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SAMMANFATTNING  

 

Bakgrund   
 

Ungefär en person får ett cancerbesked varje timma i Sverige. Beroende på individens 

diagnos och tillstånd, tvingas personen inse att denne står inför andra förutsättningar och 

att livet plötsligt förändrats. Ett cancerbesked leder ofta till att personen försätts i en kris, 

en kris varje individ på olika sätt försöker övervinna. I samband med ett cancerbesked är 

kommunikationsförmågan och bemötandet två viktiga faktorer som har en betydande roll i 

mötet med patienten. 

 

Syfte  
 

Syftet var att beskriva patientens upplevelse av faktorer som påverkar mötet i samband 

med ett cancerbesked.  

 

Metod  
 

En litteraturöversikt valdes som metod till föreliggande studie. Databassökningar 

genomfördes och totalt inkluderades 17 vetenskapliga artiklar av kvantitativ och kvalitativ 

karaktär för att besvara studiens syfte. 

 

Resultat 
 

De fyra teman som presenteras i resultatet är betydelsen av individanpassad information, 

preferenser gällande informationens innehåll, betydelsen av vårdpersonalens bemötande 

och förtroende för vårdpersonalen. Det framkom att beskedet bör lämnas på ett 

individanpassat sätt och att patienten ska involveras i sjukdomsprocessen. Vidare ska 

vårdpersonalen tillämpa ett empatiskt och känslomässigt bemötande samt inge en känsla av 

hopp till patienten.  

 

Slutsats 
 

Utifrån de inkluderade studierna framkom att det är många aspekter som vårdpersonalen 

bör ta i beaktning för att göra patientens upplevelse av mötet i samband med 

cancerbeskedet så lindrigt och hanterbart som möjligt. Författarna till föreliggande studie 

identifierande följande betydelsebärande faktorer: att informationen utformas efter det 

enskilda behovet, stöd av närstående, att vårdpersonalen tillämpar ett förenklat och 

anpassat språk, att det bringas klarhet i sjukdomsprocessen, att patientens delaktighet i 

processen främjas, avvarande av tid, att patienten ges utrymme för sin reaktion och att 

främja att patienten vågar visa känslor, att personalen tillämpar ett empatiskt och 

känslomässigt bemötande, ett gott samarbete mellan professionerna, att vårdpersonalen 

tillämpar bra kommunikationsstrategier, förtroende för vårdgivaren och avslutningsvis 

vårdpersonalens förmåga att förmedla hopp.  
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INLEDNING 

En pappa med nytillkommen trötthet och försämrat allmäntillstånd söker vård på 

vårdcentralen. Prover och undersökningar genomförs och nu är han hemma och inväntar 

besked från läkaren. En vecka går och läkaren ringer så småningom och ber barnet som 

svarar att ge telefonen till pappan. Pappan tar telefonen. Han säger inte så mycket men 

svarar läkaren kortfattat.  Innan samtalet avslutas, tackar han och lägger på. Pappan sätter 

sig åter vid tv:n. Efter en kvart frågar barnet vad läkaren hade sagt i telefonen. ”Jag har 

visst cancer i ena lungan med metastaser i levern” (Carlander, 2010, s. 7), blev det 

kortfattade svaret. Pappan återgår sedan till att titta på tv och ter sig ganska oberörd 

(Carlander, 2010). 

 

Mottagande av ett svårt besked är i de allra flesta fall en omtumlande upplevelse, 

framförallt för personen i fråga men även dennes närstående och anhöriga. Beroende på 

diagnos och tillstånd, tvingas mottagaren att inse att denne nu står inför andra 

förutsättningar och att livet tagit en drastisk vändning (Strang, 2006). Carlander (2010) 

definierar ett svårt besked som ett sammanhang relaterat till sjukdom eller oväntad olycka 

och katastrof med dödsfall eller svåra skador som följd. Mottagaren av beskedet är oftast 

ovetandes om vad som har hänt och har ingen möjlighet att påverka eller styra över 

innehållet i den givna informationen.  

 

BAKGRUND 

Cancer 

 

Cancer är ett samlingsnamn för cirka 200 sjukdomar och är för närvarande den sjukdom 

som ökar mest i Sverige. Vidare visar statistik på att ungefär en person får ett cancerbesked 

varje timma i Sverige (Socialstyrelsen, 2013). Detta innebär att vi alla på ett eller annat sätt 

kommer att komma i kontakt med denna sjukdom, oavsett om det är vi själva som drabbas 

eller någon i vår närhet (Strang, 2006).  

 

Människor består av miljarder celler som har ett komplext samarbete med kroppens organ 

och vävnader. Friska celler skapas, utför sina specificerade uppgifter och dör sedan enligt 

ett noggrant reglerat mönster samtidigt som nya celler regelbundet skapas för att ersätta de 

gamla (Socialstyrelsen, 2013). Denna process sköts och regleras av gener, det vill säga 

kroppens arvsmassa. Om en gen skadas kan denna celldelning rubbas och cellen fortsätter 

att dela sig okontrollerat och tillslut bildas en tumör. Den uppkomna tumören kan vara 

godartad eller elakartad, malign. Om tumören är malign kallas detta för cancer (Strang, 

2006).  

 

Cancercellerna beter sig annorlunda jämfört med de friska cellerna. Trots att kroppen 

signalerar att någonting är felaktigt dör inte cellen. Cellen har en förmåga att dela sig i 

oändlighet och undkomma tillväxthämmande signaler. Den kan även sprida sig till andra 

organ via blod eller lymfkärl och bilda dottertumörer, så kallade metastaser. Genom detta 

kan spridningen skapa mer omfattande problem. Hur fort denna process går varierar mellan 

olika cancertumörer och individer (Socialstyrelsen, 2013). 
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Incidens av cancer 

 

Enligt Socialstyrelsen (2015) uppkom år 2014 64 555 nya fall av cancer i Sverige. De 

vanligaste cancerformerna är prostatacancer och bröstcancer, vilka utgör cirka en tredjedel 

av alla cancerfall hos män respektive en knapp tredjedel av alla cancerfall hos kvinnor. 

Båda cancerformerna har blivit vanligare under de senaste decennierna. Den cancerform 

som visar på den kraftigaste ökningen hos båda könen är hudcancer, malignt melanom.  

 

Den relativa 5-årsöverlevnaden för patienter som drabbats av cancer har ökat genom åren 

och idag visar siffran på 70 procent för respektive kön. Detta innebär att cancerprognosen i 

många fall kan vara relativt god och eftersom behandlingsmetoderna utvecklas blir 

förutsättningarna för en framgångsrik behandling av symtom bättre. Det vill säga att en 

cancerdiagnos idag inte är detsamma som en dödsdom (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Trots det kvarstår det faktum att bara ordet cancer, är förknippat med obehagskänslor och 

är kanske den sjukdom som sätter igång flest reaktioner hos oss människor. Kommer det 

göra ont? Kommer jag tappa håret? Kommer jag eller min närstående att överleva? 

Föreställningen om att cancern kommer att innebära smärta och så småningom död är 

vanlig och det är därför av vikt att vårdpersonalen är tydlig i informationen till patienten 

och är lyhörda för deras reaktioner (Strang, 2006). 

 

Reaktioner vid cancerbesked 

 

Alla människor som drabbas av cancer har olika förutsättningar och står inför olika 

prövningar inom sjukdomen. Gemensamt för dessa är att personen inledningsvis tvingas att 

ta emot och hantera ett besked som kommer att förändra personens och dess närståendes 

liv. Reaktionerna kan te sig olika, men det är vanligt att personen går in i ett emotionellt 

tillstånd och agerar som om inget har inträffat. Likt fallet i inledningen, är det inte helt 

ovanligt att en person som just fått vetskap om sin sjukdom gör inadekvata saker som 

ibland kan motsäga den information som denne har fått. Ibland kan det vara svårt att 

minnas vad som har sagts överhuvudtaget (Carlander, 2010). Strang (2006) menar att 

patienten ofta minns det första som sades, själva beskedet, och det sista.   

 

Cullberg (2006) menar att ett svårt och oönskat besked leder till en kris. En psykisk kris är 

ett tillstånd som personen försätts i då ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt 

inte är tillräckliga för att i stunden kunna bemästra och förstå den livssituation som 

personen har råkat in i. För att hantera en krissituation är följande fyra aspekter viktiga att 

ta hänsyn till: vilken den utlösande situationen är, vilken inre och personlig betydelse det 

inträffade har för den som drabbas, vilken aktuell livsperiod personen befinner sig i och 

vilka sociala förutsättningar som finns.  

 

Människans förmåga att möta svåra besked har oftast sin grund i vilka tidigare erfarenheter 

denne har i att hantera utmaningar i livet. Somliga har en tendens att ge upp utan att 

försöka strida tillbaka när en motgång dyker upp, medan andra gör ett försök till att 

bekämpa den svårighet som hindrar dennes väg (Cullberg Weston, 2001). 
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Krishantering 
 

I hanterandet och bearbetningen av ett cancerbesked går personen i regel igenom olika 

faser. Enligt Cullberg (2006) är den första fasen chockfasen. Denna varar ofta från ett kort 

ögonblick upp till några dygn och präglas av förvirring och förnekelse. Personen har ofta 

svårt att ta till sig information och tenderar att projicera känslor av rädsla och ilska på 

exempelvis närstående. Maguire och Faulkner (1988) menar att vårdpersonalen i detta 

skede bör undvika att motarbeta personens förnekelse, så länge detta inte skapar ett större 

problem för patienten. Problemet bör beaktas varsamt och personen bör ges utrymme för 

sina tankar och reflektioner. Emellertid bör nödvändig information nå patienten, vilket är 

en svår balansgång.  

 

Under den andra fasen, reaktionsfasen, börjar bearbetningen och först nu brukar personen 

kunna ta in vad som har hänt. Här börjar funderingar kring vad sjukdomen kan tänkas 

innebära och vad som riskeras att förloras längs vägen. I detta skede upplevs ofta känslor 

av ångest och oro. Många önskar nu att ventilera och prata om vad som har hänt och 

vårdpersonal blir en värdefull samtalspartner till personen (Cullberg, 2006).  

 

Enligt Cullberg (2006) brukar situationen trots allt stabilisera sig när personen har nått den 

tredje fasen, bearbetningsfasen, och många upplever sig ha en någorlunda fungerande 

vardag. Här har personen ofta börjat förstå vad sjukdomen innebär och försöker att finna 

lösningar på de begränsningar som sjukdomen kan tänkas medföra. Under denna fas 

planeras ofta för framtiden och personen är betydligt mer mottaglig för hjälp och stöd från 

vårdpersonalen.  

 

Under den fjärde och sista fasen, nyorienteringsfasen, anses personen ha landat och 

accepterar sitt cancerbesked. Den kris som personen har genomgått kan numera liknas med 

ett sår som har läkt som sedan har övergått i ett ärr. Nu fokuserar personen på att finna 

kompensation för de förluster som denne har utstått och försöker att framhäva det positiva 

som kan ha uppkommit under tiden (Cullberg, 2006). 

 

Coping 

 

Coping är ett verktyg i processen att hantera och bemästra ett problem, i det här fallet en 

kris. Begreppet innebär i kort hur personer uppfattar sin situation, hur dessa ser på sina 

resurser och hur situationen hanteras på ett kognitivt och beteendemässigt sätt. Syftet med 

coping är att lösa eller hantera ett problem. Coping påverkas av olika faktorer, så som 

individens sociala resurser, personlig disposition och karaktärsdrag (Carlsson, 2007).  

 

Två betydelsebärande begrepp inom coping är copingstil och copingstrategi. Copingstil är 

en generell benägenhet hos individen att hantera en svår situation på ett visst sätt. Många 

hanterar svårigheter genom att söka stöd hos andra och prata om sina problem, medan 

andra föredrar att hålla sina bekymmer för sig själv. Copingstrategi innefattar vad personen 

specifikt gör för att hantera sin situation. Detta kan innebära att individen aktivt försöker 

att hantera sin situation, exempelvis genom att lösa problem och söka information. 

Personen kan även försöka att hantera situationen genom att dämpa sina känslomässiga 

reaktioner genom att förneka situationens betydelse, undvika att tänka på den eller ägna sig 

åt önsketänkande (Carlsson, 2007). Thomsen, Rydahl-Hansen och Wagner (2010) 

identifierar sju faktorer som kan relateras till cancerpatientens hantering av sin sjukdom. 

Dessa innefattar att finna mening i den enskildes situation, att erhålla stöd från antingen 



 4     

 

närstående eller en tro, att minska påverkan från sjukdomen och försöka att bibehålla ett 

normalt liv, upprätthålla fysiskt och mentalt välmående, att få bekräftelse i sin osäkerhet 

och rädsla, bibehålla kontroll över sin situation och ge utlopp för sina känslor. 

