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Pankreascancer är en aggressiv cancerform som på grund av diffusa symptom ofta 

upptäcks och diagnostiseras sent i sjukdomsförloppet. Symptomen är många och 

symptombilden oftast komplex.  

Syftet Belysa symptom och upplevelser hos patienter med pankreascancer. 

Metod Studien genomfördes som en litteraturstudie med Polit och Becks (2012) modell 

som utgångspunkt. Databaserna CINAHL och PubMed, samt en manuell sökning i 

referenslistor, användes för att söka fram de nio artiklar, tre kvalitativa och sex 

kvantitativa som ligger till grund för resultatet. 

Resultat Analysen resulterade i fem kategorier; smärta, näringsbrist, psykosocialt, brist 

på information och mag-tarmfunktion. Alla symptom som uppstod vid pankreascancer 

var enskilt relativt enkla att hantera, när de uppstod tillsammans däremot blev den 

samlade symptombördan långt mycket större. Kategorierna hade en inbördes påverkan, 

samt upplevdes som problematiska för patienten. 

Slutsats Sjukdomen skapade rädsla, osäkerhet och lidande. Patienter upplevde ofta en 

stor symptompåverkan, både när de uppträdde enskilt, men särskilt när de uppträdde i ett 

kluster. Att ge rätt stöd och adekvat information till patienten är därmed centralt i 

vården. 
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INTRODUKTION 

Cancer 
Ungefär 200 olika sjukdomstillstånd går under samlingsnamnet cancer, som innebär att celler 

någonstans i kroppen har börjat dela sig ohämmat och bildar en tumör. Många gånger sprider 

sig cancercellerna till andra ställen i kroppen och bildar dottertumörer, även kallade 

metastaser. Spridningen av tumörceller sker vanligtvis via blodomloppet eller lymfsystemet 

(Merkle 2011).  Varje år diagnostiseras cirka 50 000 personer i Sverige med cancer och av 

dessa drabbas ungefär 1000 personer av pankreascancer (Socialstyrelsen 2013).  

 

Bukspottkörteln 
Bukspottkörteln, pankreas, är belägen i bukens övre del, mellan magsäck och tunntarm, är 

cirka 20-25 cm lång och delas in i huvud, kropp och en svans. Huvudet ligger omgärdad av 

tolvfingertarmen, duodenum, där den lämnar magsäcken. Organet smalnar sen av och formar 

kroppen, som övergår i den lätt avrundade och korta svansen (Gray 2012). Genom hela 

pankreas löper bukspottsgången. Pankreas är ett exokrint organ som har till uppgift att 

producera och utsöndra bukspott, en basisk vätska bestående av vatten, 

matsmältningsenzymer och joner som hjälper till vid matsmältningen. Varje dag produceras 

ungefär 1000ml vätska och beroende på hur basisk miljön i duodenum är ändras vätskans 

innehåll, detta för att kunna hålla ett stabilt pH på 7,5–8,5 (Martini et al. 2001). Vätskan 

fungerar även som spädning av den halvsmälta födan som finns i tarmen, samt lagring av 

joner (Martini et al. 2001). Pankreas består även av en endokrin del, vars uppgift är att reglera 

kroppens blodsockernivå, glukosnivå, genom hormonerna insulin och glukagon. Detta sker i 

cellkluster, som ligger insprängda i pankreas, kända som Langerhans öar. Dessa celler utgör 

tillsammans drygt 1 % av den totala volymen i organet (Gray 2012). Liksom andra endokrina 

vävnader i kroppen omges Langerhans öar av ett fint kapillärnätverk, som snabbt kan ta upp 

och transportera ut hormonerna i blodbanan (Martini et al. 2001).  

 

Pankreascancer 
Vid pankreascancer är det bukspottkörteln som är angripen av cancersjukdom, det är en 

aggressiv cancerform där 63 % dör redan efter 6 månader från tidpunkten för satt diagnos. 

Personer över 84 år drabbas särskilt hårt och endast 12 % lever efter 6 månader.  Av de 

patienter som diagnostiserats med pankreascancer lever mindre än 5 % efter fem år (Lambe et 

al. 2011: Jemal et al. 2004: Pandol et al. 2012). Detta kan jämföras med cancer som sjukdom i 

stort, där överlevnaden efter 5 år ligger på i snitt 70 % (Socialstyrelsen 2013). 

Pankreascancer innefattar tumörer både i den exokrina och den endokrina delen. Majoriteten 

(80 %) av de diagnostiserade fallen drabbar den exokrina delen (Bond-Smith et al. 2012). 

Pankreas är ett komplicerat organ och på grund av dess olika uppgifter kan symptombilden 

som uppstår vid pankreascancer vara varierande. En av orsakerna till sjukdomens 

aggressivitet tros vara svårigheten att upptäcka sjukdomen i tid då symptomen är mycket 

diffusa och inte direkt kopplade till cancer. Tydliga symptom kommer först när tumören 

invaderat omgivande organ, alternativt metastaserats till andra organ. Symptomen kan 

förekomma så länge som upp till ett år innan diagnos kan sättas (Collins & Bloomston 2009). 

Vanligt förekommande symptom är viktminskning, gulsot, smärta, anorexia, mörk urin, ljus 

avföring, illamående, kräkning, svaghet, förstoppning och matintolerans. Dessa symptom är 

kopplat till pankreas exokrina uppgifter (DiMagno 1992). Drabbas den endokrina delen av 

pankreas, uppstår en obalans i kroppens reglering av hormonerna insulin och glukagon, vilket 

leder till hypoglykemier och/eller hyperglykemier (Martini et al. 2001). Denna typ ger inte 
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lika framträdande symptom och är därför svårare att upptäcka. Gemensamt för de båda 

typerna är viktnedgång, som finns i de flesta fallen (DiMagno 1992).   

 

Behandlingar 
Är cancern lokal, är kirurgiska ingrepp den mest effektiva behandlingen enligt Pappas et al. 

