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SAMMANFATTNING  
 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen för kvinnor i hela världen. Att få 

information om en cancerdiagnos är en stressfylld händelse. I denna stressfyllda situation ges 

mycket avgörande information om sjukdom och behandling och det är viktigt att detta görs på 

ett optimalt sätt utifrån varje individs förutsättningar och behov. 

 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att granska vetenskapliga artiklar för att 

undersöka vilka aspekter som är viktiga för att kvinnliga bröstcancerpatienter får optimalt 

anpassad information i samband med diagnos och behandling. 

 

Metod: Litteraturstudie. Sökningen efter artiklar skedde genom tre olika databaser. Femton 

vetenskapliga artiklar inkluderades och granskades i studien. 

 

Resultat: Det finns många faktorer som är viktiga för att kunna ge optimal information till 

kvinnor med bröstcancer. Många kvinnliga bröstcancerpatienter är missnöjda med 

information de får vid diagnos och behandling. Det beror delvis på att de inte får den 

specifika informationen de söker men även att många anser att det inte ges tillräckligt bred 

information. Kvinnornas ålder har betydelse för hur nöjda kvinnorna är, äldre kvinnor är mer 

nöjda. Vårdpersonal och patienter prioriterar olika vilken information som är viktig. Det finns 

ett samband mellan information och psykisk hälsa vilket innebär att nöjda patienter har ett 

bättre psykiskt välmående jämfört med de som är missnöjda.   

 

Slutsats: Många aspekter påverkar om kvinnor med bröstcancer är nöjda respektive 

missnöjda med informationen de får i samband med diagnos och behandling. Då resultat visar 

att behoven hos patienter är väldigt olika har det stor betydelse hur vårdpersonal möter upp 

varje enskild individs önskemål. För att fler kvinnor ska bli nöjda med informationen som ges 

bör fler frågor ställas för att motsvara patientens behov.  

 

 

Nyckelord: Information, kvinnor, bröstcancer, diagnos, behandling  



ABSTRACT  
 

Background: Breast cancer is the most common cancer for women worldwide. To get 

information about a cancer diagnosis is a stressful event. In this stressful situation, crucial 

information about disease and treatment is given and it is important that this is done in an 

optimal way according to each individual's circumstances and needs. 

 

The aim: To review scientific articles in order to examine which aspects are important to 

female breast cancer patients to receive optimal customized information related to diagnosis 

and treatment. 

 

Method: Literature review. The search for articles was done by using three different 

databases. Fifthteen scientific articles were included and examined in the study 

 

Results: There are many factors that are important in order to provide optimal information to 

women with breast cancer. Many female breast cancer patients are dissatisfied with the 

information they receive during the diagnosis process and treatment. It is partly because they 

do not get the specific information they are looking for and that many believe that it is not 

sufficiently wide information. The age is significant for how satisfied women are, older 

women are more satisfied. Health professionals and patients prioritize different information 

and what they think is important. There is a connection between information and mental 

health, which means patients that are satisfied have a better psychological well-being than 

those who are not. 

 

Conclusion: Many aspects affect if women with breast cancer are satisfied or dissatisfied 

with the information they get, associated with diagnosis and treatment. The results show that 

the needs of patients are very different, therefor it is important how health professionals 

meets each individual's preferences. The women will be satisfied with the information if 

health professionals ask more questions to be able to give information that suit the patient's 

needs.

 

Keywords: Information, women, breast cancer, diagnosis, treatment  
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BAKGRUND 
	

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen för kvinnor i hela världen. Bröstcancer utgör ca 

30 % av all cancer hos kvinnor i Sverige och var tionde svensk kvinna drabbas. Sjukdomen 

debuterar vanligtvis efter 40 års ålder och genomsnittsåldern för drabbade är 60 år. Cirka 5-

10 % av all bröstcancer är ärftlig. Om det finns fler kvinnor i släkten som drabbats av 

bröstcancer kan de andra kvinnorna i släkten i vissa fall testa sig för att se om de bär på anlag 

med risk för cancer. (Mårdh, 2013). Tecken på bröstcancer kan vara att bröstets storlek, färg 

eller form har förändrats. Om huden på bröstet får en knottrig yta eller om blod eller vätska 

kommer från bröstvårtan finns det risk för cancer. Kvinnor kan själva känna efter knölar i 

bröstet och även i armhålan. En knöl är det vanligaste kliniska symtomet (Sköld Nilsson, 

2010).  
 

Tumörer delas in i olika grupper efter egenskap; godartade som även kallas benigna och 

elakartade som kallas maligna. Benigna tumörer stannar kvar i den cellmassa som de bildats i 

medan maligna kan tränga igenom andra vävnader och sprida sig till andra delar av kroppen 

(Sköld Nilsson, 2010). Bröstcancer delas också in i olika grupper, utifrån var cancern startar. 

De två vanligaste typerna är duktal cancer, som startar i mjölkgångarnas celler, samt lobulär 

cancer som startar i mjölkkörtlarna (Mårdh, 2013).  
 

Det finns fem olika stadier för bröstcancer. I första stadiet, stadium 0, har cellerna 

omvandlats men inte hunnit sprida sig än. I nästa steg, stadium I, har tumören börjat växa 

men lymfkörtlarna är ännu inte involverade. I stadium II ökar risken att lymfkörtlarna har 

involverats och tumören har växt mellan två till fem centimeter i diameter. I näst sista stadiet, 

stadium III, är tumören större än fem centimeter i diameter och/eller har en mer omfattande 

spridning till lymfkörtlarna i axillen, jämfört med stadie II. I det sista stadiet, stadium IV, har 

det bildats dottertumörer och cancern har spridit sig till skelett, lungor eller andra organ 

(Mårdh, 2013). Diagnosen ställs ofta genom att ta ett vävnadsprov på tumören och efter en 

mammografi som är en röntgenundersökning av båda brösten då flera röntgenbilder tas. 

Läkaren undersöker och känner även på brösten för att undersöka vävnad och eventuella 

knölar. Det kan efter det även behöva göras ett ultraljud. (Redmond, Healy, Murphy, O’ 

Doherty & Foster, 2016).  
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Majoriteten av alla bröstcancerpatienter opereras och både mindre och större ingrepp görs. 

De flesta patienter börjar med operation som första behandling medan de resterande påbörjar 

cytostatika i några månader för att efter det göra ett kirurgiskt ingrepp (Mårdh, 2013). 

Adjuvant behandling är något som är vanligt vid cancer. Det är behandling som ges efter 

operation för att förhindra återfall. Detta ges även om operationen är lyckad då det 

fortfarande finns en risk för att cancern kommer tillbaka. Exempel på adjuvant behandling är 

cytostatika och strålbehandling (Sköld Nilsson, 2010).  
 

Cytostatika används för att bromsa sjukdomsförloppet och för att döda cancercellerna. 

Cytostatika hämmar celldelning och påverkar mitosfasen och DNA-syntesen. Det finns olika 

typer av cytostatika med olika biverkningar (Lorentzon & Grov, 2011). De vanligaste 

biverkningarna, och de som de flesta patienter upplever mest besvärande är trötthet, 

illamående, kräkningar och håravfall (Kuchuck et al., 2013). En annan vanlig biverkning av 

cytostatika är att patienten får låga blodvärden vilket skapar tröttheten som tidigare nämnts 

och när de vita blodkropparna minskar blir  patienten även mer infektionskänslig (Lorentzon 

& Grov, 2011).  
 

