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SAMMANFATTNING 

 

År 2013 drabbades drygt 55 000 personer i Sverige av cancer. Behandling av cancer görs med 

kirurgi, strålbehandling, cytostatikabehandling, hormonbehandling och målsökande 

behandlingar. För att kunna utvärdera och utveckla de olika behandlingarna behövs kliniska 

studier. Innan en patient ingår i en klinisk studie krävs ett informerat samtycke som skrivs på 

av den ansvarige prövaren och patienten.  

  

Alla patienter har rätt till information och delaktighet avseende den egna vården och 

behandling. Det är därför viktigt att genom individuellt anpassad information förmedla 

kunskap, förståelse och insikt om hälsotillstånd, diagnos och metoder för undersökning och 

behandling. För att en patient ska kunna signera samtycke krävs att patienten har kunskap om 

och förstår vad han/hon skriver på. Det finns flera studier som visar på bristfällig förståelse av 

informationen hos de patienter som deltar i en klinisk studie.  

 

Syftet med den här studien var att belysa patientens upplevelse och kunskap av informerat 

samtycke i samband med kliniska prövningar inom onkologin samt se vilka interventioner 

som gjorts för att förbättra samtyckesprocessen. 

  

Metoden som användes var en litteraturöversikt. Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna 

PubMed och Cinahl. Sökorden som användes var cancer, clinical trials, research nurse, patient 

understanding och intervention study. Fjorton artiklar inkluderades sedan i resultatet.  

 

Resultatet visade att det fanns brister i patienternas kunskap om vad de samtyckte till, främst 

när det gällde eventuella risker och obehag. Däremot var de flesta patienter väl medvetna om 

frivillighet i att delta i en klinisk studie. Interventioner för att förbättra samtyckesprocessen 

gjordes med hjälp av ljudupptagningar, audiovisuella hjälpmedel och kurser i kommunikation 

för personal som informerar om kliniska studier.  Dessa visade på varierande resultat när det 

gäller patientens kunskap och förståelse. Samtliga interventioner ökade dock patientens 

tillfredsställelse av samtyckesprocessen.  

 

För att uppnå en ökad kunskap och förståelse krävdes information som var individuellt 

anpassad för varje patient. Att läkaren var tydlig och tog tid på sig för att försäkra sig om att 

patienten har förstått är viktigt. Tiden är en av de viktigaste faktorerna för en god kunskap och 

en tillfredsställelse med samtyckesprocessen.  

 

Forskningssjuksköterskan hade en viktig roll att följa upp given informationen, förtydliga den 

och försöka ta reda på vad patienten har förstått och vad som verkade oklart.   

   

 

 

Nyckelord: cancer, kliniska prövningar, informerat samtycke, kunskap, förståelse, 

interventioner 
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INLEDNING 

 

Kliniska prövningar görs för att utvärdera befintliga behandlingsmetoder och utveckla nya, 

och är därför en mycket viktig del av hälso-och sjukvården. Inom onkologin är kliniska 

studier en viktig del för att utveckla diagnostik och behandlingsmetoder. (Molin & 

Magnusson, 2001). Klinisk forskning-ett lyft för sjukvården (SOU, 2009:43) skriver att ”den 

kliniska forskningen är förutsättningen för en hälso-och sjukvård präglad av hög kvalitet”. De 

menar att klinisk forskning måste stärka sina positioner och att det måste ske en ökad satsning 

på kliniska studier vid landets universitetssjukhus  

 

Hälso-och sjukvårdslagen (1982:736) och Patientsäkerhetslagen (2010:659) ställer i dag krav 

på att alla patienter har rätt till information och delaktighet avseende den egna vården och 

behandlingen.  

 

Som forskningssjuksköterska inom den onkologiska verksamheten möter författaren ibland 

patienter som inte helt har förstått vad de samtyckt till när de tackar ja till att delta i kliniska 

studier. Ett intresse har därför växt fram på en fördjupning i hur kunskapen och informationen 

i samband med kliniska prövningar ser ut och hur informationen och samtyckesprocessen 

skulle kunna förbättras för att på så sätt möta Häslo-och sjukvårdslagen och 

Patientsäkerhetslagens krav på patientens rätt till informtaion och delaktighet.  

 

BAKGRUND 

 

Incidens av cancer 

Varje år drabbas drygt 55 000 personer i Sverige av cancer (Socialstyrelsen 2013). 

Uppskattningsvis kommer var tredje person få en cancerdiagnos under sin livstid. 

Könsfördelningen är relativt jämn, 52 procent män och 48 procent kvinnor. Under de senaste 

två decennierna har cancerfallen ökat med i genomsnitt 2,1 procent för män och 1,5 procent 

för kvinnor. Ökningen beror förmodligen till viss del på att vi blir äldre men också av en 

utökad screening och en förbättrad diagnostik. Den vanligaste cancerformen hos kvinnor är 

bröstcancer och hos män är det prostatacancer. Därefter kommer hudcancer, tjocktarmscancer 

och lungcancer (Socialstyrelsen 2013). 

 

 

Behandlingsmetoder vid cancer  

Det finns i dag flera sätt att behandla cancer. Avgränsade tumörer behandlas ofta med kirurgi. 

Strålbehandling är en annan vanlig behandlingsform. I dag är det vanligast att strålterapi 

kombineras med kirurgi, pre-eller postoperativt. Cytostatikabehandling används ofta, vilket 

påverkar arvsmassan, det vill säga cellernas DNA och alltså dödar eller hämmar 

cancercellerna att dela sig och på så sätt hindra cellerna att föröka sig. Kirurgi och 

strålbehandling är lokala behandlingar till skillnad från cytostatikabehandlingen som är en 

generell behandling som även når celler utanför den ursprungliga lokalisationen. På senare tid 

har man också introducerat nya läkemedel vilka riktar sig mot mera specifika målstrukturer i 

tumörcellerna så kallat målsökande terapi. Vid flera vanliga tumörsjukdomar som till exempel 

bröstcancer och prostatacancer används även endokrin behandling. Oftast används en 

kombination av två eller flera metoder för att få en så god effekt som möjligt. (Ringborg, 

Dalianis & Henriksson 2008). 
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Kliniska prövningar inom onkologin 

En klinisk prövning eller studie är en undersökning på människor som görs för att utvärdera 

effekten av ett läkemedel eller en behandlingsmetod. Inom onkologin görs kliniska 

prövningar alltid på patienter med cancersjukdom. Kliniska läkemedelsprövningar behövs för 

att behandlingarna inom onkologisk verksamhet ska utvecklas. En randomiserad klinisk 

prövning är det effektivaste sättet att utvärdera ny behandlingsmetod (Friedman, Furberg & 

DeMets, 2010).   

 

Den första randomiserade kliniska prövningen inom onkologin organiserades år 1954 i USA. 

Man jämförde då två olika cytostatika preparats inverkan på akut lymfatisk leukemi. Antalet 

kliniska prövningar har därefter ökat lavinartat. Randomiserade kliniska prövningar har i dag 

blivit en standardprocedur för att utveckla behandlingsmetoderna inom onkologin. (Ringborg 

et al. 2008). 

 

 

Prövningens olika faser 

Utvecklingen av ett nytt läkemedel är en tidskrävande process. Man räknar med att det tar 

mellan 10-15 år från att arbetet påbörjas innan ett nytt läkemedel kommer ut på marknaden. I 

USA räknar man med att i genomsnitt en av 8 000 substanser går hela vägen och blir en 

produkt på marknaden. Innan ett läkemedel testas på människa görs en rad prekliniska tester 

in vitro. Prekliniska tester består av de aktiviteter som bedrivs av kemister, biologer och 

farmakologer på celler och vävnader. Därefter övergår man till att testa det nya läkemedlet på 

djur. Om läkemedlet fortsättningsvis verkar intressant och tillräckligt säkert övergår man till 

kliniska studier på människor. Utvecklingen av nya läkemedel eller kombinationer av nya 

läkemedel genomgår sedan olika faser (Molin & Magnusson, 2001).   

 

Fas I  

En Fas I-studie är den första kliniska studien som utförs på människa efter de prekliniska 

prövningarna. Syftet med en fas I-studie är att fastställa den maximalt tolererbara dosen. Den 

inledande dosen görs så låg som möjligt, men tillräckligt stor för att ge svar på de frågor som 

prövningen avser belysa. Om allt går väl kan dosen sedan successivt höjas tills den maximalt 

tolererbara dosen uppnås (Fass, 2015).  Läkemedlet ges till små grupper av patienter enligt ett 

i förväg bestämt schema tills intolerabel toxicitet uppträder (Molin & Magnusson 2001). I fas  

I -studier undersöks även läkemedlets säkerhet och nedbrytning i kroppen samt läkemedlets 

effekt på tumören. Det innebär att det ofta ingår mycket provtagningar i dessa studier. Fas I- 

studier görs normalt på friska frivilliga personer men inom onkologin görs dessa studier på 

patienter som inte har nytta av standardbehandling. Enligt Molin & Magnusson (2001) är det 

mindre än fyra procent av de patienter som deltar i en fas I-prövning som erhåller någon form 

av objektiv respons. Det är därför viktigt att informera om att chansen till egen nytta är 

väldigt liten medan det däremot finns en stor risk för oönskade biverkningar.   

 

 

Fas II  

I en fas II-studie är syftet att bestämma responsfrekvens och toxicitet. Vid sena fas II-studier 

kan även jämförelse med standardbehandling ske och då kan även randomisering förkomma. I 

en fas II-studie är patientantalet fortfarande begränsat (Molin & Magnusson 2001).  