(2010). Den så kallade Whipples operation innebär att större delen av pankreas, hela 

tolvfingertarmen och oftast en del av magsäcken tas bort. Efter en operation av det här slaget 

är det inte ovanligt att patienters förmåga att äta och få i sig näring påverkas, på grund av 

operationens omfattning (Yen et al. 2005). Patienten kan behöva få näring via sond tills 

näring peroralt tolereras igen (Scardillo 2005). Upptäcks cancern i ett senare skede kan 

kirurgisk behandling vara uteslutet på grund av metastaserna som kan ha invaderat blodkärlen 

runt pankreas. Patienten kan då behandlas med cellgifter, strålning eller en kombination av de 

båda, där det övergripande målet är att förbättra patientens livskvalité (Gosselin 2011). Båda 

behandlingarna förlänger överlevnaden och vid en kombination har lokalt avancerad cancer i 

vissa fall helt slutat utvecklas, dock inte alltid (Freelove & Walling 2006). Behandlingarna 

syftar till att eliminera de cancersjuka cellerna och som en biverkan till detta kan patienten 

drabbas av fatigue, viktnedgång, illamående, kräkning, förstoppning och myelonsuppresion, 

ett tillstånd där benmärgen producerar ett mindre antal röda och vita blodkroppar (Haas 2011: 

Sorrell-Camp 2011). Detta i sin tur kan bland annat leda till anemi, ökad trötthet och nedsatt 

immunförsvar och kan göra patienten extra mottaglig för infektioner (Martini et al. 2001: 

Sorrell-Camp 2011).  

 

Omvårdnad vid pankreascancer och sjuksköterskans roll  
Att få en cancerdiagnos kan radikalt förändra livet för både den enskilde individen och i 

många fall även dess närstående, vars livskvalité sjunker ju sämre allmäntillståndet hos den 

cancersjuka är (Weitzner et al. 1999). Svårigheten med diagnossättningen gör att patienten 

redan på ett tidigt stadie kan vara i behov av palliativ vård. Under hela sjukdomsförloppet och 

i ett palliativt skede är symptomlindringen central för denna patientgrupp (Freelove & 

Walling 2006). Vården handlar då mer om att lindra lidande, snarare än att bota sjukdom 

(World Health Organisation [WHO] 2015a). WHO (2015b), Labori et al. (2006) och Strang 

(2012) menar att den palliativa vården bör vara aktuell när inget hopp om tillfrisknande längre 

finns, när kirurgisk behandling inte längre är aktuellt samt parallellt med sjukdomsspecifik 

behandling. Palliativ vård är enligt WHO (2015b) ett förhållningssätt som förbättrar 

livskvaliteten för patienten och dess anhöriga. Den innefattar de fyra odelbara fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella/andliga dimensionerna och bygger på de fyra hörnstenarna 

närhet, helhet, kunskap och empati (Strang 2012). Socialstyrelsen (2015) rekommenderar 

användandet av begreppet “palliativ vård” med förklaringen:  

”hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvalitén för patienter 

med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär beaktande av fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till närstående.” 

(Socialstyrelsen 2015). 

En god palliativ vård syftar till att befria patienten från smärta och andra symptom, se till både 

livet och döden som en normal process, hjälpa patienten med både psykologiska och andliga 

behov, erbjuda stöd för ett aktivt liv, erbjuda stöd till de anhöriga samt att alla 

vårdproffesioner runt patienten arbetar som ett team (Strang 2012). Målet för palliativ 

behandling är att minska de invalidiserande symptomen av sjukdomen för att kunna förbättra 

kvaliteten på resterande livstid (WHO 2015b; Strang 2012). Enligt både WHO (2015a) och 

Walsh (1996) uppnås detta bäst genom att varje individ behandlas utifrån dennes önskemål 
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och inte bara behandling av tumören. Studier (Berry et al. 2010: Walsh 1996) visar att 

patienter med pankreascancer önskar individanpassad vård och kan behöva omfattande 

vårdplaner för att vården skall bli den bästa möjliga och patientens livskvalité skall kunna 

bevaras, främjas och/eller bibehållas. Enligt Orems (1995) omvårdnadsteori ska 

sjuksköterskan även förse patienter med den kunskap de behöver för att själva kunna 

upprätthålla sin hälsa. Vidare menar Orem (1995) att sjuksköterskan även ska kunna anpassa 

stödet och utbildningsnivån efter de individuella och unika egenskaper, förmågor och 

tillgångar varje människa besitter.  

 

Symptomkluster, symptombörda och symptompåverkan  
När symptom uppträder tillsammans kan de ses som kluster, där var och ett symptom har 

påverkan på patienten, men tillsammans ger en ökad börda (Lenz et al. 1997). Med 

symptomkluster menas minst två symptom som har stark påverkan på varandra (Dodd et al. 

2001). Fatigue och aptitlöshet kan ses som ett kluster och är de symptom som ger mest ökad 

symptombörda hos patienter med pankreascancer (Miaskowski & Portenoy 1998; Stone et al. 

2000). Olika faktorer, båda fysiska, psykiska och situationsbundna, har inverkan på hur 

patienten upplever sin symptombörda (Lenz et al. 1997). På vilket sätt patienter påverkas av 

sina symptom är även förknippat med vilket lidande patienter själv lägger in i symptomet. 

Symptompåverkan ska inte förväxlas med symptomets intensitet. Symptompåverkan syftar till 

hur patienten begränsas i sitt dagliga liv, samt vilket lidande symptomet orsakar patienten 

(McGuire et al. 2012). Symptompåverkan innebär även den börda och påverkan patienten har 

av ett symptom eller ett symptomkluster.  

 

Problemformulering  

Pankreascancer är en aggressiv sjukdom, som när diagnos ställts, ofta har ett snabbt förlopp. 

Patienten drabbas av olika diffusa symptom som påverkar både den enskilde och de 

närstående. Sjukdomen upptäcks ofta i ett sent skede och patienten kan vara i behov av 

palliativ vård tidigt. Symptomen uppträder inte sällan tillsammans och ger ett kluster, som kan 

förvärra både symptompåverkan, ge en ökad symptombörda och skapar en begränsning i 

patientens liv. Tidigare forskning inom området är begränsad, trots den allmänna kännedomen 

om sjukdomens komplexa natur. Inom all vård är rätt information och stöd centralt och bör 

anpassas efter individen unika förutsättningar. Genom denna studie önskar författarna öka 

förståelsen för patienter med pankreascancer, samt bidra till att kunna skapa förutsättningar 

för att förbättra vården för dessa patienter.     