 

Närståendes roll 

 

Det att motta ett cancerbesked är som tidigare nämnt en omställning och påverkar inte bara 

personen, utan även dennes närstående. Begreppet närstående syftar oftast till en person, 

men det är vanligt att patientens närstående omfattas av flera personer. I de flesta av fallen 

handlar det om familj och släkt, men närstående kan lika gärna innefatta vänner, grannar 

och arbetskamrater (Carlsson, 2007).  

 

Strang (2006) menar att när patienten tvingas inse sin sjukdom kan situationen upplevas 

turbulent, men den brukar bli mer hanterbar i närhet och med stöd av sina närstående. 

Många patienter upplever att det är svårt att berätta för sina närstående om sin diagnos. 

Vissa beskriver till och med detta moment som det värsta med hela sjukdomen. Många 

personer skjuter på att berätta för sin familj och undviker i vissa fall att dela med sig av 

informationen till dem som anses vara lite svagare, exempelvis barn, äldre och personer 

som har en tidigare anknytning till sjukdomen.  

 

Det är en sorg att se sina nära och kära lida och människan i allmänhet vill helt enkelt 

skydda sin familj från tråkiga besked (Hilton, Emslie, Hunt, Chapple & Ziebland, 2009). 

Trots detta, utgör personens närstående det viktigaste stödet och det är därför en fördel om 

patienten vill inkludera dessa i processen (Carlsson, 2007). Strang (2006) understryker det 

positiva i att ha en närstående närvarande när patienten mottar sitt sjukdomsbesked, då det 

finns möjlighet att förbereda sig tillsammans. Den närstående kan komplettera med frågor, 

funderingar och framförallt hjälpa personen att ta emot informationen. 

 

Vårdpersonalens perspektiv vid cancerbesked 

 

Enligt Carlander (2010) är det vanligt att även vårdpersonal hamnar i en kris vid utlämnade 

av besked om sjukdom eller förlust. Det är uppenbart att detta försätter patienten i en 

känslomässigt omvälvande situation, men det kan även generera olika känslor hos den som 

tvingats ge beskedet. Detta kan exempelvis handla om rädsla för att möta starka och 

ledsamma reaktioner från patienter och närstående. Carlander (2010) menar vidare att 

medkänsla och empati kan framkalla en egen känsla av sorg och vanmakt. Vid delgivande 

av ett svårt besked till en patient kan detta även innebära känslor av skuld och 

misslyckande, då man tvingas göra avsteg från sin ambition att göra andra människor nöjda 

och tillfreds. Detta innebär att de känslor som uppstår hos vårdpersonalen i samband med 

beskedet många gånger medför en utmaning i arbetet. Personalen ska inte bara utgöra ett 

stöd för patienten, utan också dess anhöriga. Vårdpersonalen ska även försäkra sig om att 

information når ut och förstås av patienten. Pavlish, Brown-Saltzman, Jakel och Rounkle 

(2012) hävdar att bevittna patientens lidande utan möjlighet att påverka valet av 

behandlingsmetod, medför känslor av sorg och dåligt samvete hos sjuksköterskan. Vidare 

beskrivs den etiska svårigheten i att förmedla ett sjukdomsbesked på ett ärligt sätt och 

samtidigt inge hopp till patienten.  

 

Carlander (2010) menar att även läkare upplever likande känslor i samband med 

sjukdomsbeskedet, på grund av att de anser sig ha misslyckats med sin uppgift att bota, 

lindra och trösta patienten. Enligt en studie gjord bland läkare i onkologi framkom det att 
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reflektion och diskussion kring hur svåra besked bör lämnas ofta försummas. Majoriteten 

av läkarna som deltog i studien uppgav att de ofta känner sig nedstämda efter att ha givit 

ett svårt besked. Dock var alla deltagare överrens om att beskedet i sig, inte har någon 

påverkan på patientens förmåga eller möjlighet till överlevnad (Kumar et al., 2009a). Men 

kan sättet att ge ett sjukdomsbesked på, ha en inverkan på patientens vilja att behandlas? 

Påverkar det möjligen patientens livskvalité under dennes sjukdomstid?  

 

Hellbom och Thomé (2011) hävdar att det är fördelaktigt med ett välfungerande samarbete 

mellan vårdpersonalen vid utlämnande av ett cancerbesked. Initialt, är det läkaren som i 

första hand ansvarar för att ge beskedet och informera angående diagnos och eventuell 

behandling. Sjuksköterskan har emellertid en viktig roll i att ge ett sjukdomsbesked till 

patienten, då han eller hon utgör ett stöd för både mottagaren av beskedet men även 

anhöriga. Hellbom och Thomé (2011) menar vidare att ett exempel på optimalt samarbete 

mellan läkare och sjuksköterska är samspelet i det första mötet med patienten, då det är av 

vikt att skapa trygghet och kontinuitet.  

 

En fördel med att sjuksköterskan närvarar vid den första informationen gällande 

sjukdomen och kommande behandling, är att kunna återberätta om patienten i efterhand 

känner sig osäker på vad som sades. Birgegård och Glimelius (1998) menar även att 

medverkande i det första mötet med patienten ger sjuksköterskan en uppfattning av 

patientens reaktion inför beskedet, vilket kan vara användbart för att veta hur 

vårdpersonalen på bästa sätt ska gå vidare. Vidare beskriver dem att sjuksköterskan är en 

samarbetspartner för patienten och ofta den i vårdteamet som har möjlighet att fånga upp 

personen efter sjukdomsbeskedet och bemöta känslor och funderingar. Rchaidia, Dierckx 

De Casterlé, De Blaeser och Gastmans (2009) belyser patientens uppfattning om mötet 

med sjuksköterskan och beskriver vilka attribut som anses ha betydelse. Exempelvis 

uppskattas att sjuksköterskan visar ett genuint intresse för patientens välmående och tar 

hänsyn till dennes sårbarhet. Vidare påvisas att detta stärker patientens förmåga att 

upprätthålla en självrespekt som i sin tur förbättrar den mentala hälsan. I studien 

framkommer det även att det är av vikt att sjuksköterskan med goda medel förmedlar 

information och kunskap på ett tydligt och relevant sätt.  

 

Vårdande kommunikation 

 

Inom vården är ett fungerande samspel mellan personal och patient i många fall 

livsnödvändigt och Fredriksson (2012) beskriver innerbörden av begreppet vårdande 

kommunikation. Detta begrepp består av tre delar: relationell kommunikation, som innebär 

den gemenskap som skapas i förbindelsen mellan vårdare och patient. Narrativ 

kommunikation, är den del som kommunicerar den värld som patienten lever i till 

vårdaren, genom att ta del av patientens historia, nutid och framtid, och eventuell 

lidandeberättelse. Avslutningsvis beskrivs den tredje delen, etisk kommunikation, som 

förtydligar betydelsen av den ömsesidiga respekten mellan människor och hur detta 

påverkar överföringen av information.  

 

Fossum (2013) menar att synen och inställningen gentemot personen framför oss, samt 

uppfattningen om vår egen uppgift är avgörande för hur relationen till patienten skapas och 

hur samtalet genomförs. Arbabi et al. (2014) hävdar att en god relation mellan patient och 

vårdare är väsentligt för att patienten ska känna tillit och vilja dela med sig av hela sin 

berättelse, så att ingenting utelämnas. Detta leder till en förbättrad vård, ökad följsamhet 

från patienten samt större acceptans för framtida behandlingar. I kommunikationen inom 
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cancervård bör vårdgivaren enligt Stajduhar, Thorne, McGuinness, och Kim-Sing (2010) ta 

hänsyn till patientens behov av tid tillsammans med vårdgivaren, förmedla information på 

ett ärligt sätt, tillämpa ett empatiskt bemötande samt ge patienten möjlighet att få prata om 

sina rädslor.  

 

Mötet med vårdpersonal   

 

Ett gott möte mellan vårdpersonalen och den enskilde individen är en betydande byggsten i 

all vård och omsorg. Ett bra bemötande innebär att den professionelle visar empati och kan 

leva sig in i patientens situation. Förmågan att kommunicera och anpassa stödet med 

hänsyn och respekt för personens integritet är vidare en beskrivning av ett gott möte (Herz 

& Johansson, 2015). I mötet är god kommunikation av stor vikt. Enligt Fossum (2013) är 

kommunikation en aktivitet, någonting vi gör, skapar och arbetar med. Förmågan att 

kommunicera är inlärd från födseln och vi lär oss med tiden inte bara hur, utan också 

betydelsen av att ge och ta emot information. Kommunikation innebär inte bara de ord vi 

använder för att formulera meningar, utan begreppet kan delas upp i både verbal- och icke 

verbal kommunikation. Dessa har lika stor betydelse i samspelet mellan vårdare och 

patient. Andersson (2013) menar även att lyssnandet är en viktig del i konsten att 

kommunicera. Han beskriver detta som en förmåga som utvecklas efter prövningar i 

skiftande sammankomster och kontakter och att lyssnandet i sig innebär att oförfalskat ta 

emot patientens berättelse utan att värdera och bedöma.  

 

Vårdgivaren har en lagstadgad informationsplikt gentemot patienten. I Patientlagen (SFS, 

2014:821), stadgas i kap. 3, 1 och 2 § att patienten ska ges individuellt anpassad 

information om sitt hälsotillstånd, metoder för undersökning, vård och behandling som 

finns samt sina möjligheter att välja vårdgivare och utförare (inom den offentliga 

finansierade hälso- och sjukvården).  

 

Kumar et al. (2009b); Shaha, Cox, Belcher och Cohen (2011) belyser sjuksköterskans 

funktion under och efter att patienten har mottagit sitt cancerbesked. Exempelvis bör 

sjuksköterskan utgöra ett stöd för patienten och vara lyhörd för eventuella frågor och 

funderingar. Kumar et al. (2009b) hävdar vidare att det är fördelaktigt att sjuksköterskan 

hjälper till att formulera frågor under samtalet, om patienten ter sig chockad och förvirrad. 

Sjuksköterskan bör försäkra sig om att patienten har förstått den information som har givits 

och om inte, återkomma och upprepa informationen vid ett annat tillfälle. Det är 

betydelsefullt om sjuksköterskan kan identifiera patientens förväntningar på 

sjukdomsförloppet, behandling och eventuella konsekvenser. Sjuksköterskan bör även om 

möjligt hjälpa patienten och dess anhöriga att hitta mål med behandling och vägleda 

patienten till beslutsfattande. Studien understryker även att sjuksköterskan bör fungera som 

en mellanhand mellan patient, anhöriga och sjukvårdsteamet. Shaha, Cox, Belcher och 

Cohen (2011) hävdar att det är betydande att vårdpersonalen fokuserar på att förstå 

patientens sårbarhet och försöka sätta sig in i dennes uppfattningar om sjukdomen. Det är 

inte ovanligt att patienten inte vill diskutera sin rädsla och det är därför viktigt att lyssna 

och ställa öppna frågor. Avslutningsvis, hävdar Kumar et al. (2009b) att det är av största 

vikt att sjuksköterskan är närvarande under samtalet med patienten och när denne har 

accepterat sin situation fångar upp patienten med det stöd som behövs.  
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Problemformulering  

 

Enligt Socialstyrelsen (2015) uppkom det 64 555 nya fall av cancer i Sverige under år 

2014. Ett svårt och oönskat besked leder till en kris (Cullberg, 2006). Carlander (2010) 

menar att de människor som drabbas av cancer har olika förutsättningar och står inför olika 

prövningar inom sjukdomen. Zachariae et al. (2003) hävdar att hur beskedet framförs 

eventuellt kan ha en inverkan på hur patientens sjukdom fortskrider, men kanske 

framförallt på patientens livskvalitét och inställning. Trots detta har vårdgivaren enligt 

Patientlagen en lagstadgad informationsplikt gentemot patienten och detta medför många 

gånger en utmaning för vårdteamet (SFS, 2014:82, kap. 3, 1 & 2 §).Sjuksköterskan är en 

betydande del i att ge ett sjukdomsbesked till patienten, då denne utgör ett stöd för både 

mottagaren av beskedet men även närstående (Hellbom & Thomé, 2011).  

 

Föreliggande problemområde beskrivs för att få en uppfattning om patientens upplevelser 

av att ta emot ett cancerbesked, vilka omständigheter som är betydelsefulla men även för 

att identifiera vilka eventuella brister som finns. Detta för att sedan förhoppningsvis kunna 

utveckla omvårdnaden i samband med sjukdomsbeskedet inom cancervården.  

 

SYFTE 
 

Syftet var att beskriva patientens upplevelse av faktorer som påverkar mötet i samband 

med ett cancerbesked.  

 

METOD 

Val av Metod  

 

Metoden som valdes var en litteraturöversikt. Syftet med en litteraturöversikt är att skapa 

en överblick av ett avgränsat område och med hjälp av redan publicerade 

forskningsresultat formulera en beskrivande sammanställning av området (Friberg, 2012). 

