
 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTSJUKSKÖTERSKANS STÖD TILL PATIENT MED 

CANCERSJUKDOM 

-En litteraturöversikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompletterande kandidatprogrammet i omvårdnadsvetenskap,  

60 högskolepoäng  

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng 

Grundnivå 

Examensdatum: 2016-05-09 

Kurs: Ht14 

 

Författare:  Handledare: 

Anna-Maria Svensson  

 

Margareta Ramsjö 

 Examinator:  

 Jörgen Medin 



                      BILAGA I 

 

SAMMANFATTNING 

 

 

När en person får besked om cancersjukdom är oftast behovet av stöd och information 

stort. Många reagerar olika och en del hamnar i krissituation. Patienter kan ha olika behov 

beroende på socialt stöd. När diagnos ställs är oftast flera vårdgivare inblandade och det 

kan vara svårt som patient att ta till sig all information och ta sig fram i vården samtidigt 

som viktiga beslut ska fattas. På kliniker som utreder och behandlar patienter med 

cancersjukdom finns oftast en kontaktsjuksköterska i syfte att förbättra omvårdnaden och 

vara en fast vårdkontakt åt patient med cancersjukdom. 

  

Syftet var att belysa vilket stöd kontaktsjuksköterskan kan ge till patienter med 

cancersjukdom. 

 

Litteraturöversikt med totalt 15 artiklar låg till grund för resultatet. Artiklar av både 

kvalitativ ansats och kvantitativ metod har använts.  

 

Resultatet visade att kontaktsjuksköterskan kunde ge emotionellt stöd, informations stöd, 

individuellt anpassat stöd och samordningsstöd. Det var av stor betydelse för patienten att 

få emotionella och praktiska behov tillfredsställda redan tidigt i diagnosskedet och att 

kontaktsjuksköterskan kunde ge det stödet och på så sätt öka patientens delaktighet i 

vården. Genom att möta patientens individuella behov och ge det stöd de var i behov av 

kunde det öka känslan av delaktighet, välbefinnande och förbättra det psykiska välmåendet 

både i samband med cancerbeskedet och under behandlingen. 

Slutsatsen var att kontaktsjuksköterskan hade en viktig funktion för patienter i 

cancervården. 
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INLEDNING 

Ordet cancer väcker oro hos de flesta. När en person får besked om cancersjukdom innebär 

det ofta att personen hamnar i krissituation. Cancerbeskedet kan ge upphov till olika 

psykologiska reaktioner (Leal et al., 2014).  I en intervjuvstudie uttryckte en av deltagarna 

så här: 

I´ve just got to try and get on with it. I´m happy with life. Well I´m not happy, like, 

but I´ve got to get on with it haven`t I? Because it´s a cancer what they can´t cure 

anyway, isn´t it? Just hoping I get at least a couple of years out of it. (Baker et al., 

2014 s. 186) 

Att lämna besked om malign sjukdom ställer ofta höga krav på vårdgivaren och att 

vederbörande är lyhörd på personens reaktion samt att patienten involveras i beslut om 

behandling, erbjuder närstående att vara med i samtalet och kunna inge hopp.  

BAKGRUND 

Cancer 

Antalet cancerfall ökar i Sverige. Det finns flera förklaringar till att cancerfallen ökar. Dels 

blir befolkningen äldre, screening genomförs på många rutinmässigt och de diagnostiska 

metoderna har blivit bättre (Socialstyrelsen, 2011).  I Sverige registrerades det över 60000 

cancerfall på ett år (Cancerfonden, 2015). Av dessa cancerfall finns statistik på att 65 

procent blir botade medans många andra kan leva med cancer som kronisk sjukdom. 

Cancer är benämningen på cirka 200 olika cancerformer. De vanligaste cancerformerna i 

Sverige är prostatacancer, bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, hudcancer och 

lungcancer. Cancer delas in i godartade (benigna) och elakartade (maligna) tumörer. 

Godartade tumörer kan bli stora, men de brukar inte växa igenom andra vävnader och de 

kan inte sprida sig till andra organ i kroppen. En elakartad tumör (cancer) kan sprida sig till 

andra delar av kroppen. De maligna cancercellerna kan tränga sig in i andra vävnader och 

kan då komma i kontakt med små blodkärl och lymfkärl. Om cellerna från en elakartad 

tumör lossnar, kan de följa med blodet eller lymfan till andra ställen i kroppen och bilda 

nya tumörer, så kallade metastaser (dottertumörer) (Cancerfonden, 2015). 

Det finns olika sätt att behandla cancer. Fram till 1900-talet var kirurgi den huvudsakliga 

behandlingsformen. Därefter utvecklades olika röntgen och radiumstrålningsmetoder som 

sedan har lett fram till dagens olika behandlingsalternativ (Ringborg, Dalianis & 

Henriksson 2008).  Idag föreslås behandling beroende på vilken cancertyp det är, hur långt 

gången cancern är och allmäntillståndet hos patienten. Olika behandlingar som brukar 

föreslås är kirurgi, cytostatika, strålbehandling, hormonbehandling eller immunterapi.  De 

behandlingar som erbjuds brukar ta lång tid och det är mycket krävande för patienten att 

kämpa mot cancersjukdom. Ibland kan botande behandling inte erbjudas mot cancern och 

då inriktas behandlingen på att begränsa skadorna och lindra eventuell smärta och andra 

symptom (Cancerfonden, 2015).  

 

Att få ett cancerbesked och att leva med cancer kan innebära stora förändringar i patientens 

liv. Att ge ett cancerbesked till en patient är svårt eftersom mycket information ska ges i 

samband med själva beskedet. De flesta patienter vill ofta ha all information i samband 

med cancerbesked och förlitar sig på läkaren att ge den (Cox, Jenkins, Catt, Langridge & 

Fallowfield 2006). Ofta innebär cancerdiagnosen att patienten måste besöka vården flertal 
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gånger vilket kan innebära många möten med olika vårdgivare. Utredning, diagnos och 

behandling kräver samarbete mellan olika kliniker. Patienter kan uppleva det som svårt och 

komplicerat att fatta egna beslut om sin vård och behandling (Leal et al., 2014).  I en studie 

framkom det att många patienter kände sig oförberedda på cancerbeskedet och hamnade i 

chock. Studien visade att kommunikation var viktig för att underlätta den stress 

cancerbeskedet innebar (Salander, 2002). 

Krisreaktion 

Att få besked om en sjukdom kan utlösa en psykologisk kris med reaktioner som ångest 

och oro (Cullberg, 2006). Samtidigt som patienten får sitt diagnosbesked och förslag på 

behandling ska de försöka hantera den eventuella psykiska krisreaktion som det innebär att 

ha en allvarlig sjukdom. Ångest och oro i samband med cancersjukdom är faktorer som 

patienter behöver psykologiskt stöd med att bearbeta för att undvika återkommande ångest 

och oro i senare skede (Bidstrup et al., 2015).  

Enligt Cullberg kan krisreaktionen definieras i fyra faser. Varje fas präglas av 

känslomässiga reaktioner och de behov individen har i samband med en kris. Chockfasen 

kan vara från en kort stund till flera dygn. Försvarsmekanismer som förnekelse, 

avskärmning och projektion är vanligt under chockfasen. Personen kan fjärma sig från 

verkligheten och har svårt att ta in det som hänt och bearbeta det. Personen kan efteråt 

också ha svårt för att komma ihåg vilken information som erhållits eller vad som 

egentligen har hänt (Cullberg, 2006). En del personer beskriver cancerupplevelsen som 

overklig, det är bara att ta sig igenom den, de är med om vad som händer men på ett annat 

overkligt plan. De beskriver emotionell och kognitiv stress av beskedet och har svårt att 

själv ta till sig information (Leal et al., 2014). 

Reaktionsfasen brukar komma när chocken släppt, då personen känner sig trygg och börjar 

förstå och bearbeta sjukdomens innebörd. Denna fas kan pågå flera veckor. Då får 

personen tillgång till sina känslor, de olika försvaren släpper och personen börjar bearbeta 

vad som hänt. Psyket är utrustat med inbyggda försvarsmekanismer som skyddar oss från 

att behöva möta allt det svåra på en gång. Försvaret i reaktionsfasen kan innebära 

förnekelse och att tankar och känslor som är förknippade med en viss händelse trängs 

undan (Cullberg, 2006). Ofta behöver cancerpatienten under denna fas genomgå olika 

utredningar och behandlingar. Studier visar att patienter reagerar väldigt olika och behöver 

olika lång tid på sig att bearbeta sin diagnos. En del patienter ser sjukdom som en del av 

livet och anpassar sig till den och andra patienter behöver längre tid att acceptera 

sjukdomen och hantera den förändring som sker i och med sjukdom (Baker et al., 2014).  

I bearbetningsfasen har det akuta skedet lämnats. Denna fas varar alltifrån några månader 

upp till ett år. Under bearbetningsfasen bearbetas det som inträffat och kan så småningom 

acceptera det som hänt och gå vidare. Personer har i denna fas större behov av samtal och 

bearbetning. I nyorienteringsfasen har personen accepterat det som har hänt och kan leva 

med den nya situationen. Fasen har ingen avslutning (Cullberg, 2006). Många patienter 

upplever konstant osäkerhet och rädsla vid cancersjukdom. En del finner ny mening med 

livet och andra patienter kämpar med att finna hopp och mening med cancersjukdomen 

(Leal et al., 2014). 
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Omvårdnadens betydelse 

Enligt International Council of Nurses (ICN) har sjuksköterskan fyra grundläggande 

ansvarsområden: att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 

Omvårdnaden bör utgå från en humanistisk grundsyn med ett existentiellt filosofiskt 

synsätt där människan ses som aktiv och skapande och som en del i ett sammanhang. 

Sjuksköterskans mål för omvårdnaden är att personen som vårdas ska vara självständig och 

oberoende, så långt det är möjligt, och uppleva hälsa (Svensk Sjuksköterskeförening, SSF 

2015). 

Personcentrerad vård innebär enligt svensk sjuksköterskeförening att respektera och 

bekräfta personens upplevelse och tolkning av ohälsa och sjukdom. En personcentrerad 

vård innebär också att personens unika perspektiv ges samma erkännande som det 

professionella perspektivet (SSF, 2010). För sjuksköterskan innebär den personcentrerade 

omvårdnaden att se människan bakom sjukdomen. Det krävs god kunskap om personen 

och dennes behov, synsätt, intressen, vanor, prioriteringar, roller och andra för personen 

betydelsefulla saker. Det krävs att sjuksköterskan kan stötta personen i rollen den vill 

behålla trots ohälsa eller sjukdom och att inte aktivt bidra till att skapa en patientroll 

(Edvardsson, 2010). I studie där undersökning gjorts på vad som är viktigt för patienterna i 

den personcentrerade vården  visade resultatet att de vill bli respekterade, få ärlig 

information, vara delaktiga i beslut om sjukdomen och ha en förtroendebyggd relation med 

sjuksköterskan (Kvåle & Bondevik, 2008).  

Personcentrerad omvårdnad grundad på evidens betyder att sjuksköterskan med sin 

evidensbaserade kunskap analyserar den specifika omvårdnadssituationen och tillsammans 

med patienten, utifrån de resurser patienten har, väljer de åtgärder inom omvårdnad som 

passar patienten bäst (Edvardsson, 2010). När sjuksköterskan utgår från personcentrerad 

vård i sin relation till patienten och kommunicerar utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt upplevs de av patient som positivt och har en lugnande effekt (Mc Cabe, 

2004). Den personcentrerade vården har liknelser med Travelbees omvårdnadsteori som 

utgår från patienten,bygger upp en relation i mötet och inte utgår från sjukdom och diagnos 

utan från personen. 