 

Syfte 

Belysa symptom och upplevelser hos patienter med pankreascancer. 
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METOD 
En litteraturstudie syftar till att kartlägga och sammanställa de kunskaper och aktuell 

forskning som finns inom ett givet område. Genom att tydliggöra kunskapsläget kan en 

empirisk forskning motiveras. En litteraturstudie kan även sammanställa en beskrivande 

bakgrund till vidare forskning i ämnet (Forsberg & Wengström 2013). Med avstamp från Polit 

och Becks (2012 s.96) niostegsmodell för litteraturstudier, har detta arbetets design formats. 

En modifierad modell har använts, se Figur 1.  

 

 

Figur 1. Enkelt flödesschema över litteraturstudiens tillvägagångsätt, fritt tolkat och översatt från Polit 

och Beck (2012). 

 

Litteratursökning 
I steg ett formulerades ett syfte med hjälp av en frågeställning. Bärande begrepp, baserat på 

syfte och frågeställning bearbetades fram. Genom att definiera de bärande begreppen minskar 

risken för feltolkning både hos läsaren och författarna, samtidigt som det är en förutsättning 

för att kunna hantera sökningarna framåt i arbetet (Polit & Beck 2012).   

 

I steg två utarbetades en strategi för databassökning, främst baserat på studiens syfte, men 

även på de resultat som framkommer vid primäranalysen, steg fyra.  Val av sökord baserades 

på en helhetssyn på patienten, där pancreatic neoplasms utgjorde främsta sökordet. Till en 

början användes även experience som sökord, men då inga relevanta träffar gavs, valdes 

sökordet bort. Utöver detta användes sökorden health care, psychosocial, psychological, 

patient och “psychology, Social+”. Två relevanta databaser valdes, Cinahl och Pubmed. 

Dessa kan med fördel användas vid den här typen av studie, då Cinahl enligt Polit och Beck 

(2012)  täcker hälso- och vårdvetenskaper och är den huvudsakliga databasen för arbetets 

område. Pubmed är världens största databas för medicinsk litteratur (Polit & Beck 2012) och 

kan därför anses vara relevant.    

1. Frågeställning och 
syfte formuleras. 

2. Sökkriterier, 
sökord och 

databaser bestäms. 

3. Databasökning 
genomförs. 

4. Materialet 
granskas med fokus 
på titel och abstakt. 

5. Materialet läses i 
sin helhet och 

relevans bestäms. 

6. Materialet 
granskas kritiskt. 

7. Materialet 
analyseras. 

8. Materialet 
kategoriseras 

9. Materialet 
sammanställs.  
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Databassökningen genomfördes enligt steg tre, se tabell 1. Sökningen gjordes med EBSCO 

som databasvärd och sökplattform (Backman 2008). De valda databaserna genomsöktes var 

för sig genom EBSCO, för att tydligt kunna se vad varje sökning genererat, internt och 

externt.   

Inklusionskriterier: Artiklar som var peer reewied, skrivna på det engelska språket och 

utgivna mellan 2005-01-01 till 2015-07-31. 

Exklusionskriterier: Artiklar som fokuserade på operationsteknik, diagnostiseringsteknik, 

eller hade ett klart medicinskt fokus. Även artiklar som hade ekonomiskt fokus 

exkluderades, samt artiklar innehållande deltagare under 18 år och review-artiklar.   

 

Urval 1 
I steg fyra lästes 866 titlar och abstrakt varav 27 artiklar inkluderades. Resterande artiklar 

valdes bort då de inte svarade på syftet eller uppfyllde kriterierna.  

 

Urval 2 
I steg fem lästes de 27 artiklar som inkluderades i urval 1 i sin helhet med utgångspunkt i 

metod, syfte och resultat. De artiklar som svarade på syftet, inkluderades i urval 2. Resterande 

valdes bort på grund av att resultatet ej var relevant för syftet. Genom att använda tidigare 

granskade artiklars referenslista gjordes en manuell sökning, vilket tillslut resulterade i 

ytterligare en artikel. I urval 2 inkluderades totalt nio artiklar.  

 

Urval 3 
I steg sex kvalitetsgranskades de nio artiklarna från urval 2 med hjälp av Polits och Beck 

(2012) granskningsmallar “Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report” 

och Guide to an Overall Critique of Qalitative Research Report”. Samtliga nio artiklar från 

urval 2 höll en tillräckligt hög kvalitet. Parallellt med kvalitetsgranskningen upprättades en 

artikelmatris, se bilaga 1. I urval 3 inkluderades nio artiklar.  
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Tabell 1. Litteratursökning.  

(*) Dubbletter som förekom internt i sökning.(**) Dubbletter som förekom externt i sökning. 

Databearbetning 

I steg sju lästes de nio artiklarna från urval 3, tre kvalitativa och sex kvantitativa, av 

författarna var för sig. Steg åtta inleddes med att text som svarade mot syftet markerades och 

jämfördes. Texten överfördes sedan till ett Worddokument direkt ur artikeln, på originalspråk, 

för att inte mista sitt sammanhang. Artiklarna lästes upprepade gånger för att säkerställa att 

ingen information som svarade mot syftet förbisågs. Genom att analysera och koda alla delar i 

resultatet kunde, i enlighet med steg åtta, likheter och skillnader identifieras och fem olika 

kategorier tydliggjordes; smärta, näringsbrist, psykosocialt, brist på information samt mag-

tarmfunktion. Enligt steg nio sammanställdes dessa sedan till ett resultat.  

