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Sammanfattning 

Cancer är ett samlingsnamn för omkring 200 olika sjukdomar och har blivit en vanlig 

förekommande sjukdom inom vården. Sjukdomen är negativt laddad och förknippas 

med svår sjukdom, rädsla, oro och död. Cirka 65 000 individer diagnostiserades med 

cancer i Sverige år 2015. Efter ett cancerbesked kan det uppstå tankar, känslor och 

frågor som kan resultera i att individer känner övergivenhet och kaos. Syftet med 

litteraturstudien var att beskriva patienters upplevda behov av stöd efter ett 

cancerbesked. Data arbetades fram med hjälp av två databaser som täcker ämnena 

omvårdnad och medicin. Sammanlagt valdes 11 vetenskapliga artiklar ut efter att ha 

kvalitetsgranskats. Resultatet ledde till att tre teman och två subteman under två tema 

arbetades fram. Första temat, Patienters upplevda behov av stöd genom information, 

hade subteman: Information från hälso- och sjukvårdspersonal och Information från 

internet. Andra temat, Patienters upplevda behov av emotionellt stöd, hade subteman: 

Emotionellt stöd från hälso- och sjukvårdspersonal och Emotionellt stöd från 

närstående. Tredje temat belyste patienters upplevda behov av stöd genom 

stödgrupper. Resultatet visade att patienter upplevde behov av stöd genom 

information, emotionellt stöd och stöd genom stödgrupper. Utökad kunskap och 

riktlinjer för hälso- och sjukvårdspersonalen behövs för att kunna uppfylla 

cancerpatienters behov av stöd.  
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Abstract 

Cancer is a term for approximately 200 diseases that has become a common disease in 

healthcare. Cancer is negatively charged and associated with severe disease, fear, 

worry and death. Approximately 65000 individuals were diagnosed with cancer in 

Sweden 2015. A cancer diagnosis may lead to thoughts, feelings and questions that 

can result in desolation and chaos. The purpose of the literature study was to describe 

individuals’ experienced needs of support after a cancer diagnosis. Data was collected 

from two databases focusing on nursing and medicine, and resulted in eleven articles 

after a quality inspection. The result led to three themes and two subthemes under two 

of the themes. The first theme, patients’ experienced needs of support through 

information, included subthemes: Information through healthcare professionals and 

Information through internet. The second theme, Patients’ experienced needs of 

emotional support, included subthemes: Emotional support from healthcare 

professionals and Emotional support from relatives and friends. The third theme 

highlighted patients’ experienced needs of support through support groups. The result 

showed that patients experienced needs of informational and emotional support as 

well as support through support groups. Healthcare professionals need increased 

knowledge and guidelines in order to fulfill cancer patients’ support needs. 
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Inledning 

Cancer är en utmaning och ett ökat bekymmer i världen som blivit en vanlig 

förekommande sjukdom inom hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2015). I 

dagsläget är cancer en negativt laddad sjukdom som många förknippar med svår 

sjukdom, rädsla, oro och död (Hill, Amir, Muers, Connolly & Round, 2003). ”Tre 

små ord förändrar ens värld för alltid: Det är cancer! Det kändes som om marken 

försvann under mina fötter. Cancer var liktydigt med död för mig. Bara ordet fick mig 

att rysa.” (Cullberg Weston, 2001, s. 19). Rädslan och oron som förknippas med 

cancer ökar när patienter upplever att hälso- och sjukvårdspersonalen inte tagit sin tid 

vid beskedet av diagnosen, vilket kan ses som ett hot mot patientens välbefinnande 

(Holland, 2002). När ett tufft besked, såsom cancer, förmedlas kan det uppstå flera 

tankar, känslor och frågor som kan resultera i att individen upplever övergivenhet och 

kaos (Cullberg, 2006). Sorg, ilska, förvirring och hopplöshet är vanliga känslor och 

tankar som kan väckas hos patienter. Beskedet kan förändra patienters levnadsvanor, 

syn och prioriteringar i livet (Hill et al., 2003). 