Kontaktsjuksköterskans roll 

Enligt patientlagen (SFS, 2014:821) finns i Sverige en lagstadgad rätt till fast vårdkontakt 

sedan 2010. Enligt socialstyrelsen och den nationella cancerstrategin (SOU 2009:11) ska 

alla cancerpatienter som vill erbjudas en fast vårdkontakt på den klinik där diagnos ställts. 

Syftet är att förbättra omvårdnaden för cancerpatienten. I Sverige kallas den vårdkontakten 

för kontaktsjuksköterska (Cancercentrum, u.å). 

Regionalt Cancercentrum startade 2011 tillsammans med Sveriges kommuner och 

landsting ett utvecklingsarbete som verkade för att öka antalet kontaktsjuksköterskor i 

vården med målet att alla patienter med cancerdiagnos ska få tillgång till en fast 

vårdkontakt. Enligt Regionalt Cancercentrum är kontaktsjuksköterskans huvuduppgift att 

vara samordnare under vårdtiden, från besked om misstanke att det är cancer till 

behandlingens slut. Målet är att de som drabbats av cancersjukdom ska få en namngiven 

sjuksköterska som ska vara tillgänglig för patienten om den behöver (Cancercentrum u.å). 

Tidigare studier har påvisat behov av evidensbaserade riktlinjer för att ge patienter samma 

möjlighet till psykosocial vård inom cancervården. Den psykosociala vården definieras 

som vård där personens känslomässiga, psykologiska och sociala behov ska tillfredsställas 

(Turnbull McDonald et al., 2012). Patienter upplever att det är viktigt med kontinuitet och 

tillgänglighet i samband med cancersjukdom samt att en relation som byggts upp mellan 
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vårdgivare och patient kan stärka patientens förmåga att hantera sjukdomen (Browall et al., 

2013; Pedersen, Koktved & Nielsen, 2013). 

Stöd 

Generellt för cancerpatienter kan det psykosociala stödet vara avgörande för hur de klarar 

av att hantera sjukdomen. I en studie om bröstcancerpatienter rapporterade 53 procent 

uteblivet eller avsaknad av stöd från diagnosbesked till avslutad behandling (Von 

Heymann-Horan et al., 2012). En annan studie där deltagarna hade hematologisk 

cancersjukdom visade att 51 procent rapporterade avsaknad av stöd (Boyes et al., 2015).  

En studie visar att stöd från närstående kan hjälpa till att öka patienters livskvalitet under 

cancerbehandling. Det är viktigt närstående känner sig delaktiga och att de får information 

så de kan vara med och ge stöd under behandlingen (Salonen, Rantanen, Kellokumpo-

Lehtinen, Huhtala & Kaunonen, 2014).  I studie där undersökning gjorts på närståendes 

erfarenheter av stöd i samband med lungcancerbehandling framkom att de lever med en 

osäkerhet för framtiden och upplevde stark emotionell stress (Mosher, Jaynes, Hanna & 

Ostroff , 2013). Patienter ansåg att delaktighet och ansvar i teamet kring dem var en viktig 

faktor för att de skulle känna sig trygga i sina beslut om behandling (Browall et al., 2013). 

Vanliga psykosociala problem hos cancerpatienter har visat sig vara ångest och depression 

Studier visar att det finns en ökad risk för depression första året efter cancerdiagnos 

(Dalton et al., 2009). Tidigare studier där undersökning gjorts genom att titta efter risk för 

depression på grund av avsaknad av stöd visar att det finns en högre risk för depression för 

dem som saknar information och stöd mellan vårdgivare (Heckel et al., 2015). Även 

förståelse för patientens egen upplevelse av cancersjukdom visar sig oerhört viktigt för att 

kunna ge relevant stöd och vägledning vid cancerdiagnos (Leal et al., 2014). 

Information 

Det finns flera lagar som lyfter fram patientens rätt till individuellt anpassad information.  I 

Hälso och sjukvårdslagen står det att målet är god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Patienten ska få individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och 

om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns (SFS, 1982:763).  

I undersökning där patientupplevelse vid cancer undersökts framkom att i samband med 

cancerbesked då mycket information oftast ges var det svårt för patienten att komma på rätt 

frågor att ställa. Patienter upplevde stort behov av information, psykosocialt stöd och hjälp 

med att nå fram till olika vårdgivare (Leal et al., 2014). Patienter både vill veta samtidigt 

som de inte vill veta allt om cancersjukdomen. Det kan vara svårt vid läkarbesöket att ge 

information som patienten vill ha och samtidigt avväga om det är lagom med information 

för tillfället (Furber, Bonas, Murtagh & Thomas, 2015). 

I patientlagen har patientens inflytande över sin vård och behandling stärkts jämfört med 

tidigare lagar. Lagen säger att vård och behandling så långt det är möjligt ska planeras och 

genomföras tillsammans med patienten. Vårdpersonal ska lyssna på patientens önskemål 

och så mycket som möjligt respektera dem. Om patienten själv är för sjuk för att kunna ta 

emot informationen ska den ges till patientens närstående (SFS, 2014:821). En studie visar 

att de flesta patienter, 39 procent, vill dela ansvaret i sina beslut tillsammans med läkare. 

Tjugofyra procent ville vara med och uttrycka sin egen åsikt men lämna över slutligt 

ansvar för beslut till läkare. Femton procent ville överlämna hela det beslutande ansvaret åt 

läkare (Cox et al., 2006).   
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I studie där undersökning genomförts på hur information ges och uppfattas av patienter 

finner de en utmaning i att ge individuell information. Oftast ges mycket information i 

samband med cancerdiagnos och behandling som enligt en del patienter tas emot som 

generell information. Patienter läser gärna information som ges men tar inte till sig den 

förrän den har anpassats till dem (Pedersen et al., 2013). När information ges är den ofta 

inriktad på mycket medicinsk information som patient kan ha svårt att ta till sig (Thorne et 

al., 2013)  

Sjuksköterskor som fått riktad utbildning i kommunikation för cancerpatienter samt 

strukturerade verktyg att använda sig av har lättare att fånga upp patienter i behov av stöd. 

Genom att ställa enkla följdfrågor i samtalen har de kommit närmare patienterna och 

patienterna har fått ökat förtroende för sjuksköterskan och dennes kunskapsområde 

(Stadelmeier, Duguey-Cachet, Saada & Quintard, 2014).  I en annan studie visade 

resultatet att förmågan att kommunicera rätt med patienter är nog så viktigt men än mer 

viktigt för patienterna är att vårdgivarna fanns tillgängliga och hade rätt kunskap att 

bemöta dem i de tillstånd de befann sig i (Salander, 2002). 

Omvårdnadsteori 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori handlar om interaktionen, relationen, mellan 

sjuksköterska och patient. Travelbee beskriver relationsprocessen i tre olika faser, den 

första är relationen som skapas när sjuksköterska och patient möts och lär känna varandra. 

Den andra fasen är när identiteten växer fram och den tredje är att sjuksköterskan känner 

empati och förståelse för patienten. Syftet i omvårdnaden är att hjälpa patienten hantera sin 

sjukdom, upplevelser och finna en mening i sina livserfarenheter (Travelbee, 2003). 

För att uppnå omvårdnadens syfte måste en mellanmänsklig relation etableras mellan 

sjuksköterskan och patienten. Ett av sjuksköterskans viktigaste redskap i relationen är 

kommunikation som är en förutsättning för att uppnå syftet med omvårdnaden. 

Kommunikationen handlar om att lära känna och förstå varandra. Det är en ömsesidig, 

ständigt pågående process där sjuksköterskan och patienten genom kommunikationen 

kommer närmare varandra (Travelbee, 2003). Studier visar att för att kunna ge målriktad 

information och kunna stärka patienten under sjukdomen krävs en god relation mellan 

sjuksköterska och patient (Pedersen et al., 2013).  

Enligt Travelbee växer identiteten fram i omvårdnadsrelationen och individen och 

personen blir synlig. Sjuksköterskan måste i sitt möte med patienten se hela människan och 

dennes fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov för att kunna planera 

omvårdnaden och vidta adekvata omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskans mål är att etablera 

en mellanmänsklig relation för att komma närmre patienten och förstå personen. Joyce 

Travelbees teori uppmuntrar sjuksköterskan att ta ett steg närmare patienter, att våga 

använda sig själv terapeutiskt i omvårdnaden. Att använda sig själv terapeutiskt kan vara 

att använda sin egen personlighet och egna erfarenheter medvetet i olika 

omvårdnadssituationer. Sjuksköterskan ska vara trygg i sig själv och våga använda sina 

egna erfarenheter i omvårdnaden. Sjuksköterskan bör hjälpa den sjuke att finna mening 

och hopp med livet (Travelbee, 2003).  

Problemformulering 

När en person drabbas av cancersjukdom är oftast behovet av information och stöd stort. 

En del hamnar i kris. När en patient utreds och diagnos ställs är oftast flera kliniker och 

vårdgivare inblandade. Det kan vara svårt som patient ta sig fram i vården och ta till sig all 

information samtidigt som personen ska fatta viktiga beslut om sig själv. På många sjukhus 

finns idag kontaktsjuksköterskor med särskild vidareutbildning inom onkologi. Att belysa 
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vilket stöd kontaktsjuksköterskor kan ge till patient i samband med cancersjukdom anser 

författaren kan ge värdefull information för den fortsatta cancervården. 

SYFTE 

Syftet var att belysa vilket stöd kontaktsjuksköterskor kan ge till patient i samband med 

cancersjukdom.  

METOD 

Arbetet baserades på en litteraturöversikt. Litteraturöversikt valdes för att få en samlad bild 

av vad som fanns dokumenterat om kontaktsjuksköterskans stöd till patient med 

cancersjukdom.  Litteraturöversikt innebär att söka, kritiskt granska och sammanställa 

artiklar som redan finns inom valt problemområde. Förutsättningar för litteraturöversikt är 

att det finns tillräckligt många studier av god kvalitet som kan ligga till grund för 

bedömningar och slutsatser (Forsberg & Wengström, 2013). 

Urval 

Artiklar som inkluderades i litteraturöversiktens resultat skulle svara på studiens syfte. De 

skulle vara orginalartiklar, skrivna på svenska eller engelska och vara granskade eller 

godkända av etisk kommitté, peer review (Polit & Beck, 2012).  

Artiklarna skulle fokusera på aktuell forskning och därför vara publicerade mellan 2005-

2015 (Forsberg & Wengström, 2013). 

De inkluderade artiklar berörde vilket stöd kontaktsjuksköterskan kunde ge till personer 

med cancersjukdom över 18 år.  

Datainsamling 

För att samla in artiklar inom valt ämne användes sökning i de rekommenderade 

elektroniska databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO. PubMed är en mer medicinsk 

inriktad databas, CINAHL är mest omvårdnadsinriktad och PsycINFO är inriktad på 

psykologi och beteendevetenskap (Forsberg & Wengström, 2013).  

En bred sökning gjordes för att se vilka artiklar som kunde vara lämpliga till aktuellt 

problemområde och syfte. Sökning genomfördes först på sökorden sjuksköterska cancer 

och patient. Dessa gav 6902 artikelträffar i PubMed, 2311 träffar i CINAHL och 1137 

träffar i PsycInfo. För att begränsa sökningar mot syftet och rikta in på stöd av 

kontaktsjuksköterska lades sökorden stöd och kontaktsjuksköterska till. 

I samband med databassökningen kontrollerades sökordens definitioner i databasens 

uppslagsverk, thesaurus, Medical Subject Headings, MESH i PubMed och Cinahlheadings 

i CINAHL (Forsberg & Wengström, 2013). Sökordet stöd resulterade i support, sökordet 

kontaktsjuksköterska resulterade i pivot nurse eller nurse practitioners.  

