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ABSTRAKT 

 

Bakgrund: Ohälsosam livsstil kan öka risken för insjuknande, återinsjuknande och dödlighet 

i cancer. Det är viktigt att patienter med cancer får evidensbaserad hälsoinformation. 

Sjuksköterskor befinner sig i en nyckelposition där de har möjlighet att ge hälsoinformation 

till patienter med cancer. Få studier har fokuserat på patienternas erfarenheter av att få 

hälsoinformation. Syfte: Att belysa patienters erfarenheter av hälsoinformation i samband 

med en cancersjukdom. Metod: Litteratursökningen gjordes i fem olika databaser inom 

omvårdnad samt manuella sökningar. De artiklar som var relevanta gentemot 

litteraturöversiktens syfte kvalitetsgranskades och 14 artiklar inkluderades i 

litteraturöversikten. Analysen gjordes enligt Friberg (2012) och utmynnade i tre underteman 

och ett tema. Resultat: Resultatet visade att det fanns ett påtalat behov av hälsoinformation 

hos patienter med cancer. Den erhållna hälsoinformationen upplevdes otydlig och bristfällig 

enligt patienterna. Diskussion: Bristfällig information till patienter med cancer kan förklaras 

genom sjuksköterskans brist på tid, rutiner, riktlinjer och utbildning inom hälsofrämjande 

arbete. Slutsats: Det finns flera hinder för att sjuksköterskan ska kunna utföra 

hälsofrämjande arbete. Det hälsofrämjande arbetet bör ta en större plats i vården för att 

möta patienternas behov.   
                 
Nyckelord: cancer, hälsofrämjande arbete, hälsoinformation, hälso- och sjukvårdsbehov och 

efterfrågan, litteraturöversikt, patienter. 
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INTRODUKTION 

Det hälsofrämjande arbetet inom sjukvården bygger på ett delat ansvar mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal, sjukvårdsinrättningar och regeringar (World Health Organization 

[WHO], 1986). I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) och i 

International Council of Nurses (ICN, 2012) etiska kod betonas sjuksköterskans 

hälsofrämjande och informativa roll. Cancer är en folksjukdom som drabbar allt fler 

människor (Socialstyrelsen, 2013) och prognoser tyder på en fortsatt ökning av antalet 

cancerfall (World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research, 2007). 

Ohälsosam kost, brist på fysisk aktivitet och fetma anses vara några av riskerna till att 

insjukna, återinsjukna och dö i en cancersjukdom (World Cancer Research Fund/American 

Institute for Cancer Research, 2007).  

 

BAKGRUND 

Hälsofrämjande arbete 

Under världshälsokonferensen i Ottawa 1986 introducerades begreppet hälsofrämjande 

arbete. Denna litteraturöversikt utgår från definitionen: “Health promotion is the process of 

enabling people to increase control over, and to improve, their health” (WHO, 1986, Health 

promotion, para. 1). På individnivå kan hälsofrämjande arbete göras genom att 

tillhandahålla hälsoinformation och utbilda i hälsa (WHO, 1986). Hälsofrämjande arbete i 

vården innebär att lägga resurser på insatser som kan minska insjuknande, sjuklighet och 

dödlighet samt insatser som kan leda till ökat välbefinnande och livskvalitet (Statens 

folkhälsoinstitut, 2010). I en proposition från Sveriges regering (2007/08:110) betonade 

regeringen att det hälsofrämjande arbetet bör utvecklas i vården och att arbetet bör prägla 

hela sjukvårdskedjan. Enligt Socialstyrelsen (2012) ställer sig vårdpersonal positiv till en 

omorientering i hälso- och sjukvården mot en vård som präglas av mer hälsofrämjande 

arbete. I denna sammanställning är information om kost, fysisk aktivitet och vikt i fokus när 

hälsoinformation benämns. 

Cancer 

Cancer är ett samlingsnamn för en grupp sjukdomar som kan påverka olika delar av 

kroppen. Det som kännetecknar cancer är det snabba bildandet av onormala celler som 
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sedan kan sprida sig till andra delar av kroppen (WHO, 2015a). Minst var tredje person 

kommer någon gång under livet få en cancerdiagnos (Socialstyrelsen, 2013). År 2012 fick 14 

miljoner världen över ett cancerbesked och samma år dog drygt 8 miljoner i cancer (WHO, 

2012). Att drabbas av en cancersjukdom kan leda till känslomässigt, fysiskt och socialt 

lidande (Cancerfonden, 2015; Norton et al., 2004; Portenoy et al., 1994) där vanliga symtom 

är trötthet och smärta vilket kan leda till en sämre livskvalitet för de drabbade (Moussavi et 

al., 2007; Portenoy et al., 1994). Chansen för att överleva en cancersjukdom har ökat i positiv 

riktning sedan 1970-talet. I Sverige är cirka 70 % av de som får en cancerdiagnos fortfarande i 

livet efter fem år och 65 % lever efter tio år. Det är svårt att använda begrepp som ”frisk” 

eller ”botad” efter en cancersjukdom. Risken för återfall kvarstår i många år efter avslutad 

behandling (Socialstyrelsen, 2013). I denna litteraturöversikt används därför begreppet 

”patienter med cancer” oavsett om de är under behandling eller efter avslutad kurativ 

behandling.  

 

Livsstilsfaktorer som påverkar cancersjukdomen 

Livsstilsfaktorer i denna litteraturöversikt inkluderar vikt, fysisk aktivitet och kost. Genom 

att leva hälsosamt kan mer än en tredjedel av samtliga dödsfall i cancer förhindras (WHO, 

2015b). Studier visar att endast en liten del av cancerfallen är ärftliga, en riskfaktor för att 

utveckla en cancersjukdom är ohälsosam livsstil. Rekommendationerna för att förebygga 

cancer är att ha en hälsosam vikt, vara fysiskt aktiv i det dagliga livet och äta hälsosam kost. 

Dessa rekommendationer gäller även för personer som har eller har haft en cancerdiagnos 

(World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research, 2007). 

 

Fetma är ett växande problem världen över, år 2014 var 1,9 miljarder vuxna överviktiga. Det 

är fler som dör på grund av övervikt och fetma än på grund av svält i världen. Body mass 

index är ett mått på förhållandet mellan vikt och längd som används för att klassificera 

övervikt. WHO:s definition av övervikt är ett BMI som är lika med 25 eller mer. Ett BMI som 

är lika med 30 eller mer definierar WHO som fetma (WHO, 2015d). Övervikt och fetma ökar 

risken för att utveckla en cancersjukdom (Ghose, Kundu, Toumeh, Hornbeck & Mohamed, 

2015; Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2013). För patienter med övervikt 

och fetma ses även en sämre prognos vid cancersjukdom och är associerat med ökad 
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dödlighet i cancer (Ghose et al., 2015; Han, Stevens & Bradshaw, 2013; Jones & Demark-

Wahnefried, 2006; Parekh et al., 2012; Xing et al., 2013). Viktuppgång är vanligt efter en 

behandling av bröstcancer (Ghose et al., 2015; James et al., 2015). Orsaker till viktuppgång 

efter en cellgiftsbehandling kan vara inaktivitet, minskad ämnesomsättning, större intag av 

mat än vad kroppen gör av med, hormonella förändringar och biverkningar av läkemedel 

(Ghose et al, 2015).  

 

Liksom övervikt och fetma kan brist på fysisk aktivitet vara en riskfaktor för att utveckla 

cancer, förvärra prognosen (Lahart, Metsios, Nevill & Carmichael, 2015) och återinsjukna i 

cancer (World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research, 2007). Fysisk 

aktivitet omfattar samtliga typer av kroppsrörelser, motion, gymnastik och friluftsliv både 

på arbetstiden och på fritiden (SBU, 2007).  

 

Hälsosamt intag av föda innefattar intaget av mat i relation till det kroppen behöver (WHO, 

2015c). Hälso- och sjukvården använder sig av livsmedelsverkets rekommendationer 

angående näringsintag (Socialstyrelsen, 2011). Livsmedelsverket är en kontrollmyndighet 

som arbetar för en bra och näringsrik kost (Livsmedelsverket, 2015). Livsmedelsverket utgår 

i sin tur från Nordiska näringsrekommendationer (NNR, 2012) som rekommenderar att 

näringen i huvudsak bör komma från fiberrika vegetabiliska livsmedel med låg energitäthet. 

Denna kost består av bland annat grönsaker, frukt och fullkornsprodukter och är associerat 

med en lägre risk att drabbas av många kroniska sjukdomar och cancer. Livsmedel med hög 

energitäthet och mycket tillsatt socker och fett kan leda till försämrad hälsa, kroniska 

sjukdomar och cancer. Evidensen för att ohälsosam kost kan vara riskfaktor för 

återinsjuknande av cancer är inte helt övertygande, även om flertalet studier pekar på 

associationer (Tramm, McCarthy & Yates, 2011; Parekh, Chandran & Bandera, 2012; World 

Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research, 2007). 