Forsberg och Wengström (2013) menar att författaren via denna metod ställer frågorna 

direkt till den vetenskapliga litteraturen istället för till personer och levda erfarenheter. 

Kristensson (2014) menar att en litteraturöversikt är ett fördelaktigt arbetssätt att 

sammanställa relevant kunskap på, för att sedan kunna omsätta detta i praktiken. Vidare 

hävdas att denna metod är tillämpbar i flera avseenden, både om författaren eftersträvar att 

sammanställa andra forskningsresultat för att besvara en specifik fråga såväl som om 

författaren syftar till att komma åt aspekter som ännu inte undersökts och på så vis 

utveckla nya forskningsfrågor.  

 

Urval  

 

Urvalskriterierna som valdes till föreliggande studie var att deltagarna skulle vara vuxna 

över 18 år. Holme och Solvang (1997) menar att urval genomförs med hänsyn till två 

aspekter. Det hävdas dels att det är tidskrävande och kostsamt att studera den totala 

mängden material som framkommer vid artikelsökningar inför en studie, men även att en 

urvalsbegränsning genererar ett mer noggrannare resultat i och med att mängden 

information minskar.   
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Inklusionskriterier 

 

De artiklar som har inkluderats i denna litteraturöversikt har behandlat vuxna som antingen 

har levt eller lever med en cancerdiagnos och i och med detta har erfarenhet av att ta emot 

ett svårt besked. Det har inte förekommit några begränsningar gällande kön, detta för att få 

en så jämn könsfördelning som möjligt. För att kunna bedöma och reflektera över 

eventuella kulturella skillnader har inga länder uteslutits. Andra begränsningar som har 

gjorts i sökningarna är att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2005 och 2016 och 

att samtliga skulle vara skriva på engelska. Vid sökningar i databasen CINAHL gjordes 

begränsningarna att studierna skulle vara research articles och att dessa skulle vara peer 

reviewed. Detta för att kunna försäkra sig om att sökresultatet innehöll hög vetenskaplig 

kvalitet. Samma sökbegränsningar gjordes för samtliga sökningar och därför beskrivs inte 

detta i söktabellen.  

 

Exklusionskriterier 

 

Ett beslut att exkludera studier gällande barn (under 18 år) togs i denna litteraturöversikt på 

grund av en föreställning om att kommunikationsmetoderna gällande barn och vuxna 

skiljer sig åt. Johansson (2013) bekräftar att det ofta krävs annorlunda strategier för att 

kommunicera och nå ut med känslig information till barn. Detta beror på olika faktorer, 

exempelvis i vilken språkutvecklingsfas barnet befinner sig i.  

 

Datainsamling 

 

Till denna litteraturöversikt har vetenskapliga artiklar använts. Datainsamlingen 

genomfördes under januari och februari år 2016 med hjälp av databaserna PubMed och 

CINAHL (tabell 1). PubMed innehåller material inom det biomedicinska området, så som 

omvårdnad och odontologi. I databasen finns övervägande vetenskapliga tidsskriftsartiklar 

(Forsberg & Wengström, 2013). Databasen CINAHL erbjuder material inom omvårdnad, 

sjukgymnastik och arbetsterapi. Här återfinns artiklar, böcker, kapitel i böcker, 

avhandlingar och konferensmaterial (Karlsson, 2012).  

 

Databassökning 

 

Forsberg och Wengström (2013) menar att en förutsättning för genomförande av en studie 

är att det finns ett gediget underlag med vetenskapliga artiklar. Östlundh (2012) hävdar att 

processen att få fram relevant litteratur kan delas upp i två delar: den inledande 

informationssökningen och den egentliga informationssökningen. I den första delen skapas 

grunden för sökarbetet. Här samlas fakta från exempelvis ordböcker, internet och 

nyhetsartiklar och syftet med denna fas är att få fram en ordentlig bakgrundsinformation. I 

den andra delen övergår informationssökningen i mer målanpassade och precisa sökningar. 

Även här kan författaren med fördel använda en variation av olika källor, men tyngden 

ligger på vetenskapliga artiklar. Ovanstående teknik har använts, då metoden underlättade 

informationshanteringen. 

 

Inledningsvis genomfördes en förberedande genomsökning i olika databaser för att få en 

uppfattning av utbudet av relevant material inom ämnet. Därefter började den egentliga 

sökningsprocessen (Kristensson, 2014). Vid sökningar i PubMed användes MeSH-termer 

och fritextsökningar och i CINAHL användes CINAHL-headings och fritextsökningar. Till 

en början genomfördes sökningar med omfattande sökord med fritextord, exempelvis 
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Cancer och Communication. Dessa preciserades så småningom, då mer fakta inom 

området och mer kunskap om relevanta sökord hade inhämtats. De valda sökorden 

kombinerades med antingen AND eller OR, för att begränsa sökningen till ett mer specifikt 

resultat. De begränsningar som gjordes vid sökningarna anpassades efter valda inklusions- 

samt exklusionskriterier. 

 

För att kunna bedöma vilka artiklar som hade relevans för föreliggande studies syfte lästes 

artiklarnas titlar först. Därefter granskades syftet, för att försäkra att innehållet var av 

intresse för resultatet. Om studien ansågs vara relevant lästes dennes abstrakt och slutligen 

öppnades även artikeln. Författarna till föreliggande studie läste artiklarna på varsitt håll, i 

syfte att effektivisera processen. Beslutet kring vilka artiklar som skulle inkluderas i 

studien togs författarna emellan. 

 

Tabell 1: Valda sökordskombinationer vid databassökning i PubMed och CINAHL 

 

 

Databearbetning 

 

Samtliga artiklar klassificerades och värderades för att det vetenskapliga värdet skulle 

kunna fastställas. Det skedde enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

10/2 

 “Cancer” OR neoplasms (MeSH) 

AND patient satisfaction (MeSH) 

AND disclosure (MeSH) 

78 34 12 6 

PudMed 

8/2 

Patient satisfaction (MeSH) AND 

“cancer diagnosis” 

 

106 9 8 1 

CINAHL 

26/1 

”Cancer patients” AND ”Preference” 

AND ”Diagnosis”  

25  6 4 1 

CINAHL 

10/2 

Neoplasms AND truth disclosure 

AND patient  

139 37 10 4 

PubMed 

11/2 

Neoplasms AND truth disclosure 

AND patient satisfaction 

104 21 7 1 

PubMed 

4/2 

Truth disclosure (MeSH) AND 

”neoplasms” 

482 59 23 1 

PubMed 

10/2 

 

”Cancer” OR neoplasms (MeSH) 

AND patient preference (MeSH) 

AND truth disclosure (MeSH)  

61 20 5 1 

CINAHL 

25/2 

”Cancer” AND ”Truth disclosure” 

AND ”Patient needs” 

260 22 9 2 

TOTALT  1 255 208 78 17 
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vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011) användes (bilaga A). Valda artiklar sammanfattades utifrån 

studiernas syfte, metod och resultat och sammanställdes därefter i en matris (bilaga B). 

 

Dataanalys  

 

Sökningen resulterade i 17 vetenskapliga artiklar. Analysen av artiklarna genomfördes i 

olika steg på ett integrerat sätt, i enlighet med Kristensson (2014). Efter att ha beslutat 

tillsammans vilka artiklar som skulle inkluderas, delades antalet upp jämt mellan 

författarna. Detta gjordes dels för att effektivisera bearbetningen av materialet, men även 

för att båda författarna skulle ges möjlighet att granska och tolka studierna utan att 

påverkas av varandras uppfattning. I samstämmighet med den ovannämnda 

analysmodellen genomfördes i det första steget en genomläsning av artiklarna individuellt. 

Detta för att försäkra sig om att det funna materialet besvarade föreliggande studies syfte. 

Därefter granskades artiklarnas innehåll tillsammans. I det andra steget identifierades den 

mest relevanta informationen ur varje studie och denna samlades i ett dokument, för att få 

en överblick av eventuella skillnader och likheter i artiklarnas resultat. Följaktligen ansåg 

författarna efter bearbetning av materialet att fyra specifika områden återkom och det 

beslutades att presentera dessa fyra som huvudteman i resultatet. I det tredje och sista 

steget sammanställdes därför informationen under dessa teman. Efter att författarna 

sammanställt resultatet beslutades att gemensamt granska de inkluderade artiklarna ännu 

en gång för att försäkra sig om att all relevant information från varje studie hade 

inkluderats.  

 

Forskningsetiska överväganden 
 

Denna litteraturöversikt har avsett att studera artiklar som är skrivna och bearbetade på ett 

etiskt korrekt sätt. Kjellström (2012) beskriver tre viktiga aspekter som kännetecknar en 

etisk studie: att studien bygger på väsentliga frågor, att den har god vetenskaplig kvalitet 

och att den genomförs på ett etiskt sätt. Författarna till denna studie har endast använt sig 

av material där forskningsprocessen anses ha gått till på ett bra sätt och där alla inblandade 

har behandlats med värdighet och respekt. Exempelvis har ett informerat samtycke 

eftersträvats och detta har på ett tydligt sätt beskrivits i alla funna artiklar förutom en.  

 

Enligt Hermerén är forskningsetik en ”systematisk analys av och reflektion kring etiska 

problem som uppstår i samband med forskning” (Hermerén, 1996, s. 26). Helgesson 

(2015) menar att etik i allmänhet innebär att teoretiskt reflektera över frågor kring moral 

och vad som är bra och dåligt, gott och ont och rätt och fel. Vid genomförande av denna 

litteraturöversikt har dessa teorier tillämpats, för att nå ett resultat som författarna känner 

sig nöjda med och kan stå bakom.  

 

Artiklarna som granskats till föreliggande studie är skrivna på engelska och författarna har 

haft för avsikt att översätta dessa så korrekt som möjligt. Ingen text har plagierats eller 

manipulerats och data som funnits har inte på något sätt förvrängts eller förfalskats. 

Slutligen avsåg författarna att upprätthålla objektivitet under hela processen och eventuella 

förutfattade meningar eller tidigare erfarenheter har inte påverkat studiens resultat. 
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RESULTAT 

I föreliggande studie granskades 17 artiklar och ur detta material framkom fyra teman. Den 

integrerade analysen presenteras utifrån dessa teman: betydelsen av individanpassad 

information, preferenser gällande informationens innehåll, betydelsen av vårdpersonalens 

bemötande och förtroende för vårdpersonalen.   

 

Betydelsen av individanpassad information 

 

En förusättning för att ett sjukdomsbesked ska kunna lämnas på ett bra sätt är att den 

information som delges är möjlig att förstå för patienten, utan fackspråk och svåra termer 

(Geiser et al., 2006; Pollock, Moghaddam, Cox, Wilson & Howard., 2011). Vikten av att 

beskedet lämnas på ett personligt sätt och att informationen individanpassas belystes 

(Geiser et al., 2006; Mauri, Vegni, Lozza, Parker & Moja., 2009; Back et al., 2011; 

Hagerty et al., 2005). Hagerty et al. (2005) hävdade även att ett element för en 

välfungerande kommunikation är att personalen för ett realistiskt resonemang. I vidare 

mening ansågs det även ha betydelse att patienten kände sig involverad och att läkaren vid 

tiden för beskedet bjöd in till frågor och diskussion.  

 

I två studier underströks betydelsen av att även patientens närstående involveras i mötet 

kring sjukdomsbeskedet (Rassin, Levy Schwartz & Sliner., 2006; Pollock et al., 2011). 

Munoz Sastre, Sorum och Mullet (2011) påvisade vidare att det blev lättare för patienten 

att ta emot information samt hantera den situation som denne råkat in i tillsammans med 

närstående. I en studie gjord av Fujimori et al. (2007) beskrevs att så många som 78 

procent av deltagarna föredrog att ha med sig en närstående då beskedet utlämnades. Det 

framkom även en önskan bland majoriteten av deltagarna att vårdpersonalen ska visa lika 

mycket hänsyn och omtanke för de närstående som för patienten. Figg et al. (2010) 

hävdade å andra sidan att en tredjedel av deltagarna inte hade sällskap av en närstående vid 

sitt första möte och Geiser et al. (2006) belyste att den totala upplevelsen av mötet med 

vårdpersonalen i samband med sjukdomsbeskedet inte påverkades av den närståendes 

närvaro.  

 

I en studie av Seifart et al. (2014) framkom ytterligare faktorer som har betydelse för 

informationen vid ett cancerbesked. Patienten vill bland annat få klarhet i hur processen 

efter beskedet kommer att se ut, få vetskap om detta kommer att medföra något lidande och 

att läkaren förmedlar kunskap om sjukdomen till patienten. Zamanzadeh et al. (2013) 

berörde å andra sidan fenomenet ”non-disclosure” som innebär att patienten inte tar del av 

all information gällande sin sjukdom. Det framkom att majoriteten av deltagarna inte var 

medvetna om sin prognos. Vidare hävdades i enlighet med Fujimori et al. (2007) att det är 

vanligt att vårdpersonal och patientens närstående är väl informerade om patientens 

sjukdom. Zamanzadeh et al. (2013) menade att det ofta vidtas åtgärder för att undanhålla 

detta för patienten. Vidare beskrevs att om patienten får ta del av information gällande sin 

sjukdom så kan personens allmäntillstånd samt upplevelsen av hopp försämras.  

