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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Cancer är en sjukdom som kan anta olika former och drabba olika organ i 

kroppen. Hur den utvecklas beror på vilken typ av cancer det är men varierar även från person 

till person. Genetiskt har alla människor olika förmåga att reparera skador i cellerna innan de 

utvecklas till cancer. En av de behandlingsformer som finns är cytostatikabehandling. Den 

kan ge upphov till en rad biverkningar så som illamående, kräkning och håravfall. Inför 

cytostatikabehandling är det viktigt att patienten får adekvat information om hur behandlingen 

går till samt vilka eventuella biverkningar som kan förväntas. Enligt patientsäkerhetslagen har 

patienten rätt till en individuellt anpassad information om sitt sjukdomstillstånd.  Hälso- och 

sjukvårdslagen säger att vården ska bygga på patientens integritet och självbestämmande och 

främja god kontakt mellan patient och personal. I mötet mellan sjuksköterskan och patienten 

har sjuksköterskans förhållningssätt en stor betydelse för hur patienten upplever mötet. 

Grunden ska vara ett personcentrerat förhållningssätt där patientens egna resurser lyfts fram 

för att hon ska kunna vara delaktig i sin vård och fatta underbyggda beslut. En god 

kommunikation mellan sjuksköterska och patient är en förutsättning för en personcentrerad 

vård. Patientens förmåga att ta till sig information påverkas av en rad faktorer. En aspekt som 

kan inverka negativt är känslan av underläge inför personalen. Det kan även röra sig om 

svårighet att förstå facktermer och språket i sig kan vara främmande. 

 

Syfte: Syftet var att belysa samstämmigheten mellan den information som cancerpatienten 

efterfrågar och den information som sjuksköterskan tillhandahåller i samband med 

cytostatikabehandling. 

 

Metod: Vald metod är en litteraturöversikt där femton vetenskapliga artiklar har granskats, 

analyserats och presenterats i en matris.  

 

Resultat: Sjuksköterskans information om cancerbehandling till patienten kan ges på olika 

sätt. Hur den ges har en avgörande betydelse för hur mycket patienten minns av det som sagts. 

Patienternas förväntningar på informationen om cancersjukdomen och behandlingen som ges 

av sjuksköterskan handlar till stor del om fakta där patienten vill ha klar information om 

sjukdomens fortskridande, dess behandling och eventuella biverkningar. Många patienter 

menar att de helst av allt vill ha information om sjukdomen, dess behandling, rehabilitering 

och realistiska förväntningar. Sjuksköterskorna å sin sida anser att information om 

biverkningar och psykosociala frågor är viktiga. Dessa frågor rankas lägst hos patienterna.  

 

Slutsats: Sjuksköterskor inom cancervården är medvetna om att adekvat information till 

cancerpatienter, som ska genomgå cytostatikabehandling, är en viktig del i arbetet. Den 

information de ger är inte alltid av det slag som patienterna önskar.  Ansträngningar bör riktas 

mot ett mer personcentrerat förhållningssätt inom cancervården. På så sätt tydliggörs 

patientens egna frågor och funderingar. Hennes inre resurser kan då också stärkas så att hon 

kan fatta egna och väl underbygda beslut angående sin vård och behandling. 

 

Nyckelord: Cancer Chemotherapy, Nursing, Patient Education, Patient Information Needs, 

Perception. 
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INLEDNING 

 

Dagens informationssamhälle ger oss oändliga möjligheter att söka och ta del av information 

om cancersjukdomar och det är inte nödvändigt med mellanmänskliga kontakter för att, som 

patient, få reda på det man undrar över angående sin sjukdom. Via Internet eller andra medier 

kan vi få snabb och ständigt uppdaterad information om det mesta. Även sjukvården 

tillhandahåller information om cancersjukdomar via Internet och vissa webbsidor är 

interaktiva vilket ger läsaren möjlighet att i sin egen takt ta del av det man vill. Att förstå vad 

cancerpatienter behöver för information och från vem de mottar informationen under 

behandlingstiden är viktigt för att säkerställa vårdkvaliteten. Under den tiden är de största 

behoven av information för patienten att få reda på sjukdomstillståndet, 

behandlingsmöjligheter och biverkningar av behandlingen (Finney Rutten, Arora, Bakos, 

Aziz & Rowland, 2005). En stor del av den information som sjuksköterskan ger patienten är 

fortfarande muntlig och ställer vissa krav på såväl sändare som mottagare. En viktig aspekt är 

också om den information som sjuksköterskan tillhandahåller är den information som 

patienten verkligen behöver eller efterfrågar. 

BAKGRUND 

Cancer 

 

Celldelning är en normal process i kroppen för att byta ut skadade eller gamla celler, som sker 

regelbundet. Oftast går det som det ska, men ibland kan det bli fel i celldelningen. Cancer är 

en benämning på flera olika sjukdomar på olika ställen i kroppen som har en sak gemensamt 

och det är att normala, friska celler förändrar sig och omvandlas till cancerceller. 

Cancercellerna kan då föröka sig okontrollerat eller så dör de inte när det är meningen att de 

ska bytas ut, som det normalt brukar göra. Förändring från normal cell till cancercell sker 

framförallt vid delning av celler. Hur sjukdomen utvecklas beror på vilken cancer man har 

och cancersjukdomen kan variera mycket från person till person. I Sverige blir cirka 60 

procent av de personer som drabbas av en cancersjukdom friska, men det kan variera mycket 

mellan olika cancerformer. Många kan leva mycket längre med sin sjukdom tack vare bra och 

effektiv behandling. I framtiden, med så mycket forskning som pågår i världen, kommer 

behandlingarna troligtvis bli ännu effektivare, kunna anpassas till varje enskild person och 

förhoppningsvis ge mindre biverkningar (Medikon, 2008). 

Cytostatikabehandling och dess biverkningar 

 

Cytostatika, tidigare även kallat cellgifter, är ett samlingsnamn på en grupp av preparat som 

används i behandlingen av cancerpatienter och kan kombineras med strålning eller kirurgi. 

Cytostatika verkar genom att skada cancercellerna vid delningstillfället och hindrar dem att 

bli fler och kan även döda dessa celler. Cytostatika ges ofta intravenöst, antingen som 

injektion eller dropp. Cytostatika påverkar även friska celler och det gör att patienterna kan få 

biverkningar under behandlingen (Medikon, 2008). 

 

Biverkningar kan variera i svårighetsgrad beroende på vilken sorts cytostatika man får, vilken 

dosering och hur många behandlingsomgångar man går igenom. Bland biverkningar ses 

illamående och kräkningar, håravfall, påverkan på tarmslemhinnan som kan ge diarréer samt 

att slemhinneceller i munnen kan skadas och ge sköra slemhinnor, smärta i munnen och även 

svampinfektion (Medikon, 2008).  
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Cytostatika påverkar även de celler i benmärgen som bildar olika blodceller vilket kan leda 

till att de vita blodkropparna sjunker kraftigt och patienten får ett nedsatt immunförsvar och 

blir mer mottaglig för allvarliga infektioner. Blodvärdet kan sjunka vilket gör att patienten blir 

väldigt trött och andfådd och blodplättarna kan också minska vilket gör att blödningsrisken 

ökar. Dålig aptit och svårigheter att få i sig det man behöver kan leda till viktnedgång, vilket i 

sin tur leder till minskad motståndskraft och trötthet. Även själva behandlingen med 

cytostatika kan ge en uttalad trötthet, fatique (Medikon, 2008). 