 

Forskningsetiska överväganden  
Både kvalitativa och kvantitativa studier har använts och bearbetats objektivt. Alla delar av 

artiklars resultat som svarar mot studiens syfte har använts, detta stärker objektiviteten 

  C
IN

A
H

L
 

   URVAL 1 URVAL 2 URVAL 3 

      

(S1) MW pancreatic neoplasms 2,318    

(S2) MW health care 136,712    

(S3) MW psychosocial 125,926    

(S4) MW patient 162,972    

 (S1) AND (S2) 78 1 1 1 

 (S1) AND (S3) 59 (2*) 3 3 3 

 (S1) AND (S4) 134 (12*) 1 1 1 

       

P
U

B
M

E
D

 

(S1) MW pancreatic neoplasms 24,622    

(S2) MW health care 237,308    

(S3) MW psychological 111,240    

(S4) MH ”psychology, Social +” 694,446    

 (S1) AND (S2) 247 (18**) 17 1 1 

 (S1) AND (S3) 51 (1*) (2**) 2 1 1 

 (S1) AND (S4) 297 (4*) (9**) 3 1 1 

Antal lästa titlar/abstrakt: 866    

Manuell sökning:    1 1 

     

Summa: 

 

 27 9 9 
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(Forsberg & Wengström 2013), vilket enligt Polit och Beck (2012) är viktigt för att resultatet 

inte ska påverkas av egna åsikter eller värderingar. Citat har använts för att tydliggöra 

resultatet.  Polit och Beck (2012) menar att citat bör återges på källmaterialets originalspråk, 

bli korrekt introducerade samt inte tas ur sitt sammanhang, detta är genomgående i studien.  
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RESULTAT 
Resultat baseras på nio artiklar, tre artiklar med kvalitativ metod och sex artiklar med 

kvantitativ metod. Databearbetningen ledde till följande fem kategorier; smärta, näringsbrist, 

psykosocialt, brist på information och mag-tarmfunktion. Kategorierna presenteras i figur 2. 

Symptomen som uppstod vid pankreascancer kunde vara lättare att hantera enskilt, när de 

uppstod tillsammans däremot blev den samlade symptombördan långt mycket större. På grund 

av sjukdomens natur blev patienten kraftigt påverkad av den samlade symptombördan, både 

mentalt och fysiskt (Gooden & White 2013). Brist på information förvärrade bördan.  

 

 
Figur 2. Figuren illustrerar hur resultatets olika delar kan påverka varandra och ger en ökad börda för 

patienten.  

 

Smärta 
Smärta var ett av de mest framträdande symptomen som påverkade patienten och smärtan 

förvärrades ju längre sjukdomen framskred (Sherman & McMillan 2015; Clark et al. 2010; 

Labori et al. 2006). Smärtan påverkade patienten i det dagliga livet, var hämmande i olika 

livssituationer och hade en påverkan på känslor (Uitdehaag et al. 2013; Jia et al. 2010). 

Patienten upplevde ofta en rädsla för smärtan och hur den skulle påverka livet och välmåendet 

(Uitdehaag et al. 2013). Trots att smärtan förvärrades ju längre sjukdomen framskred 

upplevde ändå inte patienten smärta i den utsträckning som skulle kunna förväntas (Sherman 

& McMillan 2015). Att ha bra smärtkontroll påverkade patienten positivt och var en 

förutsättning för att kunna fungera i det dagliga livet (Gooden & White 2013; Sherman & 

McMillan 2015). Många gånger resulterade smärtan i depression som i sin tur förvärrade 

smärtupplevelsen (Jia et al. 2010).  

 

Näringsbrist 
Patienten upplevde svårigheter att behålla sin vikt på grund av aptitlöshet och en motvilja att 

äta. Muntorrhet bidrog genom att göra det svårt att äta och upplevdes som ett hinder för att få 

i sig tillräckligt med näring (Gooden & White 2013; Sherman & McMillan 2015). 

“I just can’t get enough nutrition into me you know…” Patient, kvinna (Gooden & 

White 2013 s.1837). 

Patienten upplevde en osäkerhet på vilken typ av föda som kunde bearbetas av magen, samt 

att det inte kunde äta lika stora mängder mat som tidigare (Gooden & White 2013; Uitdehaag 

et al. 2013). 

“You never know what causes the problem. You eat a couple of things and… which of 

those upset me.” Patient, man (Gooden & White 2013 s.1837). 

Smärta Näringsbrist Psykosocialt 
Brist på 

information  
Mag-

tarmfunktion 
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“You’ve got this lack of food intake. I can’t eat as much of what I used to and there 

are things that I can’t eat.” Patient, kvinna (Gooden & White 2013 s.1837).  

I tillägg kommer även förstoppning som biverkan efter de smärtlindrande läkemedel patienten 

behöver för att klara det dagliga livet (Labori et al. 2006), vilket förvärrar hela 

näringsproblematiken.  

 

Psykosocialt.  
Depression var vanligt förkommande hos denna patientgrupp och påverkade patienten i det 

dagliga livet, då de kände sig känslomässigt nedstämda (Jia et al. 2010). Personligheten 

påverkades på grund av nedstämdheten (Jia et al. 2010). Detta beskrevs som en sorg, en 

osäkerhet över hur framtiden såg ut, hur länge patienten hade kvar att leva samt en rädsla för 

att dö (Sherman & McMillan 2015; Uitdehaag et al. 2013). Patienterna uppgav att 

känslomässiga svängningar var vanligt förekommande (Grant & Wiegand 2013). 

 

Förutom nedstämdhet och depression beskrevs också dåsighet och fatigue som ett problem i 

vardagen (Sherman & McMillan 2015; Clark et al. 2010). Patienten upplevde svårigheter att 

delta i aktiviteter eller vara en del av ett socialt sammanhang i samma utsträckning som 

tidigare som en följd av detta och önskade mer information om tillståndet, för att kunna 

hantera tröttheten och den förändrade livssituationen (Jia et al. 2010; Uitdehaag et al. 2013). 

Liksom smärtan blev även fatiguen förvärrad av depressionen (Jia et al. 2010).  