Strålbehandling är en progressiv metod för att behandla sjukdomen och ges vid både djupa 

och ytliga tumörer. Strålbehandling fungerar liknande som cytostatika då den också skadar 

cellernas arvsmassa. Den vanligaste biverkan vid strålbehandling är hudpåverkan vid området 

som strålbehandlats (Lorentzon & Grov, 2011). Den avancerade tekniken vid strålbehandling 

minimerar biverkningar och ger samtidigt bra verkan (Muszalik, Kolucka-Pluta, Kedziora-

Kornatowska & Robaczewska, 2016).  
 

Kvinnor som har diagnostiserats med bröstcancer har många svåra beslut att ta angående 

behandling och om aspekter som har betydelse för deras framtid. Detta är något som kräver 

övervägande av för- och nackdelar av olika alternativ. Det ges mycket information i den 

stressfyllda situation som en nydiagnostiserad bröstcancerpatient befinner sig i, information 

som ska ligga till grund för i många fall svåra beslut. Patienter har olika behov av både 

mängd information och hur informationen ges. Hur patienten fattar beslut gällande sin 

sjukdom, som behandling och vårdförlopp, beror på hur mycket och vilken typ av 

information som ges. Många av de kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer har ingen 

tydlig bild av sjukdomen och är därför i behov av information för att kunna förstå och kämpa 

mot sjukdomen (Kimiafar, Sarbaz, Shahid Sales, Esmaeili & Javame Ghazvini, 2016). Under 
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senare år har det blivit tydligt hur viktigt det är att inse att ingen patient söker exakt samma 

information som den andra och att många patienter har mycket frågor som de söker svar på 

(Marshall et al., 2016).  
 

Enligt Vosbergen och medarbetare (2014) har tidigare studier visat att om man anpassar 

informationen till patientens preferenser så minskar patienternas oro och patienterna blir mer 

nöjda med hur informationen har givits. Olika personlighetstyper tycks påverka hur 

patienterna vill ha informationen. Till exempel så har det identifierats två personlighetstyper, 

monitors och blunters. Personlighetstyperna beskriver hur en individ hanterar svår 

information. Monitors söker efter så mycket information de kan om sin sjukdom för att lindra 

den oro och stress de känner. Blunters tenderar till att undvika information som de upplever 

obehaglig, då den typen av information i större utsträckning gör att de mår psykiskt sämre. 

Att som vårdpersonal anpassa informationen efter huruvida en patient är en monitor eller 

blunter kan minska patientens oro (Vosbergen et al., 2014). 
 

Samtidigt som kvinnor som nyligen diagnostiserats med bröstcancer är i stort behov av 

information, så får de vanligtvis mycket information på kort tid vilket gör det svårt för dem 

att ta in viktig fakta. Det kan kännas överväldigande att behöva ta ett beslut om behandling 

samtidigt som dessa patienter funderar på de fysiska och psykiska förändringar som kommer 

med sjukdomen (Spittler, Pallikathayil & Bott, 2012). När bröstcancerpatienter får 

information om sin sjukdom bör informationen vara så fullständig som möjligt men med 

utrymme för frågor och åsikter. Hur patienten upplever informationen kan bero på vilka ord 

som används och vårdpersonalens valda uttryck är avgörande för om patienten känner 

förtvivlan eller hopp av det besked som ges. Det är viktigt att vårdpersonalen tänker på hur 

mycket information patienten klarar av och anpassa informationen efter den enskilde 

individens önskemål. Att lyckas med detta kan vara svårt och då är det bra att ställa frågor till 

patienten för att bilda sig en uppfattning om patientens informationsbehov (Lorentzon & 

Grov, 2011).  

 

Om patienter får fler av sina frågor besvarade ökar tryggheten som ofta saknas hos dessa 

patienter. Många har tankar om hur de ska få ihop jobb, ekonomi och det sociala. Den som 

blir sjuk i cancer har rätt att få information om vilken hjälp man har rätt att få via exempelvis 

kommunen och var man vänder sig för frågor kring detta. Att få dessa funderingar besvarade 
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ökar tryggheten för sin familj och ökar möjligheten att återgå till sitt arbete efter sjukdom 

(Regionalt cancercentrum, 2014) 
 

I en studie av Remmers, Holtgräwe och Pinkert (2009) konstaterades det att sjuksköterskor 

kan stötta kvinnorna genom att lyssna på patienten, bekräfta deras känslor och att informera 

dem i detalj. På så sätt kan sjuksköterskorna överföra känslan av säkerhet till kvinnorna och 

hjälpa dem att hålla uppe hoppet och förmågan att hantera verkligheten. Bristande 

information kan leda till oro för patienten och större arbetsbörda för sjuksköterskan då 

patienten kommer ha mer frågor och eventuellt behöva mer hjälp under sjukdomstiden. Att 

som sjuksköterska ta sig tiden att sitta ned med patienten och förklara vad som händer så att 

patienten känner sig delaktig och uppmärksammad, är något som i längden sparar tid och 

påverkar patientens fortsatta mående positivt (Remmer et al., 2009). 
 

I en studie av Landmark, Bøhler, Loberg och Wahl (2008) ansåg kvinnliga patienter som 

drabbats av bröstcancer att det viktigaste för dem var att få mycket information och att få 

hjälp med de psykosociala problem som uppstår. Kvinnorna i studien betonade att de var i 

behov av information både vid diagnosen men även vid uppföljningen. Det uppskattades även 

om informationen var direkt, tydlig och detaljerad så att de kände sig säkra på vad som hade 

hänt och vad som skulle hända. Patienterna hade även ett behov av att känna sig sedda och 

tagna på allvar i sina frågor och funderingar. Att bli sedda, och få sina frågor besvarade anses 

betryggande och visar på hur stor betydelse tillräcklig information har för dessa patienter. I 

många situationer kan sjuksköterskan visa sitt stöd bara genom att informera patienten om 

vad som hänt och vad som ska hända. (Landmark et al., 2008). 
 

Teoretisk referensram 

 

Enligt Meleis (2007) menar Joyce Travelbee att omvårdnad är en process mellan två 

människor, en som behöver hjälp på grund av sjukdom och en annan som är villig att ge den 

typen av hjälp. Det omvårdnadsvetenskapliga begreppet mötet beskrivs som tillfället mellan 

patienten och den som vårdar patienten där deras verkligheter delas och båda utger förståelse 

och öppenhet. Det är viktigt att personen som vårdar reflekterar över att relationen mellan 

patient och vårdaren är ojämn, att vårdaren befinner sig i en form av maktposition mot 

patienten som är i behov av vård. Patienten hamnar i en situation där den blir beroende av 
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vårdaren både genom den fysiska omvårdnaden men även det psykosociala stödet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2011). 
 

Målet med omvårdnaden är att hjälpa en person att hantera sjukdomssituationen, att lära av 

den erfarenheten, att hitta meningen med upplevelsen och att genom detta växa som person. 

Eftersom sjukdom kan innebära lidande och smärta, är sjuksköterskans uppgift att hjälpa 

patienten att hantera lidandet och smärtan. För att kunna göra detta på bästa sätt är en viktig 

komponent att patienterna får optimalt anpassad information kring sjukdom och behandling. 

Sjuksköterskan bör inte vara rädd för att bli involverad i patienterna, då det är genom empati, 

sympati och anknytning som relationen bildas (Meleis, 2007). 
 

Hur patientens upplevda hälsa framstår är beroende av att vårdaren kan hantera sina praktiska 

kunskaper, teoretiska kunskaper och gör det möjligt för patienten att utvecklas (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2011). Detta kopplas till det valda ämnet för examensarbetet genom 

att patienten har rätt till optimalt anpassad information som har betydelse för sin egen hälsa, 

och på så sätt ges möjlighet att påverka sin situation, både fysiskt och psykiskt. 