 

Att vara cancerpatient 

 

När en människa får en cancerdiagnos ställs hon inför ett flertal frågor och förändringar i 

livet. Hon kan pendla mellan en känsla av osäkerhet och säkerhet utifrån olika aspekter av vad 

det innebär att leva med cancer. Detta har belysts i en artikel av Karlsson, Friberg, 

Wallengren och Ohlén (2014). Via djupintervjuer kunde författarna identifiera olika områden 

där patienterna upplevde en känsla av existentiell osäkerhet eller säkerhet och där dessa kunde 

växla mellan varandra beroende på omständigheterna. Ett av dessa områden var kontakten och 

relationen med sjukvårdspersonal. Patienterna upplevde en känsla av existentiell osäkerhet 

och sårbarhet i situationer där deras kroppar blottades vid behandling. Den obalans i 

maktförhållandet mellan patient och sjukvårdspersonal som då uppstod upplevdes 

integritetskränkande. Sjukvårdspersonalens bemötande upplevdes vara av betydelse vid vård 

och behandling. Om personalen tog sig tid, lyssnade på patienten och behandlade henne som 

en människa stärktes känslan av trygghet och existentiell säkerhet och i detta sammanhang 

var personalens kroppsspråk en faktor som kunde påverka känslan av att befinna sig i 

underläge (Karlsson et al, 2014). 

Lagar och författningar inom hälso- och sjukvården 

 

I hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) står det bland annat att vården ska bygga 

på patientens integritet och självbestämmande och främja god kontakt mellan patient och 

personal. Vård och behandling ska utformas och utföras i samråd, så långt det är möjligt, med 

patienten. Information ska ges individuellt anpassat till patienten om bl. a sitt hälsotillstånd, 

undersökningar, vård och behandlingar (Svensk författningssamling [SFS], 1982:763). 

Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) säger även den att den som bedriver hälso- och 

sjukvård ska ge individuellt anpassad information till patienten om dennes hälsotillstånd, 

undersöknings- och behandlingsmetoder, möjligheter att välja vårdgivare i den offentliga 

vården och informera om vårdgarantin. Ansvaret för att dessa lagar och författningar följs 

ligger på landstingen och kommunerna.  

                 

Den svenska regeringen har genomfört en rad reformer som ska stärka patientens ställning. 

Där finns även lagstiftning om att patienten med särskilda behov har rätt till en fast 

vårdkontakt som ska se till dennes behov av trygghet och kontinuitet i vården (Docteur & 

Coulter, 2012). I Stockholms län finns kontaktsjuksköterskor tillgängliga för cancerpatienter 

som utreds, vårdas och behandlas för sin sjukdom. Dessa sjuksköterskor är specialutbildade 

inom cancervård och psykosocialt omhändertagande och har till uppdrag att informera, svara 

på frågor, erbjuda stöd och försöka samordna vård och behandling på ett bra sätt.  

Kontaktsjuksköterskan ska finnas till för att patienterna ska känna sig trygga, känna sig 

delaktiga, uppleva kontinuitet och få ett bättre omhändertagande (Vårdguiden, 2014). 
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Förhållningssätt inom hälso- och sjukvården 

 

Med ett förhållningssätt menas att man ger uttryck för en viss hållning. I mötet med en annan 

människa spelar vårt eget förhållningssätt en stor roll och även hur den personen förhåller sig 

i det mötet. Omvårdnad handlar i grunden om mötet mellan sjuksköterska och patient och 

dess närstående. Sjuksköterskans förhållningssätt i mötet med patienter som befinner sig i en 

svår situation har stor betydelse för hur patienten upplever vården och sin möjlighet till 

tillfrisknande (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2008). 

Patientcentrerat förhållningssätt 

 

Vid ett patientcentrerat förhållningssätt försöker hälso- och sjukvårdspersonalen ta reda på 

vad patienten har för uppfattning om sin hälsa och livskvalitet och tar hänsyn till patientens 

värderingar och uppfattningar. Med patientcentrerat menas att man ser patienten som individ 

(Klang Söderqvist, 2013). I en studie av Mc Cabe (2004) fann man att ett patientcentrerat 

förhållningssätt gav patienten en känsla av att bli sedd som individ och detta avspeglades i 

kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. Flera patienter i studien uttryckte att 

många sjuksköterskor, istället för ett patientcentrerat förhållningssätt, hade ett 

uppgiftscentrerat förhållningssätt där de praktiska uppgifterna hade företräde framför 

sjuksköterske- och patientrelaterad kommunikation. Patienterna uttryckte då en känsla av att 

inte bli sedda och de väntade med att få svar på sina frågor tills läkaren gick rond. Patienterna 

vågade inte heller störa sjuksköterskan med frågor eftersom de uppfattade att 

arbetsbelastningen på avdelningen var för stor för att sjuksköterskan skulle ha tid att samtala. 

Personcentrerat förhållningssätt 

 

I den personcentrerade vården har man fokus på att lyssna på patienten och se till dennes egna 

mänskliga resurser och möjligheter att delta i sin vård. Det finns en ömsesidig respekt i 

relationen mellan sjuksköterska och patient där förståelsen för patientens vilja står i centrum 

(Ekman, 2014). 

 

Utgångspunkten i detta synsätt är att man ser på patienten som en egen individ med egna 

behov, egen vilja och inte minst egna förmågor. En personcentrerad vård kan ses som en 

jämbördig process varigenom sjuksköterskan och patienten färdas. Med utgångspunkt från 

patientens egen berättelse upprättas en vårdplan tillsammans med patienten och/eller dennes 

anhöriga. Allt arbete sker med den överenskommelsen mellan patient och sjuksköterska som 

grund och den dokumentation som förs under vården ska vara tillgänglig för alla i teamet, det 

vill säga patient, eventuella anhöriga och sjukvårdspersonalen (Ekman, 2014). 

Empowerment 

 

Begreppet empowerment kan beskrivas som egenmakt, självförstärkning och delaktighet. 

Empowerment innebär att makten finns hos patienten och inte hos personalen. Patienten är 

expert på sin hälsa och har rätt att medverka vid beslut om vilken vård som passar 

honom/henne bäst (Klang Söderqvist, 2013). Empowerment är en del i en människosyn som 

bygger på att alla människor har resurser att definiera och hitta egna lösningar på sina 

problem (SSF, 2008).  
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Om patienten får möjlighet att påverka sin egen vård får de bättre inflytande över sin 

livssituation. Genom detta förhållningssätt kan sjuksköterskan ge stöd och fokusera på 

samarbete för att ge en person möjlighet att ta kontroll över sitt eget liv (Klang Söderqvist, 

2013). 

 

Salutogent förhållningssätt 

 

Den salutogena förhållningssättet riktar in sig på hälsans ursprung, det vill säga man utgår 

från det friska hos varje individ. En person har alltid någon form av hälsa trots att man lider 

av en kronisk eller svår sjukdom. Detta kan vara till hjälp vid antingen återställande eller 

bevarande av hälsan (Klang Söderqvist, 2013). Det salutogena förhållningssättet är ett 

exempel på ett hälsobegrepp ur ett holistiskt perspektiv. Holism betyder hel eller odelad.  