 

Patienten upplevde många svårigheter och problem men sjukvården behövdes inte för att lösa 

alla (Uitdehaag et al. 2013). Svårigheten med att hantera känslor och den känslomässiga 

instabilitet som följde med cancerdiagnosen valde patienten i stor utsträckning att inte 

diskutera med sin familj, sina vänner eller sin läkare (Clark et al. 2010; Grant & Wiegand 

2013; Uitdehaag et al. 2013). Det ansågs inte vara lika acceptabelt att få hjälp med de 

psykiska problemen, som med de fysiska. Patienten vill inte visa sig svag och upplevde inte 

att det psykiska lidandet är lika viktigt för läkaren som det kroppsliga (Clark et al. 2010). När 

vård ändå efterfrågades kunde patienterna uppleva att de inte blev tagna på allvar och att de 

inte fick den hjälp de behövde för att minska lidandet (Gooden & White 2013; Grant & 

Wiegand 2013; Uitdehaag et al. 2013). Detta orsakade en frustration och ilska och patienterna 

upplevde maktlöshet (Grant & Wiegand 2013; Gooden & White 2013).  

 

Brist på information. 
Patienten behövde utbildning och information för att kunna hantera sin sjukdom och för att 

undvika onödigt lidande och obehag. Adekvat information och utbildning fick patienten att 

må bättre och i större utsträckning vara tillfreds med sig själv och sin ohälsa (Gooden & 

White 2013). Brist på detta ledde till situationer där både lidandet och symptomrelaterad 

påverkan förvärras (Hari & Rosenzweig 2012; Gooden & White 2013).  

I takt med att sjukdomen framskred och behandlingar pågick steg patientens behov av 

utbildning och information (Hari & Rosenzweig 2012), men även omfattningen av den 

information som patienten ville ha (Schildmann et al. 2013).  

Patient: But now I am going forward. Today I am asking until I know what I want to 

know. I am also now a bit further forward (Schildmann et al. 2013 s.2446). 

Patienten behövde vara mer frågvis och ställa fler följdfrågor för att känna sig nöjd med 

informationen (Gooden & White 2013), samt finna andra källor för önskad information 

(Gooden & White 2013; Schildmann et al. 2013; Grant & Wiegand 2013). 
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Mag-tarmfunktion. 

När pankreas inte längre kunde fylla sin funktion för matsmältningen upplevde deltagare 

problem med förändrande tarmvanor, både hur ofta tarmen behövde tömmas, men även hur 

konsistensen kunde förändras:  

“Diarrhoea, always diarrhoea! When I go out and I know it’s because I ate something 

that I shouldn’t have, sometimes it really upsets my stomach and sure enough 

diarrhoea. So that is my problem, right this minute.” Patient, kvinna (Gooden & 

White 2013 s.1837). 

 

Patienten upplevde en rädsla för att gå och röra sig i sociala sammanhang, eftersom tillgången 

till toaletter inte alltid kunde säkerställas och risk för ofrivillig fecesavgång fanns (Uitdehaag 

et al. 2013; Gooden & White 2013; Schildmann et al. 2013). Det framkom även hur patienten 

över lag upplevde svårigheter med att fortsätta sitt vanliga liv, med arbete, studier och sociala 

sammanhang (Gooden & White 2013).  
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa symptom och upplevelser hos patienter med pankreascancer. 

De fem områden som patienten upplevde problematiska var starkt förknippade med varandra 

och hade en påverkan på såväl patienten som de övriga områdena. Att pankreas är ett 

komplicerat organ är redan tydliggjort, även hur komplicerad symptombilden kan vara. 

 Resultatet visade hur en nedsatt funktion på både de exokrina och endokrina uppgifterna 

pankreas har, orsakar stora bekymmer för patienten med stort lidande som följd.  Sjukdomen 

är komplicerad till sin natur, med en stor symptombörda för patienten, resultatet visade att 

smärta var särskilt framstående och betungande.  

Pankreascancer var starkt förknippat med smärta, särskilt i det senare, palliativa skedet (Erdek 

et al. 2013). Trots detta visade resultatet att smärta ändå inte alltid var påtagligt problematisk 

för patienten. Den palliativa vårdens uppdrag är att lindra lidande (House, MG & Choti MA 

2004; Erdek et al. 2013) och tack vare den allmänna kännedomen om smärtan kunde den 

hållas under bra kontroll (McMillan et al. 2008). 

Resultatet visade hur depression påverkade patienter i deras dagliga liv, men även på ett 

känslomässigt plan. Depression var mer vanligt förekommande hos dessa patienter än övriga 

cancergrupper visade Cho (2008), Fazal & Saif (2007) och McDaniel et al. (1995) i sina 

studier. I denna studie framkom även hur smärta och depression var starkt förknippat, 

McMillan (2008) studie visade samma sak. Trots detta var cancer-relaterad depression 

vanligen odiagnostiserad och obehandlad (Ginsburg 2008). Orsakerna till detta kan vara 

många, resultatet visade hur patienten inte ventilerade en cancer-relaterad psykisk ohälsa på 

grund av rädsla och en ovisshet om hur information skulle komma att bemötas. 

Att få rätt information och stöd visade sig i resultatet inte alltid vara självklart och inte heller i 

den utsträckning som behövdes för att patienten skulle kunna hantera sin vardag. Osse et al. 

(2005), Steinert & Rosenberg (1987) och Verschuur et al. (2006) visade i sina studier att 

patienter inte behöver hjälp från vården för alla de problem som uppstår längs vägen med 

diagnosen, men samtidigt förväntar sig patienten att hjälpen ska finnas tillgänglig för 

eventuella framtida bekymmer. Denna studies resultat visade på liknande problem, där 

patienten inte ville eller behövde ha information, men samtidigt krävde mer hjälp för 

symptomkontroll, samt krävde mer information. Utifrån Orems (1995) teorier är 

informationsgivning central för denna patientgrupp. Det innefattar både information om hur 

sjukdomen påverkar kroppens funktion, det dagliga och sociala livet, samt i vilket 

utsträckning vården kan erbjuda hjälpen. 

En störd mag-tarmfunktion gav näringsbrist och hade en påverkan på det sociala livet. 

Damerla et al. (2008) och DiMagno et al. (1992) visade i sina studier hur nutritionsstatusen 

blev kraftigt påverkad hos denna patientgrupp, då främst i form av en störd produktion av 

pankreasenzym. Även om mag-tarmfunktionen framstod som den minst påverkade delen, ser 

författarna att den har mycket stor påverkan på de andra symptomen och påverkade patientens 

liv på alla plan.   