 

 

 



3 

 

Fas III 

En fas III-studie påbörjas endast om resultaten i fas II är så goda att fortsatta studier är 

motiverade. Syftet med en fas III-studie är att jämföra två eller flera behandlingsalternativ 

med standardbehandling. Om två behandlingsalternativ är likvärdiga vad gäller överlevnad 

och toxicitet kan livskvalitet eller kostnadseffektivitet bli avgörande variabler (Molin & 

Magnusson 2001). I fas III-studier randomiseras patienterna till respektive 

behandlingsalternativ.  

 

En randomisering innebär en i förväg uträknad slumpvis fördelning mellan de olika 

behandlingsalternativen och avsikten med randomiseringen är att undvika medveten eller 

omedveten påverkan (bias) när det gäller vilken behandlingsgrupp respektive patient hamnar 

i. Genom en randomiserad fördelning av patienterna försäkrar man sig om att 

patientgrupperna är jämförbara avseende kända riskfaktorer. I en randomiserad studie är det 

viktigt att förklara att alla patienter inte kommer att få samma behandling. Man måste vara 

tydlig med att det inte går att välja vilken behandling man önskar och att vi som personal inte 

har någon möjlighet att påverka vilket behandlingsalternativ patienten kommer att få. Det är 

också viktigt att förklara att anledningen till att studien görs är att man inte vet vilket 

behandlingsalternativ som är det bästa. Även placebo-studier kan förekomma samt att studier 

kan vara ”blindade” på olika nivåer det vill säga att varken patient eller personal vet vilken 

behandling patienten får. Det är då betydelsefullt att förklara innebörden av begreppen och 

anledningen till studieupplägget för patienter som överväger att delta. I den här fasen av en 

prövning ingår en betydligt större population än i fas I och fas II. I fas III-studier är multi-

center studier vanliga, det vill säga att studien pågår samtidigt på flera sjukhus och landsting 

för att på så sätt öka inklusionshastigheten (Molin & Magnusson, 2001). 

 

Fas IV 

Vid en fas IV- studie vill man jämföra redan etablerade behandlingar. Läkemedel som har 

visat sig effektiva kan i en fas IV- studie kombineras med annan medicinsk terapi, kirurgi 

eller strålbehandling. Det här är oftast väldigt stora studier med många deltagande (Molin & 

Magnusson, 2001).  

 

 

Informerat samtycke vid klinisk prövning 

Informerat samtycke är ett krav för alla patienter som ska ingå i en klinisk prövning. För att 

ett samtycke ska vara informerat krävs att prövaren ger relevant information på ett sådant sätt 

att patienten förstår och därefter själv kan fatta ett frivilligt och självständigt beslut om att 

delta eller avstå. Det är prövarens ansvar att försökspersonen blir informerad om allt som 

rimligtvis kan påverka beslutet om deltagande och det är också prövarens ansvar att 

kontrollera att försökspersonen verkligen har förstått (Friedman et al. 2010). Kravet på 

informerat samtycke i samband med medicinsk forskning tillkom i samband med 

rättegångarna i Nürnberg efter andra världskrigets slut. 

 

 

Regler och riktlinjer  

Regelverket kring det informerade samtycket baseras främst på Helsingforsdeklarationen som 

bland annat tar upp kraven på att informationen till försökspersoner eller patienter ska vara 

adekvat och lättförståelig så att den som tillfrågas om att delta i forskning själv kan fatta 

beslut och vara deltagande (Helsingforsdeklarationen punkt 25-32). Helsingforsdeklarationen 
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förskriver etiska regler för forskning på människor och framställdes av World Medical 

Association 1964. Ett flertal uppdateringar har sedan gjorts varav den senaste i oktober 2013.  

(Declaration of Helsinki, 2015)  

 

Områden som omfattas av informationen till forskningspersoner specificeras både i 

International Conferensce on Harmonisation- Good Clinical Practice (ICH-GCP) som är de 

internationella etiska och vetenskapliga riktlinjer som gäller för EU, USA och Japan samt det 

nationella regelverket (LVFS 2003:6). 

 

Enligt Helsingforsdeklarationen ska det informerade samtycket signeras och dateras av 

försökspersonen och av den läkare som genomfört samtyckesprocessen. Grunden är att 

läkaren genom sin signatur verifierar att försökspersonen fått tillräcklig information om 

prövningen och sin rätt att avstå från deltagande, samt att försökspersonen har förstått och gett 

sitt informerade samtycke till deltagande. Signering av samtycket kan inte delegeras till 

sjuksköterska däremot kan sjuksköterskan med fördel vara delaktig i informationen till 

försökspersonen (Läkemedelsverket, 2015).    

 

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (Lag 2003:460) ska följande 

information finnas med:  

• syftet med forskningen  

• de metoder som kommer att användas 

• de följder och risker som forskningen kan medföra 

• vem som är forskningshuvudman 

• att deltagande i forskningen är frivilligt 

• forskningspersonens rätt att när som helst avbryta sin medverkan 

 

Informationen ska enligt god forskningssed (codex, 2015) även innefatta: 

• potentiella intressekonflikter hos forskaren 

• hur data som insamlats i projektet bevaras så att inte obehöriga kan komma åt det 

• åtgärder som vidtagits för att kompensera om försökspersonens medverkan skulle resultera i 

obehag eller skada 

• vid randomiserade studier ska det informeras om förfarandet och varför det används samt att 

det finns en kontrollgrupp och information om behandling med placebo ingår 

• kontaktuppgifter  

 

De som tillfrågas om att delta i kliniska prövningar inom onkologin är alltid patienter det vill 

säga prövningarna görs aldrig på friska frivilliga försökspersoner. (Molin & Magnusson, 

2001).  Förfrågan om att delta i en klinisk prövning sammanfaller ofta för patienten med att 

relativt nyligen ha fått ett diagnosbesked eller information om återfall i sjukdomen. Det 

innebär att patienten får information om prognos, undersökningar och behandlingar, samt 

därutöver omfattande information relaterad till den kliniska prövningen.( Hietanen et al., 

2007) 

 

 

Patienters rätt till information och delaktighet i vården 

Alla patienter har rätt till information och delaktighet avseende den egna vården och 

behandling. Både Hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) och Patientsäkerhetslagen (2010:659) 

beskriver sjukvårdens skyldighet att tillgodose patientens rätt till information och delaktighet.  

Den nya Patientlagen (2014:821) som gäller från januari 2015 vill ytterligare stärka och 
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tydliggöra patientens ställning samt främja patientens integritet, självbestämmande och 

delaktighet. Det finns också ett förtydligat krav på information (Patientlagen 3 kap). Att ha 

tillgång till rätt information och att förstå den givna informationen är en förutsättning för att 

kunna ha inflytande och vara delaktig i sin egen vård. Patientfokuserad hälso- och sjukvård 

innebär enligt Patientlagen att vården ska ges med respekt och lyhördhet inför den enskilda 

individens specifika behov, förväntningar och värderingar. I allmänhet befinner sig patienten i 

ett beroendeförhållande både på grund av oro och sjukdom men även i fråga om kunskap och 

möjlighet att påverka. Det är därför viktigt att genom individuellt anpassad information 

förmedla kunskap, förståelse och insikt om hälsotillstånd, diagnos och metoder för 

undersökning och behandling (Socialstyrelsen, Nationella indikationer för god vård 2009). 

 

Studier har visat att välinformerade patienter känner större tillfredsställelse och är bättre 

psykologiskt rustade inför sin sjukdom genom att ha en ökad kontroll av situationen, mindre 

oro och därmed ha en förbättrad livskvalitet. (Davies, Kinman, Thomas & Bailey 2008 

Mallinger, Griggs & Shields 2005). Gjorda studier visar också att en majoritet av patienterna 

önskar så mycket information som möjligt, såväl dåliga som goda nyheter och besked (Cox, 

Jenkins, Catt, Langridge & Fallowfield, 2006; Davies et al 2008). 

 

 

Forskningssjuksköterskans roll 

Det är prövaren som har ansvaret för studieinformationen och det informerade samtycket och 

vid kliniska läkemedelsprövningar är det alltid en läkare som är ansvarig prövare. 
 

Om prövaren delegerar delar av sina arbetsuppgifter till andra medarbetare på prövningsstället 

ska detta ske skriftligen och det ska tydligt framgå vilka arbetsuppgifter som omfattas och 

vem eller vilka som ska utföra dem enligt Läkemedelsverkets föreskrifter om kliniska 

läkemedelsprövningar på människor (LVFS 2011:19, 4 kap 4). Signering av samtycke kan i 

normalfallet inte delegeras till sjuksköterska däremot ingår information till patient i 

sjuksköterskans kompetensområde. Att informera patienten innefattar att anpassa 

informationen till tidpunkt, form och innehåll samt att förvissa sig om att patienten tagit till 

sig och förstått given information (Socialstyrelsen, Nationella indikationer för god vård 

2009). 
 
 

I arbetet med kliniska läkemedelsprövningar har forskningssjuksköterskan en viktig roll när 

det gäller att informera patienter och anhöriga, administrera behandlingen, att observera och 

dokumentera biverkningar och koordinera så att protokollet följs (Molin & Magnusson, 

2001). Forskningssjuksköterskans roll beskrivs som ” mycket viktig med hänsyn till 

patientens omvårdnad i en klinisk prövning och för att resultatet från prövningen ska hålla 

god kvalitet” Molin & Magnusson (2001 s.61). Sjuksköterskan har också en viktig roll innan 

studien startar det vill säga i planeringsfasen. Hon eller han är ofta den som har kunskap om 

logistik och över vilka resurser som krävs, vilket är viktiga delar för studiens genomförbarhet 

(Molin & Magnusson 2001). 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Problemformulering 

Patienter som tillfrågas om att delta i en klinisk studie får både muntlig och skriftlig 

information om den kliniska studien. Det finns studier som visar på bristfällig förståelse av 

informationen hos de patienter som deltar i en klinisk studie. (Behrendt Götz, Roesler, Bertz, 

& Wünsch 2010; Hoffner et al. 2012) Att patienterna inte får den information de har rätt till 

innebär att det är tveksamt om de krav som tydligt formuleras i på Hälso-och sjukvårdslagen 

(1982:736), Patientlagen (2014:821) och Patientsäkerhetslagen (2010:659) uppfylls i 

tillräcklig stor utsträckning. Det belyser behovet av att individualisera informationen till 

patienten och ge möjlighet till återkoppling. Vilka möjligheter finns att förbättra 

informationen om kliniska prövningar till patienter och därmed minska andelen som anser att 

informationen varit bristfällig? 