Sjuksköterskan kommer möta diverse patienter som påverkas olika av 

cancerbeskedet. Flera sjuksköterskor har brist på kunskap gällande hur de ska samtala 

effektivt med cancerpatienter (Heaven & Maguire, 1996). Relevant och tydlig 

information samt stöd är betydelsefullt när diagnosen ska rapporteras till patienter 

(Hill et al., 2003). Även tydlig information och kunskap om cancer under 

sjukdomsförloppet är betydelsefullt för att det ska bli enklare för patienter att hantera 

situationen och tillvaron de befinner sig i. Patienters livserfarenheter kan påverka hur 

patienterna tar emot cancerbeskedet (Hill et al., 2003). Ett cancerbesked kan orsaka 

fysiska, psykiska och sociala bekymmer för patienten (Yaman & Ayaz). 

Cancerbeskedet kan betraktas som en start på en lång resa där patienter kan ha svårt 

att ha kontroll över sin situation (Semino et al., 2017). En patient som har fått ett 

cancerbesked kan uppleva en hög grad av ovisshet. Typen av språk som används, 

rädslan och oron både från patienten själv och från närstående, internet, artiklar och 

reklam kan vara överväldigande (Gustafson et al., 2008). 

Bakgrund 

Cancer 

Enligt Socialstyrelsen (2015) är cancer en benämning för omkring 200 olika 

sjukdomar. Gemensamt för sjukdomarna är att celler i kroppen utvecklas 

okontrollerbart. Cancer brukar delas in i två delar: godartad (benign) och elakartad 

(malign) tumör. Skillnaden mellan en benign och en malign tumör är att endast den 

maligna tumören har förmågan att växa igenom vävnaden och sprida sig till andra 

organ i kroppen (Socialstyrelsen, 2015). International Agency for Research on Cancer 

(2012) rapporterade att cirka 14,1 miljoner individer fick en cancerdiagnos i världen 

år 2012. Sammanlagt är det cirka 32,6 miljoner individer som lever med minst en 

cancerdiagnos som fastställdes mellan 2007-2012. Ungefär 8,2 miljoner dödsfall 
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orsakades av cancer globalt år 2012 (International Agency for Research on Cancer, 

2012).  

Enligt Cancerregistret från Socialstyrelsen (2017) rapporterades att cirka 65 000 

individer diagnostiserades i Sverige år 2015. Cancerregistret rapporterar endast nya 

fall, vilket innebär att återfall inte återspeglas i statistiken (Socialstyrelsen, 2015). En 

orsak till ökad risk för cancer är att levnadsåren blivit längre, dock kan även ärftliga 

faktorer ha betydelse vid flera cancertyper (Socialstyrelsen, 2015). Vanliga faktorer 

som kan leda till cancer är bland annat: rökning, hög alkoholkonsumtion, brist på 

motion, övervikt och ohälsosam kost. Cancertyperna skiljer sig mellan könen, mest 

förekommande typerna hos kvinnor är: bröst-, livmoder-, lung- och tarmcancer. Hos 

män är lung-, mag-, prostata-, tunn- och tjocktarmscancer mest förekommande 

(Socialstyrelsen, 2015). 

Krisfaser efter ett cancerbesked 

Enligt Cullberg (2006) kan individen hamna i en traumatisk kris när ett tufft besked, 

såsom cancer, förmedlas. Cullberg (2006) delar upp traumatiska krisen i fyra faser: 

chock-, reaktions-, bearbetnings- och nyorienteringsfasen. Chockfasen är början på 

krisprocessen och uppstår när individen möter traumat, exempelvis vid ett tufft 

besked såsom cancer. Under denna fas kan individen uppleva ångest, panik, 

magsmärtor och uppfattas som förvirrad. Individen kan ha tendens till att uppleva 

chock vid ett tufft besked, ha svårt att ta in det som sägs under beskedet samt ha en 

svårighet att skilja mellan fantasi och verklighet. Chockfasen äger rum från 

ögonblicket att individen fått beskedet och kan vara upp till några dygn. 

Reaktionsfasen utgör akuta skedet tillsammans med chockfasen och uppstår i 

samband med att individen börjar bekanta sig med traumat, det vill säga när individen 

börjar få tillgång till känslorna. Det är vanligt att individen sörjer och upplever ilska 

samt besvär under en stor tid av fasen. Reaktionsfasen kan pågå upp till sex veckor. 

Bearbetningsfasen är den fas då individen successivt börjar anpassa sig till sin nya 

tillvaro och pågår mellan sex till tolv månader. Slutligen inträffar fjärde och sista 

fasen, nyorienteringsfasen, som handlar om att individen accepterar situationen och 

börjar få nya perspektiv och ställningstaganden i livet. Nyorienteringsfasen har inget 

avslut utan pågår livet ut (Cullberg, 2006).  