Problemformulering 

 
Att diagnostiseras med bröstcancer kan orsaka mycket oro och osäkerhet inför vad sjukdom 

och behandling kan medföra för de drabbade kvinnorna och deras familjer. Tillsammans med 

den medicinska vården är bra information och psykosocialt stöd en viktig del i hur de 

drabbade kvinnorna klarar av att hantera sin situation. Att få tillräcklig och individanpassad 

information ger patienten en ökad trygghet och ett bättre psykiskt mående. Under 

sjukhusvistelsen är det förutom familjen även sjuksköterskorna som stöttar och följer 

kvinnorna längs vägen mot tillfrisknandet. Därför är det viktigt att kvinnorna upplever att de 

får den information och det stöd de behöver för att få bästa möjliga chans att hantera sin 

situation och tillfriskna från sjukdomen. Då det är de som arbetar i vården som har den 

professionella kunskapen, är det viktigt att sjuksköterskan förmedlar informationen till 

patienten på ett optimalt sätt så att patienten blir delaktig i sin egen vård. 
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Syfte 

 
Syftet med denna litteraturstudie var att granska vetenskapliga artiklar för att undersöka vilka 

aspekter som är viktiga för att kvinnliga bröstcancerpatienter får optimalt anpassad 

information i samband med diagnos och behandling. 

Frågeställning 

Vilka aspekter är viktiga för om kvinnor som är diagnostiserade med bröstcancer känner sig 

nöjda respektive missnöjda med den information de får i samband med diagnos och 

behandling?  

METOD 	
 

Design 

 

Forskningsdesignen som valts för denna studie är systematisk litteraturstudie och baseras på 

vetenskapliga artiklar. En systematisk litteraturstudie är en studie som på ett strukturerat sätt 

för samman  forskningsresultat från en specifik frågeställning genom noggranna 

datainsamlingsmetoder som redovisas i en rapport (Polit & Beck, 2014).  

 

En systematisk litteraturstudie ger en bild över hur forskning och kunskap ser ut inom valt 

ämne. Författarna väljer själva ut vilka vetenskapliga artiklar som litteraturstudien baseras på, 

med inklusions- och exklusionskriterier, och kan innehålla både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar. Artiklar granskas och väljs ut utifrån valt syfte (Rosén, 2012). Enligt Forsberg och 

Wengström (2015) utgår en systematisk litteraturstudie från en frågeställning som besvaras 

genom att relevant forskning identifieras, väljs ut, värderas och analyseras. 
 

Sökstrategi 

 

De databaser som använts för att söka fram vetenskapliga artiklar är PubMed, Cinahl och 

PsycInfo. PubMed är en stor databas med stort urval inom hälso- och medicinområdet på 
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cirka 22 miljoner referenser från 5000 biomedicinska tidskrifter. CINAHL är en databas som 

fokuserar på omvårdnad med 2,3 miljoner referenser från 3000 tidskrifter. PsycInfo är en 

databas inom psykologi och beteendevetenskap och ger referenser till cirka 3 miljoner från 

2500 tidskrifter (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering [SBU], 2014). 

 

 

Databas Sökord Kriterier Träffar Utvalda 
PubMed ”breast cancer” ”women” 

”information” ”experience” 
Publicerade 
senaste 10 åren. 
Språk: engelska, 
svenska. Full text. 
Kön: kvinnor. Typ: 
Clinical Trial. 

591 2 

”breast cancer” ”women” 
”information” ”satisfaction” 

376 2 

”breast cancer” 
”information” ”nurses” 

247 1 

”breast cancer” ”women” 
”information” 
”communication” 

635 2 

”breast cancer” ”women” 
”treatment” ”decision” 

439 2 

Cinahl ”breast cancer” 
”information” ”diagnosis” 

Publicerade 
senaste 10 åren. 
Språk: engelska, 
svenska. Full text. 

268 2 

”breast cancer” ”women” 
”information” ”patient” 

226 1 

PsycInfo ”breast cancer” 
”information” ”diagnosis” 

Publicerade 
senaste 10 åren. 
Språk: engelska, 
svenska. Full text. 

341 3 

 

 

De valda sökord som användes var ”breast cancer” ”women” ”information” “satisfaction” 

”diagnosis” ”experience ”communication” “patient” “nurses” och ”treatment” eftersom det är 

ord som fokuserar på syftet i vår studie. Ämnesordlistor som MeSH (PubMed), Cinahl 

Headings (Cinahl) och Thesaurus (PsycInfo) har inte använts i sökningen utan endast fritext. 

Då författarna gjorde sökning av artiklar på olika håll blev sökningen inte så strukturerad som 

den kunde ha blivit och olika sökord användes i olika databaser.  

 

De inklusionskriterier som användes under sökning efter artiklar var att artiklarna skulle vara 

originalartiklar, granskade av en etisk kommitté, publicerade under de senaste tio åren, 

skrivna på antingen svenska eller engelska. Artiklarna skulle även, när det varit möjligt, vara 

peer reviewed, d.v.s. granskade av andra forskare innan de publicerats. Exklusionskriterier 
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var studier gjorda på manliga patienter, artiklar skrivna från ett anhörigperspektiv samt 

interventionsstudier då det inte är dessa perspektiv som är syftet med litteraturstudien. Första 

steget i urvalsprocessen  skedde genom att samtliga titlar lästes, de artiklar som på titeln 

verkade relevanta för den egna litteraturstudiens syfte skrevs ned och därefter lästes dessa 

artiklars abstract. Artiklar valdes sedan bort på grund av att syftet, frågeställningarna eller 

metoden inte var relevant för den egna litteraturstudiens syfte. Efter sökning valdes tio 

artiklar från PubMed, sex artiklar från Cinahl och tre artiklar från PsycInfo.  
 

Forskningsetiska övervägande  

 

I all vetenskaplig forskning är god etik en viktig del att ta hänsyn till. Innan en studie 

påbörjas ska ett etiskt tillstånd sökas vid en lokal eller regional etisk kommitté. På alla 

vetenskapliga studier som görs ska det göras etiska överväganden (Forsberg & Wengström, 

2015). När det gäller etiska överväganden för systematiska litteraturstudier är det enligt 

Forsberg och Wengström (2015) viktigt att de studier som väljs har fått tillstånd från en etisk 

kommitté eller noggranna etiska överväganden gjorts, att de artiklar som valts ut till 

litteraturstudien redovisas och arkiveras i tio år samt att alla resultat ska redovisas oavsett om 

de stödjer hypotesen eller inte.  

Bearbetning och analys  

 
Kvalitetsanalys 
För att värdera kvalitén på de vetenskapliga artiklarna användes 

kvalitétsmallarna  “Checklista för kvantitativa artiklar - kvasi-experimentella studier” (Se 

bilaga 1) samt “Checklista för kvalitativa artiklar” (Se bilaga 2) från boken “Att göra 

systematiska litteraturstudier” av Forsberg och Wengström (2015). Kvalitétsmallarna 

innehåller frågor som besvaras, och efter detta värderades kvalitén på studierna enligt hög, 

medel eller låg kvalité. Studier med lågt antal deltagare, otydligt beskrivet syfte och resultat, 

samt studier med stort bortfall har värderats som låg kvalité (Forsberg & Wengström, 2015). 

Studier med låg kvalité bör enligt Forsberg & Wengström (2015) inte användas i en 

systematisk litteraturstudie. Dessa studier har därför valts bort, och de studierna med medel 

eller hög kvalité har inkluderats.  

 
Innehållsanalys 
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Efter kvalitetsanalysen gjordes en innehållsanalys för att få fram studiernas syfte, metod och 

resultat. Innehållsanalysen inleddes med översättning av studiernas syfte, metod och resultat. 

Analysen av resultatet utgick från varje artikels bevisvärde. Detta har skett genom att 

författarna stegvis klassificerar data för att på ett enkelt sätt kunna hitta mönster. Målet är att 

hitta och fastställa kvantiteten av specifika företeelser (Forsberg & Wengström, 2015). 