 

Preferenser gällande informationens innehåll 

 

I flertalet studier belystes patientens behov att erhålla detaljerad information om sin 

diagnos och vilka behandlingsalternativ som finns (Fujimori et al., 2007; Hagerty et al., 

2005; Halkett, Jiwa & Lobb., 2014; Figg et al., 2010; Rassin et al., 2006; Geiser et al. 

2006; Mauri et al., 2009). Vidare hävdades att det är betydande att patienten får diagnosen 
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vid rätt tidpunkt och information om hur prognosen ser ut (Fujimori et al., 2007; Hagerty et 

al., 2005; Halkett et al., 2014). Hagerty et al. (2005); Pollock et al (2011); Mauri et al. 

(2009); Geiser et al. (2006) underströk även betydelsen av att patienten ges möjlighet att 

ställa frågor.  

 

Fujimori et al. (2007) beskrev att patienterna föredrar ett ärligt bemötande från 

vårdpersonalen och att den information som ges ska vara rakt på sak. Patienterna föredrog 

överlag att beskedet ges stegvis och i enlighet med Hagerty et al. (2005) bör 

vårdpersonalen eftersträva en positiv attityd. Fujimori et al. (2007) berörde även att de 

flesta patienterna önskar att diskutera hur sjukdomen kommer att påverka deras dagliga liv 

och att det finns ett behov av att få besked om den förväntade livslängden. Rassin et al. 

(2006); Hagerty et al. (2005) menade emellertid att det finns en osäkerhet gällande att få 

vetskap om sin förväntade livslängd.  

  

Geiser et al. (2006) beskrev att en mindre andel patienter inte har några speciella önskemål 

gällande hur sjukdomsbeskedet bör lämnas. Enligt Pollock et al. (2011) föredrog en del av 

deltagarna att endast motta lite information gällande sin sjukdom för att sedan överlåta 

själva beslutsfattandet till vårdpersonalen. En annan mindre grupp patienter föredrog att 

endast få ta del av positiv information om sin sjukdom. Rassin et al. (2006); Mauri et al. 

(2009) menade att det är upp till patienten hur mycket information som ska förmedlas och 

att vårdpersonalen bör fråga denna om detta i samband med det första mötet.   

 

Martins och Carvallho (2013) belyste innerbörden och betydelsen av att informationen 

formuleras på ett genomtänkt sätt. Fujimori et al. (2007); Zamanzadeh et al. (2013) 

nämnde vidare att patienterna föredrog att ordet cancer nämns så lite som möjligt. Som 

tillägg till detta beskrev Back et al. (2011) patienternas missnöje över att ha behövt höra 

ordet ”tyvärr” vid upprepade tillfällen, på grund av att det påverkade patientens upplevelse 

av hopp.  

 

På vilket sätt patienterna önskar att få information på skiljer sig till viss del mellan 

studierna. I Pollock et al. (2011); Figg et al. (2010) studier framkom det att patienterna 

önskade att få besked och vidare information muntligt. Enligt Pollock et al. (2011) berodde 

detta på att skriven information upplevdes för generell och inte tillräckligt personlig. 

Deltagarna i Rassin et al. (2006); Geiser et al. (2006); Ishaque et al. (2010) studier föredrog 

å andra sidan att motta information och besked skriftligt och Ishaque et al. (2010) hävdade 

att den muntliga informationen upplevdes otillräcklig. Ishaque et al. (2010) menade vidare 

att den största andelen av deltagarna föredrog att få sitt besked i hemmamiljö och några 

önskade att få beskedet på telefon, på mejl eller via brev. Patrick-Miller et al. (2013) 

undersökte effekterna av att ta emot ett sjukdomsbesked på telefon. Det redovisades att 

närmare en tredjedel av deltagarna valde att inte närvara vid ett planerat återbesök efter att 

ha delgivits sjukdomsrelaterad information via telefon. Vidare framkom att patienterna 

som valde att inte delta i uppföljningssamtalet riskerade känslor av ångest och depression.  

 

Betydelsen av vårdpersonalens bemötande  

 

I två studier beskrevs att cancerbeskedet blev mer hanterbart för patienten när det 

levererades personligen av läkaren (Munoz Sastre et al., 2011; Mauri et al., 2009) och 

Mauri et al. (2009); Bruera et al. (2007) menade att det är betydande att denne har avsatt 

tillräckligt med tid för mötet. Rassin et al. (2006) hävdade vidare att beskedstillfället bör 

betraktas som en process och inte ett engångstillfälle och att patienten därmed bör ges tid 
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att landa i sin situation. I Munoz et al. (2011) studie framkom det att patientens hantering 

av sjukdomsbeskedet underlättades om läkaren tog hänsyn till patientens förväntningar. 

Bruera et al. (2007) belyste vidare vikten av att läkaren satt ner i samråd med patienten, till 

skillnad från att ge beskedet från en stående position. Hälften av deltagarna upplevde att 

situationen blev lättare tillsammans med den sittande läkaren, då detta ansågs förmedla 

medkänsla och sympati. Back et al. (2011) menade att det är betydande att patienten ska få 

känna att denne är på samma nivå som vårdgivaren och Fujimori et al. (2014); Bruera et al. 

(2007) påvisade att det är av vikt att ha ögonkontakt med patienten.  

 

I ett flertal studier påvisades innerbörden av att vårdpersonalen ger patienten utrymme för 

att utrrycka sina känslor vid ett cancerbesked (Munoz Sastre et al., 2011; Ishaque, Saleem, 

Khawaja & Qidwai, 2010; Rassin et al., 2006). Rassin et al. (2006) menade att det är 

fördelaktigt om personalen är inkännande och vågar vara tysta i närhet av patienten. 

Hagerty et al. (2005); Back et al. (2011); Geiser et al. (2006) påvisade emellertid att 

deltagarna upplevde att det inte fanns utrymme att visa sina känslor i samband med 

cancerbeskedet. 

 

Martins och Carvallho (2013) identifierade faktorer så som professionalism, omtanke och 

timing som betydelsefulla gällande sjukdomsbeskedet. Vidare framkom i enlighet med 

Munoz Sastre et al. (2011); Hagerty et al. (2005) att majoriteten av deltagarna föredrog ett 

empatiskt och emotionellt bemötande från vårdpersonalen. Hagerty et al. (2005) hävdar 

vidare att en stor andel av deltagare uppskattade att vårdpersonalen använde sig av humor i 

mötet med patienten. Som tillägg till detta påvisade Back et al. (2011) att det har betydelse 

att vårdteamet visar på förståelse för patientens känslomässiga påverkan av beskedet, 

lyhördhet för patientens behov samt förmåga att kunna vägleda denne i samband med 

sjukdomsbeskedet. Vidare hävdades att det är fördelaktigt om vårdgivaren hjälper 

patienten att forma ett nytt tankesätt kring den svåra information som förmedlats.  

 

Huruvida fysisk kontakt är en viktig faktor vid mottagande av ett sjukdomsbesked skiljer 

sig något mellan studierna. Fujimori et al. (2007); Rassin et al. (2006) beskrev att 

patienterna uppskattade närhet från personalen. Exempelvis en klapp på axeln, en hand att 

hålla eller en kram. Till skillnad från detta, framkom det i en studie genomförd av Mauri et 

al.  (2009) att patienterna inte upplevde ett behov av fysisk kontakt från vårdpersonalen.  

 

I Seifart et al. (2014) studie belystes betydelsen av ett uppföljande samtal, för att försäkra 

sig om att patienten har förstått den information som förmedlats. Fujimori et al. (2014) 

framhävde vidare vikten av att vårdpersonalen tillämpar bra strategier vid utlämnande av 

cancerbesked. I studien framkom att patientens psykologiska välbefinnande främjas av att 

läkaren är utbildad i hur besked delges på bästa sätt. Rassin et al. (2006) menar att 

förmedlande av ett sjukdomsbesked är en uppgift som kräver skicklighet och planering och 

understryker i enlighet med Geiser et al. (2006) vikten av att vårdpersonalen utbildas. I 

Fujimori et al. (2014) studie framkommer även att de förmågor och färdigheter som 

personalen delges i samband med utbildning inte upptar mer tid från personalen. Det 

hävdas att patientens psykologiska oro kan minskas i och med att personalen utbildas i 

kommunikation och att detta inte kräver vidare resurser.  

 

Förtroende för vårdpersonalen 

 

Vikten av att en relation skapas mellan personalen och patienten belystes (Fujimori et al., 

2007; Back et al., 2011). Pollock et al. (2011) menade att förtroende och tillit är betydande 
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beståndsdelar i patientens förmåga att våga ta hjälp och vägledning i sitt beslutsfattande. 

Figg et al. (2006) påvisade att en stor andel av deltagarna kände tillit till sin läkare. 

Emellertid framkom att över hälften av patienterna valde att byta läkare efter mottagandet 

av sitt sjukdomsbesked och den övervägande orsaken till detta uppgavs ha varit bristande 

förtroende. Halkett et al. (2014) påvisade att vissa av deltagarna inte kände förtroende för 

sin läkare och valde att vända sig till en specialist. Fujimori et al. (2007); Bruera et al. 

(2007) belyste även att patienter tenderar att be om ett andra utlåtande. Bruera et a. (2007) 

menar vidare att patienten ofta föredrar att behålla den läkare som påträffats vid det andra 

mötet, då denne anses ha mer kunskap och kompetens i och med att den information som 

givits vid det första tillfället upprepas.  

 

Hagerty et al. (2005) beskrev i sin studie att faktorer som bidrar till att patientens 

förtroende för läkaren minskar är om denne uppträder nervöst och osäkert när beskedet 

förmedlas samt om beskedet lämnas till familjemedlemmar före patienten. Vidare beskrevs 

att om goda nyheter utlämnas innan de dåliga, samt om läkaren undviker att beröra själva 

sjukdomen och endast pratar om tänkbara behandlingar kan detta resultera i ett bristande 

förtroende. Som tillägg till detta menar Figg et al. (2006) att förtroendet för vårdgivaren 

minskar om beskedet ges över telefon eller i en opersonlig miljö.  

 

Hagerty et al. (2005); Martins och Carvallho (2013); Fujimori et al. (2014); Rassin et al. 

(2006) påvisade att det är betydande att vårdpersonalen har förmåga att förmedla hopp till 

patienten. I Hagerty et al. (2005) studie definierades hopp som en upplevelse av god 

livskvalitét även om den förväntade livslängden är osäker. Vidare beskrevs att hopp inges 

av att patientens ges möjlighet och stöd i att uppfylla sina mål. Det framkom även att 

majoriteten av deltagarna ansåg att närvaro av familj eller vänner är en av de viktigaste 

faktorerna för att bibehålla hopp i samband med cancerbeskedet. Hagerty et al. (2005) 

belyste att upplevelsen av hopp minskar om vårdpersonalen ter sig nervösa eller obekväma 

i mötet med patienten.  

 

Enligt Rassin et al. (2006) ansåg patienterna att ett gott samarbete mellan läkare och 

sjuksköterskor har stor betydelse för upplevelsen av sitt cancerbesked. En undersökning 

gällande patienters upplevelse av att motta ett svårt besked som genomfördes i Pakistan 

förmedlade att en stor andel av deltagarna ansåg att bemötandet var bättre från kvinnliga 

vårdgivare (Ishaque et al., 2011). 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

 

I resultatet urskiljdes fyra teman som återkom i de inkluderade artiklarna. Under dessa i sin 

tur, identifierades vidare faktorer som har betydelse för patienten i samband med 

cancerbeskedet. 

 

Under temat individanpassad information belyses inledningsvis betydelsen av att patienten 

delges information som är formulerad på ett personligt sätt och anpassad efter det enskilda 

behovet. Detta påvisades vara en betydande faktor som påverkar patientens upplevelse i 

mötet med vårdpersonalen i samband med cancerbeskedet. I Patientlagen (SFS, 2014:821) 

kap. 3, 1 och 2 § stadgas även att patienten ska ges individuellt anpassad information om 

sitt hälsotillstånd. I detta avseende förs ett resonemang kring betydelsen av att vårdande 

kommunikation tillämpas. Fredriksson (2012) belyser att ett fungerande samspel mellan 
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personal och patient är nödvändigt inom vården. Vidare beskrivs att begreppet vårdande 

kommunikation kan delas upp i tre delar: relationell kommunikation, narrativ 

kommunikation och etisk kommunikation. Författarna till föreliggande studie anser att ett 

förmedlande av individanpassad information till patienten innebär en tillämpning av 

samtliga tre delar. Enligt Fredriksson (2012) innebär den relationella kommunikationen att 

en förbindelse mellan vårdare och patient bildas. I den narrativa kommunikationen får 

vårdpersonalen ta del av patientens historia och aktuella livssituation. Den etiska 

kommunikationen innebär vidare den ömsesidiga respekt som finns mellan vårdgivaren 

och patienten.  