Teorin utgår från att hälsa uppstår när en person upplever en känsla av sammanhang. Den 

känslan av sammanhang påverkar en persons förmåga att klara av stressfyllda situationer 

(SSF, 2008). 

 

Paternalistiskt förhållningssätt 

 

Vid ett paternalistiskt förhållningssätt tar sjukvårdspersonalen på sig rollen att vara 

överbeskyddande, de som vet bäst och agerar med omsorg för patienten utan att fråga efter 

patientens åsikter. Man kan likna det vid hur en förälder agerar mot ett litet barn (Klang 

Söderqvist, 2013). Enligt en rapport av Docteur och Coulter (2012), har svensk sjukvård en 

tradition av paternalistiskt förhållningssätt gentemot patienten vilket i hög grad försämrar 

kvaliteten på kommunikationen mellan patient och vårdgivare.  

Kommunikation 

 

Kommunikation uppstår när två eller flera personer överför information till varandra och i 

vårdpersonalens kontakt med patient eller närstående föregår hela tiden olika 

kommunikationsprocesser. I dessa processer finns alltid en sändare och en mottagare, ett 

budskap och en återkoppling. Vårdpersonalen kan både vara sändare som informerar om 

bland annat sjukdomstillstånd, behandlingar och livsstilsförändringar och de kan vara 

mottagare som tar emot information om patientens upplevelse av sin situation och sitt 

tillstånd. Det är en kontinuerlig process där personalen pendlar mellan att vara sändare och 

mottagare, det vill säga det sker en dialog (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2011). 

En god kommunikation är en förutsättning för en personcentrerad vård. I detta ingår att 

patienten ges möjlighet att beskriva sin upplevelse av situationen och denna patientberättelse 

utgör sedan grunden för vården (Ekman, 2014). 

Dialog 

 

Den hälsofrämjande processen påverkas av att det finns en bra dialog mellan patient och 

sjuksköterska. Ett fungerande samspel leder till tillit. Då är det lättare att våga skapa ett 

förtroende och därmed främja patientens upplevelse av sin egen hälsa (SSF, 2008). I en 

nyligen utförd studie har forskare kommit fram till att för att kunna förbättra 

kommunikationen med cancerpatienter är det viktigt att kulturen och filosofin i vårdmiljön 

ändras (Zamanzadeh et al., 2014).  Sjuksköterskor måste få en utbildning som möter 

patienternas behov och som fokuserar på ett mer patientcentrerat bemötande. 
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Information 

 

Information kan vara både skriftlig och muntlig. Patienten kan vara mindre mottaglig för 

information på grund av olika omständigheter och då kan det vara bra att komplettera med 

skriftlig information som kan läsas hemma i lugn och ro. Ett möte mellan personal och patient 

är inte ett helt jämlikt möte. Det finns olika informationsbarriärer som kan uppkomma i dessa 

möten och som personalen måste känna till. Dessa kan vara att patienten känner sig obekväm 

i vårdmiljön som kan vara ovan och skrämmande, han/hon kan känna oro och ångest för sin 

sjukdom, har inte tillräckliga kunskaper om sitt tillstånd, känner sig i underläge inför 

personalen, har svårt att förstå fackliga termer eller förstår inte språket ordentligt (SKL, 

2011). Cancer är en livshotande sjukdom och det är av yttersta vikt att patienten får 

fullständig och adekvat information om sitt tillstånd. En cancerdiagnos väcker rädsla, oro och 

ångest men en genomtänkt och kunskapsbaserad information kan dämpa dessa känslor. 

Information har en betydande roll för en lyckad behandling och rehabilitering av 

cancerpatienter, speciellt eftersom många cancerpatienter idag blir fullt friska eller lever 

många år med sin sjukdom. Information kommer på detta sätt att ha en avgörande roll för 

patientens livskvalitet. Forskning visar att information kan hjälpa cancerpatienter att bättre 

hantera sin situation och sin sjukdom.  Bristande information å sin sida kan leda till allvarliga 

psykiska problem även om man tillfrisknat från själva sjukdomen (Sainio & Eriksson, 2003). 

 

I en studie gjord av Oliviera Pinto, Alves Caldeira Berenguer och Amado Martins (2013) 

visade det sig att patienter som känt att de blivit väl informerade under 

cytostatikabehandlingen ansåg sig mer nöjda och hade mindre oro för framtiden än de 

patienter som upplevde sig sämre informerade. Mot bakgrund av detta har sjuksköterskan en 

viktig funktion att fylla genom att tillhandahålla stöd och information till patienten. Det har 

visat sig genom forskning, enligt Sainio och Eriksson (2003), att uppgiften att informera 

cancerpatienter är oerhört komplex och att det är en svår utmaning för sjuksköterskan. 

 

Patientinformation 

 

Enligt Finney Rutten et al. (2005)  är det största behovet av information, hos patienter med 

cancerdiagnos, relaterat till behandlingar och den största källan för information är hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Sainio och Eriksson (2003) skriver i sin artikel att cancerpatienter 

upplevt att de fått mer information från sin sjuksköterska än sin läkare och att många patienter 

efterfrågade mer skriftlig information. En annan aspekt av begreppet information är hur 

mycket av det som sjuksköterskan informerar om som patienten sedan kommer ihåg och har 

tagit till sig. Enligt en studie av van Wert, Jansen, Spreeuwenberg, Dulmen och Bensing 

(2010) är det sjuksköterskans kompetens inom området kommunikation och utbildning som 

har en avgörande betydelse för hur mycket av det som sägs som patienten sedan minns. Just 

denna kunskap är det enligt Marcusen (2010), många sjuksköterskor som saknar. Samma 

författare menar att sjuksköterskeyrket kan stärkas och bli avsevärt bättre i dessa sammanhang 

om hänsyn till detta behov av kunskap upmärksammas i utbildningen till sjuksköterska. 

 

Problemformulering 

 

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) har patienten rätt till individuellt anpassad 

information om sitt hälsotillstånd och eventuella behandlingar. Studier har visat att 

cancerpatienten har ett stort behov av att få information om sin diagnos och behandling 

(Finney Rutten et al. 2005).  
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Den oro och ängslan som en cancerdiagnos väcker kan lindras med adekvat information och 

spelar en viktig roll för utfallet av behandling och rehabilitering (Sainio & Eriksson 2003). 

Mot bakgrund av detta är det viktigt att sjuksköterskan tillhandahåller den information som 

patienten efterfrågar. 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa samstämmigheten mellan den information som cancerpatienten 

efterfrågar och den information som sjuksköterskan tillhandahåller i samband med 

cytostatikabehandling. 

METOD 

 

Denna studie genomfördes som en litteraturöversikt för att kartlägga den redan publicerade 

forskningen om information till patienter i samband med cytostatikabehandling . Syftet med 

en litteraturöversikt är att sammanställa befintligt material och kunskap inom ett visst 

forskningsämne. Författaren bör ha olika kriterier för att en artikel skall få vara med i 

översikten och artiklarna bör i möjligaste mån redovisas objektivt. Det ska även visas tydligt 

hur artiklarna hittats så att en oberoende forskare kan upprepa samma arbete och hitta samma 

artiklar (Olsson & Sörensen, 2011). Författarna till denna uppsats valde att göra en 

litteraturöversikt för att belysa aktuell forskning i ämnet.  