Studierna delades därmed in i kategorier baserat på det huvudsakliga resultatet. Resultatets 

viktigaste delar i artiklarna togs ut och redovisades i resultatet.   

RESULTAT 
 
Detta resultat baseras på 15 stycken artiklar som granskats och värderats till att ha medel eller 

hög kvalité. Bland artiklarna finns två stycken kvalitativa studier och resterande 13 stycken är 

kvantitativa. Artiklarna är publicerade mellan år 2006 och år 2016 och studierna är gjorda i 

spridda delar av världen. Deltagandet i studierna har varierat från 17 stycken till 5024 stycken 

deltagare (Se bilaga 3).  

 

Mängd och fokus i informationen 

Hur mycket information och vad informationen innehöll påverkade om kvinnorna ansåg sig 

nöjda eller missnöjda med informationen. Information om risk för återfall och en detaljerad 

plan över behandlingen var något som önskades av kvinnorna.  

 
I en studie av Halbach och medarbetare (2016) undersöktes det om kvinnor som nyligen 

påbörjat bröstcancerbehandling fick den information de behövde och innehållet i denna, samt 

hur behovet av information förändras i takt med cancerbehandlingen. Studien genomfördes i 

tre omgångar: första gången när patienterna precis genomgått bröstcancerkirurgi, andra 

gången var tio veckor efter operationen, och tredje och sista gången 40 veckor efter 

operationen.   Resultatet visade att de patienter som nyligen opererats upplevde att de inte 

fick tillräckligt med information under behandlingsförloppet. De största bristerna i 

informationen gällde biverkningar, läkemedel, resultat av undersökningar, 

behandlingsalternativ, förebyggande av ohälsa och sociala problem som kan uppstå. 

Informationsbehovet minskade mellan första och andra mätningen, men var oförändrat 

mellan andra och tredje mätningen. Studien visade en skillnad mellan informationen som ges 

och den information patienterna vill ha (Halbach et al., 2016). Ett liknande resultat fanns 

även i en studie av Sjövall, Strömbäck, Löfgren, Bendal & Gunnar (2010) där patienterna 
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också önskade mer information om biverkningar och där det också fanns en skillnad mellan 

given och önskad information.  

 

I en studie av Iskandarsyah och medarbetare (2013) framkommer det att bröstcancerpatienter 

var nöjda med informationen de fått om biverkningar och medicinska problem men saknade 

information om vilka stödgrupper som fanns där de kunde prata ut om sin sjukdom. De 

saknade även information om vart de kunde få hjälp med den ekonomiska situationen de 

hamnat i, då många inte kunnat jobba som vanligt, varken den sjuka eller anhöriga. I en 

annan studie kände patienterna främst en frustration över att de inte hade fått mer information 

angående risken för återfall. Av de 113 kvinnor som deltog i undersökningen så svarade 97 % 

att de var oroliga för att de skulle återinsjukna efter tillfrisknande och att det var något som 

var väldigt viktigt att få mer information om (Kelly et al., 2013).  

 

Kvinnorna i en studie av Halkett och medarbetare (2010) ansåg inte att de fick tillräckligt 

med information inför sin strålbehandling och även när de fick mycket information så 

saknades det viktiga delar. Då det var en tid mellan mötet med onkologen och behandlingens 

början blev det svårt för patienterna att komma ihåg det som diskuterats och många nya 

frågor uppkom under den tiden som de inte fick besvarade innan behandlingen. De kvinnliga 

patienterna kände sig framförallt inte förbereda inför hur behandlingen skulle gå till i 

praktiken och blev ofta chockade under behandlingens gång då de aldrig var beredda på vad 

nästa steg innebar. De hade önskat en mer detaljerad plan över hur de olika medicinska 

undersökningarna skulle gå till och även en mer kontinuerlig uppföljning efter första mötet 

för att känna sig mer tillfredsställda med situationen. 

Kvinnans ålder 

Vilken ålder kvinnorna hade vid diagnos och behandling påverkade behovet av information 

och hur nöjda de blev med den. Yngre kvinnor tenderade att ställa fler frågor än de äldre 

kvinnorna. 
 
En studie som gjorts på kvinnor över 70 år visade att majoriteten (80 %) var nöjda med 

informationen de fick. Alla kvinnor som deltog i studien fick verbal information om 

bröstcancer och behandlingsalternativ, och de som önskade fick även skriftlig information. 

Majoriteten av kvinnorna var nöjda med tillhandahållandet av information, information om 

behandling och kommunikationen med läkare. De kvinnor som uppgett att de var missnöjda 

med informationen kände att de fick för mycket information på samma gång, samt att de hade 
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velat ha skräddarsydd information för just deras sjukdomsbild. Användandet av andra 

informationskällor än de tidigare nämnda var låg, vilket enligt författarna understryker att det 

bör finnas ett standardiserat informationsprogram som är anpassat till äldre kvinnor (Harder, 

Ballinger, Langridge, Ring & Fallowfield, 2013). 

  
Äldre kvinnor blir generellt mer nöjda med sin behandling trots mindre given information 

gentemot yngre. I en studie från år 2014 framkom det att mer än hälften (55 %) av de yngre 

kvinnorna (<54 år) som deltog var missnöjda med den information som gavs och hade velat 

diskutera mer angående diagnos och behandling. Av de äldre kvinnorna ville 45 % ha mer 

information. (Bergenmar, Johansson & Sharp, 2014). I en studie av Goss och medarbetare 

(2015) undersöktes det hur många frågor de kvinnliga patienterna ställde under första mötet 

med en onkolog efter diagnosen. Majoriteten av kvinnorna ställde frågor om symtom och 

behandling men få ställde frågor om prognosen. Även denna studie visade att yngre kvinnor 

tenderar att ställa fler frågor, söker mer information och även visar större vilja att delta i 

beslut om behandling. Även en studie av Nader och medarbetare (2016) visar att yngre 

kvinnor var mer öppna med sitt missnöje och krävde mer information när de skulle genomgå 

strålbehandling för sin sjukdom jämfört med äldre kvinnor. 

 

Om informationen är patientanpassad   

Många patienter har olika frågor och om informationen varit anpassad efter den specifika 

patienten eller inte har varit avgörande för om patienten är nöjd eller missnöjd med 

information som givits. Det har framgått att patienter och vårdpersonal prioriterar olika typer 

av information. Detta gör att patienten upplever sig mindre nöjda med informationen.  
 
Olika faktorer påverkar vilket informationsbehov en patient har, och detta har bl.a. kartlagts i 

en studie gjord i Tyskland av Kowalski, Lee, Ansmann, Wesselmann & Pfaff (2014). En 

grundpelare i den patientcentrerade vården är patientundervisning och att ge patientanpassad 

information, och det är genom detta som patienten kan bli en aktiv deltagare i vården. I 

studien framkom att de kvinnor som var unga, genomgått mastektomi, var låginkomsttagare, 

ensamboende och hade tyska som andraspråk rapporterade högre nivå av icke tillfredsställt 

informationsbehov. Författarna hittade ingen skillnad i informationsbehov mellan patienterna 

med olika cancertyper, stadier eller kvinnornas utbildningsnivå. De sjukhus som använde sig 

av individanpassad information och ordnade informationsträffar för familjer och närstående 

visade sig ha en högre andel patienter som var nöjda med informationen 
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En studie av Danesh, Belkora, Volz & Rugo (2014) visade att det finns en klyfta mellan 

informationsbehovet hos kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer och den information 

som läkare ger. Patienter med långt gången bröstcancer önskade diskutera palliativ vård, 

något som inte möttes upp av läkarna. Ett återkommande tema bland det patienterna ville 

diskutera med sina läkare var känslan av att vilja beskylla någon för att ha drabbats av 

sjukdomen. Antingen skyllde patienterna på sig själva, eller så klandrade de sina läkare för att 

inte ha upptäckt cancern i tid. Sammanfattat så fick inte kvinnorna den information de ville 

ha, utan läkare fokuserade på att diskutera sådant som patienterna ansåg som mindre viktigt.  