 

Metoddiskussion 

Att hitta sökord som stämde in med arbetets syfte, då helst i form av MeSH eller HEADINGS 

visade sig vara en stor utmaning. Den tänkta patientgruppen placerades i en kontext för att få 

fram relevanta sökord, som kunde ge bra och relevanta träffar. Syftet har fått omarbetats då 
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området är lite beforskat, vilket även Grant & Wiegand (2013), Hari & Rosenzweig 

(2012), Jia et al. (2010), Schildmann et al. (2013) och Clark et al. (2010) bekräftar. För att inte 

missa någon artikel av relevans användes sökorden som “Word in subject heading” (MW) 

eller “Exact subject heading” (MH), vilket gav en bredare träff än om sökning skulle skett 

som “Exact major subject heading” (MM). Detta resulterade i ett större antal träffar, vilket 

kan ha inverkat på resultatet. Primärt användes även PsycInfo och Academic search Elite som 

databaser. Sökningen av artiklar visade sig under arbetets gång bli både avancerad och 

tidsödande, därför valdes dessa två bort. Sökmetoden resulterade i ett stort antal titlar att läsa 

och var tidsödande, men genererade slutligen nio artiklar.            

 

Valet av de sökord som använts och hur de använts vid sökningarna kan ha påverkat 

resultatet. Sökorden speglar främst livskvaliten och psykosociala förhållanden som råder runt 

patienter med pankreascancer. Ett flertal av artiklarna speglar hur den drabbade påverkas av 

sina symptom, vilket snävar in studiens resultat till att främst handla om vilken effekt denna 

påverkan har för livet och välbefinnandet. Trots bristen på bredd anses ändå resultatet spegla 

och representera patientgruppens symptom och upplevelser väl och bidrar till att skapa en 

förståelse hos de som möter och vårdar dessa patienter.  

Klinisk betydelse 
För att kunna ge en bra vård krävs kunskap. Utifrån WHO:s (2015a) riktlinjer är kunskap en 

av hörnstenarna för palliativ vård, tillsammans med närhet, helhet och empati. I detta arbete 

har författarna belyst patienters symptom och upplevelser i samband med pankreascancer. 

Denna kunskap hjälper sjuksköterskan att vara empatisk, vara närvarande, vara lyhörd för 

patientens behov av stöd, information och vägledning. Den visar även på vikten av att lindra 

patientens lidande, då den samlade symptombördan påverkar patienten långt mycket mer än 

vad enstaka symptom gör. Smärta, nutrition och störd mag-tarmfunktion sedan länge kända 

problemområden hos denna patientgrupp (DiMagno 1992). Trots detta upplevs de fortfarande 

som mycket problematiska och påverkar patienters liv, både enskilt, men särskilt i kluster. 

Kunskapen om detta kluster kan bidra till ett ökat välbefinnande, därmed kan denna studie 

anses ha klinisk betydelse.  

 

Förslag till fortsatt forskning 
Trots kännedom runt symptomen och hur de påverkar patientens livssituation, upplevdes 

fortsatta problem relaterat till dessa. Glappet som uppstår mellan den kunskapen som finns 

och de upplevelser patienterna har kan tros vara orsakat av sjukdomens snabba förlopp. En 

ökad kunskap inom ämnet skulle kunna öka medvetenheten om behov och problem, vilket 

skulle kunna bidra till ett snabbare beslutsfattande vad gäller åtgärder för dessa patienter med 

minskat lidande som resultat. Denna studie är till största delen baserad på kvantitativa studier 

och enbart från två databaser och kan antas spegla en liten bit av den symptompåverkan och 

de upplevelser som patientgruppen har. För att till fullo kunna motivera en empirisk studie på 

patienters symptom och upplevelser av sjukdomen skulle en systematisk litteraturstudie 

behöva göras. 

 
Slutsats  
Sjukdomen skapade en rädsla, osäkerhet och lidande. Patienter upplevde ofta en 

symptompåverkan, både när symptomen uppträdde enskilt, men särskilt när de uppträdde i ett 

kluster. Trots kännedom runt dessa symptom och hur de påverkade patientens liv upplevdes 

de fortsatt som problematiska för patientgruppen. Sjukdomens ofta snabba förlopp kan ses 
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som bidragande orsak till detta. Att ge rätt stöd och adekvat information till patienten är 

centralt i vården av patienter med pankreasancer.  
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Bilaga 1. Artikelmatris 

 

 Titel 

Författare 

Årtal 

Syfte Metod Resultat 

1. Conversations With 

Strangers. 

------- 

Grant, M. S., Wiegand, 

D.L. 

------- 

2013 

Redogöra för vilka frågor 

patienter och anhöriga kan 

ha rörande sin sjukdom i 

kontakt med palliativt 

inriktad sjuksköterska. Både 

primära och sekundära 

frågeställningar. Syftet är 

även att redogöra för de svar 

sjuksköterskan ger.  

Kvalitativ, deskriptiv studie. Studien har föregåtts av en 

pilotstudie. 48 deltagare ställde totalt 55 unika frågor 

som sammanställdes och kategoriserades. 20 deltagare 

svarar på en enkät om studien.  

Deltagarna ser internet som en bra källa till information och 

rådfrågar en palliativt kopplad SSK online. 57 % av 

primärfrågorna rör det palliativa. Av dessa föll 42 % in 

under fysiska aspekter av vården. 11 % handlade om 

psykiska aspekter. Övriga 43 % hamnar utanför ramverkets 

domäner. Sekundärfrågorna handlar om 27 % psykologiska 

aspekter, 19 % vårdstruktur och 19 % fysiska aspekter. 19 % 

föll utanför referensramarna.  

2. Incidence of Preventable 

Postoperative 

Readmissions Following 

Pancreaticoduodenectomy

: Implications for Patient 

Education. 

------- 

Hari, M., Rosenzweig, M. 

------- 

2012 

Fastställa i vilken omfattning 

patienter tvingas till 

återinläggning och orsaker 

till dessa. 

Deskriptiv studie av 62 patienter som diagnostiserats 

med pankreascancer. Data samlades in mellan år 2006 

och 2008 från både sluten- och öppenvården. 