Individen kan tillsammans med närstående och hälso- och sjukvårdspersonal bearbeta 

traumatiska krisen och bryta den onda cirkeln (Cullberg, 2006). Kunskapen om teorin 

bakom traumatiska krisen underlättar arbetet för bland annat hälso- och 

sjukvårdspersonalen att kunna känna igen var i krisfaserna individen befinner sig. 

Dock bör hälso- och sjukvården ha ännu tydligare riktlinjer för hur hälso- och 

sjukvårdspersonalen ska hantera situationer när en individ hamnar i en traumatisk 

kris. I samband med att ett besked förmedlas till individen bör hälso- och 

sjukvårdspersonalen ge relevant information, för att bättre kunna nå ut till individen 

(Cullberg, 2006). 
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Stöd från hälso- och sjukvårdspersonal samt närstående 

Patienter som drabbas av en cancersjukdom ska ha möjlighet till en nära vårdkontakt, 

det vill säga en kontaktsjuksköterska, när diagnosen fastställs (SOU 2009:11). 

Kontaktsjuksköterskan har ett viktigt ansvar för cancerpatienterna och deras 

närstående under sjukdomsförloppet (Regionala cancercentrum i samverkan, 2017). 

Syftet med kontaktsjuksköterskan är bland annat att göra patienten delaktig i 

omvårdnaden, på så sätt kan en bättre omvårdnad uppfyllas. Andra viktiga funktioner 

som kontaktsjuksköterskan ska tillämpa är bland annat informera om sjukdomen, 

prognosen och behandlingen samt ge stöd och vara tillgänglig (SOU 2009:11). 

Kontaktsjuksköterskan kan även stödja patienten genom att skapa en vårdplan med 

rimliga mål och omvårdnadsåtgärder inför framtiden (Periyakoil & Hallenbeck, 

2002). Stöd från kontaktsjuksköterskan, övrig hälso- och sjukvårdspersonal samt 

närstående är viktigt efter att en cancerdiagnos fastställs (Zainal, Nik-Jaafar, 

Baharudin, Sabki & Ng, 2013). Stöd kan ges på olika sätt genom exempelvis 

emotionellt stöd, informellt stöd och internetstöd. Emotionellt stöd handlar om att 

individen ska uppleva närhet och känna sig förstådd, älskad och omtyckt. Informellt 

stöd innebär bland annat att hjälpa individen med relevant information som kan vara 

till nytta för att hantera ett problem som individen befinner sig i (Meighan, 2014). 

Internetstöd innefattar information och stöd som kan hittas på internet (Fogel, Albert, 

Schnabel, Ditkoff & Neugut, 2002). 

En traumatisk kris är början på en resa som kan vara tuff att bearbeta ifall individen 

inte har stöd från närstående eller hälso- och sjukvårdspersonal (Cullberg, 2006). 

Hälso- och sjukvårdspersonal bör använda lämpliga omvårdnadsåtgärder för att kunna 

bemöta patienter på ett professionellt sätt, bland annat genom att informera patienten 

om sjukdomen, visa empati och förståelse samt tilltala patienten som en vuxen individ 

(Patterson, Millar, Desille & McDonald, 2012). Patienter som upplever begränsat stöd 

och drabbas av en cancersjukdom riskerar att hamna i depression och uppleva ångest 

samt psykisk smärta. Med hjälp av stöd kan patientens psykologiska anpassning och 

situation att leva med cancer bli bättre. Stöd kan även fungera som skydd mot 

negativa konsekvenser av cancersjukdomen (Bozo, Gündoğdu & Büyükaşik-Çolak, 

2009). Cancerpatienter kommer behöva olika typer av stöd under sjukdomsförloppet 

och typen av stöd beror på patienternas behov. Kontaktsjuksköterskan behöver därför 

identifiera vilket behov av stöd patienterna har (Song et al., 2016). 