Författarna konstaterar att det föreligger kommunikationsbarriärer mellan läkare och 

patienter, och att dessa måste minskas för att förbättra vården. 

  
Studien av Lei, Har & Abdullah (2011) har undersökt hur sjuksköterskor och 

bröstcancerpatienter värderar information. Båda parter värderade biverkningar av behandling 

högt men sedan skilde sig värderingarna åt. Patienterna var mest intresserade av risken för 

återfall och behandlingsplanen medan sjuksköterskorna istället prioriterade att informera om 

förberedelse för behandlingar och hur sjukdomen skulle komma att påverka kvinnornas 

vardag. Även en annan studie som gjordes år 2016 målade upp samma problem mellan 

patienter och sjuksköterskor där patienterna framförallt sökte information som ingav hopp 

medan sjuksköterskorna fokuserade på information om säkerhet och effekt av behandling 

(Wei, Nengliang, Yan, Qiong & Yuan, 2016).  

  

Kvinnans deltagande i behandling 

När kvinnorna själva får delta i vården och i besluten som rör deras sjukdom och behandling 

blir fler patienter nöjda med information som ges då det blir en bättre och närmare 

kommunikation mellan patient och vårdpersonal.  

 
Vogel, Leonhart & Helmes (2009) har undersökt sambandet mellan kommunikation vid 

diagnos och behandling med patientens livskvalite. Deltagarna var 135 kvinnliga 

bröstcancerpatienter som nyligen påbörjat sin behandling. Patienterna fick i början av studien 

rangordna hur nöjda de var med informationen som de hittills delgivits. De som fick vara 

involverade i sin behandling och beslut ansåg sig mer nöjda än de som inte varit lika aktiva. 

De som rankade att de var nöjda med information ansåg sig ha högre livskvalité efter både tre 
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och sex månader när de fick svara på ett nytt formulär, till skillnad från de som varit 

missnöjda med informationen.  

 

Om informationen är hoppfull  

För många patienter är det inte viktigt att få mycket information men att den information som 

ges är positiv och ger dem hopp att de kommer att tillfriska och må bättre.  
 
Patienterna som var mest nöjda med information som givits i en studie av Robinson och 

medarbetare (2013) eftersökte information som gav dem hopp. 147 kvinnliga patienter med 

bröstcancer deltog i studien och fick besvara en enkät efter en konsultation med en kirurg 

som även den filmades. De framkom att patienterna ville att kirurgen skulle försöka vinkla 

informationen på ett positivt sätt även om det fanns både bra och dåliga nyheter att leverera. 

Deltagare i studien gav exempel på hur de önskade få information av vårdpersonal: “Du 

behöver inte ha lymfknutor, vilket är bra.” och “Det är mindre än två centimeter, så det är 

gynnsamt.”. Det viktigaste vid informationsgivningen var att det var aktuell information med 

inslag av hopp för att öka viljan att kämpa mot sjukdomen.  

DISKUSSION  
 

Sammanfattning 

 

Det finns många faktorer som är viktiga för att kunna ge optimal information till kvinnor med 

bröstcancer. Många kvinnliga bröstcancerpatienter är missnöjda med information de får vid 

diagnos och behandling. Det beror delvis på att de inte får den specifika informationen de 

söker men även att många anser att det inte ges tillräckligt bred information. Ålder har 

betydelse för hur nöjda kvinnorna är, äldre kvinnor är mer nöjda. Vårdpersonal och patienter 

prioriterar olika vilken information som är viktig. Det finns ett samband mellan information 

och psykisk hälsa vilket innebär att nöjda patienter har ett bättre psykiskt välmående jämfört 

med de som är missnöjda.   

 

Resultatdiskussion 
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Som resultatet i denna litteraturstudie visar finns det en skillnad mellan den information som 

vårdpersonal ger och den information som bröstcancerpatienter vill ha. Informationsbehovet 

hos nyligen diagnostiserade patienter och patienter som är i början av behandling är stort och 

det är svårt för vårdpersonalen att möta upp detta. De patienter som uppger sig vara 

missnöjda med informationen de fått är i regel inte missnöjda med mängden information, 

utan med innehållet. Många kvinnor anser att de fått mycket information gällande sådant de 

anser som mindre viktigt, och lite information om sådant de anser viktigt. Bland annat 

saknade kvinnorna information om stödgrupper, risk för återfall, behandlingsalternativ, 

detaljerad behandlingsplan och sociala problem som kan uppstå (Iskandarsyah et al., 2013; 

Kelly et al., 2013). Flera studier (Wei et al., 2016; Robinson et al., 2013) visade också att 

kvinnorna efterfrågade information som innebar att de kunde känna någon form av hopp. 
 

En studie visar att patienterna vill ha mer information om biverkningar (Halbach et al, 2016) 

samtidigt som en annan studie visade motsatsen (Iskandarsyah et al., 2013). Detta kan bero 

på att patienter har olika behov av information, och att olika personer vill ha information om 

olika saker (Marshall et al., 2016). Eftersom det är svårt att veta hur mycket och vilken typ av 

information patienten vill ha när man aldrig träffats tidigare, är det bra om vårdpersonalen 

ställer frågor om detta (Lorentzon & Grov, 2011). 
 

En annan anledning till varför det är så viktigt för vårdpersonalen att ställa frågor om vad 

varje patient söker för information är att patienter och vårdpersonal främjar olika typer av 

information, vilket tydligt visas i denna litteraturstudies resultat. I olika studier (Lei et al 

2011; Wei et al 2016) framkommer det att sjuksköterskor fokuserar på att berätta om 

förberedelse och effekt av behandling medan patienterna söker hoppfull information och 

information om återfall. I dessa fall är det uppenbart att patienterna blir missnöjda då de får 

information som, enligt dem, saknar viktiga delar. För sjuksköterskorna är dessa delar inte 

lika viktiga och det kan uppstå en diskrepans mellan vad patienterna söker och vad 

sjuksköterskorna ger. En studie av Ozaras & Abaan (2016) har undersökt vad som påverkar 

cancerpatienters tillit till sjuksköterskan. Patienterna ansåg sig bl.a. ha mindre tilltro till 

sjuksköterskan när de inte fick tillräcklig information, som när sjuksköterskan inte svarade på 

deras frågor och när informationen de fick ändrades under vårdtiden. Travelbee menar att 

omvårdnad är en process mellan två människor (patient – vårdare), det är viktigt med 

förståelse och öppenhet (Meleis 2007). Resultaten i studierna av Lei och medarbetare (2011), 

Wei och medarbetare (2016) och Ozaras & Abaan (2016) kan tolkas som att detta inte 
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uppnåddes vilket i sin tur innebar att patienten inte kände sig nöjda. En annan konsekvens 

som framkom i studien av Ozaras & Abaan (2016) var att patienterna som tidigare träffat 

sjuksköterskor som de inte ansågs vara tillförlitliga, hade svårt att ändra sin uppfattning och 

hade svårare att lita på andra inom samma yrke vid senare tillfällen.  

 

Att äldre kvinnor generellt är mer nöjda med informationen framkommer i flera studier 

(Harder et al. 2013; Bergenmar et al. 2014; Goss et al. 2015; Nader et al. 2010). I studien av 

Harder och medarbetare (2013) var så många som 80 % av kvinnor över 70 år nöjda med 

informationen. De kvinnor som ändå var missnöjda med informationen uppgav att det 

berodde på att de fick för mycket information på samma gång, vilket även styrks i studien av 

Spittler och medarbetare (2012). Detta belyser att det inte är så ”enkelt” det vill säga att det 

bara är åldern som har betydelse, utan även kombinationen med mängden information. 