Urval 

Artiklarna som inkluderades behandlade ämnet sjuksköterskans information och utbildning av 

patienter som ska genomgå cytostatikabehandling. Patienter i alla åldrar inkluderades och 

ingen hänsyn togs till vilken typ av cancer de behandlades för. Författarna har valt artiklar 

skrivna på engelska för att de anser att de behärskar detta språk väl. Samtliga artiklar är Peer 

reviewed, vilket innebär att de är kollegialt granskade (Henricson, 2012). Endast artiklar som 

fanns tillgängliga i sin helhet valdes och inga artiklar äldre än fem år valdes. Det senare för att 

författarna ville referera till den senaste forskningen inom området. 

Databassökning 

 

Insamling av data gjordes i databaserna Medline, PubMed och Cinahl, vilka valdes för att de 

innehåller artiklar inom medicin- och omvårdnadsforskning. Inom dessa forskningsområden 

är Medline den äldsta (60-talet) och mest kända databasen, medan Cinahl är en lite yngre 

databas (80-talet), som är viktig för sjuksköterskor eftersom den innehåller enbart 

omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2010). För att underlätta sökningen används sökord. För 

att kunna stämma av att rätt sökord används i databasen kan dessa verifieras i databasens 

uppslagsverk. Detta kallas vanligtvis thesaurus och kan ha olika benämningar på samma ord i 

respektive databas uppslagsverk. Vid sökning i Cinahls thesaurus användes subject heading 

list och i PubMed användes databasens MeSHtermer. MeSH-termer och Headings är 

benämningen på ämnesord som används i respektive databas för att hitta artiklar som 

motsvarar intresseområdet (Willman, Stoltz & Bathsevani, 2006). Att använda endast ett 

sökord är sällan tillräckligt vid sökning av vetenskapliga artiklar utan måste nästan alltid 

utökas med fler sökord. Med booleska sökoperatorer kan olika sökord kombineras eller 

elimineras. Alla databaser förstår dessa och de vanligaste och mest användbara är AND, OR 

och NO (Willman, Stoltz & Bathsevani, 2006). Författarna använde sig av den booelska 

sökoperatorn AND för att kombinera de olika sökorden och på så sätt hitta artiklar som 

avgränsar resultatet och leder till artiklar som kan besvara frågeställningarna.  
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Booelska sökoperatorer är användbara verktyg som kan kombineras med olika söktermer 

(Polit & Beck, 2010). Sökningen genomfördes i december 2013 samt i januari och februari 

2014 (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Resultatredovisning av artikelsökning  
Databas 

Datum 

Sökord Filter Träffar Lästa 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

PubMed 

Dec-2013 

Nursing AND cancer 

chemotherapy AND patient 

information needs 

5 years full 

text 

available 

22 8 7 4 

PubMed 

Dec- 

2013 

Nursing AND cancer 

chemotherapy AND patient 

education 

5 years full 

text 

available 

56 12 7 5 

Cinahl 

Jan- 2014 

Cancer AND information 

needs AND perception 

2009-2013 

full text  

7 2 1 1 

Cinahl 

Feb-2014 

Chemotherapy AND 

nursing AND patient 

education 

2009-2013 

full text 

54 3 1 1 

Cinahl 

Feb-2014 

Chemotherapy AND 

nursing AND information 

2009-2013 

full text 

68 3 2 1 

PubMed 

Feb-2014 

Chemotherapy AND 

information needs AND 

patient perception 

5 years full 

text 

available   

38 1 1 1 

 

Cinahl 

Feb- 2014 

Chemotherapy AND 

information AND 

perception 

5 years 

full text 

available 

6 1 1 1 

PubMed  

Feb-2014 

Nurses perception AND 

cancer AND patient 

education AND patient 

perception 

 5 years 

full text 

available 

11 1 1 1 

Totalt   262 31 21 15 

 

Databearbetning 

 

I detta arbete har författarna inkluderat femton vetenskapliga artiklar som redovisas i en 

matris (Bilaga I). För bedömning av artiklarnas kvalitet har klassificeringsskalan av Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2006) använts (Bilaga II).  I matrisen (Bilaga I) har fortlöpande 

noterats de artiklar som använts och här har författarna noterat kvalitén utifrån tidigare 

nämnda klassificeringsskala. Samtliga artiklar, utom en, är godkända av etisk kommitté. 

Artiklar som är granskade av etisk kommitté ökar det vetenskapliga värdet på uppsatsen i hög 

grad (Henricson, 2012). Den artikel som inte redovisade etiskt godkännande valdes ändå på 

grund av sin relevans för arbetet och innehållet bedömdes bidra med en viktig aspekt till 

arbetet. Författarna försäkrade sig om att den var peer rewieved, som innebär att artikeln ska 

vara granskad av en forskare inom samma område. En granskare ska vara helt oberoende i 

förhållandet till författaren av den artikel som bedöms (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Först läste författarna artiklarna var för sig. Efter det granskades och analyserades artiklarna 

tillsammans. Under läsningen av artiklarna har mönster upptäckts vilket lett till att författarna 

skapat teman som bildat rubriker i resultatredovisningen. De teman som identifierades var 

sjuksköterskans information till patienten; förtroende, trygghet och stöd; patienternas 

förväntningar på informationen om cancersjukdomen och behandlningen som ges av 

sjuksköterskan; Internet som informationskälla för cancerpatienter; skillnader och likheter 

mellan patientens och sjuksköterskans uppfattning om information inför 

cytostatikabehandling.       
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Forskningsetiska övervägande 

 

Syftet med all forskning är att ta fram så trovärdiga fakta som möjligt och resultatet ska 

redovisas så sanningsenligt som möjligt (Forsberg & Wengström, 2008).  

Under arbetet med granskning och bearbetning av artiklarna har författarna förhållit sig 

objektivt för att återge ett så korrekt resultat som möjligt. Inget i texten är förvrängt eller 

plagierat och vid översättningen från engelska till svenska har innehållet noggrant diskuterats 

mellan författarna för att inte resultatet ska förvrängas. Författarna har använt sig av Norstedts 

stora engelska ordbok (2011) vid översättning från engelska till svenska.  

RESULTAT 

Sjuksköterskans information om cancerbehandling till patienten 

Förtroende, trygghet och stöd som grund för information 

 

I en svensk studie av Ekwall, Ternestedt, Sorbe och Hällgren (2010)  undersöktes vad 

patienter med recidiverande ovarialcancer ansåg vara viktigt i kommunikationen med 

sjuksköterskan. Författarna beskriver patienternas önskan om att få information om 

sjukdomen och behandlingar på ett individuellt och personligt sätt. Empati och stöd är två 

aspekter som patienterna i en studie (Posma, van Wert, Jansen & Bensing, 2009) av äldre 

cancerpatienter lyfte fram. De menade att om informationen ges med dessa två komponenter i 

beaktande så känner sig både patienten och dennes anhöriga förstådda och det skapas en 

förtroendefull miljö. I en tredje studie kom forskarna fram till att om informationen ges på ett 

personligt sätt och med hänsyn till patientens känslomässiga behov så minns patienten 

informationen bättre än om de känslomässiga behoven negligeras (Jansen et al., 2009). 

 

I en studie av Kvåle och Bondevik (2010) angav patienterna att det var viktigt att de kände 

förtroende för sjuksköterskans kunskap om cancer och dess behandling. Med en vetskap om 

sjuksköterskans kompetens upplevde patienten en trygghet som de ansåg var avgörande för 

hur de tacklade sin situation. 