Teoretisk referensram 

Kari Martinsens omvårdnadsteori 

Kari Martinsens omvårdnadsteori grundar sig på praktisk, moralisk och relationell 

omvårdnad (Martinsen, 1989). Enligt Martinsen (1989) är omvårdnad utgångspunkten 

för mänskligt liv. Hennes teori riktar sitt fokus på bland annat att individer är i behov 

av omgivningens närhet, att gemenskap med andra individer och att leva tillsammans 

med andra är en viktig förutsättning för individen och omvårdnaden. Individen bör 

inte vara isolerad från omgivningen eller miljön, eftersom miljön och individen utgör 
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en nära kontakt och enhet. Någon gång i livet kommer alla individer vara i behov av 

stöd och omvårdnad. Sjuksköterskan har en delaktig och betydelsefull roll i patientens 

omvårdnad. Vid möte med andra individer är det viktigt att visa respekt och hänsyn 

till sig själv och andra. Martinsen (1989) lyfter fram att varje individ ska ha rätt till 

lika värde oavsett individens egenskaper och förutsättning. Ömsesidig relation krävs 

vid patientnära kontakt för att en god omvårdnad ska genomföras. Martinsen menar 

att relationer anses vara grundläggande och betydelsefulla (Martinsen, 1989). 

Problemformulering 

Cancer har under senaste decenniet blivit mer förekommande i samhället och 

förknippas med svår sjukdom, chock, rädsla, oro och död. Hälso- och 

sjukvårdspersonal saknar ofta kunskap och utbildning om att bemöta patienter med 

cancersjukdom. Därför är det angeläget att få kunskap om patienters upplevda behov 

av stöd efter att ha fått ett cancerbesked kan komma att hjälpa hälso- och 

sjukvårdspersonalen att tidigt i patienternas sjukdomsförlopp ge tillräckligt med stöd. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevda behov av stöd 

efter ett cancerbesked. 

Metod 

Studien var uppbyggd som en allmän litteraturstudie där vetenskapliga artiklar 

granskades för att få ökad kunskap inom det valda ämnesområdet (Forsberg & 

Wengström, 2016). 

Datainsamling 

Sökningarna genomfördes i databaserna Cumulative Index of Nursing and Allied 

Health (CINAHL) och Public Medline (PubMed). CINAHL och PubMed är två 

databaser som täcker ämnena medicin och omvårdnad, vilket var litteraturstudiens 

huvudämne. Enligt Forsberg & Wengström (2016) rekommenderades databaserna 

eftersom de huvudsakligen innehåller vetenskapliga artiklar inom omvårdnad.  

Inklusions- och exklusionskriterier kan användas för att sökningen ska bli så specifik 

som möjlig (Forsberg & Wengström, 2016). Inklusionskriterier som användes för 

litteraturstudien var: kvalitativa artiklar, tidsbegränsning mellan 2008-2017, artiklar 

som var godkända av en etisk kommitté samt att resultatartiklarna skulle påvisa en 

vetenskaplig kvalitet av grad I. Exklusionskriterier till litteraturstudien var: artiklar 

som inte var relevanta till studiens syfte samt kvantitativa artiklar. 

Informationssökningen utfördes enligt Fribergs (2012) riktlinjer och delades upp i två 

delar: en ostrukturerad informationssökning och en egentlig informationssökning. 

Sökord som skapades initialt fokuserade på litteraturstudiens syfte. Inför den 

ostrukturerade sökningen valdes sökord som skulle ge en bredare sökning, vilket 
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syftade till att ge en ökad insikt i vilka sökord som kan vara relevanta för 

litteraturstudien (Friberg, 2012). Gemensamma sökord som användes i de 

ostrukturerade sökningarna i CINAHL och PubMed var: “cancer” och ”diagnosis” 

som översatts till “cancer” och ”besked” på svenska samt “support” som har översatts 

till “stöd” på svenska. Trunkering användes för att täcka in olika varianter av 

begreppen i sökningarna (Forsberg & Wengström, 2016). Utifrån den ostrukturerade 

sökningen tillkom sökorden “nurs*” (“sjukskötersk*”), “healthc*” (“sjukvård*”), 

“experienc*” (“upplev*”), “need” (“behov”) och “patient” (“patient”). För att förfina 

sökningarna användes booleska operatorerna AND och OR (Forsberg & Wengström, 

2016). 

Artikelsökning i PubMed 

Den ostrukturerade sökningen i PubMed, där sökordet “cancer diagnosis” användes 

med inklusionskriteriet publikationsdatum 2008-2017 gav 10982 träffar. En överblick 

över sökresultatet ledde till förfinade sökningar där booleska operatorer tillkom i 

sökningarna (Friberg, 2012). Sökorden “cancer”, “diagnosis”, “nurs*”, “healthc*”, 

“support”, “experienc*”, “need” och “patient” användes i olika kombinationer som 

redovisas i bilaga B och gav totalt 220 träffar. Av 220 träffar lästes samtliga titlar 

igenom, 102 abstract valdes ut för att läsas igenom och 27 artiklar valdes ut för 

granskning. Vid de olika sökningarna förekom flera artiklar som dubbletter. 