 

SYFTE  

Syftet var att belysa patientens upplevelse och kunskap av informerat samtycke vid kliniska 

prövningar inom onkologin samt studera genomförda interventioner.  

 

 

METOD 

 

Då målet var att få en överblick över information och patienternas kunskap vid 

samtyckesprocessen samt publicerade interventionsstudier avseende processen för informerat 

samtycke valdes litteraturöversikt som metod. Enligt Forsberg & Wengström (2013) innebär 

en litteraturöversikt att systematiskt söka, kritiskt granska och därefter sammanställa 

litteraturen inom det valda ämnet. Forsberg & Wengström menar också att det i dag finns ett 

behov av att göra sammanställningar av existerande forskningsresultat då tillväxten av 

omvårdnadsforskning har ökat kraftigt den sista tiden. 

 

Urval  

Samtliga artiklar som granskades berörde vuxna människor, det vill säga 18 år och äldre. 

Artiklarna skulle handla om kliniska studier gjorda inom onkologin. Alla artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska eller svenska då det är de språk som författaren behärskar. Då 

mycket har hänt sista tiden gällande patientens rätt till medbestämmande och delaktighet 

gjordes en begränsning till artiklar publicerade de senaste 10 åren för att få så aktuella data 

som möjligt. Reviews (översiktsartiklar) uteslöts. 

 

Genomförande 

Sökningar gjordes i databaserna PubMed och Cinahl. PubMed är en version av Medline och 

är en databas som täcker medicin, omvårdnad och odontologi medan Cinahl täcker 

omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. Cinahl innehåller också tidsskrifter som inte 

finns i Medline (Forsberg & Wengström, 2013). De två databaserna valdes eftersom de 

innehåller artiklar inom omvårdnadsforskning. Sökorden som användes var Cancer, Clinical 

Trials, Informed consent, Research nurse, Patient understanding och Intervention study i olika 
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kombinationer. Samtliga artiklar hämtades från PubMed varav en del av dem även fanns i 

Cinahl. Sökning i Cinahl genererade inte till några ytterligare artiklar. En sökning gjordes 

också i PubMed med ordet cancer utbytt till MeSH-termen Neoplasm utan ytterligare resultat 

än tidigare. Ett par artiklar hittades även från referenslistan av lästa artiklar så kallad manuell 

sökning (Forsberg & Wengström, 2013).  För sökresultat se tabell I. 

 

Den första sökningen på cancer och informed consent gjordes den 3 mars 2014 och gav 500 

träffar. Antal träffar reducerades sedan med hjälp av ytterligare sökord. Den 11 december 

2014 gjordes ytterligare en sökning för att kontrollera om nya artiklar tillkommit. Den senaste 

sökningen står inom parentes. Några av artiklarna hittades vid flera olika sökningar.  

 

 

Tabell I Datasökning 

Databas och 

datum 

Sökord Antal träffar Granskade 

artiklar 

PubMed 

 2014-03-03 

(2014-12-11) 

Cancer AND 

informed 

consent AND 

Clinical trials 

 500 

(526) 

 

 Cancer AND 

informed 

consent AND 

Clinical trials 

AND 

Research nurse  

11 3 

 Cancer AND 

informed 

consent AND 

Clinical trials 

AND 

Patient 

understanding 

 47 

(52) 

9 

 Cancer AND 

informed 

consent AND 

Clinical trials 

AND 

Intervention 

study 

 29 

(36) 

2 
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Databearbetning 

Första gallringen baserades på artiklarnas titel och abstractet(sammanfattningen)  lästes sedan 

igenom. Därefter granskades de artiklar som hade ett abstract som föreföll svara mot syftet. 

Artiklarna lästes först igenom i sin helhet för att få en första överblick av innehållet. Därefter 

lästes artiklarna av författaren  flera gånger, granskades noggrant  för att kunna beskrivas i 

detalj. Enligt Forsberg  & Wengström, (2008)  bör följande tas med 

:  

 Undersökningens frågeställningar 

 Design, urval, bortfall, datainsamlingsmetoder 

 Resultat 

 Slutsatser 

 

De olika punkterna markerades i artiklarna. Därefter började bearbetning och analys för att 

kunna identifiera de centrala fynden i studiernas resultat. Stor vikt lades vid studiernas resultat 

avseende likheter och skillnader. I den här litteraturöversikten har både kvalitativa och 

kvantitativa studier analyserats. Resultatet presenteras sedan i löpande text och i en matris.  

 

Totalt inkluderades 14 artiklar. Tre av artiklarna hittades genom manuell sökning. Samtliga 

artiklar som inkluderades är redovisade och sammanställda i en matris (bilaga I). Utifrån SBU 

& SSF (1999) och Willman, Stoltz & Bahtsevanis (2006) bedömningsunderlag värderades 

och klassificerades artiklarna. (bilaga II). Kvalitén på artiklarna bedömdes som hög (I), medel 

(II) eller låg (III). Endast artiklar som bedömts ha kvalitetsgrad hög eller medel har 

inkluderats i resultatet.  

 
 

Forskningsetiska överväganden 

Det är av stor vikt att etiska överväganden beträffande urval och presentation av studien även 

görs vid litteraturstudier. Man bör tänka på att välja studier som har fått tillstånd från etisk 

kommitté eller där noggranna etiska överväganden har gjorts (Forsberg & Wengström 2013). 

Det här kan dock vara ett problem då det som läsare inte är helt lätt att få fram i artiklarna om 

etiska överväganden gjorts. Det var inte alla artiklar som var godkända av en etisk kommitté. 

Det är en styrka att artiklarna är granskade och godkända av en etisk kommitté, då det annars 

kan vara svårt för läsaren att göra en etisk bedömning. Samtliga artiklar och resultat som ingår 

i studien ska redovisa både de som stöder men även de som inte stöder forskarens hypotes. 

(Forsberg & Wengström 2013). Vid litteraturstudier finns alltid en viss risk för feltolkningar. 

Författaren till denna litteraturstudie har under arbetets gång försökt återge resultatet utan 

egna värderingar i sammanställningen av resultatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

RESULTAT 

 

Resultatet redovisas utifrån tre olika teman: patienternas kunskap och upplevda förståelse om 

vad de samtyckt till, interventioner som gjorts för att förbättra samtyckesprocessen och 

patienternas tillfredsställelse med given information. 

 

Patientens kunskap och upplevda förståelse om vad de samtyckt till 

Att patienternas kunskap om vad de samtyckt till generellt var låg visade Behrendt, et al. 

(2010) som har intervjuat tio patienter som alla tillfrågats om att delta i en randomiserad 

klinisk studie. Den skriftliga informationen lästes av ett fåtal patienter och de som läst den 

tyckte den var svår att förstå. De menade att endast ett fåtal av patienterna förstod och insåg 

att det fanns en exprementiell aspekt av studien. Randomisering var för ett flertal ett okänt 

begrepp. Däremot kunde de flesta förklara syftet med studien och vilka fördelar det finns med 

att delta. 

 

Bergenmar, Molin, Wilking & Brandberg (2008) och Bergenmar, Johansson, Wilking, 

Hatschek & Brandberg (2014) visade i stället i sina studier på en hög kunskap och en hög 

upplevd förståelse hos patienterna som tillfrågas om deltagande i en klinisk studie. Men det 

fanns också brister framför allt i kunskapen om eventuella risker och obehag.  

 

Att det är frivilligt att delta i en klinisk studie var nästan samtliga patienter helt på det klara 

med (Bergenmar et al. 2008; Behrendt et al. 2010). Bergenmar et al. (2008) skrev att de 

tillfrågade patienterna ansåg sig ha störst förståelse gällande frivilligheten med att delta i en 

klinisk studie, vilket också bekräftades av att patienterna även hade en hög kunskap inom det 

området. Sämst tyckte patienterna att de förstått informationen om eventuella risker och 

obehag av att delta i en klinisk studie, vilket även det bekräftades av kunskapsnivån inom 

samma område.  

 

Hietanen et al. (2007) menade att patienterna upplevelse av vad de förstått var större än den 

faktiska kunskapen 

 

Bergenmar, Johansson och Wilking (2010)  har i en studie undersökt om faktorer såsom till 

exempel kön, ålder, utbildning, civilstånd, tid för samtyckesprocessen och ytterligare 

informationskällor påverkade kunskapen och den upplevda förståelsen om vad patienterna 

samtyckt till. De kunde inte finna att någon av ovanstående faktorer påverkade patienternas 

kunskap. Däremot fanns en signifikant högre upplevd förståelse hos de patienter som fått en 

längre tid för informationsbesöket, mer än 30 minuter, än de som fått kortare informationstid. 

Även patienter som själv sökt ytterligare information till exempel på nätet hade en högre 

upplevd förståelse än de som inte erhållit någon annan än den obligatoriska informationen.  
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Hur patienterna informeras  

Att diskutera en dålig prognos är utan tvekan en svår uppgift. Jenkins et al. (2010) menade att 

läkaren vid samtyckesprocessen vid tidiga kliniska studier frekvent utelämnade att diskutera 

prognosen och missade därmed att försäkra sig om att patienten verkligen visste eller förstått 

att han/hon har en sämre prognos och alltså inte heller förstått syftet med en tidig studie. De 

skrev vidare att det kan vara stor en skillnad på vad läkaren säger och vad patenten har hört.  