 

Sjuksköterskans ansvar  

Sjuksköterskans arbete styrs av flera lagar däribland hälso- och sjukvårdslagen 

(Socialstyrelsen, 2005). Ett övergripande mål i hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) 

2 § är att skapa en “god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen”. Enligt ICN 
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(2012) är sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden att främja hälsa, förebygga 

ohälsa, återställa hälsa och lindra lidande. Socialstyrelsen (2005) menar att hälsoinformation 

ska ges med hänsyn till tidpunkt, form och innehåll. Sjuksköterskan ska även 

uppmärksamma patienter som inte uttrycker något informationsbehov. 

                 

Teoretisk referensram  

Aaron Antonovsky var professor i medicinsk sociologi. År 1979 publicerades Health, Stress 

and Coping där han förespråkade det salutogena perspektivet som innebär att se till hur hälsa 

uppstår och upprätthålls. Han betonade vikten av att fokusera på det som leder till hälsa 

trots sjukdom. Antonovsky menar att ett salutogent synsätt i vården kan bidra med viktiga 

redskap för förståelse av individens historia, vilket är en förutsättning för att kunna hjälpa 

individen att upprätthålla och återfå hälsa. Den traditionella medicinska synen, patogent 

synsätt, kännetecknas av att ha fokus på sjukdomar och riskfaktorer. Antonvsky menar att 

vården präglas av ett patogent synsätt där specialister blir experter inom en sjukdom. Att 

enbart se till sjukdomen leder till att människans sjukdomsupplevelse inte uppmärksammas 

och förståelsen för etiologin bakom hälsotillståndet faller bort. Båda synsätten är nödvändiga 

och genom att kombinera dessa synsätt fås en helhetsbild av människan (Antonovsky, 2000, 

s. 9, 12, 15, 23-27, 34-35). 

 

PROBLEMFORMULERING 

I dag är det många som överlever en cancersjukdom och legitimerade sjuksköterskor 

befinner sig i en position där de har möjlighet att främja hälsa och förebygga ohälsa genom 

att ge patienter med cancer hälsoinformation. Forskning visar att vikt, fysisk aktivitet och 

kost kan ha betydelse för insjuknande, återinsjuknande och dödlighet i cancer. 

Hälsoinformation till patienter med cancer bidrar till kunskap om en hälsosam livsstil. Få 

studier har fokuserat på patienternas erfarenheter av hälsoinformation i samband med 

cancersjukdomen. En sammanställning av patienternas erfarenheter är av betydelse för att 

utveckla sjuksköterskans hälsofrämjande arbete till patienter med cancer.  
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SYFTE 

Att belysa patienters erfarenheter av hälsoinformation i samband med en cancersjukdom. 

 

METOD 

Design 

Detta arbete utformades som en litteraturöversikt med vetenskapliga artiklar. Enligt Friberg 

(2012a, s.133) görs en litteraturöversikt för att skapa en överblick inom ett område eller 

problem relaterat till omvårdnad. Litteraturöversikten skapas genom att ta reda på befintlig 

forskning för att se vad som har studerats inom det valda området.  

 

Inklusions-/exklusionskriterier 

För att beskriva erfarenheter av hälsoinformation hos patienter med cancer och personer 

friskförklarade från cancer inkluderades vetenskapliga originalartiklar med vuxna (> 18 år) 

deltagare som har eller har haft en cancersjukdom. En inklusionskriterie var att artiklarna 

var skrivna på engelska, svenska eller norska. Vetenskapliga artiklar som exkluderades var 

studier med patienter under palliativ vård samt patienter som led av undernäring eller 

ätsvårigheter.  

 

Litteratursökning 

Arbetet med att hitta relevant information till litteraturöversikten skedde i enlighet med 

Östlundh (2012, s. 58-59) genom en inledande sökning och sedan den egentliga sökningen. I 

den inledande sökningen skapades en överblick över det valda området. Den egentliga 

sökningen efter artiklar till litteraturöversikten gjordes systematiskt genom ett planerat 

tillvägagångssätt och noggrann dokumentation. Sökningarna gjordes i fem olika databaser 

inom omvårdnad: PubMed, CINAHL, PsycINFO, SweMed+ och AMED. Syftets nyckelord 

(se tabell 1), det vill säga informationsbärande uttryck, användes i olika kombinationer vid 

sökningar efter relevanta artiklar. Även andra sökord relaterade till syftet användes för att 

hitta artiklar inom det aktuella området. Vid sökningar med ett oöverkomligt antal träffar 

specificerades sökorden och kombinationerna ytterligare för att exkludera artiklar som inte 
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svarade mot syftet.  Fritextsökningar gjordes i olika kombinationer i samtliga fem databaser 

(se tabell 1). I PubMed och CINAHL användes fritextsökning i kombination med Medical 

Subject Headings (MeSH-termer) respektive Headings (se tabell 1). Trunkeringar användes 

vid några tillfällen. För att komplettera sökningarna i databaserna gjordes även manuella 

sökningar. Detta gjordes genom att studera valda artiklars referenslistor och därefter granska 

relevanta artiklar utifrån litteraturöversiktens syfte. En artikel inkluderades efter manuell 

sökning. Samtliga sökningar finns presenterade i bilaga 1. 

 

Tabell 1. Översikt av sökord 

Nyckelord  

 

Mesh (PubMed)  Headings (CINAHL) Fritext (AMED, CINAHL, 

PsycINFO, PubMed, 

SweMed+) 

Cancerpatienter Neoplasms 

Patients 

Cancerpatients 

Cancersurvivors 

Neoplasms 

 

Cancerpatients 

Cancersurvivors 

Erfarenhet Patient preference 

 

Patient attitudes 

 

Experience 

Hälsoinformation  Diet 

Exercise 

Health services needs and 

demand 

Healthpromotion 

Life style 

Neoplasms/rehabilitation 

Self-care 

 

 

Diet 

Health promotion 

Physical activity 

 

Diet 

Dieting information 

Exercise 

Health promotion 

Lifestyle 

Nutrition 

Physical activity 

Self-management 

Training 

Weight 

Information Patient education Health information 

Information needs 

 

Cancer patients knowledge 

Health 

Health information needs 

Information 

Information needs 

Informational role 

Nurse 

Nutritional knowledge 
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Urval, relevansbedömning och granskning 

Utifrån sökträffarna bedömdes artiklarna i fyra steg och artiklar som inte motsvarade 

litteraturöversiktens syfte valdes bort. Ett första urval av artiklar gjordes genom att studera 

artiklarnas titel och de som bedömdes relevanta gentemot litteraturöversiktens syfte gick 

vidare i urvalsprocessen. I steg två lästes abstraktet igenom och de som stämde överens med 

litteraturöversiktens syfte gick vidare i urvalsprocessen. I det tredje steget lästes hela 

innehållet igenom för att avgöra om innehållet motsvarade litteraturöversiktens syfte. 

Minnesanteckningar gjordes till de artiklar som bedömdes relevanta och de artiklar som inte 

svarade till litteraturöversiktens syfte valdes bort. I det fjärde steget kvalitetsgranskades 

utvalda artiklar. För att bedöma den vetenskapliga kvaliteten användes en bedömningsmall 

för artiklar med kvantitativ metod (se bilaga 2) samt en bedömningsmall för artiklar med 

kvalitativ metod (se bilaga 3) av Carlsson och Eiman (2003). Studier med mixad design 

kvalitetsgranskades med båda bedömningsmallarna. Bedömningsmallarna modifierades för 

att passa översiktens syfte genom att ändra kolumnen med “patienter med 

lungcancerdiagnos” till “patienter som har eller har haft en cancerdiagnos”. 

Bedömningsmallarna använder sig av ett poängsättningssystem där den totala poängen 

omvandlas till procent. Grad I motsvarar hög kvalitet (80 %), grad II en medelhög kvalitet 

(70 %) och grad III en låg kvalitet (60 %). Vid användning av båda mallarna adderades den 

totala poängen från båda bedömningarna och därefter dividerades den totala summan med 

två. Artiklar som valdes ut till resultatet skulle uppnå en kvalitet på grad I-II. En artikel 

valdes bort på grund av låg kvalitet. En översikt av de utvalda artiklarna återfinns i bilaga 4.  

 

Analys 

I enlighet med Friberg (2012a, s. 140-142) skedde analysen i tre steg: i det första steget skapas 

en helhetsbild för att sedan söka efter likheter och skillnader mellan studierna och slutligen 

göra en sammanställning av det utvalda materialet. Först lästes de utvalda artiklarnas 

innehåll och sammanhang igenom ett flertal gånger för att få en känsla för helheten. I nästa 

steg sorterades de valda artiklarna efter likheter och skillnader. I det tredje steget 

identifierades och sorterades artiklarnas resultat som motsvarade översiktens syfte ut i 

meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna översattes och sorterades efter 

innehåll vilket utmynnade i tre underteman som tillsammans skapade det överskådliga 



8 

 

temat “hälsoinformation till patienter med cancer” (se tabell 2). Under hela arbetets gång 

granskades materialets överensstämmelse gentemot litteraturöversiktens syfte.  

 

Tabell. 2 Exempel på analysprocess 

Meningsbärande enhet Översatt meningsbärande enhet Undertema   Tema 

Large proportions of respondents 

reported a desire or need for information 

and guidance about diet and nutrition 

(79, 6%) (Zebrack, 2009). 