Dubbletterna redovisas i sökhistoriken (se bilaga B). Artiklarna som gick vidare till 

granskning var artiklar som svarade på studiens syfte.  

Artikelsökning i CINAHL 

Den ostrukturerade sökningen i CINAHL, där sökordet “cancer diagnosis” användes 

med inklusionskriteriet publikationsdatum 2008-2017 gav 2200 träffar. En överblick 

över sökresultatet ledde till förfinade sökningar där booleska operatorerna tillkom i 

sökningen (Friberg, 2012). Sökorden “cancer”, “diagnosis”, “nurs*”, “healthc*”, 

“support”, “experienc*”, “need” och “patient” användes i olika kombinationer som 

redovisas i bilaga B och gav totalt 211 träffar. Av 211 träffar lästes samtliga titlar 

igenom, 77 abstract valdes ut för att läsas igenom och 19 artiklar valdes ut för 

granskning. Vid de olika sökningarna förekom flera artiklar som dubbletter. 

Dubbletterna redovisas i sökhistoriken (se bilaga B). Artiklarna som gick vidare till 

granskning var artiklar som svarade på studiens syfte. 

Kvalitetsgranskning 

Databaserna gav sammanlagt 14 resultatartiklar som granskades med hjälp av 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för granskning av kvalitativa studier. 

Även fyra indikatorer för vetenskaplig kvalitet: pålitlighet, trovärdighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet, användes för att kvalitetsgranska 

resultatartiklarna (Wallengren & Henricson, 2012). Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall användes för att poängsätta artiklarnas innehåll och struktur från 0-3 

poäng. Kvalitetsgranskningen kan ge 48 poäng som högst. Procentsatsen avgör vilken 
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grad artikeln hamnar på. Grad I innebär högsta vetenskapliga kvalitet och motsvarar 

80-100 procent av poängen. Grad II innebär medelmåttig vetenskaplig kvalitet och 

motsvarar minst 70 procent av poängen, medan grad III motsvarar minst 60 procent 

och innebär låg vetenskaplig kvalitet (Carlsson & Eiman, 2003). Av samtliga 14 

artiklar exkluderades två vetenskapliga artiklar, eftersom artiklarna inte blivit 

granskade av en etisk kommitté. Utöver det exkluderades en grad II-artikel, eftersom 

artikeln inte uppfyllde inklusionskriteriet gällande grad I-kvalitet. Slutligen 

inkluderades 11 resultatartiklar i litteraturstudien. 

Databearbetning 

Resultatartiklarna som svarade på litteraturstudiens syfte lästes noggrant igenom 

individuellt och tillsammans ett flertal gånger och sammanfattades under bilaga C, där 

syfte, metod, urval och konklusion presenterades (Forsberg & Wengström, 2016). 

Artiklarnas resultat lästes igenom ytterligare ett antal gånger för att bekräfta att 

artiklarna stämde överens med litteraturstudiens syfte och för att få fram en helhet på 

resultatet (Forsberg & Wengström, 2016). Resultat som svarade på studiens syfte 

ströks under med hjälp av kodning, där olika koder mellan artiklarna diskuterades och 

jämfördes för att belysa likheter och skillnader. Slutligen tolkades koderna till teman, 

som ligger till grund för resultatet (Friberg, 2012). Även vissa citat som förekom i 

resultatartiklarna användes för att öka förståelsen och lyfta fram viktiga budskap 

(Forsberg & Wengström, 2016). Tre teman arbetades fram som var relevanta för 

litteraturstudiens syfte. Dessutom lyftes två subteman fram under två av tre teman (se 

figur 1). 

Forskningsetiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen arbetades fram år 1964 med syfte att försvara deltagarnas 

hälsa, liv, integritet, värdighet och personliga uppgifter (World Medical Association, 

2013). Helsingforsdeklarationen blev godkänd av World Medical Association 

(WMA). Etiska direktivet innehåller riktlinjer som består av etiska principer inom 

medicinsk forskning (World Medical Association, 2013). Varje individ som väljer att 

delta i ett vetenskapligt projekt ska inte utsättas för varken psykisk eller fysisk 

prövning ifall individen inte vill det (Forsberg & Wengström, 2016). Enligt 

Kjellström (2012) finns det risk att deltagarna används på ett felaktigt sätt genom att 

deltagaren blir ett redskap för att arbeta fram nya kunskaper och forskning. 