 

 Quality Of care Through the patient´s Eye (QUOTE) är ett mätinstrument med frågor för att 

mäta kvaliteten på kommunikation sett ur patientens perspektiv. Van Wert et al., 2009 

utvärderade detta instrument och fann att det är ett utmärkt sätt att mäta patientens behov och 

förväntningar inför cytostatikabehandling. 

      

En god kvalitet på kommunikationen som är personcentrerad har visat sig avgörande för hur 

patienten och dennes anhöriga upplever vårdtiden. Sanches Salles och de Cassia Boamorte 

Riberio de Castro (2010) studerade i vilken utsträckning ett skriftligt informationsmaterial 

påverkade patientens känsla av trygghet. Resultatet de kom fram till var att det skriftliga 

materialet ingav patienten och dennes anhöriga trygghet och detta i sin tur främjade 

samarbetet med sjuksköterskan. I förlängningen kunde författarna dra slutsatsen att 

behandlingen påverkades i positiv riktning. 

Patienternas förväntningar på information om cancersjukdom och behandling som ges av 

sjuksköterskan 

 

Studier har visat på patientens oro inför sin cancersjukdom och en stark önskan om att få 

information om sjukdomen och dess behandling.  
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Det är framförallt dessa fakta som patienten rankar högst på listan över vad de vill veta.  Lei, 

Har och Abdullah (2011) fann, i sin studie av bröstcancerpatienter och deras behov av 

information, att patienterna främst ville veta om cancern hade spridit sig i kroppen, hur man 

kunde veta om cancern kom tillbaka, hur bröstcancer agerar i kroppen och så vidare. De var 

även intresserade av behandlingsplanen och varför denna typ av behandling valts . Vid en 

studie av äldre cancerpatienter och deras behov av information och kommunikation framkom 

en önskan om att få information om de behandlingsrelaterade frågorna (van Wert, Bolle, 

Dulmen & Jansen, 2013).  

 

Vikten av att erhålla adekvat information om vård och behandling är något som även visat sig 

i en studie av Kvåle och Bondevik (2010). I denna studie kom man bland annat fram till att 

patienterna vill få all fakta om sin sjukdom och att de uppskattade sjuksköterskor med 

erfarenhet och kunskap om cancer och dess behandling. De upplevde att en del sjuksköterskor 

inte vågade säga allt de visste till patienten om dennes sjukdom. 

 

I en Australiensisk studie studerade forskarna en sjuksköterskeledd utbildning av patienter 

inför cytostatikabehandling, Prechemotherapy Education intervention (ChemoEd). Studien 

visade att utbildningen, om inte signifikant minskade graden av oro och ångest, så sjönk de 

negativa psykologiska sidoeffekerna liksom procedurrelaterade besvär såsom illamående och 

kräkning (Aranda et al., 2010). Detta stöds av en turkisk studie av Yesilbalkan, Karadakovan 

och Göker (2009) där det framkom att en sjuksköterskeledd utbildning, till patienter som 

skulle genomgå cytostatikabehandling, ledde till att negativa sidoeffekter som illamående och 

kräkning reducerades. 

Internet som informationskälla för patienter 

 

Som ett tillägg till informationen som ges muntligt och/ eller skriftligt till patienten finns idag 

möjligheter att söka information via Internet. En Holländsk studie av Emond, de Groot, 

Wetzels och van Osch (2010) kartlade sjuksköterskors och läkares inställning till att 

cancerpatienter använder Internet för att söka information om sin sjukdom och dess 

behandling. Studien visade på en positiv inställning, till skillnad från tidigare studier i ämnet. 

Författarna menar att en orsak till den numera positiva attityden kan bero på att tidigare 

studier utförts under en tid då användandet av Internet inte var så utbrett. De eventuella 

tveksamheter som sjukvårdspersonalen hyste inför att hänvisa pateinter till webbsidor om 

cancer rörde en oro över webbsidornas kvalitet. Slutsatsen var att sjuksköterskor och läkare 

inom cancervården ansåg Internet vara en värdefull källa till utökad information för 

patienterna. 

 

Att Internet fyller en viktig roll i informationsbehovet hos cancerpatienter har en annan 

Holländsk studie visat. Författarna betonar vikten av att all information som ges ska vara 

individuellt utformad och anpassad till patientens förmåga att förstå och ta till sig 

informationen. Här spelar aspekter som utbildningsnivå, ålder och andra sjukdomar som 

patienten lider av en viktig roll (Oerlemans et al., 2012). 

Skillnader och likheter mellan patientens och sjuksköterskans uppfattning om 

information inför cytostatikabehandling 

 

Att få en cancerdiagnos, med allt vad det innebär av behandlingar och undersökningar, leder 

för många patienter till oro och ångest (Lei et al., 2011).  
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Vid en studie på ett sjukhus i Malaysia undersökte forskarna sambandet och diskrepensen 

mellan bröstcancerpatienter och deras behov av information om sin behandling och hur 

sjuksköterskans uppfattade dessa behov. I studien deltog 169 patienter med bröstcancer och 

39 sjuksköterskor som var involverade i behandlingen med cytostatika. Samtliga deltagare 

fick anonymt svara på frågor i ett frågeformulär. Resultatet av studien visade på ett behov hos 

patienterna av information om sjukdomen och dess behandling. Mindre vikt lades vid 

information om undersökningar och psykosociala faktorer. Sjuksköterskorna i studien ansåg 

att information om behandlingarnas bieffekter och samtal med familj och anhöriga var en 

viktig del i informationen. Således fann forskarna en skillnad mellan vad patienterna ansåg 

vara viktigt att få information om och vad sjuksköterskorna ansåg vara viktigt att informera 

om. 

Resultatet av studien av Lei et al. (2011) stöds av en annan studie utförd i Holland. Forskarna 

undersökte äldre cancerpatienters behov av information och hur dessa behov bemöttes av 

sjuksköterskan (van Wert et al., 2013). I studien deltog 116 patienter över 65 år och 123 

sjuksköterskor som var involverade i att tillhandahålla information till cancerpatienter som 

skulle genomgå cytostatikabehandling. Både patienter och sjuksköterskor fick rangordna 66 

aspekter av patientinformation som de ansåg vara viktig i samband med information inför 

cytostatikabehandling. Resultatet visade att äldre patienter fäste vikt vid information gällande 

behandling, rehabilitering samt diskussion angående realistiska förväntningar. 

Sjuksköterskorna å sin sida ansåg att nästan samtliga aspekter var viktiga utom den gällande 

realistiska förväntningar vilket patienterna rankade högst. 

I en studie av Schwaappach, Hochreutener och Wernli (2010) studerades sjuksköterskans 

upplevelse av att involvera patienten i vård och behandling. Resultatet av studien visade att 

sjuksköterskorna ansåg att patienternas deltagande var viktigt för att förebygga eventuella fel i 

behandlingen. Sjuksköterskorna ansåg vidare att relationen mellan dem och patienterna 

stärktes genom samarbetet och kommunikationen underlättades. Att låta patienten vara 

delaktig sågs som en utmaning och något som krävde en förändring i kulturen på 

vårdavdelningen. De hinder, för ett aktivt patientdeltagande, som författarna identifierade var 

dels kulturella dels av organisatorisk art där ett paternalistiskt synsätt är ett av dem. 