I den första sökningen på pivot nurse hittades endast 18 artiklar i CINAHL och 16 i 

PubMed. Sökning gjordes då istället på nurse practitioners där 12511 artiklar fanns i 

CINAHL och 7449 i PubMed. Några abstracts lästes och författaren fann att 

nursepractitioners var mera generellt använt och inte stämde överrens med funktionen 

kontaktsjuksköterska. I flera artiklar där specifik kontaktsjuksköterskefunktion angående 

stöd till cancerpatient beskrevs användes ordet nurse navigator. Författaren valde därmed 
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sökordet nurse navigator för fotsatta sökningar. Även sökordet patient lades till för att 

sökningen skulle relatera till patient.  

Artikelsökningar genomfördes sedan med sökorden nurse navigator, cancer, support och 

patient i alla tre databaserna. Boolesk söklogik användes genom att använda sökordet AND 

för att begränsa sökningarna till syftet. Databasen söker då efter både sökord A och B och 

rekommenderas att användas för att begränsa sökningarna (Forsberg & Wengström, 2013). 

Titlar lästes och sedan lästes abstracts igenom för att se om titlarna stämde med syftet på 

litteraturöversikten. Därefter valdes artiklar ut som stämde in på litteraturöversiktens syfte 

samt utifrån inklusionskriterierna (Forsberg & Wengström, 2013). En litteraturöversikt bör 

fokusera på aktuell forskning inom det valda sökområdet och därför begränsades 

sökningen till år 2005-2015 (Forsberg & Wengström, 2013). 

För att genomföra en litteraturöversikt krävs att det finns tillräckligt många artiklar av god 

kvalitet som sedan kan utgöra ett underlag för bedömning och slutsats (Forsberg & 

Wengström, 2013). Fyra av artiklarna hittades genom manuell sökning genom referenslista 

till andra utvalda artiklar (Forsberg & Wengström, 2013). 15 artiklar valdes slutligen ut 

och lästes i sin helhet och kvalitetsbedömdes enligt Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med 

kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 14 artiklar bedömdes som grad ett och 

en som grad två. Flera av artiklarna återfanns i de olika databaserna. Sökningarna 

redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Sökmatris över insamlade artiklar. 

Databas Sökord Begränsningar i 

sökningen 

Antal 

träffar  

Granskade 

abstrakt 

Granskade 

artiklar i 

fulltext 

Antal 

Inkluder

ade 

artiklar 

PubMed Nurse 

navigat

or 

AND 

Cancer   

AND 

Patient 

Peer Reviewed 

2005-2015 

Engelska 

 

20 11 7 7 

Cinahl Nurse 

navigat

or 

AND 

Peer Reviewed 

2005-2015 

Engelska 

54 18 12 

Flera 

artiklar 

återfanns i 

annan 

2 
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Cancer  

AND  

Patient 

 databas 

PsycInfo 

 

Nurse 

navigat

or 

AND 

Cancer  

AND  

Patient 

Peer Reviewed 

2005-2015 

Engelska 

16 10 8 

Flera 

artiklar 

återfanns i 

annan 

databas 

1 

PubMed Nurse 

navigat

or 

AND 

Cancer 

AND  

Support 

AND 

Patient 

Peer Reviewed 

2005-2015 

Engelska 

 

16 6 6 

Flera 

artiklar 

återfanns i 

annan 

databas 

1 

Cinahl Nurse 

navigat

or 

AND 

Cancer 

AND  

Support 

AND 

Patient 

Peer Reviewed 

2005-2015 

Engelska 

 

20 10 5 

Samtliga 

artiklar 

återfanns i 

annan 

databas 

0 
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Manuell 

sökning 

via titlar 

från 

andra 

artiklars 

referens-

listor 

 Peer Reviewed 

2005-2015 

Engelska 

 

4   4 

 

Dataanalys 

Författaren granskade artikelrubrikerna och markerade därefter artiklar som verkade 

stämma in på syftet. De markerade artiklarnas abstracts lästes. De artiklar som inte höll sig 

till syftet sållades bort. Artiklarna lästes sedan i sin helhet och översattes av författaren till 

svenska.  

För att kunna få en översikt av artikelmaterialet sattes de in i en matrismall, se bilaga 1. 

Syftet med matrisen var att underlätta för läsaren att bedöma och granska underlaget för 

litteraturöversikten. Analysarbetet vid litteraturöversikt innebär att dela upp materialet och 

sätta ihop det på ett nytt sätt (Forsberg & Wengström, 2013). Artiklarna granskades utifrån 

syftet och gemensamma återkommande faktorer i artiklarna markerades med 

färgmarkeringspenna och sammanställdes under olika rubriker. Individuellt stöd, 

emotionellt stöd, samordnings stöd och informations stöd var återkommande stödfaktorer 

som sedan analyserades vidare i resultatet. 

Forskningsetiska övervägande 

I en litteraturöversikt studeras tidigare dokumenterad kunskap inom valt område. Vid valet 

av artiklar är det viktigt att etiska överväganden har gjorts. När studier genomförs där 

människor deltar ska alltid en etisk granskning vara gjord (Polit & Beck, 2012).  

Ohederlighet och fusk får inte förekomma inom forskning. Det är viktigt att redovisa alla 

artiklar som ingår i litteraturöversikten oavsett om de stödjer forskarens resultat eller inte. 

Samtliga artiklar som har ingått i litteraturöversikten ska redovisas och sparas eller 

arkiveras i 10 år (Forsberg & Wengström 2013). 

I litteraturöversikten har artiklar använts som är etiskt granskade eller på annat sätt har fått 

tillstånd från etisk kommitté eller haft annat etiskt förhållningssätt. I de artiklar som är av 

kvalitativ ansats har deltagandet varit frivilligt.  

RESULTAT 

Vid genomgång av artiklar har författaren funnit att de flesta patienter upplevde 

kontaktsjuksköterskan som ett bra stöd i cancervården. Kontaktsjuksköterskan kunde bidra 

till individuellt anpassat stöd, emotionellt stöd, samordnings stöd och informations stöd 

vilket underlättade för patienter med cancersjukdom. Det framkom att patienter kunde ha 

olika behov av stöd beroende på socialt nätverk och egen kognitiv förmåga. Patienterna 

beskrev kontaktsjuksköterskans funktion som kunskap om sjukvårdssystemet, förståelse 

för det medicinska kring cancerbehandling och en som hade förmåga att visa empati, 

intresse för dem och tid att lyssna. 
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Emotionellt stöd 

Här beskrivs kontaktsjuksköterskans stödjande roll i form av samtal, att finnas tillgänglig 

och bekräfta patientens oro kring sjukdom. 

I flera artiklar framkom att det emotionella stödet upplevdes som en viktig del av 

kontaktsjuksköterskans stödjande funktion. Kontaktsjuksköterskan gav stödsamtal, 

lyssnade och fanns tillgänglig när patienter kände sig oroliga (Thygesen, Pedersen, 

Kragstrup, Wagner & Mogesen, 2011; Pedersen, Hack, McClement & Taylor-Brown, 

2014). Många upplevde att de fick stöd av kontaktsjuksköterskan att hantera tillvaron 

under cancerbehandling (Hryniuk, Simpson, McGowan &Carter, 2014). Patienter upplevde 

att kontaktsjuksköterskor var goda lyssnare som med sin erfarenhet ingav trygghet och 

lugn i situationen (Horner et al., 2012). 

Att finnas tillgänglig och tidigt i samband med cancerbeskedet identifiera vilket behov av 

stöd patienter hade, gav positiva effekter längre fram under behandlingen då patienter med 

stöd av kontaktsjuksköterskan kunde hantera sin sjukdom bättre emotionellt (King et al., 

2009; Horner et al., 2012). Patienter upplevde att de byggde upp ett ömsesidigt förtroende 

för kontaktsjuksköterskan genom att denna visade att kunskap fanns kring sjukdomen och 

behandling och att de kunde förlita sig på att få information och stöd (Thygesen et al., 

2011). Kontaktsjuksköterskan fanns tillgänglig som stöd när de skulle berätta för sina 

närstående om cancersjukdomen. Det kunde underlätta att ha en kontaktsjuksköterska som 

kunde förklara varför de skulle behöva ta hjälp av närstående med exempelvis barnomsorg 

eller vid samtal med arbetsgivare om sjukskrivning (Thygesen et al., 2011). 

Ett cancerbesked ger reaktioner som oro och ångest. Många obesvarade frågor kunde ge 

ökad grad av oro. Behov fanns att få bekräftelse kring oron om sjukdom (Pedersen et al., 

2014). Att ha en kontaktsjuksköterska som fanns tillgänglig att nå för att prata om sin oro 

och kunna dela bördan med, någon som hade tid att lyssna, framkom som en viktig 

stödåtgärd. Kontaktsjuksköterskan sågs av patienter som behaglig och lättare att prata med 

än läkare som ansågs mer auktoritär (Thygesen et al., 2011). 

Samtalsstöd kring oro för cancersjukdom och framtid var något patienterna önskade få 

hjälp med (Thygesen et al., 2011). Patienter som fick hjälp med emotionellt stöd fick färre 

depressiva symtom än dem som inte hade tillgång till kontaktsjuksköterska (Ludman et al., 

2015). Det emotionella stödet som kontaktsjuksköterskan kunde ge av att vara närvarande 

och tillgänglig för socialt stöd då patienter upplevde ensamhet var också högt skattat 

(Carroll et al., 2010; Hebert & Fillion, 2011). 

Där undersökning gjorts på patienters livskvalitet efter gynekologisk cancerkirurgi med 

och utan stöd av kontaktsjuksköterska framkom att de som haft stöd av 

kontaktsjuksköterska upplevde bättre livskvalitet, mindre känsla av osäkerhet och oro än 

de som inte haft samma stöd (McCorkle et al., 2009).  

Patienter utan kontaktsjuksköterska rapporterade att de saknade psykosocialt stöd från 

vården (Wagner et al., 2013). Många patienter kände att de saknade det emotionella stödet 

bland vårdgivare. De fick mycket praktisk information men det fanns ingen som kunde 

lyssna på dem och deras känslor efter cancerbeskedet. En del saknade även stödet till sina 

närstående, någon som kunde upprepa den information som de själva fått vid 

diagnosbeskedet. Många frågor dök upp när de hade kommit hem efter cancerbeskedet 

(Pedersen et al., 2014).  
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Reaktioner på avsaknad av stöd beskrevs i form av ångest, osäkerhet och frustration, de 

tappade kontrollen. Flera patienter beskrev att de saknade information kring nästa steg i 

behandlingen vilket gav upphov till många frågor och oro. De förstod inte varför de 

exempelvis fick hemskickat brev med besök till olika vårdgivare. De hade inte fått 

förklarat för sig vad som skulle hända efter cancerbeskedet. Hade de fått den informationen 

och förstått innebörden så hade de inte behövt oroa sig och gå omkring med obesvarade 

frågor (Pedersen et al., 2014). Avsaknad av emotionellt stöd visade sig i form av att 

patienter kände sig kraftlösa, sårbara och gjorde att de undvek att tänka på sjukdomen 

(Pedersen et al., 2014). 

Informations stöd 

Här beskrivs kontaktsjuksköterskans stöd i samband med information kring sjukdom, 

behandling och egenvård. 

Kontaktsjuksköterskan beskrevs som en trygg och lugn person som kunde hjälpa till att 

förtydliga och upprepa den givna informationen i samband med cancerbeskedet (Thygesen 

et al., 2012).  Praktiskt stöd i form av information ansågs som en viktig del i samband med 

cancerdiagnosen. Att samtidigt med diagnosbeskedet få mycket information om 

sjukdomen, behandling och prognos var för många patienter svårt att hantera. Alla hade 

inte förmågan att ta till sig den information som vårdgivaren gav. En kvinna som inte haft 

tillgång till stöd av kontaktsjuksköterska beskrev att hon först efter genomgången kirurgi 

förstod att hon dessutom hade metastaser vilket fördröjde läkningsprocess och 

efterföljande behandling. Hon hade inte tagit till sig informationen före kirurgin och 

därmed inte förstått vad det innebar (Pedersen et al., 2014).   