Forskningsetiken hjälper deltagarna att bli skyddade från att behandlas och utnyttjas 

som ett redskap (Kjellström, 2012). År 1978 tillkom ännu ett etiskt direktiv, 

Belmontrapporten, med fokus på tre etiska principer: rättviseprincipen, göra-gott-

principen och visa respekt för individen. Belmontrapporten har som syfte att hjälpa 

till vid etiska svårigheter (The Belmont Report, 1978).  

Lagen om personuppgifter (SFS 1998:204) och lagen om etikprövning av forskning 

som avser människor (SFS 2003:460) handlar bland annat om skydd som varje 

enskild individ har vid forskning. Forskningen får utövas enbart om individens 
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människovärde, hälsa och integritet respekteras. Varje deltagare har rätten till att få 

information, godkänna eller avböja att delta i studien (SFS 1998:204; SFS 2003:460). 

I denna litteraturstudie har samtliga 11 resultatartiklar blivit godkända av en etisk 

kommitté och angivit etiska ställningstaganden. Deltagarna i de olika studierna har 

blivit väl informerade gällande forskningens syfte och gett sitt samtycke till att delta i 

studien. 

Resultat 

Figur 1: Teman och subteman relaterade till litteraturstudiens syfte 

Resultatet visade att patienter upplevde behov av stöd efter ett cancerbesked, vilket 

resulterade i att tre teman arbetades fram efter bearbetning av samtliga 11 

resultatartiklar. Två subteman arbetades dessutom fram under två av tre teman.  

Tema Subtema 

Patienters upplevda behov av stöd 
genom information 

a. Information från hälso- och 
sjukvårdspersonal 

b. Information från internet 

Patienters upplevda behov av 
emotionellt stöd 

a. Emotionellt stöd från hälso- och 
sjukvårdspersonal 

b. Emotionellt stöd från närstående 

Patienters upplevda behov av stöd 
genom stödgrupper 

 

 

Patienters upplevda behov av stöd genom information 
Information från hälso- och sjukvårdspersonal 

Patienter upplevde behov av stöd genom information från kontaktsjuksköterskor eller 

annan ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal efter att cancerbeskedet meddelades 

(Hong, Song, Liu, Wang & Wang, 2014; Suwankhong & Liamputtong, 2016; 

Rohrmoser, Preisler, Bär, Letsch & Goerling, 2017; Drageset, Lindstrøm, Giske & 

Underlid, 2012; Drageset, Lindstrøm & Underlid, 2016; Lewis, Yee, Kilbreath & 

Willis, 2015; David, Williamson & Tilsley Owen, 2012; Yli-Uotila, Kaunonen, 

Pylkkänen & Suominen, 2016). Informationen som patienterna var i behov av från 

hälso- och sjukvårdspersonalen var främst information om cancersjukdomen och 

prognosen (Hong et al., 2014; Rohrmoser et al., 2017; Drageset et al., 2012). 

Suwankhong och Liamputtong (2016) konstaterade att information kring sjukdomen 

och prognosen huvudsakligen erhölls under patienternas olika möten med hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Merparten av patienterna var nöjda med tillgängligheten och 

stödet de fick när patienterna ringde till en kontaktsjuksköterska för information om 

deras cancersjukdom (Drageset et al., 2016; Lewis et al., 2015; Drageset et al., 2012).  

Enligt David et al. (2012) fanns det skillnader mellan hur patienters behov av stöd 

uppfylldes. En patient upplevde att hon hade fått tillräckligt med information, vilket 
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gjorde att hon kände sig lättad och visste vad som kunde ske under 

sjukdomsförloppet. En annan patient fick inte svar på alla sina frågor ifall hon inte tog 

initiativ och frågade själv. Patienters behov av stöd genom information ökade när 

hälso- och sjukvårdspersonalen inte tog initiativ till samtal och information gällande 

cancersjukdomen (David et al., 2012). Hälso- och sjukvårdspersonal kunde vid vissa 

tillfällen undvika att ge information till patienterna, vilket enligt några patienter kunde 

leda till svårigheter på grund av otillräckligt stöd genom information (Hong et al., 

2014). Det fanns patienter som inte kom ihåg all information de fick under 

cancerbeskedet på grund av chocktillstånd, vilket kunde göra att patienterna hade 

svårt att skilja mellan fantasi och verklighet (Drageset et al., 2012). Trots att 

merparten av patienterna var nöjda med mängden stöd genom information de fick 

fanns det patienter som upplevde brist på information (Drageset et al., 2016; Lewis et 

al., 2015; David et al., 2012).  