Stora delar av de tillfrågade rapporterade 

en önskan eller ett behov av information 

och vägledning kring kost och nutrition 

(79,6 % ) 

Behov av 

information 

 

 

H
älso

in
fo

rm
atio

n
 till p

atien
ter m

ed
 ca

n
cer 

 

Both patients and practitioners reported 

that the information provided focused on 

prevention of weight loss (James-Martin 

et al., 2014). 

Både patienter och personal rapporterade 

att informationen som gavs fokuserade 

på att undvika viktnedgång.  

Uppfattning 

om erhållen 

information 

More than half of survivors expressed a 

desire for more information about health 

promotion (64, 5 %) (Kent et al, 2012).  

64,5 % önskade mer hälsoinformation. Brister i 

informationen 

 

 

Etiska överväganden 

I arbetet med denna litteraturöversikt har etiska överväganden gjorts. Författarna strävade 

efter ett objektivt förhållningssätt under hela processen där målet var att inte förvanska 

något material. Samtliga artiklar som valdes ut till litteraturöversikten redovisades oavsett 

om studiernas resultat var i linje med författarnas åsikter eller inte. En korrekt översättning 

eftersträvades av artiklarna. Enligt Forsberg och Wengström (2008 s.77) är det viktigt att 

artiklarna som väljs ut har tillstånd från etisk kommitté eller att noggranna etiska 

övervägande har gjorts. De artiklar som inkluderades i litteraturöversikten uppfyllde 

Forsberg och Wengströms etiska kriterier. 
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RESULTAT                     

I denna litteraturöversikt ingår fjorton vetenskapliga artiklar varav sju kvantitativa, fem 

kvalitativa och två studier med mixad design. Deltagarna i studierna var patienter under 

eller efter behandling mot cancer. I resultatet presenteras samtliga deltagare som patienter 

med cancer. Litteraturöversikten speglar patienternas erfarenheter av hälsoinformation. I 

resultatet presenteras erfarenheter utifrån behov av information, erhållen information och 

brister i information. 

 
Figur 1. Överblick över tema och underteman 

 

Hälsoinformation till patienter med cancer 

 

Behov av information 
I undertemat behov av information beskrivs patienternas påtalade behov av hälsoinformation. 

Studier visade att majoriteten av patienterna med cancer uttryckte ett behov av att få 

hälsoinformation under hela sjukdomsförloppet (James-Martin, Koczwara, Smith & Miller, 

2014; Royak-Schaler et al., 2008; Roberts, Lepore & Urken, 2008; Qui et al., 2013 ). Av 879 

patienter med olika cancerdiagnoser påtalade 80 % ett behov av vägledning kring kost och 

nutrition under och efter behandling mot cancer (Zebrack, 2009). I en studie genomförd på 

patienter med bröstcancer påtalades ett behov av riktlinjer för att kunna bedriva egenvård 

efter behandling mot cancer (Royak-Schaler et al., 2008).  

 

Hälsoinformation till patienter med cancer

Behov av information
Uppfattning om erhållen 

information
Brister i informationen
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Flera studier fann associationer mellan behov av hälsoinformation och demografiska faktorer 

(Beckjord et al., 2008; Choi, Park & Park, 2011; Kent et al., 2012; Zebrack, 2009). I två 

amerikanska studier som gjorts på patienter med olika cancerdiagnoser har ett större behov 

av att få information noterats hos afroamerikaner och personer med asiatiskt ursprung 

jämfört med personer med europeiskt ursprung (Beckjord et al., 2008; Kent et al., 2012; 

Zebrack, 2009). Ålder hade också betydelse för informationsbehovet, där yngre patienter 

hade ett större informationsbehov än äldre (Beckjord et al., 2008; Kent et al., 2012). Patienter 

som var under 50 år vid diagnostillfället hade ett större informationsbehov jämfört med de 

som var 80 år eller äldre vid diagnostillfället (Kent et al., 2012). En studie visade att vara 

högskoleutbildad var associerat med ett större behov av hälsoinformation (Choi et al., 2011) 

medan Zebracks (2009) resultat visade att patienter utan högskoleutbildning hade ett större 

behov. Beckjord et al. (2008) har inte funnit någon korrelation mellan utbildningsnivå och 

behovet av denna typ av information. Patienter som saknade eller endast hade offentligt 

sponsrad försäkring hade ett större behov av hälsoinformation än patienter med privat 

försäkring (Beckjord, 2008). Även patienter med ett lägre socialt stöd samt sämre ekonomi 

hade ett större behov av hälsoinformation (Kent et al., 2012). En studie fann att de som var 

ensamstående hade ett större behov av hälsoinformation (Zebrack, 2009) medan Beckjord et 

al. (2008) inte har funnit någon skillnad i behovet av information mellan de som levde i en 

relation respektive de som var ensamstående. Fem studier har undersökt om det fanns 

någon skillnad i informationsbehov hos kvinnor respektive män, där fyra av fem studier inte 

har funnit någon skillnad i behovet (Beckjord et al, 2008; Kent et al., 2012; Qui et al., 2013; 

Zebrack, 2009).  I en studie har kvinnor uttryckt ett större behov av hälsoinformation än män 

(Choi et al., 2011).  

 

Sambandet mellan sjukdomsrelaterade faktorer och informationsbehovet har studerats. 

Vilken typ av cancer som patienterna drabbats av påverkade behovet av hälsoinformation 

(Beckjord et al., 2008; Kent et al., 2012), till exempel uttryckte patienter med colorectal cancer 

ett mindre behov av att få hälsoinformation jämfört med patienter som drabbats av 

gynekologisk-, prostata- eller bröstcancer (Kent et al., 2012). I en studie av Beckjord et al. 

(2008) har patienter som drabbats av leukemi eller colorectal cancer uttryckt ett större behov 

av hälsoinformation jämfört med patienter som drabbats av urinvägscancer eller Non 
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Hodgkins lymfom. En studie fann att kortare tid sedan diagnosen var associerat med ett 

större behov av hälsoinformation (Choi et al., 2011) medan Beckjord et al. (2008) inte fann 

någon association mellan tid sedan diagnos och behov av information. Ett större behov av 

hälsoinformation har även noterats hos patienter som upplevde psykisk ohälsa och hos de 

som hade andra samtidiga sjukdomar (Beckjord et al., 2008).  

 

Det fanns ett behov av att både få muntlig och skriftlig information från sjukvårdspersonal 

(Dyer, Fearon, Buckner & Richardsson, 2004; James Martin et al., 2014).  Broschyrer var 

viktigt för att ha gott om tid att läsa och bearbeta informationen (Anderson, Steele & Coyle, 

2013). Grupputbildningar nämndes också som ett önskvärt sätt att få muntlig information 

ifrån. Ett fåtal patienter föredrog att endast få information genom samtal med vårdpersonal 

(James-Martin et al., 2014), “I don´t see formats, like bits of paper and all that it´s not quite 

the same as talking to someone” (James-Martin et al., 2014, s. 343).  

 

Uppfattning om erhållen information 
I undertemat uppfattning om erhållen information beskrivs hur patienter med cancer uppfattar 

den hälsoinformation som de erhöll under och efter sjukdomen. Flera studier visade att 

patienter erhöll hälsoinformation under sin cancersjukdom (Beckjord et al., 2008; James- 

Martin, 2014; Kent et al., 2012; Roberts et al., 2008; Royak-Schaler et al., 2008; Zebrack, 2009). I 

två studier framkom att patienter med bröstcancer upplevde att den erhållna informationen 

var otydlig gällande livsstilsförändringar (Roberts et al., 2008; Royak-Schaler et al., 2008). Av 

de patienter som fick hälsoinformation i samband med behandling mot cancer, tvivlade 

några över att livsstilsförändringar kan minska risken för återinsjuknande i bröstcancer 

(Royak-Schaler et al., 2008). Enligt patienter med cancer var det av betydelse att få 

information vid rätt tillfälle (James-Martin et al., 2014) samt att informationen erhölls från 

olika källor (Anderson et al., 2013; James-Martin et al., 2012; Royak-Schaler et al., 2008).   

 

En studie med 2661 patienter med olika cancerdiagnoser visade att 66 % av patienterna 

upplevde att den kostinformation de erhöll ledde till ökad livskvalitet (Choi et al., 2011). 

Enligt Anderson et al. (2013) var det många patienter med cancer som beskrev att den 

kostinformation som gavs varierade i innehåll och att det ofta var motstridiga budskap. 
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Vissa patienter med cancer upplevde svårigheter att tolka kostråden vilket resulterade i att 

viktuppgång var vanligt efter behandling. I samma studie påtalade patienter att de 

rekommendationer de fått efter behandling var att äta fet skräpmat, vilket skapade förvirring 

och ångest hos patienterna (Anderson et al., 2013). 