Patienter var mycket nöjda med att veta att det fanns en kontaktsjuksköterska som de 

kunde kontakta för information och få stöd i olika frågor under behandlingen av 

cancersjukdom (Hebert & Fillion, 2011; Horner et al., 2012). Kontaktsjuksköterskan 

arbetade proaktivt med information och följde upp de frågor som patienter hade kring 

sjukdom och behandling och hur den skulle kunna påverka framtiden för dem när det 

gällde eventuella biverkningar av behandling, deras familjesituation och arbete (Horner et 

al., 2012). Kontaktsjuksköterskan gav det stöd patienter ville ha i form av upprepad 

information och utbildning i egenvård inför behandling. Patienter kände sig trygga när de 

fått information i förväg och var förberedda på nästa steg i behandlingen (Wagner et al., 

2013; Hebert & Fillion, 2011;Thygesen et al., 2012). 

I samband med cancerbeskedet som var en chock i sig hade en del patienter svårt att veta 

vad de skulle fråga om. Allt eftersom de fick information om olika alternativ, tidsplan och 

annan praktisk information som de kunde förstå så kunde de själva bli mera aktiva och 

delaktiga i sin vård (Pedersen et al., 2014). Det uppskattades av patienterna att 

kontaktsjuksköterskan kunde förtydliga den information de fått i samband med läkarbesök 

och upprepa den för dem på ett för dem lätt förståeligt sätt (Thygesen et al., 2011). 

Patienter beskrev att de ville få information om sjukdom, behandlingsalternativ, läkemedel 

och behandlingsplan. Att få information om vad som kunde ske efter cancerdiagnosen 

kunde avlasta en del av oron som fanns inom dem. Att få känna att de hade viss kontroll, 

att veta vad som skulle hända den närmaste tiden gällande utredningar, läkarbesök och 

liknande kunde lugna deras oro (Hebert & Fillion, 2011). Flera patienter hade svårt att veta 

vad de skulle efterfråga för information och vem de skulle fråga. Kontaktsjuksköterskan 

var en person som kunde hjälpa dem med information om kommande behandling 

(Pedersen et al., 2014).  
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Tillräckligt med information efter cancerbeskedet om påföljande vård, behandlingsplan, 

eventuella komplikationer, vilka behandlingsval patienten hade samt inriktning på 

behandling saknades av ett flertal patienter som inte hade tillgång till 

kontaktsjuksköterskestöd (Carroll et al., 2010). Kontaktsjuksköterskan ansågs vara en hjälp 

i att förbereda sig för livet efter cancerbehandling. Genom att delge information om hur det 

kunde bli efteråt kunde kontaktsjuksköterskan dela med sig av tidigare erfarenheter från 

andra patienter i liknande situation (Hryniuk et al., 2014). 

I studie där jämförelse gjorts på cancerpatienters vård med och utan stöd av 

kontaktsjuksköterska var återkommande resultat utan stöd av kontaktsjuksköterska att 

patienter hade kommunikationsproblem vid informationsutbyte, svårt att själva förstå sig 

på behandlingsplan som lades fram, svårt att själv ta sig fram i vården och veta vem och 

när de skulle kontakta i sjukvården. Patienterna kände att de behövde någon som kunde 

förtydliga information och underlätta genom att vägleda dem rätt i vårdsystemet (Carroll et 

al., 2010). 

 Kontinuitet och att få veta vem som de kunde kontakta under vårdtiden återkom i flera 

artiklar som viktigt för patienterna (Carroll et al., 2010; Droog et al., 2014). Att få 

tillräckligt med information om kost i samband med olika medicinska behandlingar och 

hur allmäntillståndet kunde förändras ansågs viktigt för då kunde de ha förstått de olika 

förändringar som uppstod istället för att lägga energi på att ta reda på och oroa sig för vad 

som kanske var fel. Att få kontinuitet i den vårdpersonal som var involverade i patienternas 

vård ansågs värdefullt (Droog et al., 2014).   

Patienter som inte hade kontaktsjuksköterska upplevde att de saknade information kring 

psykiska förändringar. Fram för allt när det gällde information kring att de av sina 

läkemedel under behandlingen kunde må psykologiskt dåligt som en bieffekt. Hade de fått 

den informationen innan de startade med läkemedelsbehandlingen så hade de haft 

förståelse för varför och kunnat hantera känslorna som uppstod annorlunda (Droog et al., 

2014). 

Individuellt anpassat stöd 

Här beskrivs det individanpassade stödet som kontaktsjuksköterskan kunde ge genom att 

bekräfta patienten och bygga upp förtroende. 

Genom att se patientens egen potential och ta reda på vad patienten hade för mål kunde 

kontaktsjuksköterskan ge individanpassad omvårdnad och stöd under cancerbehandlingen. 

Patienter kände förtroende för sjuksköterskan och tillät sig ta emot det stöd som gavs 

(Komatsu & Yagasaki, 2014). Kontaktsjuksköterskan lyssnade på patienter och kunde sätta 

individuella mål utifrån vad den enskilde patienten hade för behov vilket visade sig öka 

patienters förmåga till delaktighet och förmågan att hantera sjukdom (Horner et al., 2012).   

Resultatet visade att genom att kontaktsjuksköterskan använde sig av personcentrerad vård 

i mötet med patient fanns ett samband med ökad patientnöjdhet inom cancervården. 

Genom att bekräfta patienten och finnas tillgänglig kände de sig mer nöjda med vården 

jämfört med de som inte hade tillgång till kontaktsjuksköterska. Patienterna kände sig 

sedda när någon visade att de fanns tillgängliga (Richard, Parmar, Calestagne & Mc Vey, 

2010). 

Kontaktsjuksköterskan beskrevs som en viktig del gällande kontinuitet då flera andra 

inblandade professioner ofta inte hade tillräckligt med tid att följa upp patientens behov i 

samband med cancerbesked och i samband med multiprofessionella team konferenser 
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(King et al., 2008).  I samband med att patienter fått reda på cancerbeskedet då allt var 

skrämmande fanns kontaktsjuksköterskan där som en lugnande person som kunde förklara 

vad det innebar och hjälpte till att besvara frågor (Horner et al., 2012). Stödet av 

kontaktsjuksköterska, att det fanns någon där, beskrevs som ”being there”. Att vara 

tillgänglig som trygghet och stöd när de kände oro värderades högt av patienterna. 

Exempel på att ”being there” beskrevs som att finnas närvarande vid läkarbesök, finnas 

tillgänglig för närstående vad gällde information och besöka dem om de blev inlagda på 

sjukhus (Carroll et al., 2010). 

Det framkom att patienter upplevde att förtroende i relationen mellan vårdgivare och 

patient var mycket viktigt. En del patienter upplevde kontaktsjuksköterskan som erfaren 

och förtroendeingivande. Medans de som hade dålig erfarenhet av tidigare vårdmöten med 

sjuksköterska hade svårare att ta hjälp av kontaktsjuksköterskan jämfört med de som hade 

positiva möten tidigare (Thygesen et al., 2012).  

För att lättare kunna be om stöd när de hade behov av det och bli bekräftade som person 

var det viktigt att de kunde känna förtroende för vårgivaren (Hebert & Fillion, 2011). Det 

beskrevs att sjuksköterskan hade förmågan att lyssna på patienterna på ett empatiskt sätt 

som gjorde att patienterna fick förtroende för dem. Sjuksköterskor som dessutom hade 

erfarenhet och kunskap och kände till cancervården upplevdes som förtroendeingivande 

(Pedersen et al., 2014).  

Samordnings stöd 

Här beskrivs kontaktsjuksköterskans samordningsstöd och vad patienter upplevde viktigt 

att få hjälp med rent praktiskt. 

I artiklar beskrevs rollen kontaktsjuksköterska som en namngiven vårdkontakt som 

patienterna kunde kontakta vid behov. Kontaktsjuksköterskan beskrevs som en vårdkontakt 

som kunde finnas tillgänglig för individuellt praktiskt stöd och emotionellt stöd för patient 

och närstående. Kontaktsjuksköterskan kunde hjälpa till med administrativt stöd samt att 

förmedla kontakt till andra hälsoprofessioner och vara en kontakt åt patienten mellan olika 

vårdgivare (Carroll et al., 2010; Lee et al., 2011; Thygesen et al., 2012; Pedersen et al., 

2014; Wagner et al., 2013). Att ha en person i vården att kontakta när det gällde alla 

möjliga frågor. Någon som vägledde dem vidare istället för att patienten själv behövde leta 

sig fram till rätt person i systemet uppskattades och kunde avlasta en del av den stress som 

besked om cancer innebar (Horner et al., 2012).  

De patienter som hade tillgång till kontaktsjuksköterska rapporterade färre problem med 

information, psykosocial omvårdnad och vägledning i vården. De upplevde att de bättre 

kunde hantera situationen kring sjukdomen (Carroll et al., 2010; Lee et al., 2011; Wagner 

et al., 2013). Flera artiklar visade att de patienter som hade tillgång till en 

kontaktsjuksköterska var överlag nöjdare med sin vård jämfört med de som inte hade 

stödet av kontaktsjuksköterska under cancerbehandlingen (Carroll et al., 2010; Hebert & 

Fillion, 2011; King et al., 2009; Lee et al., 2011; Wagner et al., 2013).  

Tillgången till kontaktsjuksköterska beskrevs som värdefullt då denne kunde ordna med 

läkarbesök, förklara kring olika biverkningar som uppkom, konsultera med andra 

professioner och återkoppla resultat och information till patienterna (Hebert & Fillion, 

2011). Kontaktsjuksköterskan upplevdes som ett stöd genom att hon gav information på ett 

för dem lätt förståeligt sätt. Patienterna kände en trygghet i att sjuksköterskan fanns 

tillgänglig att nå för information och hjälpa till med vårdlogistik mellan andra enheter åt 

dem (Thygesen et al., 2011). 
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Negativa aspekter som framkom var att när patienterna var färdigbehandlade och vände sig 

till sin kontaktsjuksköterska för hjälp med exempelvis rehabilitering så hänvisade 

kontaktsjuksköterskan vidare till andra specialister. Patienterna upplevde det som 

provocerande att inte fortsatt få stöd av sin kontaktsjuksköterska och att det gav dem extra 

psykisk utmaning i att behöva söka sig vidare (Thygesen et al., 2011). 

Det uppskattades att sjuksköterskan som hade erfarenhet av vad andra patienter i samma 

situation gick igenom, kunde dela med sig och förklara. En del patienter sökte information 

om sin sjukdom på internet där väldigt mycket olika information fanns och då fanns 

sjuksköterskan tillgänglig att svara på frågor om vad som kunde vara relevant eller inte 

relevant i den information de funnit (Horner et al., 2012). 

Patienter som hade kontaktsjuksköterska fick bättre fysisk och social förmåga och var mer 

nöjda med sin vård jämfört med de som inte hade tillgång till kontaktsjuksköterska. 

Sjuksköterskan kunde hjälpa till med symtomlindring och kunskapsråd kring hur de skulle 

lindra biverkningar av behandling (Lee et al., 2011).  

Patienter beskrev hur viktigt det var för dem att ha någon tillgänglig för frågor och 

vägledning i vården, någon som kunde besvara deras frågor kring de olika delarna av 

behandling, undersökningar och provtagning (Horner et al., 2012; Pedersen et al., 2014). 