Patienter kände sig mer trygga i sin sjukdom när de fick den kunskap och information 

som var relevant för deras situation (Drageset et al., 2012). Merparten av patienterna 

upplevde att de mottog adekvat information från hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Patienterna kände även att de hade möjlighet att ringa sjukhuset när de var i behov av 

stöd genom information (David et al., 2012; Hong et al., 2014). När 

kontaktsjuksköterskan tog sin tid att besvara och upprepa svaren på patientens frågor 

uppfylldes patientens behov av stöd genom information, vilket ansågs vara 

betydelsefullt för patienters välbefinnande (David et al., 2012; Drageset et al., 2012; 

Rohrmoser et al., 2017). Patienterna ansåg att det var nyttigt att få en klarhet tidigt 

under sjukdomsförloppet. Klarhet kunde uppnås genom att patienten fick information 

gällande sin cancersjukdom och prognos (Rohrmoser et al., 2017). Däremot kunde ett 

överflöd av information leda till ökad ångest, ovisshet samt ökat känslomässigt 

lidande för patienten (Aldaz et al., 2017). Vissa patienter upplevde att de fick för 

mycket information på samma gång, vilket resulterade i att flera patienter inte öppnat 

broschyrerna som de fick från hälso- och sjukvårdspersonalen eller att de hade gjort 

sig av med broschyrerna. Merparten av patienterna lyfte fram att hälso- och 

sjukvårdspersonalen borde ha bättre koll på hur de förmedlar cancerbeskedet och vad 

som ansågs vara relevant att veta under sjukdomsförloppet (Aldaz et al., 2017; Yli-

Uotila et al., 2016). “The one doctor says ‘Yes, we will accomplish it this way’ and 

the other one says, ‘No, well... it won’t work this way anymore’. Then the patient 

stands in between and is very desperate, right?” (Rohrmoser et al., 2017, s.1624). När 

hälso- och sjukvårdspersonalen gav patienterna korrekt information kunde klarheten 

kring deras situation öka, vilket resulterade i att patienters behov av stöd genom 

information uppfylldes. Dock kunde patienternas situation försvåras när hälso- och 

sjukvårdspersonalen gav otydlig information. Dessutom var det viktigt för patienterna 

att få konsekvent information från all hälso- och sjukvårdspersonal för att undvika 

oklarhet (Aldaz et al., 2017; Rohrmoser et al., 2017). 
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Information från internet 

När patienter inte fick tillräckligt stöd genom information av hälso- och 

sjukvårdspersonal upplevde patienterna behov av stöd genom internet (Yli-Uotila et 

al., 2016). Merparten av patienterna använde internet för att söka information om sin 

sjukdom och för att få en förbättrad förståelse kring cancerdiagnosen (Yli-Uotila et 

al., 2016). Internet var ett hjälpmedel i form av stöd genom information som ett flertal 

patienter använde sig av för att skaffa sig ny kunskap, vilket kunde resultera i att 

patienters behov av stöd genom information uppfylldes (Lewis et al., 2015). Patienter 

som upplevde ängslan undvek att söka information på nätet, eftersom patienterna inte 

ville bli påminda om allt negativt som hade med cancer att göra. Stöd genom 

information från bland annat hälso- och sjukvårdspersonal upplevdes dock viktigare 

än information från internet (Lewis et al., 2015). 

Patienters upplevda behov av emotionellt stöd 
Emotionellt stöd från hälso- och sjukvårdspersonal 

Patienter upplevde behov av emotionellt stöd från hälso- och sjukvårdspersonal efter 

deras cancerbesked, eftersom patienterna var upprörda och ledsna efter att de fick 

höra att beskedet var cancer (Drageset et al., 2012; Aldaz et al., 2017; Yli-Uotila et 

al., 2016; Hong et al., 2014; Rohrmoser et al., 2017). Behovet av emotionellt stöd från 

hälso- och sjukvårdspersonal ökade när patienterna genomgick kroppsliga 

förändringar, såsom att bli av med kroppsbehåring samt vid fysiska eller psykiska 

bekymmer (Aldaz et al., 2017; Yli-Uotila et al., 2016).  