Brist på information leder till att patienter får återinläggas på 

grund av komplikationer såsom uttorkning och malnutrition. 

3. Investigation of the 

Incidence of Pancreatic 

Cancer-Related 

Depression and Its 

Relationship with the 

Quality of Life of Patients 

------- 

Undersöka sambandet av 

pankreascancer och 

depression samt förhållande 

mellan symptom på 

depression och livskvalité 

för att kunna ge en bättre 

behandling och 

diagnossättning.  

Kvantitativ.  262 patienter, nyligen inlagda på sjukhus, 

med olika typer av cancer ingick i urvalsgruppen. av 

dessa hade 50 pankreascancer. Patienter från 4 olika 

sjukhus deltog och dessa hade ingen historik på 

depression. Efter operation, kemoterapi eller 

strålbehandling, såg utbildad utredare till att patienten 

var känslomässigt stabil och hade bästa förutsättningar 

för att kunna ge representativ data. Samtal pågick under 

Cancerrelaterad depression förkom i högre utsträckning hos 

gruppen med pankreascancer. Svår depression var vanligare 

hos denna patientgrupp. Fysiska, känslomässiga och 

kognitiva funktioner var sämre hos patienterna med 

pankreascancer. Patientgruppen upplevde mer smärta.  

Depressionen påverkar symptombilden negativt. 

Matsmältningen och hur hälso- och sjukvården fungerat 

påverkas inte av depressionen.  



 

 

Jia, L. Jiang, S-M. Shang, 

Y-Y. Huang, Y-X. Li, Y-

J.  Xie, D-R. Huang, K-H.  

Zhi, F-C. 

------- 

2010 

 

 

20-30 min, där 2 observatörer bedömde patienten utifrån 

Hamilton Rating Scale for Depression-24 (HAMD-24), 

The European Organization for Research and Treatment 

of Cancer Quality of Life Questionnaire-30 (EORTC 

QLQ-C30) och QLQ-PAN26  

4. 'One also needs a bit of 

trust in the doctor ... ': a 

qualitative interview 

study with pancreatic 

cancer patients about their 

perceptions and views on 

information and treatment 

decision-making. 

------- 

Schildmann, J., Ritter, P., 

Salloch, W., Vollman, J. 

------- 

2013 

Att undersöka patienters 

uppfattningar om beslut som 

rör behandling och på vilket 

sätt patienterna föredrar att 

få information.  

Kvalitativ studie. Semi-strukturell intervjuteknik, där 

underlaget arbetats fram av författarna, baserat på 

tidigare studier och litteraturgenomgång. En öppen 

kodning har använts för att jämföra och analysera data. 

12 patienter deltog, 6 kvinnor och 6 män i åldrarna 40-76 

år. Diagnostiserade 6-14 månader sedan. Kvalitativ 

tematisk analys enligt grounded theory användes. 

Intervjuerna spelas in och kodas in i teman. 

Direkt efter diagnosen kände patienterna att de inte hade 

något val. De upplevde ett mindre behov av att få 

information om de olika behandlingsmöjligheterna och att 

tilliten till läkaren var ytterst viktig i detta stadie. Ju längre 

sjukdomen fortskrider uppgav deltagarna att de behövde mer 

information. Informanterna söker på egen hand information 

om alternativa behandlingar. Hoppet är viktigt för att 

fortsätta behandlingen. Den fysiska och psykosociala bördan 

har haft påverkan genom hela sjukdomsförloppet. Samt 

skapat en social isolering.  

5. Pancreatic cancer and 

supportive care--

pancreatic exocrine 

insufficiency negatively 

impacts on quality of life. 

------- 

Gooden, HM. White, KJ 

------- 

2013 

Att förstå hur de som lever 

med diagnostiserad 

pankreascancer upplever 

pankreascancern. Detta för 

att identifiera områden där 

det psykosociala stödet är 

otillräckligt. Tydliggöra 

patienters perspektiv och 

erfarenheter.  

Kvalitativ studie, med semistrukturella intervjuer av 

totalt 35 deltagare (60 kontaktades). 12 (5 män-7 

kvinnor) patienter och 23 (3män, 20kvin) 

anhöriga/vårdgivare. 32 fall beskrevs. Telefonintervju 

eller ansikte mot ansikte, beroende på hur det bäst 

passade informanten. Genomsnittstid för intervjun var 60 

minuter. Intervjun spelades in och data sorterades med 

hjälp av NVivo9. Andra forskare togs in i analysen för att 

stärka konsekvens och äkthet. När teman identifierats tog 

tidigare exkluderat materiel in för ytterligare analys, för 

att inte missa information av värde. Data syntetiserades 

till en berättelse som tydliggör behovet av psykosocialt 

stöd.     

 Symptombördan ger en social isolering och osäkerhet.  

Deltagarna beskriver hur brist på information och 

bedömning av nutrition orsakar problem och hur de kämpar 

mot en undervikt utan att veta att det finns hjälp att få. Detta 

skapade en frustration och ilska. Deltagarna upplevde att de 

själva fick “ligga på” för att få rätt behandling och 

information, men även att de själva fick leta upp information 

om hur de skulle användas.   

 

http://web.a.ebscohost.com.bibproxy.kau.se:2048/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuULKk63nn5Kx95uXxjL6vrVCtqK5Js5a1Uq6nuE20lr9lpOrweezp33vy3%2b2G59q7SbeoskuwrbVKs5zqeezdu33snOJ6u9nrfeLjpIzf3btZzJzfhruosUu3ra5Rs5zkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&hid=4214
http://web.a.ebscohost.com.bibproxy.kau.se:2048/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuULKk63nn5Kx95uXxjL6vrVCtqK5Js5a1Uq6nuE20lr9lpOrweezp33vy3%2b2G59q7SbeoskuwrbVKs5zqeezdu33snOJ6u9nrfeLjpIzf3btZzJzfhruosUu3ra5Rs5zkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&hid=4214


 

 

6. Problems and Needs in 

Patients With Incurable 

Esophageal and 

Pancreaticobiliary Cancer: 

A Descriptive Study. 