De har därför gjort en studie för att utvärdera samtyckesprocessen från tre olika perspektiv.  

1. Vad läkaren faktiskt säger  

2. Vilka områden läkaren själv tycker att han informerat om 

3. Hur patienten själv tolkat och uppfattat informationen 

  

Studien visade ett mixat resultat. En del var väldigt tydliga med att informera om syftet med 

en tidig studie medan andra knappast alls förklarade syftet utan förklarade det som ett 

behandlingsalternativ. Men även om läkaren uttryckligen informerat om att en fas I-studie 

sannolikt inte ger några medicinska fördelar uttryckte många patienter en hoppfullhet av att 

delta i dessa tidiga kliniska studier. De intervjuade läkarna uppgav vid 50 procent av besöken 

att patientens prognos diskuterats. Av patienterna uppgav 12 procent att man diskuterat 

prognosen. Vid analys av det inspelade läkarbesöket diskuterades det i 20 procent av besöken. 

Ju tvetydigare läkaren uttryckte sig ju starkare var den optimistiska tolkningen hos patienten.  

 

Även Kass et al. (2008) har i deras studie spelat in läkarbesöket och samtyckesprocessen. De 

har sedan intervjuat läkare och patienter och därmed analyserat hur läkaren har informerat och 

vad läkaren sagt vid samtalet där patienten informerats och tillfrågats om ett deltagande i tidig 

klinisk studie och också vad patienten hört eller uppfattat av informationen. Nästan samtliga 

läkarna gav information om syftet med studien men de flesta nämnde det väldigt kortfattat. 

Trots att de flesta läkare berättade att syftet var att undersöka säkerheten och doseringen på 

läkemedlet var det endast 54 procent av patienterna som hade uppfattat syftet rätt.   

 

Att framförallt patienter som tillfrågas om fas I- eller fas II-studier tenderar att överskatta 

läkemedlet och behandlingens fördelar är ett välkänt begrepp så kallat ”therapeutic 

miconception” (Hietanen et al. 2007; Kass et al. 2008).  Kass et al. (2008) menade att 

patienter i tidiga prövningar har en övertro på kliniska studier, men även att personalen kan 

förmedla en övertro. Patienterna tenderade också till att tro att behandlingen skulle hjälpa dem 

själva fast de å andra sidan var väl medvetna om att den troligen har få fördelar för andra 

patienter som ingick i samma studie (Agrawal et al.2006; Kass 2008). 

 

 

Kunskap om andra alternativ 

Patienter som tillfrågats om en tidig klinisk studie var väl medvetna om andra alternativ som 

till exempel palliativ behandling (Agrawal et al.2006), men såg det sällan som ett alternativ de 

själva överväger. I en undersökning gjord av Agrawal et al.( 2006) var 84 procent av de 

tillfrågade patienterna medvetna om vilka alternativ de hade förutom att delta i en tidig klinisk 

studie, men endast tio procent såg det som ett alternativ att överväga. Patienter med gott 

allmäntillstånd (performance status) var mindre intresserad av palliativ vård än patienter med 

sämre allmäntillstånd. Däremot påverkade ålder, utbildning eller tidigare erfarenhet av cancer 

inte någon roll på hur man såg på alternativen.  
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Gjorda interventioner  

 

Ljudinspelningar och audiovisuella interventioner 

Studier har gjorts för att se om användning av ljudinspelningar eller audiovisuella hjälpmedel 

har kunnat förbättra kunskapen vid samtyckesprocessen hos de patienter som tillfrågats om att 

delta i en klinisk studie. Dessa interventioner har gett blandade resultat.  

 

Enligt Hutchson, Cowan, McMahon & Paul (2007) ökade generellt patienternas kunskap om 

vad de samtyckt till om de förutom den obligatoriska muntliga och skriftliga informationen 

även fick se en audiovisuell information i form av en 10 minuters lång video eller en DVD 

med information om kliniska studier med fokus på begreppet randomisering.   

 

I en studie gjord av Strevel, Newman, Pond, MacLean & Siu, (2007) randomiserades 

patienter som tillfrågades om att delta i en fas I-studie mellan att få se en undervisande DVD 

med inriktning på tidiga fas I- studier eller att få se en DVD med allmän information om 

forskning. De patienter som såg en undervisande DVD uppvisade högre kunskaper än de som 

fick se den allmänna Dvd:n. Framförallt hade de bättre kunskaper om målet med en klinisk 

studie och de var mer medvetna om att läkemedel i en fas I-studie inte nödvändigtvis tidigare 

testats på människor. De läkare som gav information till patienterna om den kliniska fas I-

studien kunde däremot inte urskilja någon högre kunskap hos de patienter som fått se den 

undervisande Dvd:n.  

 

Även Kass et al. (2009) undersökte kunskapen hos patienter som tillfrågades om att delta i en 

tidig fas I eller II-studie. De jämförde patienter som fått se en kompletterande audiovisuell 

information från en DVD med patienter som fick en läsa en informationsbroshyr. Även deras 

studie visade att patienter som fick se en DVD hade en bättre kunskap och större förståelse 

framför allt om syftet med studien.   

 

Ovanstående resultatet stödjer inte Hoffner et al. (2012) som även de har undersökt om en 

audivisuell information i form av en 20 minuters lång video/DVD som komplement under 

samtyckesprocessen kunde öka kunskapen hos de tillfrågande patienterna. De fann däremot 

ingen signifikant skillnad hos de patienter som fick se en video/DVD jämfört med de som 

endast fick den obligatoriska muntliga och skriftliga informationen. Däremot ansåg många av 

patienterna som sett video/DVD att de var bättre förberedda inför fortsatt kontakt med 

läkare/sjuksköterska.    

 

Ett likvärdigt resultat fick även Hack et al.( 2007) och Bergenmar et al. (2014) som har 

studerat om en kompletterande information med ljudinspelning av det informerande 

läkarbesöket i samband med samtyckesprocessen kunde förbättra kunskapen hos de patienter 

som tillfrågas om deltagande i en klinisk studie. Patienterna i interventionsgruppen fick efter 

läkarbesöket med sig ljudinspelningen hem för att kunna lyssna igen och få upprepad 

information. Inte heller i deras studier kunde man finna någon ökad kunskap hos de patienter 

som fick en ljudinspelning av läkarbesöket än de patienter som inte fick någon inspelning.  

 

 

Utbildning av personal 

Patienter som tillfrågas om deltagande i kliniska studier inom onkologin är vanligtvis i en 

psykologisk sårbar situation då det ofta nyligen fått en cancerdiagnos eller information om 

återfall i sin sjukdom. Patienterna kan behöva både känslomässigt stöd och samtidigt 

medicinsk information om prognos och behandling. Många patienter finner det svårt att 
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dessutom ta emot information och behöva ta ställning till medverkande i kliniska studier. 

(Hietanen et al. 2007).  Tidigare studier visar också att få läkare känner sig säkra och 

bekväma med att diskutera kliniska prövningar under dessa förhållanden (Jenkins, 

Fallowfield, Solis-Trapala, Langridge & Farewell, 2005).  

 

Det har därför gjorts studier om en kurs i kommunikation med inriktning på att informera om 

kliniska prövningar för onkologer och övrig personal som jobbar inom onkologin med studier 

kunde öka kvalitén på samtyckesprocessen och därmed kunde öka patienternas kunskap om 

kliniska studier (Jenkins et al. 2005; Hietanen et al. 2007). 

 

Den deltagande personalen i studien gjord av Jenkins et al. (2005) fick en två dagars kurs med 

förläsningar, diskussioner och interaktiva övningar. Skådespelare agerade patienter som fick 

information och förfrågan om att delta i en klinisk studie.  Dessa rollspel gjordes innan 

kursstart och efter kursen avslutats. Alla simulerade besök videofilmades och analyserades. 

”Patienterna” fick sedan svara på frågor vad de hade förstått av informationen.  

 

En annan kurs i kommunikation riktade in sig på den personal som skulle informera om en 

randomiserad studie till patienter med bröstcancer. En av de kliniker som informerade om 

studien fick delta i kursen (interventionsgruppen) medan andra kliniker inte fick delta och 

blev därmed en kontrollgrupp. Kursen pågick under två halvdagar och innehöll teori om 

kommunikation vid samtyckesprocessen och avslutades med rollspel. Tre månader efter 

kursen fick patienter som informerats av personal som ingick i studien (både 

interventionsgruppen och kontrollgruppen) svara på enkäter med frågor vad de förstått av 

informationen. Ingen av dessa två studier kunde visa någon ökad kunskap hos patienterna 

alternativt skådespelarna. Jenkins et al.(2005) beskrev dock att personalen efter genomgången 

kurs oftare försäkrade sig om att patienten verkligen förstått den givna informationen. Vid 

analys av videoinspelningen syntes också en signifikant ökning med tydlighet hos personalen 

efter genomgången kurs då det gällde informationen om randomisering samt eventuella risker 

och biverkningar. 

 

Patienternas tillfredsställelse av informationen 

En komplettering med en ljudupptagning, eller audiovisuell information vid 

samtyckesprocessen föreföll vara till god hjälp för att öka patientens tillfredsställelse av 

informationen. Trots att varken Hack et al. (2007), Hoffner et al. (2012) eller Bergenmar et al. 