Genom att stödja patienterna med samordning i vården, hjälpa till med besök och förklara 

olika behandlingar framkom att patienter upplevde mindre stress för att de blev avlastade 

med dessa administrativa sysslor (Hebert & Fillion 2011; Wagner et al., 2013). Patienter 

upplevde det som positivt att ha en sjuksköterska med sig som kunde förklara detaljer som 

de inte hade förstått under läkarbesök och sedan även hjälpa till att förklara för närstående 

(Horner et al., 2012). 

Patienter som fick en kontaktsjuksköterska tilldelad sig var mer nöjda med tillgänglighet, 

väntetid, information och trygghet jämfört med de som inte fått namngiven 

kontaktsjuksköterska (Richard et al., 2010). Att en sjuksköterska hjälpte dem med 

samordning av vård mellan besök och behandlingar skattades högt i två artiklar (Carroll et 

al., 2010; Horner et al., 2012). 

I en mindre studie där undersökning gjorts på vem som kan vara hjälpt av 

kontaktsjuksköterskan i samband med cancerdiagnos fann de att de som redan hade god 

relation med vårdgivare var i mindre behov av kontaktsjuksköterskehjälp än de som inte 

hade det (Thygesen et al., 2012). En deltagare kände att det fanns svårighet i att knyta an 

till kontaktsjuksköterskan då personkemin inte stämde (Carroll et al., 2010).  

Tidsbrist, för många patienter i förhållande till kontaktsjuksköterskor och andra pålagda 

arbetsuppgifter var negativa konsekvenser som kontaktsjuksköterskor beskrev i en 

undersökning. Kontaktsjuksköterskorna upplevde att det ville göra mer för patienterna men 

att tiden inte räckte till för uppdraget (Droog et al., 2014).  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa vilket stöd kontaktsjuksköterskan kunde ge 

till patient i samband med cancersjukdom. För att få en helhetsbild över ämnesområdet 

valdes att göra en litteraturöversikt. Genom att genomföra en litteraturöversikt gavs en 

överblick av redan befintlig forskning. Artikelsökningar valdes att genomföras i 
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databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. CINAHL för att den var mera 

omvårdnadsinriktad, PubMed som var bredare och mer medicinsk inriktad samt PsycINFO 

eftersom många psykologiska aspekter är anknutna till cancervård och omvårdnaden 

(Forsberg & Wengström, 2013). 

Att hitta sökord som skulle svara på syftet var till en början svårt då en del sökord inte 

hittades som ämnesord. Sökordet kontaktsjuksköterska återfanns inte och flera förslag på 

liknande ord kom upp. Författaren fick läsa abstracts samt tog hjälp av bibliotekarie för att 

hitta sökord kring upplevelser av kontaktsjuksköterskans stöd och utifrån patienternas 

erfarenheter och upplevelser.  

Författaren har sökt efter artiklar relevanta för litteraturöversiktens syfte. Endast de artiklar 

som ansetts kunna besvara syftet har valts vilket anses stärka validiteten i studien 

(Forsberg & Wengström, 2013). Referenslistorna lästes också igenom och fyra artiklar 

hittades där igenom  (Forsberg & Wengström 2013). Både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar har använts. Författaren ansåg att genom att kombinera dessa kunde syftet belysas 

utifrån olika aspekter (Forsberg & Wengström, 2013). 

De inkluderande resultatartiklarna var genomförda i olika länder där organisationen kring 

cancerpatienter kan se olika ut då sjukvårdssystemen skiljer sig åt. Två artiklar kommer 

från Danmark och en från Japan, en från England, en från Irland, fem från USA, fyra från 

Kanada samt en från Syd Korea. Ingen artikel i resultatet kommer från Sverige, artiklar 

kom i huvudsak från USA och Kanada samt delar av Europa. Det borde vara en styrka i 

resultatet att kontaktsjuksköterskans stöd ser liknande ut i de olika länderna oavsett 

sjukvårds organisation och borde öka generaliserbarheten i resultatet (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

Artiklarna var skrivna på engelska och har av författaren översatts till svenska. Detta gör 

att det kan finnas en risk för feltolkning på grund av att svenska är modersmål och att vissa 

ord kan vara svåra att översätta till svenska från engelska. Citaten har därför skrivits in i 

originalspråket. Elektroniskt lexikon, google translate  användes vid översättning av vissa 

svåra ord och begrepp, även lexikon från engelska till svenska användes.  I en av artiklarna 

framkom inte tydligt om etiskt godkännande inhämtats. Den bedömdes av författaren att 

eftersom det var enkätstudie godkänd av sjukhuset och användes i syfte till 

förbättringsarbeten vara godkänd att ingå i litteraturöversikten (Forsberg & Wengström, 

2013). 

Femton artiklar valdes ut att ingå i litteraturöversikten. Samtliga artiklar inkluderade 

patienters eller kontaktsjuksköterskors erfarenheter av kontaktsjuksköterskestöd. Sex av 

artiklarna var av kvalitativ ansats vilket gav fördjupad kunskap till studien då de mäter det 

undersökningen syftar till (Forsberg & Wengström, 2013). En del artiklar hade mixad 

ansats där de använt sig av både kvalitativ och kvantitativ metod. I artiklar med mixad 

metod har både kvalitativa samt kvantitativa data beskrivits och angett resultat på studier.  

För att kvalitetsgranska artiklarna sattes de in i en litteraturmatris, se bilaga 1. Sedan 

användes Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering 

och kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

Det finns en risk att författaren inte har bedömt och graderat artiklarna rätt eftersom 

tidigare erfarenhet av detta saknas. Genom att öppet redovisa artiklarna i litteraturmatris, 

översikt av söktabell samt tillvägagångssätt för att få syftet besvarat ökar reliabiliteten och 

validiteten i en studie (Polit & Beck, 2012). 
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En del av de kvalitativa artiklarna hade få deltagare vilket kan ha betydelse för 

generalisering av resultat. Generalisering av resultatet innebär extern validitet det vill säga 

om resultatet går att generalisera från en grupp till en annan (Forsberg & Wengström, 

2013).  Dock kan innehållet i kvalitativ forskning väga tyngre än antalet deltagare när det 

gäller trovärdighet eftersom informationen i studien är viktigare än mängden insamlad data 

(Polit & Beck, 2012). 

I litteraturöversikten har författaren strävat efter att opartiskt analysera och redovisa 

resultaten vilket kan öka tillförlitligheten i studien. Reliabilitet innebär en studies 

tillförlitlighet (Forsberg & Wengström, 2013). Författaren har beskrivit tillvägagångssätt i 

artikelsökningar, urval av artiklar samt begränsningar vilket borde öka chansen till studiens 

tillförlitlighet. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att de som hade tillgång till kontaktsjuksköterska upplevde positiva 

effekter gällande de olika stödfunktioner som kontaktsjuksköterskan kunde bistå med. 

I resultatet framkom vikten av att få stöd tidigt för att få hjälp att hantera den emotionella 

stress ett cancerbesked kan ge (King et al., 2009). Flera patienter uttryckte oro och en del 

hade svårt att hantera oron på egen hand. Här kunde kontaktsjuksköterskan i sitt uppdrag 

vara den som möter patienten och bekräftar den oro de har och hjälper dem med redskap 

att hantera nästa steg i utredning och behandling. Att ha någon att kontakta då frågor dök 

upp även efter läkarbesök kunde minska oro och stress hos patienter. Istället för att behöva 

uppsöka akutmottagning eller på annat sätt belasta sjukvårdssystemet kunde 

kontaktsjuksköterskan avlasta genom att bekräfta oron och prata om ångest som fanns 

(Pedersen et al., 2014). Detta anser författaren kan styrka vikten av att ha 

kontaktsjuksköterska med uppdrag att finnas tillgänglig för patient när behov finns. I 

Travelbees omvårdnadsteori beskrevs att syftet med omvårdnaden var att hjälpa patienten 

hantera sin sjukdom, upplevelser och finna en mening (Travelbee, 2003). Här kanske 

kontaktsjuksköterskan kunde fylla en viktig funktion att få patienten delaktig. 

Den oro patienterna upplevde berodde inte bara på allvaret i sjukdomen utan hade mycket 

med patientens personlighet, sociala nätverk och tidigare vårderfarenheter att göra. 

Patienter önskade att vårdpersonal lyssnade mer än att prata. Lyssna på vad patienterna 

hade för behov i tidigt skede. Strukturerade möten av kontaktsjuksköterskan kunde räcka 

för att stötta psykosocialt under behandlingen. Att visa att vårdgivaren fanns tillgänglig, att 

veta vilket telefonnummer patienten kunde ringa om den så behövde. Att patienten kunde 

lita på att någon hörde av sig och fanns där för dem upplevdes viktigt (Horner et al., 2012). 

Författaren av denna litteraturöversikt anser att detta belyser vikten av 

kontaktsjuksköterskans stöd och en fast vårdkontakt under hela cancerbehandlingen. På 

författarens klinik finns en kontaktsjuksköterska tillgänglig dagtid för de patienter som har 

behov av stöd. När denna inte finns tillgänglig har patienterna fått information om att de 

kan vända sig till vårdavdelningens sjuksköterskor för stöd men författarens upplevelse är 

att patienter hellre väntar till dagen efter för att få tag i kontaktsjuksköterskan som redan 

känner dem och som de har fått förtroende för än att ta kontakt med ny vårdpersonal.  

Resultatet visade att kontaktsjuksköterskan kunde bistå med information och samordning. 

Att få reda på nästa steg i behandlingen ansågs viktigt, för då kunde patienten fokusera på 

det istället för att inte veta som kunde hända och behöva oroa sig i onödan (Droog et al., 

2014). Att patienterna var förberedda och hade fått den information de behövde efter 

cancerbeskedet resulterade i mindre oro inför behandling (Hebert & Fillion, 2011).  

Kontaktsjuksköterskan arbetade proaktivt och kunde därmed avlasta andra vårdinstanser 
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genom att finnas tillgänglig när patient hade frågor och ge individanpassad information. 

Istället för att kontakta akutsjukvård vid frågor kunde kontaktsjuksköterskan med sin 

erfarenhet besvara och stötta vid oro (Pedersen et al., 2014). Här ser författaren en vinst i 

sjukvårdssystemet genom att avlasta redan överbelastade akutmottagningar. 

Kontaktsjuksköterskan arbetar självständigt och kan till viss del styra sin tid och lägga 

fokus på de patienter som behöver mera stöd.  

I resultatet framkom att tillgänglighet, kontinuitet, att bygga förtroende i en relation var 

viktigt och kunde hjälpa till att stärka patienten under cancerbehandlingen. Det visade sig 

vara lättare att be om stöd från en person de kände till. Detta stämmer väl överrens med 

Travelbees omvårdnadsteori som bygger på mellanmänsklig relation mellan sjuksköterska 

och patient där sjuksköterskans roll var att stödja och inge hopp trots lidande, att bygga 

upp en relation i mötet för att kunna hjälpa patienten (Travelbee, 2003). När 

kontaktsjuksköterskan lärt känna och förstår patienten som person blir det lättare att ge den 

individanpassade omvårdnaden (Carroll et al., 2010). En av kontaktsjuksköterskorna 

beskrev att hon hade lärt sig att lyssna på patienten med medkänsla och empati för att 

verkligen höra vad patienten kände och sedan sätta upp individuellt mål som kunde 

fungera för just den enskilda patienten (Horner et al., 2012).  

När relationen byggts upp mellan kontaktsjuksköterska och patient kunde det upplevas 

som känslomässigt jobbigt att efter behandlingens slut inte få det stödet längre av 

kontaktsjuksköterskan utan att bli hänvisad till andra (Thygesen et al., 2011). Det stämmer 

överrens med författarens erfarenhet av kontaktsjuksköterska att patienter knyter an till 

personen och gärna vill fortsätta hålla den kontakten efter behandling. Där ser författaren 

en utmaning då resurser oftast saknas idag för eftervården. Kontaktsjuksköterskan finns 

kvar och är tillgänglig i organisationen men har ständigt nya patienter att ta hand om.  