Författarna av denna litteraturstudie funderade på om det var för att de äldre kvinnor som var 

missnöjda på grund av att de fått för mycket information hade en personlighet, blunters, som 

innebar att man inte ville ha all, och för mycket, information vid ett tillfälle. Detta kan vara 

viktigt att komma ihåg då man ska ge information så man kan individanpassa den. Detta tas 

även upp av Lorentzon & Grov (2011) som betonar vikten av att vårdpersonalen tänker på 

hur mycket information patienten kan klara av vid ett och samma tillfälle. I studien av Goss 

och medarbetare (2015) framkommer att yngre kvinnor tenderar att ställa fler frågor, söka 

mer information och även visar större vilja att delta i beslut om behandling. Att söka 

information innan och efter kontakt med hälso- och sjukvården är något som hälften av den 

vuxna befolkningen gör. Unga kvinnor hör till den grupp som tenderar till att göra detta i mer 

utsträckning än övriga befolkningen (Rowlands, Loxton, Dobson & Mishra, 2015).  

 

Internet erbjuder ett brett spektrum av hälsoinformation och stöd i form av hemsidor och 

bloggar vilket ger olika aspekter på vad som är hälsa. Eftersom internets tillgänglighet har 

ökat dramatiskt under det senaste decenniet, så har även sökandet efter information ökat 

(Rowlands et al., 2015). Detta kopplar författarna av denna litteraturstudie till att yngre 

kvinnor i högre grad har slussats in i internetanvändandet under en stor del av sin uppväxt, 

vilket automatiskt leder till att de använder internet i det vardagliga livet. Detta inkluderar 

sökande efter information om hälsa och sjukdomar. Om man då jämför detta med äldre 

kvinnor, som i studierna i resultatet generellt var mer nöjda med informationen de fått av 

hälso- och sjukvårdspersonal och kanske inte använt andra informationskällor, är 

internetanvändandet i det vardagliga livet inte lika självklart. Detta tror författarna av denna 
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litteraturstudie leder till att de äldre kvinnorna litar på att det läkaren säger om diagnos och 

behandling är det som gäller, och att man då inte automatiskt tänker på att det finns möjlighet 

att själv söka information, som de unga kvinnorna gör. Det är dock viktigt att komma ihåg att 

även om det finns ett stort utbud av information och fakta på internet så varierar kvalitén på 

detta, och felaktig information kan ha en negativ påverkan på det psykiska måendet 

(Rowlands et al., 2015). 
 

Det är viktigt att patienterna är nöjda med informationen som ges då det enligt flera studier 

(Vogel et al. 2009; Robinson et al; 2013) finns ett samband mellan detta och patientens 

psykiska hälsa. Som Remmers och medarbetare (2009) redogör för kan sjuksköterskan ge 

patienterna en känsla av säkerhet genom att ge dem den specifika information som de söker. 

Om patienterna känner sig säkra och trygga med vad som kommer hända framöver gällande 

deras behandling bidrar det till ett bättre psykiskt välmående enligt studien av Vogel och 

medarbetare (2009) som lät patienterna själva gradera sitt välmående.  
 

Enligt Meleis (2007) är ett av målen i Joyce Travelbees omvårdnadsteori att hjälpa patienten 

att hantera sin sjukdomssituation. I föreliggande studie (Vosbergen et al., 2014) visar 

resultatet att patienter har olika behov vad gäller innehåll och sätt att få information och det är 

därför viktigt att ta sig tid som vårdpersonal att fråga patienten vad den söker för att kunna 

hjälpa patienten. Enligt Meleis (2007) anser Travelbees omvårdnadsteori att sjuksköterskan 

inte heller ska vara rädd för att involvera sig i patienten. Resultatet visar att patienter och 

vårdpersonal inte alltid prioriterar samma information, vilket kan vara ett tecken på en rädsla 

hos vårdaren att involvera sig i patienten. Det är då viktigt för vårdpersonalen att förstå 

patienten för att på bästa sätt kunna uppfylla patientens vårdbehov.  

 

Om vårdpersonal som jobbar med bröstcancerpatienter blir bättre på att identifiera varje 

patients individuella informationsbehov kan det leda till att många patienter får en bättre 

vårdtid. Som Vosbergen och medarbetare (2014) beskriver har det stor betydelse för 

patienters välbefinnande om vården anpassas utifrån deras specifika behov. De sjukhus som 

använde sig av individanpassad information hade högre andel patienter som var nöjda med 

informationen (Kowalski et al., 2014). Enligt Vosbergen och medarbetare (2014) 

samvarierar  patientens ålder, kön, utbildning, hälsa och familjesituation med hur mycket och 

vilken typ av information de vill ha. Studier visat att patienter med högre utbildningsnivå i 

större grad vill få en tydlig och rak information om sin hälsa jämfört med lågutbildade. 
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Vosbergen och medarbetare (2014) menar att en kartläggning av egenskaper som påverkar 

hur man vill ha information behöver ske för att i framtiden kunna ge individanpassad 

information till alla patienter. Att försöka anpassa informationen till om patienten har en 

monitor- eller blunterpersonlighet kan eventuellt bidra till att kunna ge skräddarsydd 

information till alla patienter. 

 

Om alla patienter får individanpassad och tillräcklig information minskar oron som kan 

uppstå gällande den sociala och ekonomiska förändring som uppstår vid en cancerdiagnos. 

Tillräcklig information, både till patient och anhöriga, ökar chansen att tillfriskna från 

sjudomen och så småningom även återgå till arbete och annan sysselsättning. 

Informationsbehovet gäller inte bara det medicinska utan även praktiska saker som 

försäkring, sjukskrivning och vad man har rätt till att få hjälp med av kommunen (Regionalt 

cancercentrum, 2014). 

 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor är det sjuksköterskans ansvar att se till så att 

patienter och/eller enskilda personer får information som är rätt, tillräcklig och passande. 

Sjuksköterskan ska även använda system för informationshantering. Sjuksköterskan ska 

aktivt arbeta för att bevara omvårdnadens värdegrund, och bemöta och kommunicera med 

både patienter och anhöriga på ett respektfullt, empatiskt och trovärdigt sätt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Detta menar vi kan uppnås genom att ständigt ha en dialog 

med både patienter och anhöriga om deras önskemål och behov för att kunna ge en så 

individanpassad information som möjligt. 
 

Metoddiskussion  

 

När vi sökte artiklar till vår studie använde vi oss av stora databaser med stort utbud av 

artiklar. Vi använde oss av PubMed, Cinahl och PsycInfo. Att använda oss av flera databaser 

gav oss ett bredare sökfält och chans att hitta fler artiklar med samma sökord och sökkriterier. 

När vi sökte artiklar hade vi problem att få ner antal sökträffar trots att vi använde oss av 

många sökord och inklusionskriterier. Vi fick därför gå igenom många artiklar och det 

krävdes mycket tid för att hitta de artiklar som tillslut valdes ut.  
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En svaghet med våra kriterier vid sökning av artiklar var att vi valde att utesluta manliga 

patienter då det i vissa fall varit svårt att utläsa vilket kön deltagarna i en studie har. Detta har 

resulterat i att vi då har varit tvungna att automatiskt välja bort en bra artikel. 