 

I en studie av Leonard (2011) har författaren beskrivit hur patienter som genomgår 

cytostatikabehandling löper risk att drabbas av infektioner. Detta i sin tur är en orsak till 

avbrott i behandlingen och även till dödsfall. I denna studie deltog 473 cancerpatienter och 

217 sjuksköterskor och samtliga deltagare fick anonymt svara på frågor i ett frågeformulär. 

Nästan alla sjuksköterskor ansåg att förebyggande och behandling av infektioner i samband 

med cytostatikabehandling var en viktig uppgift. De ansåg också att det var viktigt att 

informera patienterna om detta. Patienterna rapporterade en stor andel akuta sjukhusbesök 

relaterat till infektioner och försening av behandlingar på grund av detta. Endast 44 procent av 

patienterna uppgav att de fått information om risk för infektion innan cytostatikabehandlingen 

startade. Det fanns således en skillnad mellan vad sjuksköterskorna ansåg var viktigt att 

informera om och vad de i själva verket sedan förmedlade till patienterna. Författaren menar 

att det är viktigt att förbättra utbildning och information till denna patientgrupp (Leonard, 

2011). 

Skillnader i uppfattningen om vilken information som är viktig och vad som verkligen 

förmedlas (Leonard, 2011) stöds av en turkisk studie som visade på signifikanta skillnader i 

uppfattningen hos sjuksköterskor och patienter om vad som är viktigast när det gäller 

information till cancerpatienter. I denna studie hade man delat upp informationen i 16 teman.  
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Det visade det sig att den största skillnaden var uppfattningen om information av patienters 

rättigheter och ansvar. 95,3 procent (n 130) av sjuksköterskorna rapporterade att patienterna 

hade fått information om detta, men endast 10,1 procent (n 288) av patienterna menade att det 

fått den. Det var också skillnad i uppfattningen om information om bland annat sexualitet och 

reproduktion, psykosocialt och andligt liv och stödföreningar, där en högre andel av 

sjuksköterskorna rapporterade att patienterna fått denna information. Information om 

behandling var relativt lika i uppfattningen, 98,4 procent (n 130) av sjuksköterskorna och 71,9 

procent (n 288) av patienterna menade att de fått den. Enligt författarna till studien bör 

sjuksköterskor få mer utbildning i terapeutisk kommunikation och onkologi för att kunna 

möta cancerpatienters behov av information och att för att öka patientens förståelse av 

informationen (Ancel, 2012).  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Vald metod för arbetet är litteraturöversikt. Denna metod lämpar sig väl om syftet är att 

belysa vad som finns skrivet inom ett visst forskningsområde (Olsson & Sörensen, 2011). Ett 

alternativ hade varit att göra en empirisk studie för att se vad en utvald patientgrupp, som 

motsvarade kriterierna, hade för uppfattning om kommunikation och information från 

sjuksköterskan i samband med cytostatikabehandling. En möjlig utgångspunkt hade då varit 

att göra djupintervjuer av en patientgrupp som ska genomgå cytostatikabehandling. En 

kvalitativ studie grundar sig på erfarenheter och undersökning av verkligheten (Olsson & 

Sörensen, 2011). ) En sådan studie hade kunnat få fram hur patienter upplever kvaliteten på 

den information de får i samband med cytostatikabehandlingen, i motsats till en kvantitativ 

studie där resultatet grundar sig på mätbara värden. Författarna ansåg inte att detta var möjligt 

utifrån tidsplanen för arbetet men hade mycket väl kunnat vara en grund för vidare studier. 

 

Från början definierades syftet snävt och detta ledde till att det inte fanns så många artiklar att 

tillgå vid den breda sökningen i databaserna PubMed och Cinahl. Sökorden som användes vid 

sökningen gav få artiklar men de som fanns stämde väl med syftet. Försök gjordes att utöka 

antalet sökord för att få fler träffar men de artiklar som då fanns saknade relevans för arbetet. 

När sökorden kombinerades med sökorden patient education och perception blev antalet 

träffar fler och slutligen kunde femton artiklar väljas ut som motsvarade syftet med 

litteraturöversikten. Diskussioner fördes emellan författarna och även med handledaren om 

syftet skulle breddas på grund av svårigheten att finna tillräckligt med artiklar, men 

författarna bestämde sig för att inte göra det. Ingen åldersgrupp exkluderades och ingen 

hänsyn togs till vilken typ av cancer patienten drabbats av. Anledningen till detta var att 

författarna ville belysa behovet av information i samband med cytostatikabehandling och 

således fick detta bli den gemensamma nämnaren. Vilken typ av cancer som skulle behandlas 

ansågs irrelevant för syftet. Styrkan i studien är att liknande behov av information och 

kommunikation kunde finnas hos patienterna oavsett deras ålder, typ av cancer eller 

geografisk tillhörighet. Mot bakgrund av detta anser författarna att resultatet är generaliserbart 

och applicerbart på alla typer av cancer som behandlas med cytostatika. För att minimera 

risken för feltolkning med tanke på att författarna inte har engelska som första språk, så 

diskuterades innehållet i artiklarna grundligt mellan författarna innan översättning gjordes.  

 

Enligt bedömningsunderlaget från ovanstående författare bedömdes att artiklarna i de flesta 

fallen erhöll kvalitetsgrad I och i ett fåtal fall kvalitetsgrad II samt i ett fall kvalitetsgrad III. 

Författarna valde ändå att ta med artikeln av lägre kvalitet på grund av sin relevans för arbetet. 
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Anledningen till den lägre bedömningsgraden var det faktum att deltagarna i studien var få 

och kom från endast ett sjukhus.  

Resultatdiskussion 

 

Under arbetet med uppsatsen har författarna i en vidare mening insett hur svårt det är med 

information och kommunikation. I alla mellanmänskliga kontakter riskerar man att missförstå 

eller bli missförstådd. Detta är naturligtvis alltid beklagligt men i rollen som sjuksköterska, 

med ansvar för att en patient ska få adekvat information om sin vård och behandling, kan 

missförstånd i kommunikationen få allvarliga konsekvenser. Att skapa en trygg relation 

mellan patient och sjuksköterska har flera fördelar och att involvera patienten i vården har 

visat sig stärka relationen dem emellan enligt Schwaappach et al.(2010). 

 

I en av de artiklar som granskades uppgav flera patienter att de kände en större trygghet i sin 

situation om de fått information från sjuksköterskor som de uppfattade som kompetenta inom 

sitt område, det vill säga inom cancervården (Kvåle & Bondevik, 2010). För att säkra 

vårdkvaliteten är det av yttersta vikt att sjuksköterskan tillhandahåller den information som 

patienten behöver. Sjuksköterskan bör även försäkra sig om att patienten tagit till sig det som 

sagts. Kommunikation är ett ömsesidigt utbyte av information och i förhållandet patient – 

sjuksköterska är båda parter både sändare och mottagare (SKL, 2011). Skriftlig information 

som tillägg till den muntliga har visat på stor betydelse för den trygghet patienten upplever 

(Sanches & de Castro, 2010). Patientutbildning som speciellt vänder sig till patienter som ska 

genomgå cytostatikabehandling har dessutom visat sig påverka de negativa sidoeffekterna av 

behandlingen i positiv riktning vilket ytterligare stöder behovet av adekvat information 

(Aranda et al., 2010; Yesilbalkanet al., 2009). 