Att ha kontaktsjuksköterskan tillgänglig som patienten byggt upp personligt förtroende för 

och där kontaktsjuksköterskan dessutom var en direkt länk in i sjukvårdssystemet ansågs 

tryggt. Någon att hjälpa dem förbi administrativa utmaningar, någon som kunde erbjuda 

trygghet ansågs viktigt (Carroll et al., 2010). En studie visade att patienterna hade lättare 

att få förtroende för kontaktsjuksköterskan än läkaren och detta kunde bero på att denna 

var mera lättillgänglig för patienterna att nå när de behövde bekräftelse eller stöd 

(Thygesen et al., 2012).  

Omvårdnadsteoretikern Travelbee beskrev att hennes teori handlade om interaktionen 

mellan sjuksköterska och patient. Att sjuksköterskan byggde upp en relation, fick en 

identitet i relationen och sedan fick en förståelse för hela patienten och dess situation. 

Sjuksköterskan skulle vara trygg i sig själv och då kunde använda sina egna erfarenheter i 

omvårdnaden (Travelbee, 2003). Denna teori styrks då resultatet visar att patienterna 

önskar kontinuitet och känsla av trygghet i situationen (Pedersen et al.,2014). 

I en studie återfanns att patienters livskvalitet inte kunde påvisas förbättras av att ha en 

kontaktsjuksköterska men att patienternas upplevelse av cancervården blev bättre. Patienter 

kände sig mera delaktiga i sin vård, de kände sig mer informerade om hur cancern skulle 

kunna påverka livet och de kände sig bättre förberedda på framtiden när de hade tillgång 

till kontaktsjuksköterska (Wagner et al., 2013).  Flera patienter upplevde att de hade önskat 

att kontaktsjuksköterskan kommit in tidigare i cancerutredningen. De beskrev att om de 

hade fått rätt stöd från början så hade de troligen varit i behov av mindre stöd i senare 

skede (Carroll et al., 2010; Pedersen et al., 2014).  
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Några negativa aspekter av kontaktsjuksköterska framkom genom att kvinnliga 

bröstcancerpatienter upplevde det som obehagligt med manliga sjuksköterskor som de blev 

tilldelade, de hade föredragit kvinnliga kontaktsjuksköterskor.  Det framkom också att när 

en kontaktsjuksköterska byttes ut mot en annan så blev patienter oroliga. En relation hade 

byggts upp som patienten upplevde inte bara kunde bytas ut mot en annan. Detta stärker 

Travelbees omvårdnadsteori om att bygga en relation i mötet för att upprätthålla hoppet 

och behålla hälsa (Travelbee, 2003). Avståndet mellan kontaktsjuksköterska och patient 

hade betydelse för patientens välmående och känsla av trygghet, både gällande 

tillgänglighet per telefon och fysiskt (Carroll et al., 2010).  

Av resultatet framgår att kontaktsjuksköterskan bidrar positivt till patientens upplevelse av 

vården dock framgår det också i resultatet att kontaktsjuksköterskor har en utmaning i att 

räcka till vilket kan vara en utmaning i dagens sjukvård. 

Slutsats 

Slutsatsen är att kontaktsjuksköterskan har en viktig funktion för patienter i cancervården. 

Det är av stor betydelse för patienten att få emotionella och praktiska behov tillfredsställda 

redan tidigt i diagnosskedet och att kontaktsjuksköterskan kan ge det stödet och på så sätt 

öka patientens delaktighet i vården. Genom att möta patientens individuella behov och ge 

det stöd de är i behov av kan det öka känslan av delaktighet, välbefinnande och förbättra 

det psykiska välmående både i samband med cancerbeskedet och under behandlingen. 

Litteraturöversiktens resultat visar att kontaktsjuksköterskans stöd upplevs viktigt för 

patienter som fått ett cancerbesked och att behovet av stöd är individuellt vilket 

kontaktsjuksköterskan med sin erfarenhet och kunskap kan ge. Resultatet av 

litteraturöversikten visar på betydelsen av att en fast vårdkontakt kan få patienternas 

delaktighet att öka.  

Klinisk tillämpbarhet 

Litteraturöversikten visar att behovet av stöd är stort och att kontaktsjuksköterskan kan ge 

gott emotionellt stöd samt få delaktigheten hos patienter att öka. Resultatet  bekräftar 

vikten av att ha kontaktsjuksköterska vid kliniker som utreder och behandlar patienter med 

cancersjukdom.  

Förslag på vidare forskning 

Kontaktsjuksköterskan arbetar självständigt och fungerar mycket som en samordnare åt 

patienten från diagnos till behandlings slut. En del patienter använder sig mer av 

kontaktsjuksköterskan och andra mindre beroende på vilket socialt stöd och nätverk de har 

omkring sig. Svenska studier saknas inom området. Det skulle vara intressant att 

genomföra forskning i Sverige på hur kontaktsjuksköterskor arbetar, om det skiljer sig 

mellan storstad och landsbygd.    

 
 

 

 



                      BILAGA I 

19 

 

REFERENSER 

 

Baker, P., Beesley, H., Fletcher I., Ablett, J., Holcombe, C., & Salmon, P. (2014). Getting 

back to normal or a new type of normal? A qualitative study of patients’ responses to the 

existential threat of cancer. European Journal of Cancer Care, 25, 180-189. 

Bidstrup, P-E., Christensen,J., Goldschmidt Mertz, B., Rottman, N., Oksbjerg Dalton, S., 

& Johansen, C. (2015). Trajectories of distress, anxiety, and depression among women 

with breast cancer: Looking beyond the mean. Acta Oncologica, 54, 789-796. 

Boyes, A-W., Clinton-Mcharg,T., Waller,A-E., Steele, A., & D´Este, C-A., Sanson-Fisher, 

R-W. (2015). Prevalence and correlates of the unmet supportive care needs of individuals 

diagnosed with a haematological malignancy. Acta Oncologica, 54, 507-514. 

Browall, M., Koinberg, I., Falk, H., & Wijk, H. (2013). Patient´s experience of important 

factors in the health care environment in oncology care. International Journal of 

Qualitative Stud Health Well being, 8, 1-10. 

Cancercentrum, RCC, Regionalt Cancer Centrum. (u.å). Kontaktsjuksköterska. Hämtad 

151211 från http://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/patient-och-

narstaende/kontaktsjukskoterska/. 

Cancerfonden. (2015) Om cancer, efter cancerbeskedet. Hämtad 151209 från 

https://www.cancerfonden.se/om-cancer/efter-cancerbeskedet.  

Cancerfonden. (2015) Cancerfondsrapporten. Hämtad 151209 från 

https://www.cancerfonden.se/cancerfondsrapporten/statistik-om-cancer-i-sverige. 

Cancerfonden. (2015). Om cancer. Hämtad 151209 från https://www.cancerfonden.se/om-

cancer. 

Carroll, J-K., Humiston, S-G., Meldrum, S-C., Salamone, C-M., Jean-Pierre,P., Epstein, R-

M., & Fiscella, K. (2010) Patients´experiences with navigation for cancer care. Patient 

education and counseling, 80, 241-247. 

Cullberg, J. (2006). Kris och utveckling. Samt katastrofpsykiatri och sena stressreaktioner. 

Natur Kultur, Stockholm.  

Cox, A., Jenkins, V., Catt, S., Langridge, C., & Fallowfield, L. (2006). Information needs 

and experiences: An audit of UK cancer patients. European Journal of Oncology Nursing, 

10, 263-272. 

Dalton, S-O., Munk- Laursen,Thomas., Preben, L-R., Mortensen, B., & Johansen, C. 

(2009). Risk for Hospitalization With Depression After a Cancer Diagnosis: A Nationwide, 

Population-Based Study of Cancer Patients in Denmark From 1973 to 2003. Journal of 

Clinical Oncology, 27, 1440-1445. 

https://www.cancerfonden.se/om-cancer/efter-cancerbeskedet
https://www.cancerfonden.se/cancerfondsrapporten/statistik-om-cancer-i-sverige
https://www.cancerfonden.se/om-cancer
https://www.cancerfonden.se/om-cancer


                      BILAGA I 

20 

 

Droog,E., Armstrong,C., & MacCurtain,S. (2014). Supporting Patients During Their Breast 

Cancer Journey. The Informational Role of Clinical Nurse Specialist. Cancer Nursing, 

37:6, 429-435. 

Edvardsson,D. (2010) Personcentrerad Omvårdnad i Teori och Praktik. Studentlitteratur, 

Lund. 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning (3.uppl.). Stockholm: Natur och Kultur. 

Furber, L., Bonas, S., Murtagh, G., & Thomas, A. (2015). Patients´experiences of an initial 

consultation in oncology: Knowing or not knowing. British Journal of Health Psychology, 

20, 261-273. 

Hebert, J., & Fillion, L (2011). Gaining a better understanding of the support function of 

oncology nurse navigators from their own perspective and that of people living with 

cancer: Part 1. Clinical Oncology of Nursing Journal. 

Heckel,L., Fennell, K-M., Reynolds,J., Osborne, R-H., Chirgwin,J., Botti, M., Ashley, D-

M., & Livingston, P-M. (2015). Unmet needs and depression among carers of people 

newly diagnosed with cancer. European journal of cancer, 51, 2049-2057. 

Von Heymann-Horan, A-B., Dalton,S-O., Dziekanska, A.,  

Christensen, J., Andersen, I., Mertz, B-G., Halgren Olsen, M.,  

Johansen, C., & Bidstrup, P-E. (2013). Unmet needs of women with breast cancer during 

and after primary treatment. Acta Oncologica, 52, 382-390. 

 

Horner, K., Ludman, E-J., McCorkle, R., Canfield, E., Flaherty, L., Min, J., Miyoshi, J., 

Lapham, B., Aiello-Bowles, E-J., & Wagner, E-H. (2012). Clinical Journal of Oncology 

Nursing. Online November 2012.  

Hryniuk, W., Simpson, R., McGowan, A., & Carter, P. (2014). Patient Perceptions of a 

comprehensive cancer navigation service. Current Oncology, 21, 69-76. 

ICN, International Council of Nurses. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. 

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Hämtad från 

http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 

King, M., Jones, L., Mccarthy, o., Rogers, M., Richardson, A., Williams, R., Tookman, A., 

& Nazareth, I. (2009). Development and pilot evaluation of a complex intervention to 

improve experienced continuity of care in patients with cancer. British Journal of Cancer, 

100, 274-280. 

Komatsu, H., & Yagasaki, K. (2014). The power of nursing: Guiding patients through a 

journey of uncertainty. European Journal of Oncology Nursing, 18, 419-424. 



                      BILAGA I 

21 

 

Kvåle, K., & Bondevik, M. (2008). What is important for patient centred care? A 

qualitative study about the perceptions of patients with cancer. Scandinavian Journal of 

Caring Science, 22, 582-589. 

Leal, I., Engebretson J., Cohen L., Rodriguez A., Wangyal T., Lopez G., & Chaoul A. 

(2014). Experiences of paradox: a qualitative analysis of living with cancer using a 

framework approach. Psycho-Oncology, 24, 138-146. 

Lee, T., Ko, I., Lee, I., Kim, E., Shin, M., Roh, S., & Chang, H. (2011). Effects of nurse 

navigators on health outcomes of cancer patients. Cancer Nursing, 34, 376-384. 

Ludman, E-J., McCorkle, R., Aiello Bowles, E., Rutter, C-M., Penfold, R., & Wagner, E-

H. (2015). Do depressed newly diagnosed cancer patients differentially benefit from nurse 

navigation?  General Hospital Psychiatry, 37, 236-239. 