(2014) kunde se någon ökning på kunskapsnivån hos de patienter som förutom den muntliga 

och skriftliga informationen även fick en ljudinspelning eller en DVD som komplement 

rapporterade de ändå en ökning av patienternas tillfredsställelse av informationen. Även Kass 

et al. (2006) och Hutchison et al. (2007) som rapporterat om en ökning av kunskapen beskrev 

även en ökning av tillfredsställelse hos de patienter som fått kompletterande information. 

Hutchison et al. (2007) menade även att en komplettering med ljudinspelning minskade 

patientens oro inför start av behandling.  

 

Patienter som fått en ljudinspelning (Bergemnar et al. 2014) eller en video (Hoffner et al. 

2012) att ta med hem har också uppgett att det har varit en god hjälp för att kunna förklara 

och diskutera den kliniska studien de tillfrågats att delta i med anhöriga. 

 

Hietanen et al. (2006) rapporterade i sin studie där personal som informerar om kliniska 

studier fick gå en kurs i kommunikation att patienter som tillfrågades på kliniken generellt var 

tillfredsställda med informationen, men med en signifikant högre grad av tillfredsställelse hos 
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de patienter som informerades av de läkare som deltagit i kursen. Även den personal som 

deltog i studien ansåg att kursen varit användbar för fortsatta arbetet på kliniken. Det styrks 

också av Jenkins et al. (2005) som studerat hur utbildning för personalen kan förbättra 

samtyckesprocessen. Samtliga av de deltagande ansåg kursen lärorik och nyttig för att 

förbättra informationen till patienter. Tiden för samtyckesprocessen var en viktig faktor som 

påverkade patientens tillfredsställelse med informationen enligt Behrendt et al. (2010).  

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Tidigare studier samt författarens egen erfarenhet som forskningssjuksköterska på en 

onkologisk klinik visar att patienter som tillfrågas och fått information om att delta i kliniska 

studier ibland visar brist på kunskaper om vad ett deltagande innebär. Den lägsta kunskapen 

rapporterades gällande risker och obehag med att delta i en klinisk studie och högsta 

kunskapen har patienten om frivilligheten med ett deltagande (Bergenmar et al. 2014) Syftet 

med denna studie var att belysa patientens upplevelse och kunskap av informerat samtycke 

vid kliniska prövningar inom onkologin samt studera genomförda interventioner.  Då 

författaren ville skapa en uppfattning om befintlig forskning inom ämnet ansågs en 

litteraturöversikt vara den bästa metoden. Forsberg & Engström (2013) menar att 

litteraturöversikt är en bra metod om man vill belysa forskningen inom ett område. Vid en 

första sökning såg det ut som det fanns mycket data publicerad inom området.  Många artiklar 

och undersökningar har gjorts för att utvärdera patientens kunskaper inom kliniska 

prövningar. Färre studier handlade om interventioner och hur man kan förbättra 

samtyckesprocessen vid kliniska studier för att öka kunskapen och tillfredsställelsen hos 

patienten. Ett antal av de lästa artiklarna handlade om hur man ska kunna öka inklusionen i 

kliniska studier. Ett par av dessa artiklar har inkluderats men endast de resultat som handlar 

om kunskap och förståelse har använts eftersom syftet inte var att undersöka inklusionen Att 

hitta studier som handlar om forskningssjuksköterskans roll förfaller vara svårt då det är 

prövaren, vilket i läkemedelsstudier alltid är en läkare, som har ansvaret för 

samtyckesprocessen.  

 

Samtliga artiklar har varit skrivna på engelska och lexikon har därför använts ibland för att 

försöka få en så rättvis tolkning som möjligt. Att författaren har skrivit själv har varit en 

svaghet då det inte funnits tillfälle för diskussioner och möjlighet att jämföra resultatet och 

tolkning av lästa artiklar. Inkluderade artiklar har analyserats och klassificerats med hjälp av 

bedömningsmaterial modifierad av SBU & SSF (1999) och Willman, Stoltz & Bahtsevanis 

(2006). Bedömningskriterierna är relativt svårtolkade och författaren har själv inte så stor 

erfarenhet av att göra dessa bedömningar, det finns därför en en viss risk för feltolkningar.  

 

  

Urval 

Endast artiklar som handlar om information och/eller samtyckesprocessen vid onkologiska 

kliniska studier har använts. Artiklar som handlar om kliniska studier gällande övriga 

diagnoser har därför exkluderats. Vid en större studie bör man titta även på studier som har 

utvärderats vid andra diagnoser då det kanske finns bra studier som även kan överföras till 

onkologin. Eftersom samtyckesprocessen och patienternas rätt till delaktighet i vården har 

stärkts de senaste åren har urvalet av artiklar begränsats till de senaste 10 åren för att få en så 

aktuellt status som möjlligt.   
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Upprepade sökningar gjordes i databaserna PubMed och Cinahl. Samtliga artiklar av de som 

hittades i Cinahl fanns även i PubMed, därför redovisas enbart sökningar gjorda i PubMed i 

tabell I. De första sökord som användes var Cancer och Clinical Trial. Då de flesta av de 

artiklar handlade om resultatet av olika kliniska studier som gjorts begränsades sökningen 

med Research nurse, Patient understanding och Intervention study. Vissa av artiklarna fick 

man upp vid flera olika sökningar. Ordet cancer byttes även ut mot MeSH-termen neoplasm 

utan skillnad på resultatet. Tre av de granskade artiklarna framkom genom att läsa 

referenslistan på andra artiklar.  

 

De artiklar som använts vid resultatet var samtliga skrivna av författare från Europa och 

Nordamerika. Tre av artiklarna var skrivna av svenska författare och en artikel av författare 

från Finland. Nordamerika och Europa förfaller arbeta på ungefär på samma sätt och samtliga 

av dessa länder styrs av regler och lagar och resultatet kan därför överföras till svenska 

sjukhus.  

 

Resultatdiskussion 

De interventioner som gjorts med tillägg av ljudinspelning eller audiovisuell information har 

visat på ett blandat resultat. Hutchison el al. (2007), Strevel et al. (2007) och Kass et al. 

(2009) menar i sina studier att komplement med en audivisuell information kan öka patientens 

kunskap medan Hack et al.(2007), Hoffner et al. (2012) och Bergenmar et al.(2014) inte kan 

styrka att en ljudinspelning eller audiovisuell information ger någon ökad kunskap. Man har i 

gjorda undersökningar använt sig av olika sätt att mäta kunskap och förståelse, och det kan 

därför vara svårt att jämföra resultaten från olika studier. Hack et al. (2007) och Bergenmar et 

al. (2014) som i sina studier spelat in informationssamtalet på kassettband uppger också 

svårighet med att inkludera tillräckligt stort antal till dessa interventioner vilket gör att 

studierna är ganska små och inte har uppnått den planerade storleken på studien.  Svårigheten 

ligger i att det finns ett motstånd hos läkaren med att låta sig spelas in. Samtliga av dessa 

granskade studier visar ändå att patient själv känner sig mer tillfredsställd med informationen 

om de får en kompletterande ljudupptagning eller audiovisuell information. Det kan tolkas 

som att patienten vill ha och behöver mycket information och tid för att analysera 

informationen och därmed känner sig bättre informerad och mer tillfredsställd med 

samtyckesprocessen även om all information inte helt har förståtts. Även patienter som sökt 

använt sig av andra informationskällor kände en högre grad av upplevd förståelse.  

 

Om patienten ska få en bra och tydlig information krävs att läkaren har kunskaper och 

förmåga att kunna informera på ett sätt så att patienten förstår. Det innebär att utbildning och 

stöd inom kommunikation kan behövas för personal som informerar om kliniska studier. 

Jenkins at al. (2005) och Heitanen et al. (2007) visade dock i sina studier att patienterna inte 

visade någon högre grad av kunskap och förståelse för att de blev informerade av den 

personal som deltagit i deras kurser. Däremot ansåg samtliga av personalen som deltagit i 

utbildningen att det var informativt och tillfredsställande med dessa korta kurser i 

kommunikation och även användbart vid kontakt med studiepatienter. Vid analys visades 

också att personalen efter kursen varit tydligare i sin information och även noggrannare med 

att försäkra sig om att patienten har förstått den givna informationen. Att informera patienter 

om en cancerdiagnos eller ge ett besked om att sjukdomen kommit tillbaks eller inte svarat på 

behandling och samtidigt informera om en klinisk studie kräver förutom kunskaper i att 

informera en viss mognad och erfarenhet hos den informerade läkaren. Upprepade korta 

kurser inom kommunikation med möjlighet att diskutera och analysera detta svåra ämne 

borde därför vara både en rättighet och en skyldighet för personal som informerar om kliniska 
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studier. Här är det naturligtvis viktigt att äldre och erfaren personal stöttar de som är yngre 

och/eller inte har samma erfarenhet. 

 

Särskilt svårt och utmanande förfaller det vara att ge information om en fas I eller fas II-studie 

då det inte alltid finns någon annan behandling än ”best supportive care” eller bästa 

understödjande behandling att erbjuda. Där kommer begreppet ” therapeutic misconception” 

in det vill säga terapeutsk missuppfattning vilket innebär att patienten överskattar fördelarna 

med att ingå i en klinisk studie. Om det beror på att läkaren ger en otydlig information till 

patienten eller om patienten väljer att tolka informationen så är svårt att riktigt veta. Troligen 

är det en kombination av båda. Kass et al.(2008) skriver att läkaren ofta framför en övertro på 

den kliniska studien.  Agrawal et al.(2006) å sin sida skriver att patienten vet att en tidig 

klinisk studie troligen har få fördelar för patienter som grupp men väljer att tro att de kommer 

att vara fördelaktigt för de själva och deras sjukdom att delta i den kliniska studien. 

Ordspråket ”så länge det finns liv, finns det hopp” har länge varit känt och är väl använt. 