 

I mean prior to surgery it´s low sugar, no salt, fat free, all the rest of it, and suddenly after surgery it 

was no, no, you must eat to get your strenght back again and build up your weight again, you must 

reverse all that and drink full fat milk and take plenty of salt, [...] I found that quite difficult. (Anderson 

et al., 2013, s. 38) 

   

Andra studier visade att patienter med cancer erhöll information om hälsosam vikt (Brunet, 

Taran, Burke & Sabiston, 2013; Droog, Armstrong & MacCurtain, 2014; James-Martin et al., 

2014; Tan, Mello & Hornik, 2012). Den erhållna hälsoinformationen kunde bidra till ökad 

motivation att utföra livsstilsförändringar (Beckjord et al., 2008; Brunet et al., 2013; Droog et 

al., 2014; Tan et al., 2012) och även bidra till ökad livskvalitet hos patienter med cancer (Choi 

et al., 2011). En studie visade att patienterna ansåg att den information som gavs angående 

vikt fokuserade på att undvika viktnedgång. En patient med bröstcancer uttryckte sig så här 

“She (the dietitian) said as long as you aren´t losing weight we don´t mind if you eat donuts 

or whatever” (James-Martin et al., 2014, s. 342).   

 

Patienter med cancer upplevde att tillfället när informationen erhölls var av betydelse för att 

kunna bearbeta informationen på bästa sätt. Patienter med cancer ansåg att det var 

överväldigande att få information om livsstilsförändringar i samband med diagnosen. Fyra 

av sju patienter uttryckte att de var i chock vid diagnostillfället och kunde inte tillgodogöra 

sig informationen (James-Martin et al., 2014). 

 

When I got the diet information I was still in a bit of shock and then I was thinking `why should I 

worry about it?´ `Couse I possibly haven’t got long to live´ and stuff like that and so I just ignored it. 

(James-Martin et al., 2014, s. 344) 

 

Fyra av sju patienter uppgav att det mest passande tillfället för information om kost, träning 

och vikt var i ett tidigt skede av behandlingen. Då hade den första chocken lagt sig och 



13 

 

intresset för att fullfölja livsstilsförändringar hade ökat. Information som gavs i ett tidigt 

skede av sjukdomsförloppet glömdes lätt bort, det var därför viktigt att den upprepades 

flera gånger under och efter behandlingen (James-Martin et al., 2014).   

 

Studier visade att patienter med cancer erhöll hälsoinformation från hälso- och 

sjukvårdspersonal, broschyrer, böcker, stödgrupper, internet och individer med personliga 

erfarenheter av en cancersjukdom (Anderson et al., 2013; James-Martin et al., 2014; Royak-

Schaler et al., 2008).  Patienterna uppfattade att sjuksköterskorna hade mer tid än läkare att 

ge hälsoinformation och sjuksköterskorna ansågs även kunna individanpassa informationen. 

Av denna anledning ansåg de flesta patienter att sjuksköterskorna var den föredragna 

informationskällan (James-Martin et al., 2014). Däremot upplevde patienterna att de var 

tvungna att vara påstridiga för att få den önskade informationen från personalen (Royak-

Schaler et al., 2008). Äldre patienter över 55 år uppgav att broschyrer var deras huvudkälla 

till information medan yngre patienter under 55 år uppgav att information från vårdpersonal 

var vanligast följt av information från böcker och internet (Royak-Schaler et al., 2008). 

Patienter med cancer som hade ingått i en stödgrupp ansåg att det var stödjande och 

informativt samtidigt som det dämpade oro och verkade lugnande (Anderson et al., 2013). 

Flertalet patienter rapporterade att den bästa informationen, både under och efter 

behandling, kom från individer med personliga erfarenheter av en cancersjukdom 

(Anderson et al., 2013; Royak-Schaler et al., 2008), “Yes, the computer can give four to five 

options that you can choose from… but it is totally different from actually getting that 

tangible response from someone else who`s actually been through it” (Royak-Schaler et al., 

2008, s. 841).  

 

Brister i informationen 
I undertemat brister i informationen beskrivs vilken information patienter med cancer 

saknade. Både kvalitativa och kvantitativa studier visade att patienter med cancer inte hade 

fått tillräckligt med hälsoinformation från vårdpersonal (Beckjord et al., 2008; Droog et al., 

2014; Dyer., 2004; James- Martin, 2014; Kent et al., 2012; Roberts., 2008; Royak-Schaler et al., 

2008; Zebrack, 2009). I två studier med över 1000 patienter i vardera studien uttryckte cirka 

70  % av patienterna att de hade fått för lite hälsoinformation (Beckjord et al., 2008; Kent et 

al., 2012). Många patienter med cancer saknade vård i form av ett helhetsperspektiv som 
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inkluderar hälsofrämjande råd kring kost, träning och livskvalitet både på lång och kort sikt 

(Anderson et al., 2013). En studie visade att majoriteten av patienterna med cancer, det vill 

säga 76 % av 374 patienter inte hade fått någon hälsoinformation (Qui et al., 2013). Oro kring 

återinsjuknande var vanligt förekommande hos patienter med cancer och patienterna 

upplevde att det saknades hälsoinformation som hade kunnat minska deras oro (Roberts., 

2008; Royak-Schaler et al., 2008). I en studie uppfattade samtliga patienter att de inte fick 

information från läkarna på grund av läkarnas tidsbrist (James-Martin et al., 2014).  

 

Många patienter med cancer upplevde att det saknades specifika rekommendationer om kost 

(James-Martin et al., 2014; Royak-Schaler et al., 2008) och fysisk aktivitet i samband med 

cancersjukdomen (Beckjord et al., 2008; Brunet et al., 2013; James-Martin et al., 2014; Royak-

Schaler et al., 2008; Zebrack, 2009). Av 879 patienter med varierade cancerdiagnoser önskade 

79 % mer information om fysisk aktivitet (Zebrack, 2009). En patient med cancer föreslog att 

rutinmässiga frågor gällande kost och träning skulle involveras i konsultationen med 

läkaren. Tre patienter ansåg att bristen på kostråd hade gått att undvika genom att få träffa 

en dietist (James-Martin et al., 2014), “I would like a dietitian to tell me ´this (food) would be 

good for you´ and it will be better if you ate more of that´ and sort of thing” (James-Martin et 

al., 2014, s. 343). Patienter med bröstcancer saknade information om vikt för att kunna 

förutse, minimera eller förhindra viktuppgång (Cappiello, Cunningham, Knobf & Erdos, 

2007; James- Martin, 2014). Många kvinnor uttryckte att det var lättare att gå upp i vikt än 

ner i vikt efter en behandling mot cancer. Av de kvinnor som hade gått upp i vikt påtalade 

många att de inte var förberedda på den möjliga viktuppgången vilket ledde till sämre 

livskvalitet (Cappiello et al., 2007). Kvinnor menade att de undvek fysiska aktiviteter 

eftersom de inte hade tillräckligt med kunskap om detta (Brunet et al., 2013). 

 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

De utvalda resultatartiklarna hade olika design vilket gör att resultatet speglar studier med 

både kvantitativ, kvalitativ och mixad design. Inklusionskriterier i litteraturöversikten var 
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studier genomförda på vuxna (>18 år) patienter med cancer under eller efter 

sjukdomsförloppet. Anledningen till att artiklar med barn valdes bort var att denna 

litteraturöversikt tar ansats från evidens i bakgrunden som inte har inkluderat barn (<18 år) i 

studierna. 

 

För att hitta relevanta artiklar gjordes sökningar i flera databaser och uppfattningen var att 

utbudet av relevant forskning var begränsat. För att inte gå miste om relevanta artiklar som 

motsvarade litteraturöversiktens syfte gjordes sökningar i flera databaser inom omvårdnad. 

Flest sökningar gjordes i PubMed och CINAHL eftersom dessa är de största databaserna 

inom omvårdnad. MeSH-termer respektive Headings användes för att täcka ett brett 

sökområde, vilket Östlundh (2012, s. 66) anser är ett bra sätt för att hitta artiklar som 

använder olika terminologi för samma begrepp. Trunkeringar användes vid några sökningar 

för att inkludera sökordens olika ändelser vilket är i linje med Östlundh (2012, s.65). 

Sökorden användes i flera olika kombinationer för att säkerställa att relevanta artiklar inte 

missats. Då resultatmängden blev oöverkomlig eller att sökningen inte gav några relevanta 

träffar ändrades sökorden eller kombinationerna och i vissa fall användes avgränsningar. 

Detta är i linje med Östlundh (2012, s. 74, 77) som menar att vid oöverkomligt många träffar 

bör i första hand sökorden ändras och avgränsningar kan vara till hjälp för att sortera bort 

artiklar som inte är relevanta gentemot syftet. En svaghet var att relevanta artiklar kan ha 

missats då sökningarna med oöverkomligt många träffar inte granskats. Däremot 

eftersträvades att inte gå miste om relevanta artiklar genom att göra ett gediget arbete med 

sökningar i olika databaser. De vetenskapliga artiklar som hittades var framförallt 

publicerade inom de tio senaste åren och av denna anledning valdes att inte begränsa 

sökningarna till årtal eftersom utbudet på forskningen ansågs vara begränsad. Avgränsning i 

deltagarnas ålder (>18 år) användes vid flera sökningar, däremot försvann en relevant artikel 

när denna avgränsning användes i CINAHL. Av denna anledning gjordes sökningarna både 

med och utan avgränsningar.   