McCabe, C. (2004). Nurse-patient communication: an exploration of patients´experiences. 

Journal of Clinical Nursing, 13, 41-49. 

McCorkle,R., Dowd,M., Ercolano, E., Schulman-Green, D., Williams, A-L., Siefert, M-L., 

Steiner, J., & Schwartz, P. (2009). Effects of a nursing intervention on quality of life 

outcomes in post-surgical women with gynecological cancers. Psychooncology, 18, 62-70. 

Mosher, C-E., Jaynes, H-A., Hanna, N., & Ostroff, J-S. (2013). Distressed family 

caregivers of lung cancer patients: an examination of psychosocial and practical 

challenges. Supportive Care Cancer, 21:2, 431-437. 

Nye, E.R. (2002). Medicinsk Ordbok. Engelsk.Svensk/Svensk-Engelsk medicinsk ordbok 

(2:a uppl) Bromma. Tekniska ord AB. 

Pedersen, A-E., Hack, T., McClement, S-E., & Taylor-Brown, J. (2014). An Exploration of 

the Patient Navigator Role: Perspectives of Younger Women With Breast Cancer. 

Oncology Nursing Forum , 41, 77-88. 

Pedersen, B., Koktved, D-P., & Nielsen,L-L. (2013). Living with side effects from cancer 

treatment- a challenge to target information. Scandinavian Journal of Sciences, 27, 715-

723. 

Polit, D. F., & Beck c. T. (2012). Nursing research: Generating and assessing evidence for 

nursing practice (9
th

 ed.) Philadelphia. Lippincott Williams & Wilkins. 

Richard, M-L., Parmar, M-P., Calestagne, P-P., & McVey, L. (2010). Seeking Patient 

Feedback. An Important Dimension of Quality in Cancer Care. Journal of Nursing Care 

Quality, 25, 344-351.  

Ringborg, U., Dalanis, T., & Henriksson, R. (2008). Onkologi. Stockholm. Liber AB. 

Salander, P. (2002). Bad news from the patient`s perspective: an analysis of the written 

narratives of newly diagnosed cancer patients. Social science & medicine, 55, 721-732. 



                      BILAGA I 

22 

 

Salonen, P., Rantanen, A., Kellokumpu-Lehtinen, P-L, Huhtala, H., & Kaunonen, M. 

(2013). The quality of life and social support in significant others of patients with breast 

cancer- a longitudinal study. European Journal of Cancer Care, 23, 274-283. 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 

151209 från https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/. 

SFS 2014:821. Patientlagen. Stockholm:Socialdepartementet. Hämtad 151211 från 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-

2014-821/. 

Socialstyrelsen. Cancer incidens in Sweden. (2011). Hämtad 151211 från 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-12-19. 

SOU 2009:11. Socialstyrelsens yttrande over betänkandet. En nationell cancerstrategi för 

framtiden. Hämtad från 

http://www.regeringen.se/contentassets/e343b40615eb46b395e5c65ca38d1337/en-

nationell-cancerstrategi-for-framtiden-sou-200911. 

SSF 2010. Personcentrerad vård. Svensk sjuksköterskeförening. Stockholm. Hämtad från 

http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-

publikationer/om.personcentrerad.vard_web.pdf. 

SSF 2015. Omvårdnad och God vård. Svensk Sjuksköterskeförening. Hämtad från 

http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-

publikationer/om.omvardnad.och.god.vard_april_2014.pdf 

Stadelmaier, N., Duguey-Cachet, O., Saada, Y., & Quintard, B. (2014) The basic 

Documentation for Psycho-Oncology: An innovative tool to combine screening for 

psychological distress and patient support at cancer diagnosis. Psycho-Oncology, 23, 307-

314. 

Thorne, S., Oliffe, J-L., Stajduhar, K-I., Oglov, V., Kim-Sing, C., & Hislop, T-G. (2013). 

Poor Communication in Cancer Care. Patient Perspective on What It Is and What to Do 

About It. Cancer Nursing, 36, 445-453. 

Thygesen, M-K., Pedersen, B-D., Kragstrup, J., Wagner, L., & Mogensen, O. (2011). 

Benefits and challenges perceived by patients with cancer when offered a nurse navigator. 

International Journal of Integrated Care, 11, 1-12. 

Thygesen, M-K., Pedersen, B-D., Kragstrup, J., Wagner, L., & Mogensen, O. (2012). 

Gynecological cancer patients´differentiated use of help from a nurse navigator. BMC 

Health Services Research, 12, 168. 

Travelbee, Joyce. (2003) Mellommenskelige forhold i sykepleie. Gyldendal Akademisk, 

Oslo. 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2014-821/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2014-821/
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/om.omvardnad.och.god.vard_april_2014.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/om.omvardnad.och.god.vard_april_2014.pdf


                      BILAGA I 

23 

 

Turnbull, G-C., Macdonald, F., Baldassarre, P., Brown, J., Hatton–Bauer, M., Li, E., 

Green, & S., Lebel. (2012).  Psychosocial care for cancer: a framework to guide practice, 

and actionable recommendations for Ontario. Current Oncology, 19, 209-216. 

Wagner, E-H., Ludman, E-J., Aiello Bowles, E-J., Penfold, R., Reid, R-J., Rutter, C-M., 

Chubak, J., & McCorkle, R. (2013). Nurse Navigators in Early Cancer Care. Journal of 

Clinical Oncology, 32, 12-18. 

Willman, A., & Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro 

mellan forskning och klinisk verksamhet. (3. uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

 

 

 

 

 

 

 



                      BILAGA 

I 

1 

 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod 

 

Deltaga

re 

(bortfal

l) 

Resultat Kvali

tet 

Typ 

 

Carroll, J-K., 

Humiston,S-

G., Meldrum, 

S-C., 

Salamone, C-

M., Jean-

Pierre, P., 

Epstein, R-M., 

Fiscella, K. 

2010. 

USA 

 

Patients 

experiences with 

navigator for 

cancer care 

Att ta reda på hur 

vägledning/navigerin

g värderas av 

patienter i 

cancervården. 

Kvalitativ studie som 

ingick i en 

randomiserad 

kontrollerad studie, 

genom intervjuer. 

Jämförande studie med 

vanlig vård samt vård 

med 

kontaktsjuksköterska. 

Nitton av 35  

randomiserat utvalda 

till att ha 

kontaktsjuksköterska. 

Inkluderade vuxna 

patienter. Studien var 

etiskt godkänd. 

N=35 Det emotionella stödet, att bara veta  

att en vårdgivare finns till hands,  

”being there” värderades högt. De  

fann att patienter värderade praktiskt  

stöd som information, hjälp med  

ekonomiska frågor, försäkringsfrågor 

högt. En del svarade att de värderade  

hjälp med att komma till olika  

vårdgivare. Att ha byggt upp en  

relation med en sjuksköterska som  

kan stötta och vara en ”insider” en  

som känner till vårdens alla delar  

värderades högt. Att ha en  

sjuksköterska som stöd både  

praktiskt och emotionellt ansågs  

viktigt. 

 

1 

K 

Droog,E., 

Armstrong,C., 

MacCurtain,S.  

Supporting Patients 

During Their 

Breast Cancer 

Journey. The 

Syftet var att ta reda 

på informationsstöd 

till 

bröstcancerpatienter 

Mixad metod. 

Kvantitativ enkätstudie 

med 81 frågor från 

diagnos till avslutad 

N=323 

(21) 

95 procent av alla patienter svarade  

att de var nöjda överlag med att  

vårdgivare gjorde allt de kunde för  

att behandla cancersjukdomen. De  

var nöjda med kvalitén på vården.  

1 

K  P 
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2014. 

Irland. 

 

Informational Role 

of Clinical Nurse 

Specialist 

samt hur 

kontaktsjuksköterska 

kunde vara ett stöd. 

behandling till 

patienter med 

bröstcancer. 

Uppföljande intervjuer 

med de 

kontaktsjuksköterskor 

som arbetat i teamen 

för att få djupare insikt 

i given vård. 14 

intervjuer. 

Vuxna patienter. 

Studien var godkänd av 

etisk kommitté. 

Emotionellt stöd fick sämre resultat. 

Information och utbildning i  

egenvård Fick också sämre resultat.  

Kontinuitet och koordinering av vård  

var något de ville ha mer av.  

Sjuksköterskorna som intervjuades  

ansåg att de skulle behöva mer tid till 

patienterna. De kände att de inte  

räckte till för det behov patienterna  

hade. 

 

 

Hebert, J., 

Fillion, L. 

2011. 

Canada. 

 

 

Gaining a better 

understanding of 

the support 

function of 

oncology nurse 

navigators from 

their own 

perspective and 

that of people 

living with cancer. 

Part 1. 

Syftet var att få en 

bättre förståelse för 

den stödjande 

funktion som 

kontaktsjuksköterska

n har ur patienters 

perspektiv. 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

intervjuer och 

frågeformulär där man 

frågade efter 

stödbehov. 

Studien ingick i en 

större studie. 

Vuxna patienter. 

Studien var etiskt 

godkänd. 

N=5 Patienter ansåg att kontakt- 

sjuksköterskan kunde ge emotionellt  

stöd och information. Kontakt- 

sjuksköterskan kunde bedöma  

patienters individuella behov och  

erbjuda stöd utifrån deras behov. 

Kontaktsjuksköterskan var den person  

som fanns tillgänglig och kunde ge  

vägledning då det behövdes 
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Horner, K., 

Ludman, E-J., 

McCorkle, R., 

Canfield, E., 

Flaherty, L., 

Min, J., 

Miyoshi, J., 

Lapham. B., 

Aiello 

Bowles, E-J., 

Wagner,E-H. 

2012. 

USA 

 

 

An Oncology 

Nurse Navigator 

Program Designed 

to Eliminate Gaps 

in Early Cancer 

Care. 

Syftet var att ta reda 

på om namngiven 

onkologisjukskötersk

a kunde förbättra 

patienters förmåga att 

hantera sin 

cancerdiagnos genom 

att finnas tillgänglig 

för stöd. 

Randomiserad 

kontrollerad studie. I 

studien mättes 

patientupplevelse av 

vården genom 

intervjuer baseline, 

efter 4 månader samt 

efter 12 månader. 

Etiskt godkänd studie. 

Vuxna personer. 

N=251 

 

 

Resultatet visade att om patienter gavs  

tid att berätta om sina behov fanns 

 större chans att ge rätt sorts stöd  

under behandling. Att ha strukturerade 

uppföljande möten exempelvis via  

telefon kunde förebygga stress och  

onödig oro. Allvaret i sjukdomen var 

 inte avgörande för hur patienterna  

hanterade oron och ångesten utan  

socialt stöd samt ekonomi, yrke och  

tidigare erfarenheter av vård var av  

större betydelse för hur de hanterade  

sjukdomen. 

1 

RCT 

Hryniuk, W., 

Simpson, R., 

Mc Gowan, 

A., Carter, P. 

2014 

Kanada 

Patient perceptions 

of a comprehensive 

cancer navigation 

service 

Syftet var att 

undersöka om 

kontaktsjuksköterska

n kan stärka hälso 

och sjukvård på 

landsbygden genom 

att ge 

nydiagnostiserade 

cancerpatienter stöd. 

Enkätundersökning. 

Konsekutivt urval. Alla 

som haft tillgång till 

kontaktsjuksköterska 

erbjöds att delta i 

studien. 

Vuxna patienter. 

N=118 

(33) 

 Patienter bedömde att de behövde mer  

hjälp än vad vanlig sjukvård kunde ge. 

Kontaktsjuksköterskan kunde ge den  

hjälp de behövde.  

Kontaktsjuksköterskan hjälpte  

patienterna att ta sig igenom 

cancerbehandlingen  och stärkte dem  

inför livet efter cancer.  