 

I enlighet med Carlsson (2007) urskiljdes vidare stödet av närstående som en 

betydelsebärande faktor för patienten vid beskedstillfället. Det påvisades vidare att närvaro 

av familj eller vänner är av vikt för att patienten ska kunna bibehålla hopp. I en annan 

studie framkom att det blev lättare för patienten att hantera den svåra situation som denne 

råkat in i tillsammans med närstående. Strang (2006) hävdade i vidare mening att 

närstående bör involveras i mötet kring sjukdomsbeskedet, då de kan komplettera med 

frågor och funderingar men framförallt hjälpa den drabbade att processera informationen.  

 

Under temat preferenser gällande informationens innehåll belystes betydelsen av 

vårdpersonalens språk och sätt att uttrycka sig på som en betydande faktor i samband med 

cancerbeskedet. Det hävdades att informationen blir enklare för patienten att förstå om 

språket förenklas och om facktermer undviks. Det beskrevs även att patienterna föredrog 

att begreppet cancer nämndes så lite som möjligt. Tillika framkom ett missnöje över att 

vårdpersonalen vid upprepade tillfällen använde sig av ordet tyvärr.  

 

Ytterligare en faktor som identifierades, som uppgavs påverka patientens upplevelse av 

mötet med vårdpersonalen i samband med ett cancerbesked, var betydelsen av att 

vårdteamet bringar klarhet i hur den kommande processen kommer att se ut för patienten. 

Vidare framkom att det finns ett behov av att delges detaljerad information gällande 

diagnos och behandling. På detta område noterades emellertid en intressant skillnad bland 

studierna. Zamanzadeh et al. (2013) genomförde en undersökning i Iran och beskrev 

utifrån denna fenomenet ”non-disclosure”. I studien framkom att det är vanligt 

förekommande att patienten inte känner till den totala omfattningen av sin sjukdom, medan 

vårdpersonal och närstående är betydligt mer medvetna. En reflektion väcks kring att detta 

förhållningssätt skiljer sig från vad som anses normalt i västvärlden och ställer oss 

frågande till om det kan relateras till kulturella skillnader. Det som framkom i Kumar et al. 

(2009a) studie tyder på att patientens ursprung kan påverka preferenserna kring 

sjukdomsbeskedet. Här hävdades vidare att i kulturer i östra delen av världen anses en 

patients sjukdomstillstånd som en familjeangelägenhet och det är normalt att patienten 

tillsammans med närstående fattar viktiga och avgörande beslut. I västvärlden å andra 

sidan, är det mer vanligt att patienten fattar besluten kring sin sjukdom på egen hand och 

att de anhöriga intar en mer avvaktande men stödjande roll.  

 

Ett annat område som urskiljdes i resultatet var delaktighet i sjukdomsprocessen. 

Betydelsen av att vårdpersonalen involverar patienten i diskussionen gällande exempelvis 

behandling belystes och det anses vara önskvärt att personalen bemöter frågor och 

funderingar. Zachariae et al. (2003) hävdade att hur beskedet framförs eventuellt kan ha en 

inverkan på hur patientens sjukdom fortskrider, men kanske framförallt på patientens 

livskvalité och inställning. Vidare framkom att om en patient är missnöjd med hur han eller 

hon har fått motta sitt cancerbesked kan förståelsen för sjukdomens innerbörd samt 
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förmågan att ta till sig instruktioner och direktiv försämras. Det är även vanligt att 

komplikationer uppstår och att vägen till återhämtning blir längre och mer omständig. 

Arbabi et al. (2014); Zachariae et al. (2003) belyste även att en positiv aspekt som ett väl 

framfört cancerbesked medför är ökad följsamhet från patienten. Zachariae et al. (2003) 

menade vidare att detta även genererar en större tillfredställelse i mötet med 

vårdpersonalen, känslor av att bli förstådd och mindre oro för patienten.  

 

Under temat betydelsen av vårdpersonalens bemötande påvisades att vårdpersonalen 

avsätter tillräckligt med tid för patienten i samband med cancerbeskedet är en betydande 

faktor. Detta medför att patienten känner sig prioriterad och det inger även en känsla av att 

personalen bryr sig. Vidare underströks vikten av att läkaren sätter sig tillsammans med 

patienten vid beskedstillfället. Här förs ett resonemang kring att ett möte med en sittande 

läkare medför att denne inte uppfattas lika auktoritär. Dessutom ges patienten möjlighet att 

landa i sitt besked, utan att behöva oroa sig för att läkaren är på väg ut genom dörren för att 

möta nästa patient. Det belystes även att det är uppskattat att vårdpersonalen avsätter tid 

för ett uppföljande samtal. Här ges ett tillfälle att både stämma av om den givna 

informationen har nått fram och förståtts, men även för patienten att ställa frågor som kan 

ha uppkommit efter beskedstillfället.  

 

Ytterligare en aspekt som ansågs ha betydelse  i samband med cancerbeskedet var att 

vårdpersonalen bör ge utrymme för patientens reaktion och främja att personen vågar visa 

sina känslor . Reaktionerna kan te sig olika och Carlander (2010) hävdade att det är vanligt 

att personen går in i ett emotionellt tillstånd och agerar som om inget har hänt. Cullberg 

(2006) menade även att ett svårt och oönskat besked leder till en kris, vilket är ett tillstånd 

som personen försätts i då tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga 

för att kunna bemästra och förstå den livssituation som denne har råkat in i. Det påvisades 

att det är av betydelse att ge patienten utrymme för att uttrycka sina känslor och att denne 

vågar ge utlopp för sin reaktion. Vidare hävdades att det är viktigt att personalen är 

inkännande och vågar vara tysta i närhet av patienten.  

 

Med hänsyn till att alla individer är olika, så varierar önskemålen kring personalens 

bemötande. Det beskrevs emellertid att patienter överlag föredrog ett empatiskt och 

känslomässigt bemötande från vårdteamet. Det hävdades vidare att andra attribut som 

värderas är omtanke och professionalism. Huruvida fysisk kontakt är en essentiell del i det 

empatiska och känslomässiga bemötandet kan diskuteras, då preferenserna kring detta 

förefaller att variera mellan studierna. Vissa patienter ansåg att en kram, en klapp på axeln 

eller en hand att hålla var att föredra i samband med beskedet. Andra ansåg å andra sidan 

att det inte fanns ett behov av beröring från vårdpersonalen.  

 

En tanke väcks kring vilken utmaning det innebär för vårdpersonalen att förmedla ett 

sjukdomsbesked och anpassa bemötandet efter den enskilda individens behov och 

samtidigt hantera egna känslor som kan tänkas uppkomma. Carlander (2010) beskrev att 

medkänsla och empati kan framkalla sorg och vanmakt hos vårdgivaren. Att lämna ett 

cancerbesked kan innebära känslor av skuld och misslyckande, då man tvingas göra avsteg 

från sin ambition att göra andra människor nöjda och tillfreds. I resultatet framkom att det 

är av vikt att personalen inte låter sig överväldigas av sina egna känslor i samband med 

beskedet, då detta anses påverka vårdgivarens förmågor och expertis.  

 

Ett gott samarbete mellan läkare och sjuksköterskor identifierades som en betydande faktor 

för patientens upplevelse av mötet med vårdpersonalen i samband med cancerbeskedet. 
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Hellbom och Thomé (2011) menar att läkaren har det initiala ansvaret vid beskedstillfället, 

men att sjuksköterskan har en viktig kompletterande uppgift i att stötta patienten och 

närstående. Birgegård och Glimelius (1998) framhäver att sjuksköterskan är en 

samarbetspartner för patienten och ofta den i teamet som bemöter personens känslor och 

funderingar. Hellbom och Thomé (2011) hävdar vidare att ett bemötande som gynnar 

patienten består av ett välfungerande samspel mellan de olika professionerna.  

 

Det framkom att ytterligare ett betydelsebärande område är att vårdpersonalen tillämpar 

bra kommunikationsstrategier i samband med sjukdomsbeskedet. I Seifart et al. (2014) 

studie omnämndes vidare begreppet SPIKES som innefattar riktlinjer för hur 

cancerbeskedet bör kommuniceras till patienten. Metoden består av sex steg och syftar till 

att bjuda in patienten till ett möte, ta hänsyn till dennes upplevelser, ta vara på patientens 

inviter, förmedla kunskap och information, ge utrymme för känslor och sammanfatta den 

fakta som givits. Trots att denna strategi är utformad specifikt för hur cancerbesked ska 

förmedlas uppgavs att endast hälften av deltagarna i studien var nöjda med hur beskedet 

hade delgivits. Vidare konstaterades att patientens preferenser och de redan utformade 

rutinerna kring beskedet skiljer sig åt.  

 

Detta väcker en tanke kring att vårdpersonalen bör komma samman i en 

kommunikationsstrategi som möter patientens behov. Detta kräver utbildning och både 

sjuksköterskor och läkare vittnar om att det förekommer ett tillkortakommande på detta 

område. Betydelsen av att vårdpersonalen utbildas i hur svåra besked på bästa sätt delges 

och vikten av att detta bör utformas efter patientens preferenser belystes. Det framkom 

vidare att vårdteamets kommunikationsförmågor förbättras, att självförtroendet stärks och 

att förmågan att förklara kliniska fynd i mötet med patienten förbättras efter att ha deltagit i 

utbildning. Det påvisades även att patientens psykologiska välbefinnande främjas av att 

möta utbildad personal, samt att känslor av depression minskar. I detta avseende noterades 

en intressant aspekt. I resultatet framkom att de förmågor och färdigheter som personalen 

erhåller i samband med utbildning inte upptar någon värdefull tid från det dagliga arbetet. 

Detta innebär vidare att patientens psykologiska oro kan minskas utan att det kräver några 

extra resurser från det redan så stressade och upptagna vårdklimat som råder idag.  

 

Under temat förtroende för vårdpersonalen identifierades vikten av att känna förtroende för 

vårdgivaren som en betydande faktor.  I en studie framkom att mer än hälften av deltagarna 

valde att byta läkare efter sitt cancerbesked på grund av bristande förtroende. Vidare 

hävdades att faktorer som bidrar till att patientens förtroende minskar är om 

sjukdomsbeskedet delges över telefonen eller i en opersonlig miljö. Som tillägg till detta 

hävdades att om personalen uppträder nervöst och osäkert i samband med beskedet samt 

om detta lämnas till familjen före patienten kan det resultera i ett bristande förtroende. Ett 

resonemang förs kring att det första mötet med vårdpersonalen har betydelse och ligger till 

grund för patientens inställning och attityd, men framförallt förtroendet gentemot 

vårdgivaren. Herz och Johansson (2015) påvisade att ett gott möte mellan personal och 

individ är en betydande byggsten i all vård och omsorg. Vidare hävdades att ett bra 

bemötande innebär att den professionelle visar empati för patienten och försöker att sätta 

sin in i dennes situation. Ett gott möte handlar även om förmågan att kommunicera och 

anpassa stödet, med hänsyn och respekt för patientens integritet.  

 

Avslutningsvis identifierades vårdpersonalens förmåga att förmedla hopp till patienten som 

en betydande faktor i samband med cancerbeskedet. Hopp beskrevs som en upplevelse av 

god livskvalité även om den förväntade livslängden är osäker. Det påvisades vidare att 
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upplevelsen av hopp ökar om vårdgivaren är bekväm i sin situation och uppträder på ett 

självsäkert sätt inför patienten samt om denne tar emot cancerbeskedet tillsammans med 

närstående.  

 

Syftet till föreliggande studie anses ha besvarats, då det i resultatet framkommer faktorer 

som har betydelse för mötet i samband med cancerbeskedet. Författarna för ett resonemang 

kring att vetskapen om huvudfynden i denna studie (betydelsen av individ anpassad 

information, preferenser gällande informationens innehåll, betydelsen av vårdpersonalens 

bemötande och förtroende för vårdpersonalen) kan användas för att utveckla 

kommunikationsstrategier i samband med cancerbeskedet. Vidare diskuteras att detta 

medför åtskilliga positiva aspekter för inte minst individen, men även för samhället och 

inom vården. På individnivå skulle ett hänsynstagande till ovanstående faktorer kunna 

resultera i att situationen kring beskedet blir mer hanterbar, samt att patientens attityd och 

inställning till det kommande sjukdomsförloppet förbättras. Det resoneras även kring att de 

funna faktorerna kan ha en viss påverkan på samhället. Med detta menas att om patienten 

delges ett cancerbesked på ett bra sätt och om behovet av stöd möts på en gång, kan 

samhället spara in på resurser i form av psykologiskt stöd som annars skulle kunna tänkas 

behövas i framtiden. Författarna anser även att denna studie kan ha betydelse för vården. 