 

En annan svaghet är att vi inte tänkte på att använda ämnesordlistor som MeSH, Cinahl 

Headings eller Thesaurus i sökningarna på de olika databaserna utan endast använde oss utav 

fritext. Det betyder att vi kan ha missat artiklar vid sökning som kunnat vara relevanta för vår 

studie. Vi kunde även ha haft en mer strukturerad form på hur vi la upp vår sökning så att 

samtliga sökord användes i samtliga databaser.  

 

En svaghet med att försöka få ett omfattande patientperspektiv var att det var svårt att 

sammanställa det till en slutsats. Trots att vi har använt oss av liknande sökord för att få fram 

artiklar har vi fått fram ett väldigt spritt resultat som delvis har varit svårt att koppla samman 

till vår frågeställning.  

 

En styrka med vår studie var att vi bara valt etiskt granskade artiklar och att våra artiklar var 

peer-reviewed. Vi har själva använt oss av granskningsmallar för att värdera artiklarnas 

trovärdighet men att de är etiskt granskade samt att någon annan har granskat dem innan 

publicering, ökar dess tillförlitlighet. En annan styrka är att vi har valt studier där deltagarna 

varit från olika länder, i olika åldrar, vilket ger ett omfattande patientperspektiv.  
 

Styrkor med våra kriterier vid sökning av artiklar är att vi bara använda oss av artiklar skrivna 

på antingen svenska eller engelska då det är de enda språken vi behärskar. Hade vi valt 

artiklar skrivna på spanska och sedan översatt hade det lätt kunnat bli tolkningsfel av 

resultatet. Att vi valde att inkludera studier publicerade under de senaste tio åren hör också 

till en av vår studies styrkor. Genom detta fick vi med den senaste och mest aktuella 

forskningen inom det valda området. Detta gjorde dock att ett antal artiklar behövde väljas 

bort, och därmed gick vi miste om artiklar som hade kunnat ge relevant resultat för vår studie.  
 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) tar upp att 

sjuksköterskan ska medverka till att utveckla en central del av forskningsbaserad kunskap 

som grund för en evidensbaserad vård. Enligt Forsberg och Wengström (2015) anser Svensk 

sjuksköterskeförening att det föreligger ett stort behov av systematiska litteraturstudier inom 

omvårdnad. Genom detta kan underlag för nya kliniska riktlinjer skapas.   
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Förslag till vidare forskning      
Det krävs vidare forskning inom området för att kunna dra ytterligare slutsatser och överföra 

resultaten till en större grupp. Det skulle vara intressant att göra om denna studie men då 

inkludera flera cancerformer och jämföra skillnaden mellan dem. Detta för att utöka 

sjuksköterskans förståelse för vilka aspekter som bör beaktas när information ges till andra 

patienter än de med bröstcancer. Det hade även varit intressant att vidga sökningen och även 

få se problemet ur ett anhörigperspektiv.  
 

Slutsats  

 

Många aspekter påverkar om kvinnor med bröstcancer är nöjda respektive missnöjda med 

informationen de får i samband med diagnos och behandling. Då resultat visar att behoven 

hos patienter är väldigt olika har det stor betydelse hur vårdpersonal möter upp varje enskild 

individs önskemål. För att fler kvinnor ska bli nöjda med informationen som ges bör fler 

frågor ställas för att motsvara patientens behov.  
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BILAGA 1. Checklista för kvantitativa artiklar		
 (Forsberg & Wengström, 2015). 
 
A. Syftet med studien? 
 
Är frågeställningarna tydligt beskrivna? Ja/Nej 
 
Är designen lämplig utifrån syftet? Ja/Nej 
 
B. Undersökningsgruppen 
 
Vilka är inklusionskriterierna? 
 
Vilka är exklusionskriterierna? 
 
Vilken urvalsmetod användes? 
Randomiserat urval 
Obundet slumpmässigt urval 
Kvoturval 
Klusterurval 
Konsekutivt urval 
Urvalet är ej beskrivet 
 
Är undersökningsgruppen representativ? Ja/Nej 
 
Vilka deltagare inkluderades i undersökningen? 
 
C. Mätmetoder 
 
Vilka mätmetoder användes? 
 
Var reliabiliteten beräknad? Ja/Nej 
 
Var validiteten diskuterad? Ja/Nej 
 
D. Analys 
 
Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? Ja/Nej 
 
Om nej,vilka skillnader fanns? 
 
Hur stort var bortfallet? 
 
Fanns en bortfallsanalys? Ja/Nej 
 
Var den statistiska analysen lämplig? Ja/Nej 
 
Om nej, varför inte? 
 
Vilka var huvudresultaten? 
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Erhölls signifikanta skillnader? Ja/Nej 
 
Om ja, vilka variabler? 
 
Vilka slutsatser drar författaren? 
 
Instämmer du? Ja/Nej 
 
E. Värdering 
 
Kan resultaten generaliseras till annan population? Ja/Nej 
 
Kan resultaten ha klinisk betydelse? Ja/Nej 
 
Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? Ja/Nej 
 
Motivera varför eller varför inte! 
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BILAGA 2.	Checklista för kvalitativa artiklar		
(Forsberg & Wengström, 2015). 
 
A. Syftet med studien? 
 
Vilken kvalitativ metod har använts? 
 
Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? Ja/Nej 
 
B. Undersökningsgrupp 
 
Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och 
exklusionskriterier ska vara beskrivna) Ja/Nej 
 
Var genomfördes undersökningen? 
 
Urval – finns det beskriver var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 
 
Vilken urvalsmetod användes? 
Strategiskt urval 
Snöbollsurval 
Teoretiskt urval 
Ej angivet 
 
Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 
bakgrund) 
 
Är undersökningsgruppen lämplig? Ja/Nej 
 
C. Metod för datainsamling 
Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)? 
Ja/Nej. Beskriv. 
 
Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 
 
Ange datainsamlingsmetod: 
Ostrukturerade intervjuer 
Halvstrukturerade intervjuer 
Fokusgrupper 
Observationer 
Video-/bandinspelning 
Skrivna texter eller teckningar 
 
Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? Ja/Nej 
 
D. Dataanalys 
Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 
 
Ange om: 
teman är utvecklade som begrepp 
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det finns episodiskt presenterade citat 
de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 
svaren är kodade 
 
Är analys och tolkning av resultat diskuterade? Ja/Nej 
 
Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? Ja/Nej 
 
Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? Ja/Nej 
 
Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? Ja/Nej 
 
Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? Ja/Nej 
 
Är de teorier och tolkningar som presenterats baserade på insamlade data (finns citat av 
originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? Ja/Nej 
 
E. Utvärdering 
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? Ja/Nej  
 
Stöder insamlade data forskarens resultat? Ja/Nej 
 
Har resultaten klinisk relevans? Ja/Nej 
 
Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? Ja/Nej 
 
Finns risk för bias? Ja/Nej 
 
Vilken slutsats drar författaren? 
 
Håller du med om slutsatserna? Ja/Nej 
 
Om nej, varför inte? 
 
Ska artikeln inkluderas? 
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BILAGA 3. Artikelöversikt över de artiklar som resultatet baserats på. 

Författare Titel Syfte Metod Resultat Kvalité 
Bergenmar, 
Johansson, 
Sharp. (2014) 

Patients' perception of 
information after completion of 
adjuvant radiotherapy for breast 
cancer 
 

Att utvärdera hur nöjda 
patienter var med 
information efter 
strålbehandling. Att 
undersöka samband 
mellan information, 
hälsa och livskvalité.  

Kvantitativ 
studie. 93  
patienter 
deltog.  

Majoriteten av 
patienterna ville ha 
mer information. 
Framförallt yngre 
kvinnor sökte mer 
information.  

Medel 

Danesh, 
Belkora, 
Volz & 
Rugo. (2013) 
 

Informational needs of patients 
with metastatic breast cancer: 
What questions do they ask 

Att utvärdera 
kommunikationsmönster 
mellan 
bröstcancerpatienter och 
deras onkologer.  