Kontaktsjuksköterskans hjälp  

1 

P 
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Etiskt godkänd studie. uppskattades.  

 

 

 

King,M., 

Jones,L., 

McCarthy,O., 

Rogers,M., 

Richardson,A.

, Williams,R., 

Tookman,A., 

Nazareth,I. 

2009. 

England. 

 

Development and 

pilot evaluation of 

a complex 

intervention to 

improve 

experienced 

continuity of care 

in patients with 

cancer. 

Syftet var att ta reda 

på om kontinuitet kan 

resultera i mindre 

behov av stöd och 

ökad livskvalitet och 

bättre psykiskt 

välmående hos 

patienter 

På cancerklinik i 

England. 

Mixad studie. 

Kvalitativ studie. 

Observationer bland 

personal, enkäter och 

intervjuer med 

patienter och personal. 

Etiskt godkänd 

randomiserad 

kontrollerad studie. 

Patienter valdes ut från 

mottagning och 

dagvårdsenhet på 

sjukhus i London. 

Vuxna med 

cancerdiagnos. 

Randomiserat urval. 

N=93 

(32) 

Resultatet visade ingen signifikant  

skillnad men en trend i att kontinuitet  

med vårdgivare kunde minska behovet  

av stöd under cancerbehandlingen. 

Kontaktsjuksköterska kunde påverka  

deras upplevelse av vård positivt. 

Personalen upplevde att de hade  

otillräckligt med tid för patienterna. 

1 

K 

 

Komatsu, H., 

Yagasaki, K. 

The power of 

nursing: Guiding 

patients through a 

Syftet var att ta reda 

på hur 

kontaktsjukskötersko

Kvalitativ studie 

genom fokusgrupp 

intervjuer med 21 

N=21 

 

Resultatet visade att  

onkologisjuksköterskor kan hjälpa 

cancerpatienter genom deras  

1 

K 
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2014 

Japan 

 

 

journey of 

uncertainty 

r kunde hjälpa 

patienter och hur 

patienterna upplevde 

deras hjälp. 

onkologisjuksköterskor

. 

Vuxna personer 

Etiskt godkänd studie. 

behandling. Genom att använda  

patient centrerad omvårdnad. 

Kontaktsjuksköterskorna beskrev  

3 teman: att bygga en relation med  

patienten, individuell omvårdnad och  

stötta patientens egen potential. 

Lee, T., Ko,I., 

Lee, I., Kim, 

E., Shin, M., 

Roh, S., 

Chang, H. 

2011. 

Sydkorea. 

 

Effects of nurse 

navigators on 

health outcomes of 

cancer patients. 

 

Syftet var att ta reda 

på om patienter med 

nydiagnostiserad 

cancer som haft 

tillgång till 

kontaktsjuksköterska 

hade effekter i form 

av tillfredsställelse 

med vård, livskvalitet 

och vistelsetid på 

sjukhus. 

 

Kvantitativ studie 

genom 

enkätundersökning. En 

kontrollgrupp på ett 

sjukhus där patienter 

inte hade 

kontaktsjuksköterska 

jämfördes med grupp 

på annat sjukhus som 

fick tillgång till 

kontaktsjuksköterska. 

Enkätfrågor delades ut 

vid start, avslut av 

behandling samt efter 3 

månader. 

De mätte kvaliteten på 

omvårdnad, nöjdhet i 

vård och längd på 

sjukhusvistelse. 

N=164 

(86) 

Resultatet visade att patienter som får 

standardiserat 

kontaktsjuksköterskeprogram 

upplevde signifikant bättre vård. Fick 

positiva effekter i form av kortare 

vårdtid på sjukhus. Deltagarna 

fungerade bättre både fysiskt och 

socialt. De uppmätte något bättre 

livskvalitet. 

 

1 

CCT 
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Etiskt godkänd. 

Vuxna personer. 

 

 

Ludman,E-J., 

McCorkle, R., 

Aiello 

Bowles, E-A., 

Rutter, C-M., 

Chubak, J., 

Tuzzio, L., 

Jones, S., 

Reid, R-J., 

Penfold, R., 

Wagner, E-H. 

2015 

USA 

 

Do depressed 

newly diagnosed 

cancer patients 

differentially 

benefit from nurse 

navigation? 

Syftet var att ta reda 

på om 

kontaktsjuksköterska

n kunde göra skillnad 

hos deprimerade 

patienter. 

Enkätstudie. 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Vuxna personer. 

Etiskt godkänd studie. 

N=251 

 

Resultatet visade ingen signifikant 

 skillnad mellan grupperna. De flesta 

 deltagarna visade inga depressiva  

symptom. De som hade ökade  

symptom på depression var yngre och  

multisjuka patienter. De som var mer  

deprimerade rapporterade fler problem  

som de behövde stöd i. 

1 

RCT 

 

 

 

Å   
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McCorkle, 

R., Dowd, 

M., Ercolano, 

E., 

Schulman-

Green, D., 

Williams, A-

L., Siefert, 

M-L., 

Steiner, J., 

Schwartz, P. 

2009 

USA 

Effects of a nursing 

intervention on 

quality of life 

outcomes in post-

surgical women 

with gynecological 

cancers. 

Syftet var att ta reda på 

om kontaktsjuksköterska 

kunde göra skillnad i 

patienters livskvalitet 

efter genomgången 

gynekologisk operation. 

Det hade tidigare saknats 

stöd efter operation och 

kvinnorna upplevde 

dålig livskvalitet på 

flertal parametrar. 

Enkätstudie. 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

med 2 grupper. 1 

grupp följdes av 

kontaktsjuksköterska 

och den andra av 

forskningsassistent. 

Etiskt godkänd 

studie. 

Vuxna personer. 

N=149 

(26) 

Resultatet visade att de som hade 

kontaktsjuksköterskestöd efter  

operation upplevde bättre  

livskvalitet och kände sig mindre  

osäkra. 

 

1 

RCT 

 

    

 

   

Pedersen, A-

E., Hack, T-

F., 

McClement, 

S-E., Taylor-

Brown, J. 

2014. 

Canada. 

An exploration of 

the Patient 

Navigator Role: 

Perspectives of 

younger women 

with breast cancer. 

Syftet var att beskriva 

kontaktsjuksköterskans 

roll utifrån unga 

bröstcancer patienters 

perspektiv och 

erfarenheter. 

Kvalitativ studie 

genom semi 

strukturerade 

intervjuer. 

Vuxna patienter. 

Studien var etiskt 

godkänd. 

N=12 Patienterna önskade emotionellt stöd, 

information och hjälp mellan  

de olika vårdkontakterna. 

Kontaktsjuksköterskan upplevdes  

vara kompetent att hjälpa till med  

detta. 

1 

K 
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Richard,M-

L., 

Parmar,M-P., 

Calestagne,P-

P., McVey,L. 

2010. 

Canada. 

Seeking Patient 

Feedback. An 

Important 

Dimension of 

Quality in Cancer 

Care. 

Att mäta patientnöjdhet i 

syfte att hitta 

förbättringsområden vad 

gäller väntetid, 

tillgänglighet och 

kontakt med 

vårdpersonal inom 

cancervården på 

cancerklinik i Kanada. 

Jämförelse i 

patientnöjdhet mellan de 

som haft tillgång till 

kontaktsjuksköterska 

och de som inte haft det. 

Kvantitativ studie 

genom patientenkäter 

som delades ut på 

mottagning till vuxna 

cancerpatienter.  

Vuxna patienter. 

Studien var godkänd 

av sjukhuset i syfte 

till 

förbättringsarbete. 

 

N=276 Resultatet visade överlag att de  

flesta var nöjda med vården. De som 

haft tillgång till kontaktsjuksköterska 

var mer nöjda med information. 

Patienterna uttryckte att de var mest  

nöjda med information kring  

behandling, de kände sig trygga 

 under vård och behandling på  

kliniken. Det som de var mest  

missnöjda med var väntetider,  

tillgänglighet per telefon när de  

hade frågor som dök upp. Det som  

de skattade som mest viktigt var 

 information om testresultat  

kring sin sjukdom, information om  

varför 

vissa utredningar behövdes göras, 

och att få känna sig trygg under  

vård och behandling. 

1 

P 

Thygesen, 

M., Pedersen, 

B., 

Kragstrup, J., 

Wagner, L., 

Mogensen, 

O. 

Benefits and 

challenges 

perceived by 

patients with cancer 

when offered a 

nurse navigator 

Syftet var att ta reda på 

erfarenheter av 

kontaktsjuksköterskestöd 

under en kortare tid av 

cancersjukdom i ett 

tidigt stadium. 

Kvalitativ studie 

genom 

semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuer 

skedde vid 

utskrivning och 2 

månader senare. 

Deltagarna fick även 

N=11 

(6) 

 Resultatet visade att patienterna lätt 

 knöt an till kontaktsjuksköterskan 

 och upplevde att de fick stöd av  

denna under den tid de hade behov. 

Kontaktsjuksköterskan kunde ge  

dem förberedande information så  

de förstod vad som skulle hända  

1 

K 
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2011. 

Danmark 

skriva i en dagbok. 

Vuxna personer 

Etiskt godkänd studie 

framåt i tiden. 

 

Thygesen, 

M., Pedersen, 

B., 

Kragstrup, J., 

Wagner, L., 

Mogensen, 

O. 

2012. 

Danmark 

Gynecological 

cancer patient´s 

differentiated use 

of help from a 

nurse navigator: a 

qualitative study. 

Syftet var att ta reda på 

vem som mest kunde ha 

mest nytta av en 

namngiven 

sjuksköterska tidigt i 

cancersjukdomen samt 

vad patienterna ansåg 

vara meningsfullt. 

Kvalitativ studie. 

Semi strukturerade 

intervjuer. 

Fenomenologisk 

hermeneutisk ansats. 

Vuxna patienter. 

Studien var etiskt 

godkänd. 

N=11 Patienterna upplevde  

kontaktsjuksköterskan som ett stöd  

under sjukdomen. Kontakt- 

sjuksköterskan kunde hjälpa till med 

emotionellt stöd och bekräfta dem. 

Kontaktsjuksköterskan upplevdes 

som en trygg, lugn och trevlig  

person. 

1 

K 

     

 

  

 

 

 

Wagner, E-

H., Ludman, 

E-J., Aiello 

Bowles, E-J., 

Penfold, R., 

Reid, R-J., 

Rutter, C-M., 

McCorkle, R. 

Nurse Navigators 

in Early Cancer 

Care: A 

Randomized 

Controlled Trial. 

Att ta reda på om 

kontaktsjuksköterskan 

kunde förbättra 

livskvalitet och 

vårdupplevelser hos 

nydiagnostiserade 

cancerpatienter. 

Kvantitativ studie. 

Kontrollerad och 

kluster randomiserad 

studie genom 

enkätfrågor. 

Enkätfrågor delades 

ut baseline, efter 4 

månader samt efter 1 

N=251 Resultatet visade ingen signifikant  

skillnad mellan kontrollgrupp och  

studiegrupp gällande livskvalitet.  

Patienter som hade tillgång till  

en kontaktsjuksköterska blev däremot 

mera delaktiga i sin vård. De  

rapporterade mindre problem med  

informationsflöde och kontakt med 

vårdgivare. De som hade 

1 

RCT 
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2013. 

USA. 

år. 

Etiskt godkänd. 

Vuxna personer. 

kontaktsjuksköterskestöd upplevde 

 mera hjälp med psykosocialt 

omhändertagande. 
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                  Bilaga 2 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering 

samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH 

KLASSIFICERING 

VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och 

välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, 

material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. 

Antalet 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 

 

* 

Begränsat/för få 

patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister 

i genomförande och 

tveksamma statistiska 

metoder. 
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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. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga 

kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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