 

Under litteratursökningens gång sågs flertalet relevanta artiklar återkomma vid sökningar 

med olika sökkombinationer och i olika databaser. Relevanta artiklar återkom även i 

referenslistor hos utvalda artiklar. Detta tyder på att datamättnad var uppnådd vilket 
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innebär att informationssökningen nått en punkt där ingen ny information erhålls (Polit & 

Beck, 2008, s.357). Sökningarna fortskred tills datamättnad ansågs vara uppnådd vilket kan 

ses som en styrka. Samtliga utvalda resultatartiklar höll hög kvalitet vilket eftersträvades för 

att få en sanningsenlig slutprodukt. Enligt Friberg (2012b, s. 44) bör kvalitetskrav ställas på 

de texter som väljs för analysen och det är även viktigt att se resultatet hos de enskilda 

studierna i ett sammanhang genom att titta på hur resultatet har uppkommit.  

 

Arbetets trovärdighet kan bland annat bestämmas av begreppen bekräftelsebarhet och 

överförbarhet (Polit & Beck, 2008, s. 539). Båda författarna har studerat och kvalitetsgranskat 

samtliga utvalda artiklar individuellt vilket minimerar subjektivitet. Detta kan ses som en 

styrka i litteraturstudien då det enligt Polit & Beck (2008, s. 539) ökar bekräftelsebarheten. En 

styrka under analysprocessen var att båda författarna hade en dialog med varandra för att 

minimera subjektiva tolkningar. Detta var ett sätt att minimera bias och feltolkningar samt 

öka bekräftelsebarheten av studien (Polit & Beck, 2008, s. 196-197). Delar av analysprocessen 

har redovisats genom att presentera exempel på meningsbärande enheter i en tabell där 

läsaren kan få en uppfattning över datamaterialet, vilket var en styrka då detta ökar 

bekräftelsebarheten ytterligare (Polit & Beck, 2008, s. 539). Citat presenterades för att 

underlätta tolkningen av resultatet vilket ökar överförbarheten enligt Polit & Beck (2008, s. 

539). Samtliga utvalda artiklar var skrivna på engelska, vilket kan ha medfört eventuella 

tolkningsfel vid översättningen från engelska till svenska. Termer som “diet” kan innebära 

både kost eller diet för viktminskning. Eventuella tolkningsfel kan ses som en svaghet då det 

minskar bekräftelsebarheten i litteraturöversikten. En svaghet var att inga svenska artiklar 

identifierades. Detta minskar överförbarheten till svensk hälso- och sjukvård. En styrka i 

litteraturöversikten var att samtliga artiklar som valdes ut till resultatet hade ett etiskt 

godkännande. Enligt Polit och Beck (2008, s. 167) är det viktigt att ta hänsyn till de mänskliga 

rättigheterna vid studier på människor. 

 

Resultatdiskussion 

Litteraturöversikten visade att patienter med cancer hade ett behov av hälsoinformation som 

inkluderade rekommendationer om kost, fysisk aktivitet och hälsosam vikt. Detta talar för 

att sjuksköterskan har en viktig roll i att uppmärksamma och tillgodose patienternas 
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informationsbehov. Om vården präglas av ett patogent synsätt kan det vara svårt för 

sjuksköterskan att uppmärksamma patienternas behov av hälsoinformation. Suominen, 

Leino-Kilpi och Laippala (1995) visar att sjuksköterskor underskattar patienternas behov av 

bland annat hälsoinformation. Socialstyrelsen (2015a) menar att sjuksköterskans 

förhållningssätt gentemot patienten påverkar hur patientens behov tolkas. Detta visar att det 

är viktigt att sjuksköterskan är medveten om den egna rollens betydelse i tolkningen av 

patientens behov. Enligt Antonovsky (2000, s. 14, 25, 34) kan det salutogena synsättet vara ett 

viktigt verktyg för att sjuksköterskan ska få en helhetsförståelse av patienternas upplevelse 

och därmed ökad möjlighet att tillgodose patienternas behov av information. I stället för att 

fokusera på vad som orsakade sjukdomstillståndet fokuserar det salutogena synsättet på 

friskfaktorer som bidrar till att upprätthålla hälsa. 

 

Resultatet tyder på att informationsbehovet inte skiljer sig mellan män och kvinnor. Däremot 

är det vanligare att hälsoinformation ges till män (Brobeck, Bergh, Odencrants & Hildingh, 

2015).  Detta skulle kunna förklara varför en studie i litteraturöversikten fann att kvinnor 

uttryckte ett större informationsbehov än män. Vidare talar detta för att män och kvinnor 

inte behandlas jämlikt, vilket kan bero på rådande normer och värderingar i vården. Enligt 

Robertson (2013) får kvinnor mindre resurser och vård än män på grund av existerande 

normer inom hälso- och sjukvården. Detta tyder på att sjuksköterskan bör uppmärksamma 

patientens individuella behov istället för att bemöta patienten utifrån dess kön. För att inte 

styras av rådande normer behöver sjuksköterskan ständigt ifrågasätta sina egna handlingar. 

Enligt Robertson (2013) är handlingar ofta omedvetna och genom att reflektera över vad vi 

gör och hur vi möter människor kan självinsikten ökas.  

 

Resultatet visade att patientens ålder kan ha betydelse för informationsbehovet där yngre 

patienter ofta hade ett större informationsbehov än äldre. Det är rimligt att anta att yngre är 

mer mottagliga för att göra livsstilsförändringar vilket gör att yngre patienter med cancer vill 

ha mer hälsoinformation. Yngre patienter med cancer får mer information efter behandling 

jämfört med äldre (Molisani, Dumenci & Matsuyama, 2014) och sjuksköterskan diskuterade 

livsstilsförändringar med yngre i större utsträckning (Brobeck et al., 2015). Detta tyder på att 
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sjuksköterskan individanpassar informationen efter patienternas behov vilket är av 

betydelse för att upprätthålla en god vård.  

 

Resultatet visade att patienternas ursprung kan ha betydelse för informationsbehovet. Detta 

indikerar att oberoende av ursprung eller religion bör sjuksköterskan ha ett öppet sinne och 

bemöta varje patient individuellt för att kunna möta patienten där den befinner sig. Statens 

offentliga utredningar (SOU, 2009) styrker att vården ska individanpassas oberoende av ras 

eller religion och poängterar att sjuksköterskan har en viktig roll i arbetet med att 

individualisera informationen.  

 

Resultatet visade att patienterna var mest mottagliga för hälsoinformation i ett tidigt skede i 

behandlingen. Vid diagnostillfället var patienterna inte mottagliga för informationen. 

Däremot visade en studie att informationsbehovet var större ju kortare tid sedan 

diagnostillfället. Resultatet indikerar på att behovet av hälsoinformation växer fram efter 

diagnostillfället och avtar successivt efter behandling. Ett av sjuksköterskans 

kompetensområde är att informera patienter med hänsyn till tidpunkt (Socialstyrelsen, 2005). 

Enligt Jones och Demark-Wahnefried (2006) sågs intresset för livsstilsförändringar hos 

patienter med cancer minska ju längre tid som gått sedan diagnosen. Detta talar för att 

sjuksköterskan bör ta hänsyn till att informationen ges vid ett tillfälle då patienten är 

mottaglig för information. Detta kan vara av betydelse för patientens möjligheter att bearbeta 

informationen.   

 

Resultatet visade att den erhållna hälsoinformationen ökade livskvaliteten samt 

motivationen att utföra livsstilsförändringar. Resultatet bekräftas av andra studier som visar 

att hälsoinformation ökar motivationen till livsstilsförändringar (Lingfors, Lindström, 

Persson, Bengtsson & Lissner, 2003). Patienter med tillfredsställda informationsbehov hade 

bättre livskvalitet samt mindre ångest och depression än de som hade otillfredsställda 

informationsbehov (Husson, Mols & van de Poll-Franse, 2011). Detta visar på vikten att ge 

hälsoinformation till patienter med cancer. Hälsoinformation kan ge många hälsofördelar 

hos patienter däribland kunskap om livsstilens betydelse, motivation till att utföra 

livsstilsförändringar och förbättrad livskvalitet. En cancerdiagnos skulle kunna innebära att 
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individen blir motiverad att ändra levnadsvanor för att upprätthålla hälsa. Då 

sjuksköterskan befinner sig i en nyckelposition för att informera om livsstilsförändringar har 

sjuksköterskan möjligheter att främja patienternas hälsa. Enligt Kostopoulou och 

Kastsouyanni (2006) är individer som fått en cancerdiagnos mer motiverade att ändra livsstil 

för att uppnå hälsa och välmående. Jones och Demark-Wahnefried (2006) fann att det 

förändrade livsstilsmönstret är mer varaktigt hos patienter med cancer än hos den övriga 

befolkningen  

 

Patienterna upplevde att den erhållna hälsoinformationen var otydlig och svårtolkad. 

