n=18 

 

 

En stor variation av psykosociala behov och  

behov av information beskrevs. Det  påvisades 

även behov av support, psykologiskt stöd, stöd  

med praktiska göromål och fysiska besvär. 

K 

I 

Westman, 

Bergenmar, 

Andersson, 

2005. 

Sverige 

 

Life, illness and death- 

Existential reflections of a 

Swedish sample of patients 

who have undergone 

curative treatment for 

breast or prostatic cancer. 

Att beskriva existentiella 

reflektioner hos 

cancerpatienter och hur dessa 

reflektioner bemöttes av 

sjuksköterskorna. 

Patientintervjuer av patienter 

som genomgått kurativ 

behandling mot cancer. Fem 

patienter var behandlade för 

bröstcancer och fem för 

prostatacancer 

n=10 En cancerdiagnos resulterade i existentiella 

reflektioner hos en del patienter. Dessa handlade 

om meningen med livet, Gud/ en högre makt, 

hälsa, arbete, relationer och sexualitet 

Patienterna uttryckte ett behov av existentiellt 

stöd och angav hinder för sjuksköterskorna att 

kunna ge detta exempelvis tidsbrist, brist på 

kontinuitet och på kunskap. Detta resulterade i 

en oförmåga att kunna identifiera existentiella 

reflektioner. 

K 

I 

       

 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
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Bilaga II: Bedömningsunderlag 
Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån SBU & SSF (1999) och Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). 

 
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 väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/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 väl genomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 

patienter/deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och väl 

genomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/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. Avsikten kan 

också vara att utveckla begrepp och 

begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitéter är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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