 

Internet som informationskälla är idag en självklarhet för många och används av patienter 

som vill söka information om sin sjukdom och dess behandling. Författarna har under arbetets 

gång diskuterat fördelarna med att söka information via Internet men även nackdelar finns 

med detta medium. Som patient kan det vara svårt att sålla i det enorma utbudet av 

information och att avgöra kvalitén på den. Detta är också något som uppmärksammats i 

artikeln av Emond et al., (2011).  

 

Under arbetets gång har diskussioner förts mellan författarna om vad det är som gör att 

patienten inte minns given information, trots att den gavs både muntligt och skriftligt. Flera 

variabler spelar in i detta sammanhang. En patient som ska genomgå cytostatikabehandling 

står inför en omvälvande händelse i livet vilket kan ge upphov till oro och ångest vilket i sin 

tur leder till att minnet kan svikta (Lei et al, 2011). Den oro som patienten upplever kan 

minska om han eller hon bekräftas i sina känslor och detta leder i sin tur att patienten minns 

given information bättre (Jansen et al., (2009). Detta personcentrerade sätt att förhålla sig till 

pateinten har också diskuterats under arbetets gång. Mot bakgrund av de resultat som denna 

studie visat anser författarna att ett personcentrerat förhållningssätt bör vara förhärskande 

inom cancervården.  

  

Kontinuerlig utbildning av personalen i terapeutisk kommunikation och i onkologi är 

nödvändigt för att kunna möta cancerpatientens behov av information (Ancel, 2012). Det 

måste ges tid och plats för detta och författarna föreslår att studiedagar och planeringsdagar 

bör tas i anspråk så att sjuksköterskan genom utbildning ges möjlighet att bedriva 

evidensbaserad omvårdnad. Att reflektera över sitt arbete tror författarna är grunden för att 

kunna förändra det som behöver förändras.  
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Ibland tror vi oss vara bättre på att informera än vad vi i själva verket är. Detta faktum 

beslystes i en av artiklarna som lästs där samtliga sjuksköterskor i studien ansåg att det var 

viktigt att informera patienten om risk för infektion i samband med behandling, och också sa 

sig göra det, men endast 44 procent av patienterna sa sig ha fått informationen (Leonard, 

2011). Att se på sig själv och sitt arbete utifrån är inte helt enkelt men något som vi alla skulle 

behöva göra. I en studie filmades sjuksköterskor i autentiska samtal med patienter och där 

kunde man se att sjuksköterskorna inte alls informerade patienten på det sätt som de trodde 

(van Weert et al., 2013). Ett sätt att mäta kvalitén på informationen är att ta hjälp av 

validerade mätinstrument. Exempel på det fanns i studien av van Weert et al., (2009).               

 

Det finns även en rad kommunikationshinder som kan göra att informationen inte når fram 

eller missuppfattas av patienter. Exempel på kommunikationshinder kan vara 

hörselnedsättning, en cancer i munhålan som krävt kirurgi kan påverka rösten eller förmågan 

att artikulera och neurologiska sjukdomar kan påverka både talet och förmågan att ta till sig 

information (Ekman, 2014). En patient med hög ålder och andra sjukdomar förutom cancern 

har också visat på en högre grad av missnöje när det gäller i vilken utsträckning de anser sig 

ha fått information (Oerlemans et al., 2012). Det faktum att äldre patienter har svårare att 

minnas given information stärker behovet av en personcentrerad vård där hänsyn tas till 

patientens individuella förmåga (Posma et al., 2009). 

 

Flera av artiklarna talar om vikten av att ge informationen på ett individuellt och 

personcentrerat sätt (Ekwall et al., 2010; Posma et al., 2009). I denna önskan, om individuellt 

anpassad information om sitt hälsotillstånd, har patienten stöd i Patientsäkerhetslagen (SFS, 

2010:659) samt i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763). Genom att arbeta utifrån detta 

personcentrerade synsätt, där hänsyn tas till individens egna behov, kan patientens egen inre 

styrka användas som en resurs (Ekman, 2014).  En svensk rapport av Docteur och Coulter 

(2012) har tittat på i vilken utsträckning svensk sjukvård är patientcentrerad. De nedslående 

resultaten visade att Sverige tillsammans med Norge befinner sig på lägsta nivån när det 

gäller att förklara saker på ett enkelt sätt för patienten. Författarna skriver också om det 

faktum att svensk sjukvård bär på en tradition av paternalistisk relation mellan patient och 

sjukvård vilket i sin tur hämmar en öppen kommunikation . 

Slutsats 

Sjuksköterskor inom cancervården är väl medvetna om vikten av information till patienter 

som ska genomgå cytostatikabehandling. De lägger ofta ned stor möda på att informera och 

undervisa patienter utan att riktigt veta vad det är patienten vill eller behöver få information 

om. Ett sådant förhållnigssätt hämmar patientens förmåga att dels minnas given information 

dels att kunna fatta beslut som rör den egna vården. Patientens roll måste bemyndigas så att 

de inre resurserna lyfts fram och hon kan ta del av vården på ett aktivt sätt. 

För att säkerställa att en patient ska få den information han eller hon behöver, i samband med 

cytostatikabehandling, krävs det att informationen ges på ett personcentrerat sätt. Det innebär 

att sjuksköterskan tar hänsyn till patientens fysiska, psykiska och sociala förmåga att ta till sig 

och hantera information. Enligt författarnas erfarenheter kan sjuksköterskan å sin sida vara 

tyngd av stor arbetsbelastning eller av den psykiska påfrestning som det innebär att möta och 

vårda människor med livshotande sjukdom. 

Fortsatt forskning 

Vid en fortsatt studie i ämnet hade det varit intressant att göra djupintervjuer med patienter 

som ska eller har genomgått cytostatikabehandling.  
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Cancervården idag är tyvärr drabbad av bristen på sjuksköterskor och detta tror vi i hög grad 

påverkar kvaliteten på den information som denna patientgrupp får. En fortsatt studie skulle 

även inkludera sjuksköterskor som arbetar inom området för att få deras syn på hur 

personalbristen påverkar information och kommunikation med patienterna.   
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kunskap om cancer och 
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Informational needs 

of breastcancer 
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chemothearpy: 

Differences between 

patient´s and nurses´ 

perceptions. 
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bröstcancerpatienter 

behöver för 

information inför 

cellgiftsbehandling 

utifrån patienters och 

sjuksköterskors 

perspektiv 

 

 

En deskriptiv 

longitudinell studie där 

ssk och pat fick svara på 

ett frågeformulär. Svaren 

jämfördes sedan för att 

belysa skillnaderna 

mellan hur ssk och pat 

upplever vikten av 

information inför 

cytostatikabehandling 

39 ssk 
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Resultatet visade på en 

stor skillnad mellan 

sjuksköterskornas och 

patienternas upplevelse 

av vad som är viktigt att 
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(2011) Ireland 

A European survey 

relating to cancer 

therapy and 

neutropenic 

infections: Nurse 

and patient 

viewpoints. 