Flertalet patienter påtalade att de hade fått för lite hälsoinformation eller ingen information 

alls, vilket indikerar att det traditionella patogena synsättet dominerar i vården, men att det 

finns ett behov av ett mer salutogent synsätt. Resultatet talar för att vårdpersonalens arbete 

med att informera patienterna var bristfällig. Den bristande hälsoinformationen kan bero på 

att hälsofrämjande arbete inte är etablerat i hela vårdkedjan. Informationsbrist till 

patienterna kan även bero på en hög belastning på hälso- och sjukvården som då prioriterar 

medicinsk behandling framför hälsofrämjande arbete. Det är rimligt att anta att 

organisationen har ett ansvar att tillhandahålla resurser så att sjuksköterskans arbete kan 

utföras patientsäkert. Enligt Socialstyrelsen (2015a) kan otillräcklig information utgöra en 

patientsäkerhetsrisk. Sjuksköterskor anser att det saknas riktlinjer, tydliga rutiner och 

utbildning för att utföra hälsofrämjande arbete (Socialstyrelsen, 2015b; Svensk 

sjuksköterskeförening u.å.; Williams, Beeken, Fisher & Wardle, 2015). Tidsbrist anses också 

vara en av de största orsakerna till varför sjuksköterskor inte arbetar med att förändra 

levnadsvanor. Sjuksköterskors och chefer hade olika uppfattningar gällande det 

hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen. Cheferna ansåg att det fanns ett hälsofrämjande 

arbete på arbetsplatsen, något som personalen inte höll med om (Socialstyrelsen, 2015b). 

Antonovsky (2000, s. 24, 35) menar att det är betydligt mer effektivt att fokusera på de 

resurser som håller människor friska och förhindrar att de blir sjuka än att enbart lägga all 

vikt vid att behandla det sjuka. Ett salutogent tänkande kan ge nya lösningar på problem 

som tidigare bara studerats ur ett patogent synsätt. Antonovsky påpekar att det patogena 

synsättet också är viktigt, men att det råder en obalans i fördelningen mellan intellektuella 

och materiella resurser. Det behövs ett utökat salutogent synsätt i vården för att balansera de 
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rådande fördelningarna. Enligt Michie (2007) känner många sjuksköterskor ett motstånd till 

att ta upp frågor om övervikt och den vanligaste orsaken är rädslan för att patienterna ska 

reagera känslomässigt. Detta kan tyda på att sjuksköterskor behöver mer utbildning och 

riktlinjer för att möta upplevda utmaningar i arbetet. Internetbaserade lärprogram om kost, 

träning och livsstil har visat sig effektivt för att öka sjuksköterskors medvetenhet om de 

evidens som finns kring kost, träning och livsstilsförändringar för patienter med cancer. 

Lärprogrammet ökade även kunskap om riktlinjer samt ökade sjuksköterskornas 

självförtroende att informera patienter med cancer om livsstilsförändringar (Murphy, 

Worswick, Pulman, Ford & Jeffery, 2014).  

   

Resultatet presenterade att patienter med cancer önskar information från olika källor. 

Broschyrer och vårdpersonal var de vanligaste informationskällorna, medan flertalet 

patienter önskade information från individer med personliga erfarenheter av en 

cancersjukdom. Detta visar på vikten av att sjuksköterskan kan behöva tillhandahålla 

hälsoinformation i både skriftlig och muntlig form. Hälso- och sjukvårdspersonal har en 

skyldighet att lämna skriftlig information till patienten om patienten ber om det (PL, SFS 

2014:821). En studie i översiktens resultat visade att patienter med cancer hade ett behov av 

att få träffa en dietist. Detta pekar på att det är viktigt att sjuksköterskan samarbetar med 

andra professioner för att täcka patientens behov. Vidare kan ett samarbete med andra 

professioner ses som en viktig del för att kunna uppnå personcentrerad och patientsäker 

vård.  Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska sjuksköterskan ha förmågan 

att samarbeta med andra aktörer i vårdkedjan för att uppnå god kvalitet på vården 

(Socialstyrelsen, 2005). En studie visar på vikten av ett bra samarbete mellan olika 

professioner i vården där de som skattade att det fanns ett bra samarbete mellan olika 

professioner hade lägre dödlighet på avdelningen jämfört med de som påstod att det 

saknades ett samarbete mellan olika professioner på avdelningen (Wheelan, Burchill & Tilin, 

2003).   

 

Enligt resultatet står hälso- och sjukvården inför flera utmaningarna för att tillgodose 

patienternas behov. Det finns flera utvecklingsområden för att nå Antonovskys (2000 s. 35) 

visioner från år 1979 om ett mer salutogent synsätt i vården. För att arbeta utifrån ett 
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salutogent synsätt som vetenskaplig modell för att främja hälsa, behövs utarbetade strategier 

för att mäta hälsofrämjande effekter (Becker, Glascoff, Felts, 2011). En sökning i CINAHL gav 

65 träffar på ordet “salutogenesis” mot respektive 12518 träffar på ordet “pathogenesis”. 

Detta indikerar på att vidare forskning inom salutogent synsätt behövs för att utveckla 

användningen i vården. För att utveckla det salutogena synsättet behöver även 

hälsofrämjande arbete belysas bland politiker, sjukvårdsinrättningar och hos sjuksköterskor. 

 

SLUTSATS 

Genom de samlade erfarenheterna som patienter med cancer påtalade kan sjuksköterskan få 

en förståelse för patientens behov av hälsoinformation. Resultatet visade på brister att 

tillgodose patienternas behov av information vilket innebär att hälsofrämjande arbete bör ta 

en större plats i vården för att möta patienternas behov.  De individuella skillnaderna i 

informationsbehovet som resultatet visade innebär att det är viktigt med hälsoinformation 

till patienter oberoende av utbildning, ursprung, kön eller ålder. För att det hälsofrämjande 

arbetet ska få större plats i cancervården krävs fortsatt forskning inom området. Vidare 

efterfrågas forskning från Sverige som studerar erfarenheter av hälsoinformation hos 

patienter med cancer. Det finns flera hinder för att sjuksköterskan ska kunna utföra 

hälsofrämjande arbete. För att tillgodose behovet av hälsoinformation till patienter med 

cancer behöver hälso- och sjukvården utarbeta tydliga riktlinjer, rutiner och utbildningar för 

sjuksköterskans hälsofrämjande arbete.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. Översikt av artikelsökningar gjord 2015-09-01 - 2015-09-21 

Förklaring till symboler i tabell: 

- För många träffar, gått vidare genom att specificera sökningen ytterligare.  

0 Granskat samtliga träffar, 0 valda till resultatet 

* Förkastat efter att ha läst rubrik 

** Förkastat efter att ha läst abstrakt 

*** Förkastat efter att ha läst innehåll 

**** Förkastat efter att ha kvalitetsgranskat  

# Dubblett 

 

Databas   Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Förkastade Antal 

Valda 

Artikel-

författare, 

årtal 

PubMed ("Neoplasms"[Mesh]) AND 

"Patients"[Mesh] AND 

experience AND 

information  

 

 233 - -  

PubMed (("Neoplasms"[Mesh]) 

AND "Patients"[Mesh]) 

AND "Health 

Promotion"[Mesh] AND 

information  

 36 34* 

1** 

1 James-

Martin et al., 

2014 

PubMed (("Neoplasms"[Mesh]) 

AND "Patients"[Mesh]) 

AND "Health 

Promotion"[Mesh] AND 

information needs 

Adult: 19+ years 3 2* 

1# 

 

  

PubMed "Patient Preference"[Mesh] 

AND ("Neoplasms"[Mesh]) 

AND information needs 

Adult: 19+ years 42 35* 

5** 

2*** 

0  

PubMed “information” AND 

(“Diet” [Mesh]) AND 

“Neoplasms” [Mesh] 

 899  -  

PubMed (("Neoplasms"[Mesh]) 

AND "Patients"[Mesh]) 

AND information needs 

AND (diet or nutrition or 

weight)  

Adult: 19+ years 16 11* 

1** 

2*** 

0**** 

1# 

 

1  

 

Royak-

Schaler et al., 

2008 

PubMed ("Neoplasms"[Mesh]) AND 

dieting information  

Adult: 19+ years 5 3* 

1** 

1 

. 