Vetskap om vilka faktorer som patienten anser viktiga i samband med beskedet kan främja 

samspelet mellan patient och vårdgivare. Det kan även medföra att vårdpersonalen känner 

sig mer trygga och självsäkra i sin roll vid delgivande av sjukdomsbesked.  

 

Metoddiskussion  
 

En litteraturöversikt valdes som metod till föreliggande studie. Detta genomfördes för att 

med hjälp av redan publicerad forskning skapa en överblick av det valda avgränsade 

området (Friberg, 2012) och samtidigt kunna besvara studiens syfte. Författarna ansåg i 

enlighet med Kristensson (2014) att en litteraturöversikt var ett fördelaktigt arbetssätt att 

sammanställa relevant kunskap på, för att sedan kunna omsätta det i praktiken. I vidare 

mening ansågs att den valda metoden skulle ge oss en bredare överblick av ämnet jämfört 

med exempelvis en kvalitativ intervjustudie. Detta är en annan metod som också hade 

kunnat användas för att besvara studiens syfte och som författarna inledningsvis var 

intresserade av att genomföra. Holme och Solvang (1997) anser att styrkorna med en 

kvalitativ intervjustudie i jämförelse med en litteraturstudie är att författarna får möjlighet 

att komma närmare deltagarna och uppnå ett mer djupgående resultat av den enskilde 

deltagarens subjektiva upplevelse. Även möjligheten att formulera egna frågor som anses 

intressanta och som besvarar studiens syfte kan ses som en fördel med denna metod. 

Nackdelen å andra sidan med en intervjustudie är att denna genomförs med färre deltagare, 

vilket resulterar i en mindre överblick av det valda området samt att den insamlade datan 

endast skulle förmedla upplevelser från deltagare i Sverige. Ytterligare en nackdel med en 

kvalitativ intervjustudie är i enlighet med Forsberg och Wengström (2013) att den 

insamlade informationen från intervjuerna kan tolkas av den tidigare kunskap författarna 

besitter i området och det finns därmed en risk för misstolkning. Detta samt den angivna 

tidsramen för föreliggande studie gjorde att en kvalitativ intervjustudie valdes bort.  

 

Emellertid är det tänkbart att ett genomförande av en intervjustudie och en 

litteraturöversikt hade kunnat generera liknande resultat, men ett resonomang förs kring att 

validiteten i en litteraturöversikt troligtvis hade varit högre då en större data granskas i den 

typen av metod. Detta medför inte bara att det framkomna resultatet blir mer tillförlitligt, 

utan det öppnar även upp för fler intressanta aspekter som kan tas till diskussion. 
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Exempelvis påvisades kulturella skillnader i resultatet, vilket vi eventuellt inte skulle ha 

kommit i kontakt med vid genomförande av en intervjustudie. Valet av en litteraturöversikt 

som metod anses enligt författarna ha varit framgångsrikt för att beskriva patientens 

upplevelse av faktorer som påverkar mötet i samband med ett cancerbesked.  

 

Artiklar som valdes att inkluderas i föreliggande studie var av både kvantitativ och 

kvalitativ karaktär. Kvalitativa artiklar inkluderades för att inhämta den subjektiva 

upplevelsen från patienten och de kvantitativa artiklarna inkluderades med anledning av att 

det medför en större tillförlitlighet i den fakta som framkommer. Här finns möjligheten att 

välja någon av metoderna för att få ett resultat med mer specificerad inriktning. Författarna 

till föreliggande studie valde emellertid att inkludera olika typer av vetenskapliga artiklar 

(bilaga B). Genom att inkludera både exempelvis artiklar som är genomförda som 

enkätundersökningar och intervjuer ansåg författarna höja studiens tillförlitlighet i 

resultatet som framtogs då fler synviklar i ämnet nyttjades. 

 

För att försäkra artiklarnas kvalitet begränsades sökningarna i CINAHL med peer review 

och research article samt genomförde författarna en egen klinisk bedömning. Med 

anledning av att PubMed inte har samma begränsningsfunktion som CINAHL, har 

kvalitétsgranskningen endast genomförts via författarnas kliniska blick. Detta kan medföra 

att vissa artiklar är av lägre kvalitet. Författarna valde även att endast granska artiklar 

publicerade på engelska. Detta på grund av att det är ett språk som författarna behärskar. 

Då det även kan finnas relevant material skrivet på andra språk medför det att artiklar som 

kan tänkas besvara studiens syfte inte kommer till användning. De studier som 

inkluderades genomfördes i USA, Tyskland, Pakistan, Frankrike, Australien, Japan, Israel, 

England, Irland, Iran samt Italien. Det kan betraktas som en styrka att det trots denna 

variation på studerade länder framkom tydliga likheter i resultaten gällande vilka faktorer 

som påverkar mötet i samband med cancerbeskedet.  

 

Efter att sökningar av artiklar som ansågs besvara studiens syfte genomförts utfördes en 

noggrann analys av resultaten i enlighet med Kristensson (2014). De funna artiklarna 

delades upp och lästes individuellt. Artiklarna kvalitetsgranskades och den fakta som 

ansågs relevant samlades sedan på ett strukturerat sätt i ett gemensamt dokument. 

Kvalitetsgranskningen genomfördes med hjälp av 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), (bilaga A). Denna kvalitetsgranskning 

medförde att författarna på ett metodiskt och strukturerat sätt kunde bedöma om artiklarna 

hade relevans för studiens syfte och därmed om de var tillämpbara. Samtidigt granskades 

trovärdigheten och tillförligheten i de aktuella artiklarna. Parallellt med detta tillämpande 

författarna ett etiskt förhållningssätt genom att noggrant undersöka om studierna gått till på 

ett respektabelt sätt samt om informerat samtycke inhämtats från deltagarna. Denna 

process höjer pålitligheten av det använda materialet till studien. Därefter diskuterades det 

material som författarna funnit och likheter och skillnader jämfördes. Följaktligen 

påbörjades resultatet och fyra betydande teman identifierades. Författarna ansåg sedan att 

det fanns ett behov av att se över de funna artiklarna ytterligare en gång för att kunna 

komplettera med användbar information. Samtliga artiklar granskades därför tillsammans 

och innehållet, artikelns kvalitet och validitet diskuterades ytterligare.  

 

Det bör påpekas är författarnas erfarenhet av att utforma ett arbete av vetenskaplig kvalitet 

är väldigt liten och detta kan ha påverkat metoden. Med längre erfarenhet hade möjligtvis 
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andra artiklar inkluderats och de inhämtade kunskaperna hade möjligtvis använts för ett 

bättre genomförande.  

 

I matrisen (bilaga B) framgår det att en artikel med lägre kvalitet inkluderats. Detta för att 

det ansågs att artikeln innehöll relevant och intressant information som besvarade studiens 

syfte och att detta var av intresse att redovisa i resultatet. Utöver artiklar som specifikt 

handlar om cancerbesked har även artiklar om svåra besked inkluderats i studien. 

Carlander (2010) beskriver som tidigare nämnt ett svårt besked som något personen är 

ovetandes om. Ett sammanhang relaterat till sjukdom eller oväntad olycka och katastrof 

med dödsfall eller svåra skador som följd. Personen som mottar beskedet har inte någon 

möjlighet att påverka eller styra över innehållet i den givna informationen. Med denna 

beskrivning av ett svårt besked ansåg författarna att även de artiklarna var relevanta för att 

besvara studiens syfte.  

 

Slutsats  

 

Utifrån de inkluderade studierna framkom att det är många aspekter som vårdpersonalen 

bör ta i beaktning för att göra patientens upplevelse av mötet i samband med 

cancerbeskedet så lindrigt och hanterbart som möjligt. Emellertid är alla individer olika 

och detta medför en utmaning för vårdgivaren i sitt förmedlande av information. Med 

hänsyn till att preferenserna kring beskedstillfället kan variera identifierade författarna till 

föreliggande studie följande betydelsebärande faktorer. Dessa är: att informationen 

utformas efter det enskilda behovet, stöd av närstående, att vårdpersonalen tillämpar ett 

förenklat och anpassat språk, att det bringas klarhet i sjukdomsprocessen, att patientens 

delaktighet i processen främjas, avvarande av tid, att patienten ges utrymme för sin 

reaktion och att främja att patienten vågar visa känslor, att personalen tillämpar ett 

empatiskt och känslomässigt bemötande, ett gott samarbete mellan professionerna, att 

vårdpersonalen tillämpar bra kommunikationsstrategier, förtroende för vårdgivaren och 

avslutningsvis vårdpersonalens förmåga att förmedla hopp.  

 

Klinisk tillämpbarhet  

 

I resultatet i föreliggande litteraturöversikt kunde liknande faktorer identifieras från 

samtliga granskade länder, med hänsyn till en del individuella åsikter samt vissa kulturella 

skillnader. Med anledning av detta förs ett resonemang kring att resultatet kan vara 

användbart inom sjukvården i Sverige. Vårdteamet kan exempelvis tillämpa kunskaper om 

patientens preferenser kring cancerbeskedet och använda sig av dessa för att utveckla 

strategier som möter och tillfredsställer patientens behov. I resultatet framkommer att det 

bästa tänkbara bemötandet av patienten i samband med beskedet består av ett samarbete 

mellan professionerna men det beskrivs även vad den enskilda vårdgivaren förväntas 

tillföra. Detta skulle sjuksköterskor kunna använda sig av för att utveckla omvårdnaden 

och stödet gentemot patienten i samband med cancerbeskedet. 

 

Fortsatta studier 

 

Med hänsyn till att så många som en person per timme får en cancerdiagnos i Sverige bör 

arbetet kring att förmildra dessa omständigheter för patienten fortsätta. Framtida forskning 

skulle förslagsvis kunna undersöka vilka effekter ett tillämpande av de ovanstående 

faktorerna skulle medföra i patientens upplevelse av att ta emot ett cancerbesked.  
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I och med den tekniska utvecklingen som sker idag och det konstanta sökandet efter 

snabba och effektiva metoder, är det inte helt ovanligt att patienter delges sjukdomsbesked 

via telefon, ett röstmeddelande eller på mail. Det skulle därför vara intressant att ta del av 

forskning som belyser det här fenomenet lite mer och vilken inverkan det har på patienten, 

då det förefaller att bli mer och mer vanligt.  

 

Slutligen skulle framtida studier förslagsvis även kunna undersöka vilka effekter utbildning 

för vårdpersonalen medför, inte bara i deras arbete utan även för patienten. Som tidigare 

nämnt framkommer det i föreliggande resultat att vårdpersonal i många situationer känner 

sig osäkra i sitt agerande och bemötande gentemot patienten och önskar mer utbildning 

inom området. 

  



 22     

 

REFERENSER 

 

Artiklar nämnda i resultatet är markerade med asteriks (*) 

 

Andersson, S. O. (2013). Mötet och samtalet: Att lyssna. I B. Fossum (Red.), 

Kommunikation: Samtal och bemötande i vården (2:3. uppl., ss. 113-114). Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Arbabi, M., Rozdar, A., Taher, M., Shirzad, M., Arjmand, M., & Mohammadi, M. R. 

(2014). Patients’ preference to hear cancer diagnosis. Iran Journal of Psychiatry, 9(1), 8-

13. Hämtad från http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4277609/ 

 

*Back, A. L., Trinidad, S. B., Hopley, E. K., Arnold, R. M., Baile, W. F., & Edwards, K. 

A. (2011). What patients value when oncologists give news of cancer recurrence: 

Commentary on specific moments in audio-recorded conversations. The oncologist, 16(3), 

342-50. doi: 10.1634/theoncologist.2010-0274 

 

Birgegård, G., & Glimelius, B. (1998). Vård av cancersjuka (2. uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

*Bruera, E., Palmer, J. L., Pace, E., Zhang, K., Willey, J., Strasser, F., & Bennett, M. I. 

(2007). A randomized, controlled trial of physician postures when breaking bad news to 

cancer patients. Palliative medicine, 21(6), 501-5. doi 10.1177/0269216307081184 

 

Carlander, J. (2010). Att lämna svåra besked. Gothia förlag AB. 

 

Carlsson, M. (Red.). (2007). Psykosocial Cancervård. Lund: Studentlitteratur. 

 

Cullberg, J. (2006). Kris och utveckling (5. uppl.). Stockholm: Natur och kultur.  

 

Cullberg Weston, M. (2001). När beskedet är cancer: En stödbok. Stockholm: Wahlström 

& Widstrand 

 

*Figg, W. D., Smith, E. K., Price, D. K., English, B. C., Thurman, P. W., Steinberg, S. M., 

& Emanuel, E. (2006). Disclosing a diagnosis of cancer: Where and how does it occur?. 