Kanske patienterna behöver tro och hopp för att orka med sin situation. Att inte få någon 

behandling alls kan för många kännas som att ge upp. Å andra sidan kan man också tänka att 

man som patient inte vill använda sin sista tid till att vistas på sjukhus för provtagning och 

behandling. Det är därför som det är så viktigt att ”rätt” patient inkluderas i tidiga studier.  

 

En viktig faktor är den tid patient får för sitt informationssamtal. Enligt Bergenmar et al. 

(2010) har patienter som fått en längre tid än 30 minuter för information en signifikant högre 

grad av upplevd förståelse än de som fått mindre tid. Bergenmar et al. (2008) skriver att 50 

procent av patienterna som ingick i deras studie uppger att informationssamtalet tog mellan 

15 och 30 minuter. Fjorton procent uppgav en kortare tid och 36 procent uppgav att de fick en 

längre tid för information.  Enligt god sed bör man dela upp informationstiden så att patienten 

efter han/hon fått information om den kliniska studien får god tid på sig att gå hem fundera 

och eventuellt diskutera med anhöriga och vänner och därefter ta ställning till beslutet om 

deltagande eller inte. Därefter ska patienten komma tillbaka till sjukhuset och återigen få ett 

samtal med sin läkare med tid för att ställa frågor och få svar. Med dagens pressade schema 

kan det målet vara svårt att uppnå. Det kan också finnas ett medicinskt önskemål att starta 

behandling inom snar framtid, vilket också kan försvåra för patienten att få tid för 

samtyckesprocessen och därmed större chans att verkligen förstå given information. Även 

Behrendt et al. (2010) skriver att patienterna önskar få god tid vid samtyckesproccessen.  

 

Att få möjlighet att diskutera med anhöriga och vänner innan beslut om att delta i en klinisk 

studie eller inte är en viktig faktor. För att kunna det krävs att patienten ska kunna förklara 

och själv berätta om den kliniska studien. Med den omfattande information som en klinisk 

studie kräver tillsammans med information om diagnos och behandling kan det vara svårt för 

patienten att redovisa informationen vidare. Det skriftliga samtycket måste enligt lagar och 

förordningar innehålla en mängd fakta, vilket gör att den kan både bli lång och svårläst. Enligt 

Behrendt et al. (2010) så är det därför ett fåtal av patienterna som verkligen läser den 

skriftliga informationen. Enligt Bergemnar et al.(2014)  och Hoffner et al. (2012) har 

patienterna därför haft stor nytta av ljudinspelning och DVD för att förmedla information till 

närstående.  

 

Forskningssjuksköterskans roll 

Som läkare får man inte delegera samtyckesprocessen till en forskningssjuksköterska eller 

annan personal som inte är läkare. Däremot kan, och till och med bör, 

forskningssjuksköterskan vara med under samtyckesprocessen. Som forskningssjuksköterska 

har man ofta kontakt med patienten från informationstillfället till dess att patienten tagit beslut 
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om att delta eller inte och kan därför vara ett bra stöd. Forskningssjuksköterskan har därmed 

en viktig roll i att följa upp informationen, förtydliga den och försöka ta reda på vad patienten 

har förstått och vad som verkar vara oklart. Det är naturligtvis viktigt att det är patienten själv 

som fattar beslut om deltagande eller inte. Förutom att forskningssjuksköterskan ska vara en 

resurs för patienten och främst vara inriktad på patientens behov ska hon även vara 

intresserad, påläst och kunnig om den kliniska studien. Forskningssjuksköterskan ska sedan 

när patienten väl har inkluderats i studien informera patienten om studiespecifika 

livskvalitetsmätningar, provtagningar och undersökningar och ha koll på att det görs på rätt 

sätt och inom rätt tid så att studien följer protokollet i möjligaste mån (Molin & Magnusson, 

2001). 

 

Slutsats 

Brister finns när det gäller samtyckesprocessen. Flera studier visar att alla patienter inte har 

tillräckligt goda kunskaper om vad de samtycker till när de deltar i en onkologisk klinisk 

studie. De känner sig inte heller tillfredsställda med informationen.  

 

En klar och tydlig information samt att informationen får ta tid är de mest avgörande 

faktorerna för att patienten ska få en bra kunskap och känna sig väl tillfredsställda med 

samtyckesprocessen. Tyvärr är tid en bristvara inom onkologin såväl som på övriga kliniker 

på sjukhusen i dag. Patienten måste också få tid att fundera över den givna informationen 

innan han/hon ska fatta ett beslut. Det är användbart med komplettrande material som till 

exempel ljudinspelning eller audiovisuell information (t.ex. DVD) för att patienten ska kunna 

berätta för anhöriga och på så sätt även diskutera med sina nära innan beslut tas.   

 

Personal som arbetar med information om kliniska studier inom onkologin kan behöva stöd 

inom kommunikation för att kunna ge en så bra och tydlig information som möjligt. 

Upprepade korta kurser i kommunikation med möjlighet att diskutera problem och svårigheter 

med att informera patienten kan ge ett bra resultat. Det är en stor skillnad att informera om 

tidig fas I och fas II- studier jämfört med att informera om fas III och fas IV-studier. 

Forskningssjuksköterskan har ett stort ansvar för att följa upp patienten och försöka ta reda på 

vad patienten har förstått och vad som behöver förtydligas eller upprepas.  

 

Fortsatt forskning 

Fortsatt forskning behövs för att kunna möta kravet på patientens rätt till medbestämmande 

och delaktighet. I dag har allt fler tillgång till dator och det vore spännande att se hur man 

skulle kunna möta upp behovet med hjälp av information på nätet. Patienten skulle då ha 

möjlighet att få snabbare svar på frågor än i dag då man måste vänta till läkarbesöket innan 

man kan ställa sina frågor och svaren skulle även finnas på pränt. Även vidare forskning för 

att undersöka om en ökad kontakt med forskningssjuksköterskan under samtyckesprocessen 

skulle kunna hjälpa patienten att få en bättre kunskap och känna större tillfredsställelse med 

informationen skulle vara värdefullt och intressant. Skulle till exempel daglig telefonkontakt 

kunna vara ett stöd för patienten under processen att besluta om ett deltagande i studie eller 

inte. 

 

Det skulle också vara intressant att studera de interventioner genomförts för andra 

diagnosgrupper för att på så sätt se om något av det vore överförbart till onkologin. 
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Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Agrewal, M. 

Grady,C, Fairclough, 

D,L. Metropol, N,J. 

Maynard, K 

Emanuel, E.J. 

2006 

USA 

Patients decision-

making process 

regarding 

participation in 

phase I oncology 

research 

Att bedöma patienternas 

kunskap hos de som 

tillfrågas om deltagande i 

en fas I-studie. Uppdelas 

i fyra underrubriker.  

1.  Patientens uppfattning 

av val och alternativ. 

 2. Patientens press för 

att delta i en studie. 

3. Patientens uppfattning 

av syfte och risker. 

4.Patientens bedömning 

av fördelar av att delta i 

en fas I studien.  

Frågeformulär till  

patienter som tackat ja till 

att delta i en fas I-studie, 

men ännu inte påbörjat 

behandling 

n=163  Patienterna var väl medvetna om övriga 

alternativ såsom hospice och palliativ vård, 

men ett fåtal av patienterna såg det som ett 

alternativ för dem själva. 

 

Endast nio % av patienterna uppgav att 

kände press från anhörig eller personal att 

delta. Däremot sa 75 % att de själva kände 

en press att delta för att deras tumör växte 

och prognosen blev sämre. De uppgav att 

de kände oro av att inte få någon 

behandling.  

 

Patienternas kunskap om syfte och risker 

var generellt låg. Viktigaste skälet till att 

delta i en fas I-studie var enligt 63 % av 

patienterna att ta död på cancern. Mindre 

än 10 % uppgav att det var för att få 

information om vilka doser läkemedlet ska 

ges.  

 

De flesta patienter i studien var väl 

medvetna om en klinisk fas I-studie inte 

gav fördelar för andra patienter, men 

uppgav att de deltog i studien då de själva 

förväntade sig en förbättring i sin sjukdom.  

 

P 

I 



 

 

Behrendt, C. 

 Götz, T.  

Roesler, C. 

Bertz, H.  

Wunsch, A 

2010 

Tyskland  

 

What do our 

patients 

understand about 

their trial 

participation? 

Assessing patients 

understanding of 

their informed 

consent 

consultation about 

randomized 

clinical trials 

Analysera patientens 

kunskap från den 

skriftliga och muntliga  

samtyckesprocessen vid 

kliniska studier 

 

Analysera patientens 

tillfredsställelse med 

informationen 

Patienter som hade blivit 

tillfrågade om att delta i  

en onkologisk eller 

hematologisk 

randomiserad  fas III-  

studie. 

  

Djupintervjuer gjordes 

som bandades och 

analyserades.  

n=10 (0) 

 

 

Intervjuerna visade en låg kunskapsnivå av 

klinska studier. Det var ett fåtal som 

förstod den experimentella aspekten av en 

randomiserad studie. Randomisering var 

ofta ett okänt begrepp. De flesta hade 

dåliga kunskaper om eventuella risker med 

att delta i en klinisk studie. De flesta kunde 

förklara studiens syfte och fördelar med att 

delta. Samtliga var medvetna om 

frivilligheten att ingå i en klinisk studie.  

 

Patienternas tillfredsställelse med 

informationen var blandad. Några var 

väldigt nöjda andra var missnöjda. Att 

samtyckesprocessen måste få ta tid  var en 

viktig faktor som påverkade 

tillfredsställelsen. 

K 

II 

Bergenmar, M. 

Molin, C.  

Wilking, N. 