Tan et al., 

2012 

PubMed (("Neoplasms"[Mesh]) 

AND "Patients"[Mesh]) 

AND information needs 

AND (training or exercise 

or physical activity)  

Adult: 19+years 157 - -  



 

  

Databas   Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Förkastade Antal 

Valda 

Artikel-

författare, 

årtal 

PubMed ((("Neoplasms"[Mesh]) 

AND "Patients"[Mesh]) 

AND "Health 

Promotion"[Mesh]) AND 

"Exercise"[Mesh] not 

program 

Adult: 19+years 19 16* 

1** 

1*** 

 

 

1 

 

Anderson et 

al., 2014 

PubMed (("Neoplasms"[Mesh]) 

AND "Patients"[Mesh]) 

AND information need 

AND (lifestyle or self-

management)  

 67  -  

PubMed (("Neoplasms"[Mesh]) 

AND "Patients"[Mesh]) 

AND "Health 

Promotion"[Mesh] AND 

"Life Style"[Mesh] not 

program not intervention  

 10 8* 

1** 

1# 

 

0  

 

 

PubMed (("Neoplasms"[Mesh]) 

AND "Patients"[Mesh]) 

AND "Health 

Promotion"[Mesh] AND 

"Self-Care"[Mesh]  

Adult: 19+ years 3 2* 

1** 

0  

PubMed (cancer patients or cancer 

survivors) AND 

information needs AND 

health promotion 

 87  -  

PubMed (cancer patients or cancer 

survivors) AND 

information needs AND 

health promotion AND 

(diet or nutrition or 

weight) 

Adult: 19+ years 8 6* 

1# 

1 

 

Choi et al., 

2011 

PubMed (cancer patients or cancer 

survivors) AND 

information needs AND 

health promotion AND 

(training or exercise or 

physical activity)  

Adult: 19+ years 

English 

34 28* 

1** 

1*** 

4# 

0  

 

 

PubMed (cancer patients or cancer 

survivors) AND 

information needs AND 

health promotion AND 

(lifestyle or self-

management)  

Adult: 19+ years 11 8* 

1** 

2# 

 

0   

PubMed ("Health Services Needs 

and Demand"[Mesh] AND 

"Neoplasms/rehabilitation"

[Mesh]) AND "Patient 

Education as Topic"[Mesh] 

Adult: 19+ years 

English 

8 3* 

2** 

 

3 

 

Beckjord et 

al., 2008. 

 

Qui et al., 

2013. 

 

Zebrack, 

2009 



 

  

Databas   Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Förkastade Antal 

Valda 

Artikel-

författare, 

årtal 

CINAHL Cancer patients AND 

Information needs  

 1511  -  

CINAHL (MH "Neoplasms") AND 

(MH "Cancer Patients") 

AND "information" 

 337  -  

CINAHL (MH "Patient Attitudes") 

AND (MH "Neoplasms") 

AND (MH "Health 

Promotion") 

 7 7* 0  

CINAHL (MH "Neoplasms") AND 

(MH "Health Promotion") 

AND (MH "Information 

Needs") 

 5 3* 

1** 

1*** 

0  

CINAHL (MH "Neoplasms") AND 

(MH "Diet") AND 

"information" 

 79  -  

CINAHL (MH "Neoplasms") AND 

(MH "Diet") AND (MH 

"Information Needs") 

 2 1* 

1** 

0  

CINAHL (MH "Neoplasms") AND 

(MH "Information Needs") 

AND (MH "Physical 

Activity") 

 2 2* 

 

0  

CINAHL (MH "Information Needs") 

AND (MH "Health 

Information") AND (MH 

"Cancer Survivors") 

 2 1* 

1** 

0  

CINAHL Informational role AND 

nurse AND cancer patients 

AND health 

> 18 år, engelska 5 1* 

1** 

2*** 

1 

 

Droog et al., 

2014 

CINAHL Cancer patients AND 

Information AND health 

promotion 

 72  -  

CINAHL (Cancer patients OR cancer 

survivors) AND 

Information needs AND 

health promotion 

 28 22* 

3** 

1*** 

2# 

0  

CINAHL (Cancer patients OR cancer 

survivors) AND 

Information needs AND 

health promotion 

>18 år, engelska 13 12* 

1# 

0  

CINAHL (Cancer patients OR cancer 

survivors) AND 

experiences AND 

Information needs AND 

(diet OR nutrition OR 

weight) 

 14 12* 

2* 

0  

CINAHL (Cancer patients) AND 

Information needs AND 

(diet OR nutrition OR 

weight) NOT palliative 

care  NOT intervention* 

>18 år, engelska 20 18* 

1** 

1# 

0  



 

  

Databas   Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Förkastade Antal 

Valda 

Artikel-

författare, 

årtal 

CINAHL Cancer patients knowledge 

AND weight AND 

physical* NOT (cachexia 

OR intervention OR 

malnutrition OR palliative)  

 4 2* 

1** 

1 Brunet et al., 

2013 

CINAHL Cancer patients AND 

nutritional knowledge 

NOT (malnutrition OR 

palliative) 

>18 år 11 9* 

1** 

1 

.  

Dyer et al., 

2004 

CINAHL (Cancer patients OR cancer 

survivors) AND 

Information needs AND 

(lifestyle OR training OR 

exercise OR self-

management) 

>18 år, engelska 75  -  

CINAHL Health information needs 

AND cancer AND 

lifestyle* NOT 

(intervention OR palliative 

OR program) 

> 18 år, engelska 13 7* 

3** 

1*** 

1# 

1  

 

Roberts et 

al., 2008 

CINAHL (cancer patients or cancer 

survivors) AND 

information needs AND 

health promotion AND 

(lifestyle or self-

management)  

 7 4* 

2** 

1# 

0  

CINAHL (MH "Cancer Survivors") 

AND (MH "Information 

Needs") AND physical  

> 18 år, engelska 8 3* 

2** 

1 *** 

2# 

0   

CINAHL Neoplasms AND 

information needs AND 

health promotion 

>18 år, engelska 24 20* 

3** 

1# 

0   

PsycINFO (Cancer patients OR cancer 

survivors) AND 

Information needs AND 

health promotion 

 174  -  

PsycINFO Cancer patients AND 

Information needs AND 

(diet OR nutrition) NOT 

(palliative OR 

intervention) 

>18 år, 

engelska 

20 10* 

5** 

2*** 

1**** 

2# 

0  

PsycINFO (Cancer patients OR cancer 

survivors) AND 

Information needs AND 

(lifestyle OR training OR 

exercise OR self-

management) 

> 18 år, engelska 167  -  



 

  

Databas   Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Förkastade Antal 

Valda 

Artikel-

författare, 

årtal 

PsycINFO (Cancer patients OR cancer 

survivors) AND 

Information needs AND 

physical activity NOT 

(intervention OR palliative 

OR program) 

>18 år, engelska 21 13* 

5** 

2*** 

1# 

 

0   

PsycINFO neoplasms AND survivors 

AND health related 

information needs AND 

health promotion 

>18år, engelska 7 4* 

1** 

1# 

1 

 

 

Kent et al., 

2012 

SveMed+ cancer patients AND 

information need 

 6 4* 

2** 

0  

SveMed+ (neoplasms or cancer) 

AND information need 

 1 1* 0  

SveMed+ cancer AND health 

promotion 

 18 18* 0  

SveMed+ cancer AND information 

AND diet 

 2 2* 0  

SveMed+ cancer AND information 

AND lifestyle 

 3 3* 0  

SveMed+ cancer AND information 

AND training 

 1 1* 0  

SveMed+ cancer AND information 

AND weight 

 2 2* 0  

AMED cancer patients AND 

Information needs 

 185  -  

AMED Cancer patients AND 

Information AND health 

promotion 

 6 5* 

1** 

0  

AMED 

 

(Cancer patients OR cancer 

survivors) AND 

Information needs AND 

health promotion 

 2 2* 0  

AMED (Cancer patients OR cancer 

survivors) AND 

Information needs AND 

(diet OR nutrition OR 

weight) 

 10 7* 

2** 

1*** 

0  

AMED 

 

(Cancer patients OR cancer 

survivors) AND 

Information needs AND 

(lifestyle OR training OR 

exercise OR self-

management) 

 22 14* 

7** 

1*** 

0  

AMED Neoplasms AND 

information needs AND 

health promotion 

 1 0* 

1** 

0  



 

  

Databas   Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Förkastade Antal 

Valda 

Artikel-

författare, 

årtal 

Manuell 

sökning 

från utvald 

artikel: 

Chio et al., 

2011. 

  28 23* 

3** 

2 # 

1 Cappiello et 

al., 2007. 

Manuell 

sökning 

från utvald 

artikel: 

James-

Martin et 

al., 2014. 

  50 48* 

1** 

1 # 

0  

Manuell 

sökning 

från utvald 

artikel: 

Kent et al., 

2012. 

  45 41* 

2** 

1*** 

1 # 

0  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Bilaga 2. Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod  

(Carlson & Eiman, 2003) 

 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat=3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metod adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter som har eller har 

haft en cancerdiagnos 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys 

saknas/Ja 

Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller etc.) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys 

(beräkningar, metoder, 

signifikans) 

Saknas Mindre bra Bra  

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik 

och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överrensstämmelse med 

resultat (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 47p) 

 

p p p p 

Grad I: 80 % 

Grad II: 70 % 

Grad III: 60 % 

P 

% 

Grad 

 

Titel 

Författare 



 

  

Bilaga 3. Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod  

(Carlsson & Eiman, 2003) 

 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat=3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metod adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter som har eller har 

haft en cancerdiagnos 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys 

saknar/ Ja 

Nej    

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, kodning etc.) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, 

kod, teori etc.) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik 

och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överrensstämmelse med 

resultat (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsatser 

saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 48p) p p p p 

Grad I: 80 % 

Grad II: 70 % 

Grad III: 60 % 

P 

% 

Grad 

 

Titel 

Författare 



 

  

Bilaga 4. Översiktstabell efter kvalitetsgranskning 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Cancertyper 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat (i förhållande till syftet) Studiens 

kvalitet 

 

Anderson et 

al. 2013 

England 

Att undersöka upplevda 

patientbehov kring råd om 

kost, aktivitet och tron om 

livsstilens roll för att minska 

sjukdomsåterfall. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

40 

(ej angivet) 

 

Colorectalcancer 

Frågeformulär och Intervjuer. 