Journal of clinical oncology, 28(22), 3630-5. doi: 10.1200/JCO.2009.24.6389  

 

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

analys och presentation av omvårdnadsforskning (4. uppl.). Stockholm: Natur och kultur. 

 

Fossum, B. (2013). Kommunikation och bemötande: Vad är kommunikation och hur kan 

begreppet defineras?. I B. Fossum (Red.). Kommunikation: Samtal och bemötande i vården 

(2:3. uppl., ss. 25-26). Lund: Studentlitteratur.   

 

Fredriksson, L. (2012). Vårdande kommunikation. I L. Wiklund Gustin., & I. Bergbom 

(Red.), Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (ss. 321-332). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4277609/


 23     

 

Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (2. uppl., ss. 133-143). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

*Fujimori, M., Akechi, T., Morita, T., Inagaki, M., Akizuki, N., Sakano, Y., & Uchitomi, 

Y. (2007). Preferences of cancer patients regarding the disclosure of bad news. Psyko-

oncology, 6(6), 573-81. doi: 10.1002/pon.1093 

 

*Fujimori, M., Shirai, Y., Asai, M., Kubota, K., Katsumata, N., & Uchitomi, Y. (2014). 

Effect of communication skills training program for oncologists based on patient 

preferences for communication when receiving bad news: A randomized controlled trial. 

Journal of clinical oncology, 34(9), doi: 10.1200/JCO.2013.51.2756 

 

*Hagerty, R.G., Butow, P. N., Ellis, P. M., Lobb, E. A., Pendlebury, S. C., Leighl, N., Mac 

Leod, C., & Tattersall, M. H. (2005). Communicating with realism and hope: Incurable 

cancer patients’ views on the disclosure of prognosis. Journal of clinical oncology, 23(6), 

1278-88. doi: 10.1200/JCO.2005.11.138 

 

*Halkett, G. K., Jiwa, M., & Lobb, E. A. (2014). Patients’ perspectives on the role of their 

general practitioner after receiving an advanced cancer diagnosis. European Journal of 

Cancer Care, 24(5), 662-72. doi: 10.1111/ecc.12224 

 

Hellbom, M., & Thomé, B. (Red.). (2011). Perspektiv på onkologisk vård. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Helgesson, G. (2015). Forskningsetik. Lund: Studentlitteratur.  

 

Hermerén, G. (1996). Kunskapens pris: Forskningsetiska problem och principer i 

humaniora och samhällsvetenskap. Stockholm: Tryckeri AB Federativ.  

 

Herz, M., & Johansson, T. (2015). Det professionella mötet: En grundbok. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Hilton, S., Emslie, C., Hunt, K., Chapple, A., & Ziebland, S. (2009). Disclosing a cancer 

diagnosis to friends and family: A gendered analysis of young men’s and women’s 

experiences. Qualitative Health Research, 19(6), 744-754. doi: 744-

754.10.1177/1049732309334737 

 

Holme, I. M., & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik: Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

*Ishaque, S., Saleem, T., Khawaja, F. B., & Qidwai, W. (2010). Breaking bad news: 

Exploring patient's perspectives and expectations. The Journal of the Pakistan Medical 

Association, 60(5), 407-11. Hämtad från http://jpma.org.pk/PdfDownload/2061.pdf 

 

Johansson, A. K. (2013). Att möta och kommunicera med barn och deras föräldrar. I B.  

Fossum (Red.), Kommunikation: Samtal och bemötande (2. uppl., ss. 377-397). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

http://jpma.org.pk/PdfDownload/2061.pdf


 24     

 

Karlsson, E. K. (2012). Informationssökning. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 

och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (ss. 95-113). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod: Från idé till examination inom omvårdnad (ss. 69-92). Lund: Studentlitteratur. 

 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik: För studenter 

inom hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Kumar, M., Goyal, S., Singh, K., Pandit, S., Sharma, D., Verma, A. K., Rath, G., & 

Bhatnagar. S. (2009a). Breaking bad news issues: A survey among radiation oncologists. 

Indian Journal Palliat Care, 15(1), 61-66. doi: 10.4103/0973-1075.53533 

 

Kumar, M., Goyal, S., Singh, K., Pandit, S., Sharma, D., Verma, A. K., Rath, G., & 

Bhatnagar. S. (2009b). Breaking bad news: Issues relating to nursing practice. Indian 

Journal Palliat Care, 15(1), 61-66. doi: 10.4103/0973-1075.53533 

 

Maguire, P., & Faulkner, A. (1988). Communicate with cancer patients: 2. handling 

uncertainty, collusion, and denial. BMJ, 297(6654), 972-974. Hämtad från 

http://www.bmj.com/content/bmj/297/6654/972.full.pdf 

 

*Martins, R. G., & Carvalho, I. P. (2013). Breaking bad news: Patients’ preferences and 

health locus of control. Patient Education and Counseling, 92(1), 67-73. doi: 

10.1016/j.pec.2013.03.001 

 

*Mauri, E., Vegni, E., Lozza, E., Parker, P. A., & Moja, E. A. (2009). An exploratory 

study on the Italian patients' preferences regarding how they would like to be told about 

their cancer. Supportive care of cancer, 17(12), 1523-30. doi: 10.1007/s00520-009-0621-7 

 

*Munoz Sastre, M. T., Sorum, P. C., & Mullet, E. (2011). Breaking bad news: The 

patient's viewpoint. Health communication, 26(7), 649-55. doi: 

10.1080/10410236.2011.561919 

 

*Patrick-Miller, L., Egleston, B. L., Daly, M., Stevens, E., Fetzer, D., Forman, A., Bealin, 

L., Rybak, C., Peterson, C., Corbman, M., & Bradbury, A. R. (2013). Implementation and 

outcomes of telephone disclosure of clinical BRCA1/2 test results. Iranian journal of 

psychiatry, 93(3), 413-419. doi: 10.1016/j.pec.2013.08.009 

 

Pavlish, C., Brown-Saltzman, K., Jakel, P., & Rounkle, A. M. (2012). Nurses' responses to 

ethical challenges in oncology practice: An ethnographic study. Clinical journal of 

oncology nursing, 16(6), 592-600. doi: 10.1188/12.CJON.592-600. 

 

*Pollock, K., Moghaddam, N., Cox, K., Wilson, E., & Howard, P. (2011). Exploring 

patients’ experience of receiving information about cancer: A comparison of interview and 

questionnaire methods of data collection. Health, 15(2), 153-72. doi: 

10.1177/1363459309360789 

 

http://www.bmj.com/content/bmj/297/6654/972.full.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.pec.2013.03.001


 25     

 

*Rassin, M., Levy, O., Schwartz, T., & Sliner, D. (2006). Caregivers’ role in breaking bad 

news patients, doctors, and nurses’ points of view. Cancer Nursing, 29(4), 302-8. Hämtad 

från http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16871098 

 

Rchaidia, L., Dierckx de Casterlé, B., De Blaeser, L., & Gastmans, C. (2009). Cancer 

patients' perceptions of the good nurse: A literature review. Nursing ethics, 16(5), 528-42. 

doi: 10.1177/0969733009106647 

 

Shaha, M., Cox, C. L., Belcher, A., & Cohen, M. Z. (2011). Transitoriness: patients' 

perception of life after a diagnosis of cancer. Cancer Nursing Practice, 10(4), 24-27. doi: 

10.7748/cnp2011.05.10.4.24.c8502 

 

*Seifart, C., Hofmann, M., Bär, T., Knorreschild, J. R., Seifart, U., & Rief, W. (2014). 

Breaking bad news - What patients want and what they get: Evaluating the SPIKES 

protocol in Germany. Annals of oncology, 25(3), 707–711. doi: 10.1093/annonc/mdt582 

 

SFS 2014:821. Patientlag. Stockholm: Riksdagen. 

 

Socialstyrelsen. (2015). Cancerincidens i Sverige 2014: Nya diagnosticerade cancerfall år 

2014. Hämtad 29 februari, 2016, från Socialstyrelsen, 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-12-26 

 

Socialstyrelsen. (2013). Cancer i siffror 2013: Populärvetenskapliga fakta om cancer. 

Hämtad från http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19108/2013-

6-5.pdf 

 

Stajduhar, K. I., Thorne, S. E., McGuinness, L., & Kim-Sing, C. (2010). Patient 

perceptions of helpful communication in the context of advanced cancer. Journal of 

clinical nursing, 19(13-14), 2039-47. doi: 10.1111/j.1365-2702.2009.03158.x. 

 

Strang, P. (2006). Leva nära cancer: När du eller någon närstående fått besked om 

cancer: symtom, diagnos, vård och behandling. Gothia förlag AB.  

 

Thomsen, T. G., Rydahl-Hansen, S., & Wagner, L. (2010). A review of potential factors 

relevant coping in patients with advanced cancer. Journal of Clinical Nursing, 19(23-24), 

3410-26. doi: 10.1111/j.1365-2702.2009.03154.x 

 

Zachariae, R., Pedersen, C. G., Jensen, A. B., Ehrnrooth, E., Rossen, P. B., & Von der 

Maase, H. (2003). Association of perceived physician communication style with patient 

satisfaction, distress, cancer-related self-efficacy, and perceived control over the disease. 

British Journal of Cancer, 88(5), 658-665. doi: 10.1038/sj.bjc.6600798 

 

*Zamanzadeh, V., Rahmani, A., Valizadeh, L., Ferguson, C., Hassankhani, H., Nikanfar, 

A. R., & Howard, F. (2013). The taboo of cancer: The experiences of cancer disclosure by 

Iranian patients, their family members and physicians. Psycho-Oncology, 22(2), 396-402. 

doi http://dx.doi.org/10.1002/pon.2103 

 

Östlundh, L. (2012). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 59). Lund: Studentlitteratur. 

 

http://dx.doi.org/10.7748/cnp2011.05.10.4.24.c8502
http://dx.doi.org/10.7748/cnp2011.05.10.4.24.c8502
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-12-26
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19108/2013-6-5.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19108/2013-6-5.pdf
http://dx.doi.org/10.1038%2Fsj.bjc.6600798
http://dx.doi.org/10.1002/pon.2103


I 

 

BILAGA A 

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 väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt 

antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Väl planerad och 

väl genomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

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



II 

 

BILAGA B 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Bruera, E., Palmer, J. 

L., Pace, E., Zhang, K., 

Willey, J., Strasser, F., 

& Bennett, M. I.  

2007 

USA 

A randomized, 

controlled trial of 

physician postures 

when breaking bad 

news to cancer patients 

Syftet var att undersöka om 

patienter föredrar att läkaren står 

eller sitter när de lämnar ett 

cancerbesked. 

Två videosekvenser visades 

upp och bedömdes sedan 

med olika skattningsskalor. 

n=168 

(5) 

 

Majoriteten föredrog en sittande 

läkare men resultatet visade också på 

att patienterna även värderade attribut 

så som avsatt tid, tålamod, omtanke 

och respekt i samband med beskedet. 

 

 

RCT 

II 

Geiser, F., Bijani, J., 

Imbierowicz, K., 

Conrad, R., Liedtke, 

R., Schild, H., & 

Schüller, H. 

2006 

Tyskland 

Disclosing the cancer 

diagnosis: What 

contributes to patient 

satisfaction? 

 

 

 

 

 

Syftet var att undersöka hur 

cancerdiagnoser lämnas och 

vilka faktorer som ökar 

tillfredställelsen för patienten i 

samband beskedet. 

 

 

 

Ett litteraturbaserat 

frågeformulär bestående av 

50 olika punkter där 

deltagarna skulle skatta sina 

svar. 

 

 

 

 

n=162 

(52) 

Majoriteten av deltagarna var nöjda 

med hur deras besked utlämnades. 

Den andel som var missnöjda 

upplevde att de inte hade fått 

tillräckligt med tid och information 

från läkaren, samt att denne inte 

ingav hopp. 

 

 

P 

I 

 

 

Ishaque, S., Saleem, T., 

Khawaja, F. B., & 

Qidwai, W. 

2010 

Pakistan 

 

Breaking bad news: 

Exploring patient's 

perspectives and 

expectations 

Syftet var att undersöka 

patienters uppfattning och 

förväntningar på vårdgivaren i 

samband med ett 

sjukdomsbesked.  

 

 

Intervjuerna utfördes med 

strukturerade och tidigare 

testade frågeformulär. 

 

 

 

n=400 

(82) 

Majoriteten av patienterna ville bli 

bemötta med ärlighet och underströk 

vikten av att få ta del av hela 

sanningen om sin sjukdom. 

P 

II 

 

 

 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, s 94). 

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

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

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalit

et 

Figg, W. D., Smith, 

E. K., Price, D. K., 

English, B. C., 

Thurman, P. W., 

Steinberg, S. M., & 

Emanuel, E. 