Brandberg, Y 

2008 

Sweden 

Knowledge and 

understanding 

among cancer 

patients 

consenting to 

participate in 

clinical trials  

Undersöka om kraven på 

det informerade 

samtyckesprocessen 

uppfylls och om 

patienten förstått vad 

han/hon signerat.  

Alla patienter på en 

onkologklinik som 

signerade ett samtycke 

under ett år tillfrågades att 

delta i denna studie.  

Frågeformulär skickades 

till patienterna med frågor 

om vad de förstått av 

informationen. 

325 (43) 

  

Sämst kunskap hade patienterna om 

eventuella risker och obehag med att delta 

i en klinisk studie. Bäst kunskap hade 

patienterna om frivillighet med att delta. 

Majoriteten av patienterna  ansåg sig vara 

välinformerade.  

 

Patienterna tyckte själva att de hade högst 

förståelse om frivillighet och sämst 

förståelse om risker och obehag vilket 

stämde med mätning av kunskapen. 

P 1 



 

 

Bergenmar.M, 

Johansson. H, 

Wilking.N, 

2010 

Sverige 

Levels of 

knowledge and 

perceived 

understanding 

among 

participants in 

cancer clinical 

trials-factors 

related to the 

informed consent 

procedure 

För patienter som tackat 

ja till att delta i en klinisk 

studie undersöka om det 

finns ett samband mellan 

deras kunskap och 

fördefinierade kliniska 

faktorer (ålder, kön, 

diagnos tex) socio-

ekonomiska faktorer 

(utbildning, civilstånd) 

och faktorer relaterade 

till samtyckesprocessen 

(tex närvaro av anhörig, 

ytterligare 

informationskällor, tiden 

för informationsbesöket). 

 

Samt undersöka om det 

finns ett samband mellan 

patienters upplevda 

förståelse och 

ovanstående faktorer.  

Frågeformulär skickas hem 

till patienter som tackat ja 

till att delta i en studie. 

Frågorna handlar om del A 

den faktiska kunskapen 

och del B om patientens 

upplevda förståelse 

del A n=263 

(62) 

 

del B n= 268 

(57) 

 Ingen signifikant skillnad gällande 

kunskap. Inte heller skillnad i den 

upplevda förståelsen när det gäller kliniska 

faktorer eller socio-ekonomiska faktorer. 

Däremot klart högre värde vid den 

upplevda förståelsen hos patienter där 

informationsbesöket var längre än 30 

minuter. Även högre upplevd förståelse 

hos de patienter som använt andra 

informationskällor. 

p 

I 

Bergenmar, M, 

Johansson, H, 

Wilking, N, 

Hatschek, T, 

Brandberg, Y 

2014 

Sverige 

Audio-recorded 

information to 

patients 

considering 

participation in 

cancer clinical 

trials-a 

randomized study 

Undersöka kunskap och 

upplevd förståelse hos 

patienter som fått en 

ljudinspelning av 

samtyckesprocessen. 

Patienter som får 

information och tillfrågas 

att delta i en klinisk 

prövning får  läkarbesöket  

inspelat på band. 

Patienterna randomiseras 

därefter till att få med sig 

ljudinspelningen hem eller 

inte.  

n=130 (29) 

Patienter 

 

13 onkologer 

Ingen skillnad i kunskap och förståelse hos 

de patienter som fick ljud inspelningen 

jämfört med de som inte fick någon 

inspelning. Kunskapen var generellt hög 

bland de deltagande. Lägst kunskap 

gällande risker och obehag som 

studiedeltagande kan orsaka. Högre 

kunskap hos de patienter som accepterade 

ett deltagande i den kliniska studien än de 

som tackade nej 

 

Den upplevda förståelsen var generellt hög 

Ingen signifikant skillnad mellan de som 

fått en ljudinspelning versus de som inte 

fått någon..  

 

Fyrtiotre % har lyssnat på hela bandet. 

RTC 

II 

 



 

 

Tjugotvå % har inte lyssnat alls. Nitton 

patienter uppgav också att anhöriga lyssnat 

på inspelningen. De patienter som lyssnat 

på bandet ansåg själv att det var 

användbart för att öka kunskap och 

förståelse om kliniska studier.  

Hack, T.H.  Whelan, 

T. Olivotto, I.A.  

Weir, L. Bultz,B.D. 

Magwood, B. 

Ashbury, F.  

Brady, J 

2007 

Canada  

Standardized 

audiotape versus 

recorded 

consultation to 

enhance informed 

consent to a 

clinical trial in 

breast oncology 

Se om kunskapen och 

förståelsen hos patienter 

som vid 

samtyckesprocessen även 

fått sitt besök inspelat på 

kassettband är högre 

jämfört med   de som får 

en inspelning med 

standardiserad 

information. 

Nydiagnostiserade kvinnor 

med bröstcancer som 

tillfrågas att delta i en 

klinisk prövning. Deras 

informationsbesök hos 

läkareoch sjuksköterska 

spelas in på 

kassettband/CD.  De 

randomiseras sedan  

mellan att få det inspelade 

besöket,  en standardiserad 

ljudinspelning  eller båda 

inspelningarna.  

Efter ca en vecka efter 

läkarbesöket fick patienten 

fylla i frågeformulär.  

 

n=69 (0) 

Patienter  

 

 n=21 (0) 

onkologer  

 

 

 

 

Ingen signifikant skillnad i kunskap eller 

upplevd förståelse mellan  de tre olika 

grupperna. 

 

Patienterna själva fördrog de egna 

inspelade besöket mot den standardiserade 

inspelningen. 

RCT 

I 



 

 

Hietanen. P.S, 

 Aro. A.R, 

Holli. K.A, 

Schreck.M, Peura.A, 

Joensuu.H.T 

2007 

Finland 

A short 

communication 

course for 

physicians 

improves the 

quality of patient 

information in a 

clinical trial.    

 

Undersöka om en  kort 

kurs i kommunikation  

för onkologer och 

forskningssköterskor kan 

öka kvalliten på 

samtyckesprocessen och 

tillfredsställelsen för 

patienter som inkluderas 

i en randomiserad klinisk 

studie för behandling av 

bröstcancer 

Personalen som ingick i  

inventionsgruppen fick gå 

en kort kurs i 

kommunikation. 

Kontrollgruppen fick inte 

gå någon kurs.  Kursen 

innehöll teori och 

avslutades med roll-spel. 

Drygt tre månader efter 

kursen fick patienter som 

informerats av den 

deltagande personalen  

svara på ett frågeformulär 

där de fick utvärdera 

samtyckesprocessen  I del 

A skulle patienterna svara 

på frågor om  den kliniska 

studien de hade fått 

information om för på så 

sätt  mäta kunskapen.  Del 

B utvärderar hur patienten 

själv uppfattar  

informationen.  

n=320  (32) 

patienter 

n= 7 doktor 

 

ingen uppgift 

om antal övrig 

personal 

Ingen större skillnad bland patienterna 

gällande kunskap för studien förutom att 

patienter som informerades av de läkare 

som gått kursen var mer medvetna om 

syftet med  den klinisk studien.  

 

En högre grad av tillfredsställelse hos 

patienter fanns hos de som informerades av 

de läkare som deltagit i kursen än de som 

inte deltagit. 

 

Av personalen ansåg samtliga att  kursen 

varit väldigt användbar.  

K 

II 

 

Hoffner, B 

Bauer-Wu, S 

Hitchock-Bryan, S 

Powell, M 

Wolanski, A 

Joffe, S´ 

USA 

2012 

 

 

Entering a 

Clinical Trial: Is it 

right for you?: A 

randomized study 

of the clinical 

trials video and its 

impact on the 

informed consent 

process.  

Utvärdera om patientens 

kunskap och förståelse 

för den kliniska studien 

kan  förbättras med hjälp 

av en kompletterande 

video vid 

samtyckesprocessen. 

Patienter som tillfrågades 

att delta i en studie 

randomiserades till 

kontroll eller 

interventionsgruppen. De i 

interventionsgruppen fick 

förutom muntlig och 

skriftlig information också 

en 20 minuters video som 

på ett enkelt sätt 

informerade om kliniska 

prövningar. De i 

kontrollgruppen fick 

endast den obligatoriska 

muntliga och skriftliga 

informationen.  Inom en 

90 (18) Ingen signifikant skillnad mellan 

kontrollgruppen och interventionsgruppen 

när det gällde kunskapen av den kliniska 

prövningen 

 

När det gällde patientens egen uppfattning 

ansåg de flesta att det var givande att se 

videon. Många tyckte det var en viktig 

källa för information och 81 % tyckte de 

var bättre förberedda inför nästa 

läkarbesök efter att ha sett videon.  

Många har sett den tillsammans med familj 

och vänner och ansåg det var en stor hjälp. 

RCT 

I 

 



 

 

vecka skickades 

frågeformulär till samtliga 

deltagare.  

 

Därefter fick även 

patienter  i kontrollgruppen 

videon  hemskickat till sig 

så de hann titta  innan 

nästa läkarbesök. Efter det 

läkarbesöket fick samtliga 

patienter  ytterligare ett 

frågeformulär. 

Hutchison, C. 

Cowan, C. 

McMahon, T.  

Paul, J 

United Kingdom 

2007 

A randomised 

controlled study 

of an audiovisual 

patient 

information 

intervention on 

informed consent 

and recruitment to 

cancer trials 

Undersöka om en 

audiovisuell information 

vid samtyckesprocessen 

1.kan öka inklusionen till 

randomiserade studier  

2. undersöka om 

audiovisuell information 

kan öka patienternas 

kunskap om kliniska 

studier.  

3. undersöka patientens 

uppfattning om 

audiovisuell 

patientinformation 

Patienter som tillfrågades 

om deltagande till en 

klinisk studie tillfrågades 

om att delta i denna studie. 