Att belysa 

sjuksköterskans 

perspektiv på 

patientinformation 

om förebyggande av 

infektion i samband 

med 

cytostatikabehandling 

Sjuksköterskor och 

patienter fick anonymt 

svara på ett 

frågeformulär i samband 

med 

cytostatikabehandling 
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473 pat 

Sjuksköterskorna i 

studien ansåg att det var 

av yttersta vikt att 

informera om risk för 

infektion i samband med 

behandling men endast 

44 % av patienterna sa 

sig ha fått information 

om detta. Detta visar på 

behov av bättre 

patientundervisning. 
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Netherlands 

Perceived 

information 

provision and 

satisfaction among 

lymphoma and 

multiple myeloma 

survivors-results 

from a Dutch 

population-based 

studio. 

Att undersöka i 

vilken grad patienter 

med lymfom är nöjda 

med den information 

de fått från 

sjukvårdspersonal 

Ett validerat 

frågeformulär 

besvarades av de 

inkluderade patienterna. 

Frågorna gällde i vilken 

grad patienterna var 

nöjda med den 

inforamtion de fått från 

sjukvården 

1448 pat 

(313) 

Av patienterna var 2/3 

nöjda med mängden 

given inforamtion. Mest 

nöjda var de med ung 

ålder, nyligen 

diagnosticerad, inga 

övriga sjukdomar samt 

att de använt Internet 

som informationskälla 

utöver den information 

de fått från sjukvården. 
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Older cancer 

patients´ information 

and support needs 

surrounding 

treatment: An 

evaluation through 

the eyes of patients, 

relatives and 

professionals. 

Äldre 

cancerpatienters 

behov av information 

och stöd i samband 

med 

cytostatikabehandling 

Kvalitativ studie med 

fokusgrupper bestående 

av patienter, anhöriga 

och sjuksköterskor. 

Dessutom djupintervju 

med äldre 

cancerpatienter. 

138 pat 
Äldre patienter har 

svårare att minnas given 

information än yngre. En 

förtroendefull omgivning 

och information given på 

ett individuellt anpassat 

sätt hjälper patienten att 

minnas bättre. 
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Boamorte 

Ribeiro de 

Castro. (2010) 
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Validation of the 

informative material 

for patients and their 

families undergoing 

chemotherapeutical 

treatment. 

Att utvärdera 

innehållet i ett 

skriftligt 

informationsmaterial 

till cancerpatienter 

och deras anhöriga 

inför 

cytostatikabehandling 

samt hur lätt det är att 

ta till sig 

informationen. Syftet 

är också att beskriva 

det skriftliga 

materialets 

användbarhet som ett 

verktyg vid 

kommunikation 

mellan vårdgivare 

och patient/anhörig. 

Kvantitativ analys av 

frågeformulär med 

slutna och öppna frågor 

som besvarades av pat:s 

vårdnadshavare 

23 pat Det skriftliga materialet 

ingav patienten och 

dennes anhöriga 

(vårdnadshavare) 

trygghet. Detta främjade 

samarbetet med 

vårdpersonalen vilket 

ledde till en mer 

framgångsrik behandling. 

K II 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Schwaappach, 

D.L.B., 

Hochreutener, 

M-A., & Wernli, 

M. (2010) 

Switzerland 

Oncology Nurses´ 

Perceptions About 

Involving Patients in 

the Prevention of 

Chemotherapy 

Administration 

Errors. 

Att belysa 

sjuksköterskans 

upplevelse av att 

involvera patienten i 

behandlingen för att 

minska fel vid 

cytostatikabehandling 

Diskussionsgrupper där 

innehållet 

kategoriserades och 

analyserades med hjälp 

av ett förutbestämt 

ramverk 

11 ssk Sjuksköterskorna i 

studien ansåg att 

patientens deltagande i 

vård och behandling för 

att minska risker för fel i 

densamma var en viktig 

aspekt i vårdarbetet. De 

angav olika strategier för 

att uppmuntra patienterna 

att vara aktiva i sin 

behandling. 

Sjuksköterskorna ansåg 

att patientens involvering 

i vård och behandling 

stärkte relationen mellan 

patient och sjuksköterska 

och informationen och 

kommunikationen 

underlättades. 

K III 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Van Weert, 

J.C.M., Bolle, 

S., van Dulmen, 

S., & Jansen. 

(2013) 

Netherlands 

Older cancer 

patients´ information 

and communication 

needs: What they 

want is what they 

get? 

Belysa vilken 

information äldre 

cancerpatienter 

tycker är viktig inför 

behandling samt hur 

detta motsvaras av 

sjuksköterskans 

patientinformation 

Sjuksköterskor och 

patienter fick rangordna 

vilken typ av 

information som är 

viktig inför behandling. 

Genom filmade 

sjuksköterskebesök 

utvärderades 

implementeringen av det 

som de båda grupperna 

(ssk och pat) ansåg vara 

viktigt att informera om 

123 ssk 

116 pat 

Studien visade på 

skillnader i vad 

sjuksköterskan ansåg var 

viktigt att informera om 

och vad de sedan i 

autentiska patientsamtal 

verkligen förmedlade till 

patienten. 

RCT I 

Van Weert, 

J.C.M., Jansen, 

J., de Bruijn, G-

J., Noordman, J., 

van Dulmen, S., 

& Bensing, J.M. 

(2009) 

Netherlands & 

Australia 

 

QUOTEchemo: A 

patient-centred 

instrument to 

measure quality of 

communication 

preceding 

chemotherapy 

treatment through 

the patient´s eyes. 

Att utvärdera ett 

patientcentrerat 

instrument för att 

mäta kvalitet på 

kommunikationen 

och informationen 

som föregår 

cytostatikabehandling 

Frågeformulär skickades 

till patienter som för 

första gången skulle 

genomgå 

cytostatikabehandling 

582 pat 

(237) 

Studien visade att det 

aktuella mätinstrumentet 

är ett värdefullt verktyg 

för att mäta patientens 

behov och förväntningar 

inför 

cytostatikabehandling 

K I 

 

 

 

 

Bilaga I 
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Del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk 

kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Yesilbalkan, 

Ö.U., 

Karadakovan, 

A., & Göker, E. 

(2009) Turkey 

The effectiveness of 

nursing education as 

an intervention to 

decrease fatique in  

Turkish patients 

receiving 

chemotherapy. 

Att utvärdera om en 

sjuksköterskeledd 

utbildning minskar 

upplevelsen av  

trötthet, fatique hos 

patienter med  

gastrointestinal (GI) 

cancerdiagnos som 

får 

cytostatikabehandling 

för första gången. 

Patienterna fick fylla i 

tre mätinstrument: BFI, 

PFS ochECORT QLQ 

C-30 scale för att 

utvärdera upplevelsen av 

fatique och hur det 

påverkade det dagliga 

livet före och vid 

utvärderingar under 

studien. Patienterna fick 

utbildning och skriftlig 

information om fatique 

och hur man kan hantera 

den i samband med 

första 

cytostatikabehandlingen, 

10 dagar efter och även 

10 dagar efter andra 

behandlingen med 

uppföljande samtal.  

44 pat 

(9) 

Studien visade att med 

utbildning och 

information så minskade 

upplevelsen av fatigue 

under behandling och 

patienterna upplevde att 

den skriftliga 

informationen hjälpte 

dem att hantera fatique 

bättre och de kunde 

lättare ta upp sina 

problem som de upplevde 

med sin läkare eller 

sjuksköterska. 

K II 
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Tabell 2. Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

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

 
KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = Medel III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan en kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller 

för många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet 

eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial (CCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

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

Bilaga II 