Innehållsanalys.  

Patienter med cancer vill gärna få råd kring kost i 

samband med sjukdomen.  

86 % 

Grad I 

Beckjord et 

al. 2008 

USA 

Beskriva vuxna 

canceröverlevares 

informationsbehov, identifiera 

sociodemografiska, hälso- och 

omvårdnadsrelaterade 

faktorers association med 

informationsbehov.  

Kvantitativ 

Retrospektiv 

studie 

1040  

(142)  

 

Non-

Hodgkinlymfom, 

blåscancer, 

leukemi och 

colorectalcaner.  

Enkätundersökning. 

Deskriptiv statistik. 

Samband mellan variabler, 

regressionslinje 

Det fanns ett informationsbehov som varierade; de flesta 

behövde mer information om undersökning och 

behandling, hälsofrämjande åtgärder, biverkningar och 

symtom och känslomässiga frågor.  

87 % 

Grad I 

Brunet et al. 

2013 

Kanada 

Undersöka 

bröstcanceröverlevares 

uppfattning av faktorer som 

påverkar deras förmåga att 

upprätthålla 

ett självstyrt träningsprogram. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

9  

(ej angivet) 

 

Bröstcancer 

Semistrukturerade intervjuer.  

Innehållsanalys. 

 

Kvinnorna identifierade en rad fysiska, organisatoriska 

(brist på kunskap mm.) och psykosociala (brist på stöd 

mm.) barriärer för att utöva fysisk träning.   

81 % 

Grad I 

Cappiello et 

al. 

2007 

USA 

Beskriva information- och 

stödbehovet hos kvinnor efter 

bröstcancerbehandling.  

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

20  

(4) 

 

Bröstcancer  

Semi-strukturerade intervjuer. 

Analys saknas. 

Efter behandling hade kvinnorna fysiska och psykiska 

symtom och ett behov av information och stöd efter 

behandling samt behov av information om biverkningar, 

oro och livsstilsförändringar.  

75 % 

Grad II 

 

Choi et al. 

2011 

Sydkorea 

Undersöka om 

informationsbehovet om 

hälsoinformation hos 

cancerpatienter blir bemött 

och utvärdera andra faktorer 

som är associerade med 

informationsbehovet 

Kvantitativ 

Longitudinell 

studie 

2661 

(ej angivet) 

 

Magsäck-, lever, 

colon, rektum, 

bröst, cervix och 

lungcancer + 20 % 

med andra typer 

av cancer.  

Intervju. 

Deskriptiv statistik. 

Medelvärde, 

standardavvikelse, Chi-

Square, regressionslinje 

 

Otillfredsställt informationsbehov gällande hälsosam 

livsstil och kost rapporterades hos 66,38 % 

respektive 47,40 %. Behovet tycks vara relaterat till 

sociodemografiska faktorer, kliniska faktorer, beteende 

faktorer och livskvalitet.  

87 %  

Grad I 



 

  

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Cancertyper 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat (i förhållande till syftet) Studiens 

kvalitet 

 

Droog et al. 

2014 

Irland 

Undersöka sjuksköterskan 

informationsroll i stödjandet 

av irländska patienter under 

deras bröstcancerresa och i 

vilken grad det inverkar på 

deras vård. 

Mixad 

longitudinell 

302  

(21) 

 

Bröstcancer 

Enkätundersökning 

med öppna frågeställningar i 

slutet.  

Poängberäkning (positive 

response score) 

Patienterna var överlag nöjd med deras vård, men de 

var minst nöjd med mängden information och 

emotionellt stöd under pågående behandling.  

71 % 

Grad II 

Dyer et al. 

2004 

England 

Att fastställa kostkunskaper, 

attityder och potentiella 

hinder för förändring hos 

patienter som deltog i en 

colorectal poliklinik.  

Mixad 

tvärsnittsstudie 

50  

(ej angivet) 

 

Colorectalcancer 

Semistrukturerade intervjuer.  

Deskriptiv statistik. 

Medelvärde, 

standardavvikelse, t–test och 

sambandskoefficient.  

8 % av deltagarna var medvetna om sambandet mellan 

kost och cancer. 58 % av deltagarna visade ett intresse av 

att få kostråd.  

86 % 

Grad I 

James-

Martin et al. 

2014 

Australien 

Att bedöma 

informationsbehov gällande 

kost, träning och vikt hos 

cancerpatienter under 

cellgiftsbehandling.  

Kvalitativ 

beskrivande 

studie  

15 (8 patienter + 7 

personal) 

 (ej angivet) 

 

Bröstcancer, 

ovarial cancer, 

rektalcancer. 

Intervju. 

Innehållsanalys. 

Visar att det finns ett behov av ökad information kring 

kost, träning och vikt.  

83 % 

Grad I 

Kent et al. 

2012  

USA 

Undersöka relationen mellan 

friskförklarade 

cancerpatienters behov 

av hälsoinformation med 

deras sociodemografiska och 

uppföljningsvård relaterade 

faktorer.  

Kvantitativ 

Retrospektiv 

studie 

1197  

(ej angivet) 

 

Bröst-, 

prostata, 

colorectal, 

gynekologisk- 

cancer 

Enkätundersökningar. 

Deskriptiv statistik.  

Regressionslinje.  

  

Canceröverlevare rapporterade hög förekomst av 

otillfredsställt informationsbehov i följande kategorier: 

biverkningar och symtom, undersökning och 

behandling, hälsofrämjande åtgärder, emotionella 

frågor, försäkringsfrågor och sexualitet och fertilitet. 

96 % 

Grad I 

Qui et al. 

2013 Kina 

Undersöka behovet 

av hälsoinformation efter 

behandling hos kinesiska 

cancerpatienter.  

Kvantitativ 

Tvärsnittss-

tudie 

 

 

360  

(14) 

 

Esofagus-, 

nasofarynx och 

bröstcancer.  

Enkätundersökning 

Deskriptiv statistik. 

Chi-square, Rangkorrelation 

 

76 % av patienterna hade inte fått hälsoinformation och 

uttryckte ett behov av detta.  

89 % 

Grad I 

Roberts et 

al. 

2008 

USA 

Att undersöka friskförklarade 

tyroideacancerpatienters 

livskvalitet samt centrala 

behov av information och 

stöd.  

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

62 

(ej angivet) 

 

Tyroideacancer 

Enkätundersökning 

Deskriptiv statistik 

Medelvärde, 

standardavvikelse 

Patienterna upplevde att de hade otillräcklig 

information om livsstilsfaktorer som kan påverka 

återinsjuknande.  

83 % 

Grad I 



 

  

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Cancertyper 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat (i förhållande till syftet) Studiens 

kvalitet 

 

Royak-

Schaler et 

al. 

2008 

USA 

Att undersöka 

kommunikation mellan 

patient och läkare om riktlinjer 

och informationskällor som 

används för att utveckla en 

god efterlevande vård samt 

föredragna källor till 

information hos Afrikanska 

Amerikanska 

bröstcancerpatienter. Ur 

patientens perspektiv.  

 

Kvalitativ, 

Beskrivande 

studie 

39 

(ej angivet) 

 

Friskförklarade 

bröstcancer 

patienter 

Frågeformulär och intervjuer 

med öppna frågor. 

Grounded theory. 

 

Studien visade att deltagarna upplevde ett “gap” i 

informationen som gavs av deras läkare. Deltagarna 

uttryckte stort intresse att få evidensbaserad information 

och riktlinjer från hälsopersonal.  

79 % 

Grad II 

Tan, Mello 

& Hornik. 

2012  

USA 

Undersöka friskförklarade 

cancerpatienters erfarenheter 

av kostinformation för att 

kontrollera vikten given av 

läkaren, andra personer och 

media.  

Kvantitativ, 

Longitudinell 

studie. 

 

 

1128  

(66) 

 

Colorektal-, bröst, 

prostatacancer 

Enkätundersökning. 

Deskriptiv statistik.  

Regressionslinje.  

Den vanligaste källan till kostråd kom från doktorn, följt 

av information från andra personer och media.  

80 %  

Grad I 

Zebrack. 

2008 

USA 

Att undersöka stödjande 

vårdbehov och preferenser hos 

unga vuxna canceröverlevare.  

Kvantitativ, 

Tvärsnitts-

studie. 

 

879 

(ej angivet) 

Leukemi, non-

Hodgkins lymfom, 

Hodgkins, 

bröstcancer, 

hjärntumör, 

tyroideacancer. 

Enkätundersökning.  

Deskriptiv statistik. 

Sambandsanalys.  

Stor andel av deltagarna rapporterade ett 

informationsbehov kring fysisk aktivitet och kost.  

85 % 

Grad I 

 

 

 