Hälften av deltagarna 

randomiserades till att 

förutom muntlig och 

skriftlig information om 

deltagande i en klinsik 

studie även få en video 

eller DVD innehållande 

information om kliniska 

studier. Därefter fick 

patienterna fylla i 

frågeformulär vid första 

läkarbesöket samt vid 

andra läkarbesöket ca en 

vecka efter. 

 173 (15)  Ingen skillnad för de som valde att delta i 

en studie eller inte.  

 

Det var en signifikant skillnad på de båda 

gruppen gällande kunskaper om kliniska 

prövningar till fördel av 

interventionsgruppen 

 

Patienterna upplevde själva (93 %) att CD-

rom/DVD var ett bra komplement till den 

vanliga informationen 

RCT 

I 



 

 

Jenkins, V, 

Fallowfield, I, Solis-

Trapala, I, 

Langridge, C, 

Farewell, V 

2005 

UK 

Discussing 

randomized 

clinical trials of 

cancer therapy: 

valuation of a 

cancer research 

UK training 

programme 

Studera om en kurs i 

kommunikation med 

inriktning att informera 

om kliniska studier för 

läkare och sjuksköterskor 

som arbetar med studier 

inom onkologi kan öka 

kvalitén på 

samtyckesprocessen och 

därmed öka patienternas 

kunskap om vad de 

samtyckt till.  

Deltagande personalen 

gick en kurs under två 

dagar med förläsningar, 

diskussioner och 

interaktiva övningar. Innan 

och efter kursen agerade 

skådespelare patienter som 

informerades om en klinisk 

prövning av den 

deltagande personalen. 

Dessa simulerande besök 

videofilmades och 

analyserades. 

Efter varje filmat samtal 

fick skådespelaren 

”patienten” svara på ett 

frågeformulär vad de hade 

förstått av informationen. 

103 (2) Det fanns ingen evidens att ”patienternas” 

kunskap ökat efter kursen. Däremot kunde 

man vid analys av videoinspelningen se att 

läkaren varit tydligare med information om 

randomisering samt om eventuella risker 

för att delta i en klinisk studie.  

 

Samtliga av personalen som deltog i 

studien ansåg den vara användbar och 

nyttig för att förbättra samtyckesprocessen.  

K 

I 

Jenkins, V.  

Solis-Trapala, I. 

Landridge, C. 

 Catt, S.  

Talbot, D.C. 

Fallowfield, L.J 

2011 

UK 

 What oncologists 

believe they said 

and what patients 

believe they 

heard: An 

analysis of phase I 

trial discussions 

Utvärdera samtyckes-

processen från tre olika 

perspektiv. 

1 Vad läkaren faktiskt 

säger (bandinspelad och 

analyserad) 

 

2 Vilka områden läkaren 

själv anser han 

informerar om 

(frågeformulär) 

 

3 Hur patienten tolkat 

och förstått 

informationen (semi-

strukturerad intervju och 

frågeformulär) 

Ljudinspelning av 

informationsbesöket 

mellan läkare och patient 

som tillfrågas om 

deltagande i en fas I-

studie. Inspelningen 

analyserades och svarade 

på frågan: vad säger 

läkaren?. Frågeformulär 

gavs sedan till läkare och 

gav svar på frågan: Vilka 

områden anser läkaren 

själv att han/hon tar upp 

vid informationsbesöket.?  

  

Intervjuer med patienter 

för att få svar på frågan: 

Hur tolkar patienten 

samtalet och vad förstod 

han av den kliniska 

prövningen? 

n=52 (10)  

patienter 

n=17 

läkare 

Vad läkaren säger och vad patienten hör 

kan vara två olika saker. Ju tvetydigare 

läkaren är ju starkare är den optimistiska 

hållningen.  

 

 Det fanns två ämnesområden som både 

läkare och patient var eniga om att det 

diskuterats, vilket var  biverkningar och 

frivilligheten att delta i en klinisk studie.  

 

När det gällde patientens dåliga prognosen 

uppgav läkaren vid 50 % av besöken att 

det hade diskuterats. Men endast vid 12 % 

av besöken uppgav patienten att de 

diskuterats. Vid analysen av 

ljudinspelningen var prognosen nämnd i 20 

% av informationsbesöken.  

 



 

 

Kass.N. 

 Taylor H,  

Fogarty L, 

Sugarman, J, 

Goodman, S.N, 

Godwin-Landher A 

Carducci M, 

Hurwitz, H 

USA 

2008 

  Analysera hur läkaren 

informerar patient vid 

samtyckesprocessen om 

en tidig klinisk studie 

och hur patienten 

uppfattar informationen.  

Informationsbesöket 

gällande ev deltagande i en 

fas I eller fas II-studie 

mellan läkare och patient 

spelades in 

 

 Därefter fick patienterna 

inom en vecka (baseline) 

och efter fem veckor 

(follow-up)  svara på ett 

frågeformulär  

 

Var tredje deltagare 

tillfrågades även om en 

djupintervju.   

 

n=12 (1) 

onkologer  

n=84 (19) 

patienter  

 

n=44 follow 

up  

 

n=27 

intervjuer 

 

29 ljud- 

inspelningar  

Analyserades 

 

 

Nästan alla onkolger informerade om att 

syftet med en tidig studie var att mäta 

säkerheten eller doseringen och att det inte 

var säkert att läkemedlet skulle komma ut 

på marknaden. Några var väldigt tydliga 

med att förklara syftet, men de flesta 

nämnde det endast kortfattat. Ett fåtal 

läkare förklarade inte syftet alls utan 

presenterade den kliniska studien som en 

behandlings -möjlighet.  

 

Av patienterna förstod endast 54 procent 

syftet med en tidig klinisk prövning. Elva 

procent svarade att syftet var att bota deras 

cancer. 

Även flertalet av läkare framförde en 

övertro på behandlingen. 

 

Sextio procent av de som tackade ja till att 

delta i den kliniska studien förväntade sig 

själva långsiktiga fördelar att delta men 

endast 33 % trodde att den kliniska studien 

skulle ge fördelar åt andra  patienter 

P II 

Kass,N,E. 

Sugarrmen, J. 

Medley, A, M. 

Fogarty, L, A. 

Taylor, H,A. 

Daugherty, C, K. 

Emerson, M, R. 

Goodman, S,N. 

Hlubocky, F.J. 

Hurwitz, H, I. 

Carducci, M. 

Godwin-Landher,A 

2009 

USA 

An intervention to 

improve cancer 

patients 

understanding of 

early-phase 

clinical trials  

At t jämföra tillägg av 

dator-baserad 

information jämfört med 

en vanlig 

informationsbroschyr till 

patienter som tillfrågas 

om att delta i en tidig fas 

I eller fas II-studie.  

Patienter som tillfrågades 

om en fas I eller II – studie 

randomiserades till 

interventions- eller 

kontrollgrupp. 

Interventionsgruppen fick 

se en 20 min video om 

tidiga prövningar.  

Kontrollgruppen fick en 

broschyr. Videon tittades 

på innan mötet med 

läkaren. Video och 

broschyr beskriver och 

förklarar begreppet 

randomisering samt 

fördelar och nackdelar med 

288  (158) 

 

Interventionsgruppen var signifikant bättre 

på att förstå syftet med en tidig klinisk 

studie. De flesta i båda grupperna hade 

dock orealistiska förväntningar på den 

terapeutiska effekten av att delta i en 

studie.    

RCT 

II 



 

 

att delta i en klinisk 

prövning. Ger även förslag 

på frågor att ställa till 

läkaren. 

 

Efter läkarbesöket 

intervjuades patienterna 

antingen på plats eller per 

telefon inom en vecka efter 

läkarbesöket.   

(flervalsfrågor och ett fåtal 

öppna frågor.) 

 

Strevel, E.L, 

Newman, C,  

Pond, G.R, 

MacLean,M,  

Siu, L.L 

2007  

Canada 

The impact of an 

educational DVD 

on cancer patients 

considering 

participation in a 

phase I clinical 

trial 

Bedöma effekten av en 

pedagogisk DVD 

gällande kunskap och 

tillfredsställelse för 

patienter som tillfrågas 

om att delta i en klinisk 

fas I-studie. 

Patienter som fått frågan 

om att delta i en klinisk fas 

I-studie. De deltagande 

patienterna randomiseras 

mellan att få en 

pedagogisk DVD eller en 

placebo DVD. 

Pedagogiska Dvd:n 

innehöll information om 

mål med en tidig studie, 

utvecklingen av läkemedel, 

frekvensen av blodprover 

samt eventuella 

biverkningar och fördelar. 

Placebo Dvd:n innehöll 

ingen information som är 

relevant för en tidig klinisk 

studie utan allmän 

information om forskning.  

 

49 (5) 

8 läkare 
Patienter som fick en pedagogisk DVD 

hade en större kunskap om målet med en 

fas I-studie, de var mer medvetna om att 

läkemedlet testats på djur men inte 

nödvändigtvis på människa. De var  

mindre benägna att tro läkemedelt haft 

beprövat effekt på cancer hos människa. 

 

De patienter som sett den pedagogiska 

DVD ansåg i högre grad än de patienter 

som sett placebo DVDn att videon gett 

värdefull information. 

 

Däremot fann man ingen skillnad vad 

läkaren ansåg om patienternas kunskap i de 

olika grupperna.  

  

II 

RCT 



 

 

Patienten fick 

frågeformulär att fylla i 

efter båda läkarbesöken.  

Även läkaren som träffat 

patienten fick fylla i ett 

frågeformulär efter besöket 

hur hon/han uppfattat 

patientens kunskap om den 

kliniska studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OD 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 

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 välgenomförd 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/deltagre 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 välgenomförd 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. Avvsikten 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. 