------- 

Uitdehaag, M.J., 

Verschuur, E.M.L., 

vanEjick, C.H.J., van der 

Gaast, A., van der Rijt, 

C.C.D., de Man, R.A., 

Steyerberg, E.W., 

Kuipers, E.J., Siersema, 

P.D 

------- 

2015 

Att identifiera vilka specifika 

problem och behov som 

finns hos patienter med 

obotlig matstrupscancer eller 

pankreascancer för att kunna 

ge optimal vård.  

Kvantitativt. Informanterna valdes utifrån ett sjukhus i 

Nederländerna. Endast patienter i ett palliativt skede var 

med i urvalet. 57 (63 %) patienter av de 90 tillfrågade 

valda att delta. 24 med matstrupscancer och 33 med 

pankreascancer. Vid starten fick informanterna ange 

civilstånd, rädsla för döden, hur nöjda dom var med livet 

på det stora hela, samt deras egna övertygelser om 

botbarhet mot sjukdomen. Informanterna fick sen fylla i 

enkäten PNPC och de sjukdomsspefika enkäterna 

EORTC QLQ-OES18 och EORTC QLQ-PAN26, där 

den sistnämna är anpassat för pankreascancer. Deskriptiv 

statistik användes för att analysera svaren för de tre 

enkäterna.  

Fatigue var det största problemet i båda grupperna. Hos 

pankreascancerpatienter följdes det av rädsla för fysiskt 

lidande, rädsla för metastaser och en omöjlighet att fortsätta 

vanliga aktiviteter, samt svårigheter att hantera 

oförutsägbarheten för framtiden. 

Studien visar att patienter upplevt flera problem på alla nio 

områden i PNPC enkäten, varav fysiska, emotionella och 

LOA problem var dominerande. Patienterna uttrycker ett 

behov av stöd/hjälp för de mest framträdande problemen. 

Sjukvården kan inte hjälpa till med alla problem patienten 

upplever.  

7. Psychological distress in 

patients with pancreatic 

cancer-an understudied 

group. 

------- 

Clark, K.L., Loscalzo, M., 

Trask, P.C., Zabora, J, 

Philip, E.J 

------- 

2010 

Att kartlägga den 

känslomässiga stressen och 

orsakssammanband hos 

patienter med 

pankreascancer. Att se 

skillnader mellan kön, ålder, 

ras eller andra demografiska 

eller kliniska variabler. 

Kartläggningen ska syfta till 

att utveckla screening, 

åtgärder och utvärdering för 

att behandla ångest hos 

patienter med 

pankreascancer.  

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 304 patienter med 

pankreascancer. och 7749 patienter med annan 

cancerdiagnos. Urvalet är baserat på inskrivna patienter 

vid Johns Hopkins Oncoly Center mellan 1987 och 2002. 

Mätinstrument BSI och BSI-18 har använts. Två separata 

databaser används för datainsamling. Patienter fick fylla i 

enkäter och skicka in tillbaka.  

Patienter med pankreascancer har en högre ångestnivå och är 

mer deprimerade i jämförelse med andra cancerpatienter, 

mätt med studiens mätinstrument.  

Patienterna har svårt att hantera känslor och vill inte ta upp 

det med sin läkare, de upplever att den psykiska ohälsan inte 

är lika viktig för läkaren, som den fysiska.  

8. Symptom profiles and 

palliative care in 

advanced pancreatic 

cancer: a prospective 

study. 

Beskriva förekomsten och 

Svårhetsgrad av 

diagnosrelaterade symptom, 

livskvalitet och behov av 

palliativ vård hos patienter 

51 patienter som behandlats för avancerad 

pankreascancer. 

Första dagen presenterades studien för patienterna av en 

sjuksköterska och läkare. ESAS, EORTC QLQ-C30 och 

QLQ-PAN26 användes. Sjuksköterskan eller doktorn 

Fatigue, nedsatt aptit och försämrad känsla av välbefinnande 

var de mest problematiska symptomen enligt ESAS. 

Patienterna var i behov av ökade omvårdandsintentioner i ett 

palliativt skede, då främst i form av opiodbyte, laxativa 

medel eller dietrådgivning.  



 

 

------- 

Labori, KJ., 

Hjermstad, MJ., 

Wester, T., 

Buanes, T. & 

Loge, JH 

------- 

2006 

med avancerad 

pankreascancer. 

fanns tillgängliga för att förklara. På grund av patienterna 

välmående behöver 6 olika tillfällen för att få alla 

formulär ifyllda. studien pågick under åren 2003-2005. 

 

Behovet av omvårdnad steg i takt med att sjukdomen 

framskred.  

9. The Physical Health of 

Patients With Advanced 

Pancreatic Cancer and the 

Psychological Health of 

Their Family Caregivers 

When Newly Enrolled in 

Hospice. 

------- 

Witt Sherman, Deborah. 

McMillan, Susan C. 

------- 

2015 

Att beskriva de vanligaste 

förkommande symptomen 

och hur mycket dessa 

påverkar ångesten hos 

patienter med 

pankreascancer, när de 

nyligen blivit inlagda på 

hospice. Syftet är även att se 

hur anhöriga vårdgivare 

uppfattar socialt stöd, 

upplevd hälsa, och 

depressiva symptom hos de 

anhöriga.  

patienterna skattades med MSAS. Anhöriga vårdgivare 

med en 3-item mätskala, som mäter upplevd socialt stöd, 

SF-12 som mäter upplevd egen hälsa och fysisk 

funktionshälsa. CES-D mäter depressiva symptom hos de 

anhöriga vårdgivarna dessa skattningsskalor har sedan 

analyserats och beräknats med Social package for the 

Social Sciences. 

64 patienter med snittålder på 72,8 år. Anhörig 

vårdgivare, även de 64 st, hade snittålder på 68,4 år. 

Kvantitativ, deskriptiv studie. 

Fatigue, smärta och aptitlöshet är de symptom hos höjer 

ångesten mest hos patienterna. Patienterna upplevde att 

fatigue, aptitlöshet, muntorrhet, smärta, dåsighet och 

nedstämdhet påverkade deras liv. Patienterna upplever en 

sorg.  

 