2010 

USA 

Disclosing a diagnosis 

of cancer: Where and 

how does it occur? 

Syftet var att undersöka 

på vilka sätt cancerbesked 

lämnas ut och vilken 

inverkan det sedan har på 

patienten. 

En enkätundersökning 

genomfördes där deltagarna 

svarade på 34 frågor som 

berörde omständigheterna 

kring själva 

sjukdomsbeskedet, läkarnas 

kommunikationsförmåga samt 

deltagarnas förtroende för 

läkarna. 

 

n=437 

(23) 

I studien framkom att tillfredställelsen i 

samband med beskedstillfället ökade om 

beskedet gavs i personlig miljö, med 

tillräckligt avsatt tid och om patienten 

involveras i diskussion kring prognos och 

eventuell behandling. 

 

 

P 

I 

 

Munoz Sastre, M. T., 

Sorum, P. C., & 

Mullet, E. 

2011 

Frankrike 

Breaking bad news: The 

patient's viewpoint 

Syftet var att undersöka 

hur patienter uppfattar 

kommunikationen vid 

utlämnandet av ett svårt 

besked. 

Deltagarna fick ta del av 48 

fikterade scenarion och 

därefter skatta sina åsikter om 

respektive scenario. 

 

 

n=245 

(250) 

Majoriteten av patienterna upplevde att 

mottagandet av beskedet var mer hanterbart i 

närhet av en anhörig, om kommunikationen 

var personlig och om läkaren hade ett 

känslomässigt bemötande.  

P 

III 

Patrick-Miller, L., 

Egleston, B. L., 

Daly, M., Stevens, 

E., Fetzer, D., 

Forman, A., Bealin, 

L., Rybak, C., 

Peterson, C., 

Corbman, M., & 

Bradbury, A. R. 

2013 

Japan 

Implementation and 

outcomes of telephone 

disclosure of clinical 

BRCA1/2 test results 

Syftet var att undersöka 

effekterna av delgivande 

av ett sjukdomsbesked på 

telefon. 

Deltagarna fick ta emot sina 

sjukdomsbesked via telefon. 

Sedan fick de svara på frågor 

via telefon och därefter fick de 

möjligheten att få ett möte 

tillsammans med läkaren. 

Slutligen fick de ett 

frågeformulär som patienterna 

svarade på hemifrån. 

n=95 

(72) 
I studien framkom att de flesta deltagarna 

ansågs sig vara nöjda och ha delgivits kunskap 

i samband med telefonbeskedet. Det framkom 

dock att det finns en risk för ökad ångest och 

depression vid denna typ av beskedsstrategi. 

K 

P 

II 

 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, s 94). 

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg 



IV 

 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Fujimori, M., Akechi, 

T., Morita, T., Inagaki, 

M., Akizuki, N., 

Sakano, Y., & 

Uchitomi, Y.  

2007 

Japan 

 

Preferences of 

cancer patients 

regarding the 

disclosure of bad 

news 

 

Syftet var att undersöka hur 

cancerpatienter föredrar att få 

sitt cancerbesked. 

Enkätundersökning 

bestående av 70 olika 

kommunikationsstilar, där 

deltagarna ombedes att 

beskriva hur de föredrog att 

ta emot sitt cancerbesked. 

n=529 

(127) 
 

I resultatet framgår att civilstånd, utbildning, 

anställning, psykosocialt välmående och det 

antal svåra besked som patienten utsätts för 

påverkar preferenserna kring 

beskedstillfället. 

P 

I 

Rassin, M., Levy, O., 

Schwartz, T., & Sliner, 

D. 

2006 

Israel 

 

Caregivers’ role 

in breaking bad 

news 

patients, doctors, 

and nurses’ points 

of view 

Syftet var att undersöka 

mönster i vårdpersonalens 

beteende vid utlämnande av 

cancerbesked och hur detta 

påverkar patienten, utifrån 

läkaren, sjuksköterskans och 

patientens perspektiv. 

Enkätundersökning där 

patienterna, läkarna och 

sjuksköterskorna besvarade 

frågor gällande 4 olika 

områden. 

n=51 

(101) 
Det fanns vissa skillnader bland patientens 

och vårdpersonalens preferenser. 

Patienterna föredrog att få ingående 

information gällande behandling 

och biverkningar. De ville även få beskedet 

så nära inpå diagnostillfället som möjligt. I 

dessa avseenden ansåg ibland läkarna och 

sjuksköterskorna annorlunda. 

 

P 

II 

Zamanzadeh, V., 

Rahmani, A., 

Valizadeh, L., 

Ferguson, C., 

Hassankhani, H., 

Nikanfar, A. R., & 

Howard, F.  

2013 

Iran 

The taboo of 

cancer: The 

experiences of 

cancer disclosure 

by Iranian 

patients, their 

family members 

and physicians 

Syftet var att beskriva 

erfarenheter av 

cancerbesked, utifrån 

patientens, närståendes och 

läkarens perspektiv. 

20 patienter, 10 närstående 

och 8 läkare deltog i 

semistrukturerade intervjuer 

som ljudinspelades. Datan 

analyserades sedan efter en 

kvalitativ metod. 

n=38 

(0) 
I studien framkommer att begreppet cancer 

är tabu-belagt. Patienter, närstående och 

vårdpersonal bidrar till detta genom att 

exempelvis inte benämna sjukdomen vid 

cancer. Det är vanligt förekommande att 

patienten inte tar del av sin diagnos, trots att 

vårdpersonal och närstående är medvetna om 

patientens sjukdom. Anledningen till detta är 

ett så kallat ömsesidigt intresse. 

K 

I 

 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, s 94). 

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

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

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Hagerty, R.G., Butow, 

P. N., Ellis, P. M., 

Lobb, E. A., 

Pendlebury, S. C., 

Leighl, N., Mac Leod, 

C., & Tattersall, M. H. 

2005 

Australien 

 

Communicating with 

realism and hope: 

Incurable cancer 

patients’ views on the 

disclosure of 

prognosis 

Syftet var att undersöka vilka 

faktorer som är viktiga för 

patienten när beskedet om 

deras cancer förmedlas. 

Enkätundersökning där 

patienterna skulle 

definiera ordet hopp 

som var beskrivet sedan 

tidigare av andra 

patienter. Därefter 

analyserades läkarnas 

sätt att förmedla hopp 

till patienterna.  

n=156 

(168) 

Det framkom att faktorer som värderas är att 

beskedet förmedlas på ett realistiskt sätt, att 

patienten informeras om alla 

behandlingsalternativ och involveras i 

processen. Patienten ska ges utrymme för att 

uttrycka sina känslor och erbjudas ett 

känslomässigt stöd.  

 

 

P 

II 

Pollock, K., 

Moghaddam, N., Cox, 

K., Wilson, E., & 

Howard, P. 

2011 

England 

 

Exploring patients’ 

experience of 

receiving information 

about cancer: A 

comparison of 

interview and 

questionnaire methods 

of data collection 

Syftet var att undersöka 

tillfredställelsen hos 

cancerpatienter gällande 

information om diagnos och 

behandling. 

Deltagarna bestod både 

av patienter och 

anhöriga som svarade 

på 50 intervjufrågor 

samt på tre olika 

enkätundersökningar. 
 

n=47 

(8) 
Överlag var patienterna nöjda med den 

informationen som givits gällande diagnos och 

behandling. Dock upptäcktes brister i 

bemötandet och detta framkom endast i de 

kvalitativa intervjuerna. 

P 

K 

I 
 

Martins, R. G., & 

Carvalho, I. P.  

2013 

Irland 
 

 

Breaking bad news: 

Patients’ preferences 

and health locus of 

control 

Syftet var att undersöka vilka 

olika modeller för 

kommunikation patienter 

föredrar gällande svåra 

besked och hur 

personlighetsdrag påverkar 

dessa preferenser. 

Deltagarna såg fyra 

inspelade sekvenser där 

de genom 

semistrukturerade 

intervjufrågor svarade 

på vilken 

kommunikationsmetod 

de föredrog att läkarna 

använde i samband med 

sjukdomsbesked. 

n=70 

(2) 
Vilken metod patienter föredrar påverkas av 

olika faktorer, exempelvis ålder och 

utbildning. Generellt sett föredrar de flesta 

patienterna ett empatiskt och professionellt 

bemötande. 

K 

I 

 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, s 94). 

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

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

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Seifart, C., Hofmann, 

M., Bär, T., 

Knorreschild, J. R., 

Seifart, U., & Rief, W. 

2014 

Tyskland 

 

Breaking bad 

news–what 

patients want and 

what they get: 

Evaluating the 

SPIKES protocol 

in Germany 

 

Syftet var att undersöka hur 

patienten föredrar att få sitt 

cancerbesked och vilka 

känslomässiga konsekvenser 

detta kan medföra. 

 

 

 

Frågeformulär 

bestående av en del som 

behandlade uppfattning 

och tillämpning av 

SPIKES/strategi vid 

diagnostillfället. En 

annan del som berörde 

hur viktigt patienten 

ansåg att detta var.  

n=332 

(6) 

 

 

Knappt hälften av deltagarna var helt nöjda 

med hur de mottog sina besked. Den upplevda 

kvaliteten av beskedet kan kopplas till 

patientens känslomässiga tillstånd. 

P 

I 

Back, A. L., Trinidad, 

S. B., Hopley, E. K., 

Arnold, R. M., Baile, 

W. F., & Edwards, K. 

A. 

2011 

USA 

What patients 

value when 

oncologists give 

news of cancer 

recurrence: 

Commentary on 

specific moments 

in audio-recorded 

conversations 

Syftet var att undersöka hur 

patienter upplever 

kommunikationen i samband 

med ett besked om en 

återkommande cancer. 

Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes 

där deltagarna lyssnade 

på ljudinspelningar då 

en läkare samtalar med 

en patient. Deltagarna 

var försedda med en 

kontroll för att på egen 

hand kunna pausa 

inspelningen för att 

kommentera. 

n=19 

(4) 
I studien framkommer att de egenskaper som 

patienterna värderar mest i samband med 

beskedet är att personalen förstår den 

känslomässiga påverkan av nyheten, förmågan 

att vägleda och slutligen förmågan att kunna 

pendla mellan dessa två faktorer vid behov. 
 

 

K 

I 

Halkett, G. K., Jiwa, 

M., & Lobb, E. A. 

2014 

Australien 

 

Patients’ 

perspectives on the 

role of their 

general practitioner 

after receiving an 

advanced cancer 

diagnosis 

Syftet var att undersöka vilken 

roll patienten anser att den 

ansvarige läkaren har. 

Deltagarna svarade på 

semistrukturerade 

intervjufrågor som 

ljudinspelades. 

 

 

 

n=21 

(4) 

I studien framkom att patienter underströk 

vikten av att beskedet lämnas vid rätt tidpunkt 

och att kommunikationen mellan läkare och 

patient är fungerande. 

K 

I 

 

 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, s 94). 

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

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

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Fujimori, M., Shirai, Y., 

Asai, M., Kubota, K., 

Katsumata, N., & 

Uchitomi, Y. 

2014 

Japan  

Effect of communication 

skills training program for 

oncologists based on 

patient preferences for 

communication when 

receiving bad news: A 

randomized controlled 

trial 

 

Syftet var att identifiera 

vilka effekter utbildning i 

kommunikation medför för 

onkologer i samband med 

cancerbesked och hur detta 

i sin tur påverkar 

mottagarna av beskedet. 

Onkologerna delades 

upp i två grupper. De 

fick svara på frågor 

angående hur de 

upplever att lämna 

besked till patienterna 

samt att samtalen 

spelades in. Patienterna 

bedömde sitt förtroende 

för läkarna med hjälp av 

en bedömningskala. 

 

n=1 211 

(450) 

 

 

Det framkom att onkologerna utvecklade 

användbara strategier för att på bästa sätt 

förmedla sjukdomsbeskedet. Detta 

främjade patienternas psykosociala 

välbefinnande och ökade även 

förtroendet för vårdpersonalen. 

 

RCT 

II 

Mauri, E., Vegni, E., 

Lozza, E., Parker, P. A., 

& Moja, E. A. 

2009 

Italien  

An exploratory study on 

the Italian patients' 

preferences regarding 

how they would like to be 

told about their cancer. 

 

Syftet var att belysa hur 

patienterna föredrar att få 

att ta emot sitt 

cancerbesked. 

 

Enkätundersökning 

användes där 

delatagarna svarade på 

frågorna genom en skala 

1-5. 

n=210 

(10) 
Resultatet påvisade tre faktorer som 

deltagarna ansåg viktiga: Information, 

stöd och omtanke. 

Majoriteten av deltagarna tyckte att den 

viktigaste faktorn var att få diagnosen 

personligen. 

P 

I 

 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, s 94). 

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 