Kvantitativ 
studie. 59 
patienter och 
59 läkare 
deltog.  

Många kvinnor får 
inte den information 
de önskar gällande 
prognos och 
symptomhantering. 
Klyfta mellan 
patienternas 
informationsbehov 
och informationen 
som läkare ger. 

Hög 

Goss et al. 
(2015) 

Information needs of female 
Italian breast cancer patients 
during their first oncological 
consultation. 

 

Att undersöka hur 
många och vilken typ av 
frågor som kvinnliga 
bröstcancerpatienter 
ställer, och vilka som 
ställer flest.  

Kvantitativ 
studie. 95 
kvinnor 
deltog.  

Patienterna ställde 
mycket frågor under 
första besöket. 
Yngre kvinnor och 
de som hade behov 
av cellgifter ställde 
fler frågor. 

Medel 

Harder, 
Ballinger, 
Langridge, 
Ring & 
Fallowfield. 
(2013) 
 

Adjuvant chemotherapy in 
elderly women 
with breast cancer: patients' 
perspectives on information 
giving and decision making. 

Att undersöka äldre 
patienters upplevelse av 
given information och 
vad de söker för 
information.  

Kvantitativ 
studie. 95 
kvinnor 
deltog.  

80 % av deltagarna 
uppgav att de var 
nöjda med 
informationen.  

Medel 

Halbach et al. 
(2016) 

Unmet information needs and 
limited health literacy in newly 
diagnosed breast cancer patients 
over the course of cancer 
treatment. 

Att undersöka vilka 
informationsbehov som 
finns hos kvinnor som 
nyligen fått en 
cancerdiagnos och under 
behandling. 

Kvantitativ 
studie. 1060 
patienter 
deltog. 

Nöjda med 
information 
gällande mediciner 
och sociala problem. 
Informationsbehovet 
förändras i takt med 
behandlingen. 

Hög 

Halkett, 
Kristjanson, 
Lobb, 
O’Driscoll, 
Taylor, Spry. 
(2010) 

Meeting breast cancer patients' 
information needs during 
radiotherapy: What can we do to 
improve the information and 
support that is currently 
provided? 

 

Att undersöka vilket 
informationsbehov det 
finns hos patienter som 
genomgår 
strålbehandling och när 
det finns behov av 
specifik information.  

Kvalitativ 
studie. 14 
patienter och 
14 vårdgivare 
deltog.  

Patienter föredrar 
skriftlig/verbal 
information framför 
video/webb. 
Patienterna fick 
hellre för mycket 
information än 
otillräckligt. 

Hög 

Iskandarsyah, 
de Clerk, 
Suardi, 

Satisfaction with information and 
its association with illness 
perception and quality of life in 

Undersöka hur nöjda 
patienter är med 
information och urskilja 

Kvantitativ 
studie. 70 
patienter 

Patienterna var 
missnöjda med 
information som 

Medel 
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Soemitro, 
Sadarjoen, 
Passchier. 
(2013) 

Indonesian breast 
cancer patients. 

 

ett samband mellan 
detta och deras 
uppfattning av sjukdom 
samt deras livskvalité. 

deltog.  givits, framförallt 
mängden skriftlig 
information. 

Kelly et al. 
(2011) 

Perception of cancer recurrence 
risk: More information is better 

Undersöka vilken 
information som ges om 
återfall samt vilken 
information som önskas 
om återfall.  

Kvantitativ 
studie. 121 
patienter 
deltog.  

Patienterna ville haft 
mer information 
under behandling 
om risken för 
återfall. 

Hög 

Kowalski, 
Lee, 
Ansmann, 
Wesselmann 
& Pfaff. 
(2014) 
 

Meeting patients’ health 
information needs in breast 
cancer center hospitals - a 
multilevel analysis 

Att undersöka hur 
många patienter som är 
missnöjda med 
information efter kirurgi 
och hur det skiljer sig 
mellan sjukhus.  

Kvantitativ 
studie. 5024 
patienter 
deltog.  

Unga patienter, 
genomgått 
mastektomi, var 
låginkomsttagare, 
ensamboende och 
hade tyska som 
andraspråk 
rapporterade högre 
nivå av icke 
tillfredsställt 
informationsbehov. 
 

Hög 

Lei, Har, 
Abdullah. 
(2011) 

Informational needs of breast 
cancer patients on chemotherapy: 
differences between patients' and 
nurses' perceptions. 

Att undersöka vilken typ 
av information som 
prioriteras av patienter 
och sjuksköterskor och 
se vilka likheter och 
skillnader som finns.  

Kvantitativ 
studie. 169 
patienter och 
39 sköterskor 
deltog. 

Patienterna ville ha 
mycket information. 
Patienter och 
sköterskor värderar 
olika typer av 
information. 

Hög 

Nader, 
Kourie, 
Ghosn, 
Karak, 
Kattan, 
Chahine, 
Nasr. (2016) 

Informational Needs of Women 
with Breast Cancer Treated with 
Chemotherapy. 

Att undersöka hur nöjda 
patienter är med 
information när de 
behandlas med 
strålning. 

Kvantitativ 
studie. 84 
patienter 
deltog.  

Yngre patienter var 
mer missnöjd än 
äldre med 
informationen som 
givits. 

Medel 

Robinson, 
Hoover, 
Venetis, 
Kearney, 
Street. (2013) 

Consultations between patients 
with breast cancer and surgeons: 
a pathway from patient-centered 
communication to reduced 
hopelessness. 

Att undersöka hur 
patientcentrerad 
kommunikation 
påverkar förhållande 
och kommunikation 
mellan patient och 
kirurg.  

Kvantitativ 
studie. 147 
patienter 
deltog.  

Patientcentrerad 
kommunikation 
borde införas mer 
för att öka känslan 
av hopp hos 
patienter och få dem 
att känna sig nöjda 
med sin vård. 

Hög 

Sjövall, 
Strömbäck, 
Löfgren, 
Bendahl, 
Gunnar. 
(2010) 

Adjuvant radiotherapy of women 
with breast cancer – Information, 
support and side-effects 

Att undersöka hur 
mycket biverkningar 
som drabbade 
patienterna samt 
patienternas upplevelse 
av given information 
och vilket stöd som 
behövs vid eventuella 
biverkningar.  

Kvantitativ 
studie. 171 
patienter 
deltog.  

Majoriteten av 
kvinnorna var 
relativt nöjda med 
informationen men 
skulle gärna ha mer 
uppföljning för 
biverkningar av 
behandling. 

Hög 
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Vogel, 
Leonhart & 
Helmes. 
(2009) 

Communication matters: The 
impact of communication and 
participation in decision making 
on breast cancer patients’ 
depression and quality of life 

Att undersöka hur 
patienter påverkas av 
kommunikation med 
vårdgivare och 
delaktighet i sin 
behandling. Hur detta 
påverkar patienternas 
livskvalité.  

Kvantitativ 
studie. 135 
patienter 
deltog.  

Patienter som fick 
tillräcklig 
information och fick 
delta i beslut hade 
bättre livskvalité vid 
uppföljning. 

Hög 

Wei, 
Neingliang, 
Yan, Qiong, 
Yuan. (2016) 

The patient-provider discordance 
in patients' needs assessment: a 
qualitative study in breast cancer 
patients receiving oral 
chemotherapy. 

Att undersöka hur 
behovet av information 
och stöd skiljer sig 
mellan patienter och 
vårdpersonal.  

Kvalitativ 
studie. 9 
patienter, 4 
läkare och 4 
sjuksköterskor 
deltog.  

Patienter vill ha 
hoppfull 
information medan 
vårdpersonal 
fokuserar på 
information om 
effektivitet och 
säkerhet. 

Hög 