I studierna från David et al. (2012) och Drageset et al. (2012) framkom det att 

patienterna var nöjda och tacksamma över emotionella stödet från hälso- och 

sjukvårdspersonalen (David et al., 2012; Drageset et al., 2012). Hälso- och 

sjukvårdspersonalen var omtänksamma och fungerade som ett stödsystem för att 

uppfylla patienters behov av emotionellt stöd. Vissa patienter var i behov av 

emotionellt stöd under en lång period efter att ha fått cancerdiagnosen. Behovet av 

emotionellt stöd från hälso- och sjukvårdspersonalen varierade under 

sjukdomsförloppet (Drageset et al., 2012). Hälso- och sjukvårdspersonalens 

tillgänglighet och erbjudande av stöd upplevdes positivt, eftersom de kunde vända sig 

till hälso- och sjukvårdspersonalen när de var i behov av emotionellt stöd (David et 

al., 2012; Drageset et al., 2012).  

Flera patienter som drabbades av en traumatisk kris var upprörda och chockade över 

sin situation (David et al., 2012; Drageset et al., 2012; Hong et al., 2014). Patienterna 

visste inte hur de skulle reagera, vad de skulle få möta eller säga när de fick höra att 

diagnosen var cancer. När patienternas situation förändrades, såsom efter att de fått 

sitt cancerbesked eller fysiska förändringar, beskrev patienterna att de var i behov av 

emotionellt stöd från hälso- och sjukvårdspersonalen för att kunna hantera 

förändringar i sjukdomsförloppet (David et al., 2012; Drageset et al., 2012; Hong et 

al., 2014; Rohrmoser et al., 2017). När patienterna upplevde att behovet av 

emotionellt stöd var uppfyllt från hälso- och sjukvårdspersonalen ökade deras 
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välbefinnande och balans i livet, vilket resulterade i att patienterna fick ökat hopp om 

livet och blev lugnare. Patienter med behov av emotionellt stöd upplevde att 

tillgängligheten från hälso- och sjukvårdspersonalen var positivt, även om merparten 

av patienterna oftast vände sig till sina närstående (Drageset et al., 2012; Hong et al., 

2014; Yli-Uotila et al., 2016).  

Behovet av emotionellt stöd från hälso- och sjukvårdspersonal ökade när patienterna 

upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen behandlade patienterna som objekt, 

genom att de uteslöt patienterna från samtalet (Drageset et al., 2016; Lewis et al., 

2015). Hälso- och sjukvårdspersonalen använde ett medicinskt språk och kunde tala 

med en kollega över huvudet på patienten, som att patienten inte befann sig i samma 

rum. Patienternas kunskaper och åsikter upplevdes inte ha något värde inför somliga 

från hälso- och sjukvårdspersonalen, vilket resulterade i att patienternas behov av 

emotionellt stöd från hälso- och sjukvårdspersonal ökade (Drageset et al., 2016; 

Lewis et al., 2015).  

Even though I met many doctors, I felt that it was just a cancer diagnosis that 

was treated and nobody saw the cancer was mine. They followed standard 

procedures regarding what they said and did. It was a kind of indifference. 

Nobody saw me as a person having cancer. I felt so alone. They were efficient. 

(Drageset et al., 2016, s.343).  

Patienter med en cancertyp med god överlevnadsprognos fick inte tillräckligt 

emotionellt stöd från bland annat hälso- och sjukvårdspersonal (Easley, Miedema & 

Robinson, 2013). Cancertypen hade en avgörande roll för vilken grad av emotionellt 

stöd patienterna fick från bland annat hälso- och sjukvårdspersonalen. Flera patienter 

beskrev att trots att cancertypen inte var livshotande påverkades deras välbefinnande 

negativt (Easley et al., 2013). Brist på emotionellt stöd och isolering var vanliga 

upplevelser vid exempelvis sköldkörtelcancer eftersom överlevnadsprognosen vid 

sköldkörtelcancer var god (Easley et al., 2013). Vid samtal med hälso- och 

sjukvårdspersonal önskade patienterna att hälso- och sjukvårdspersonalen skulle 

förstå dem och ge emotionellt stöd utifrån patienternas behov. En del patienter 

upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen behövde etablera en bättre relation och 

respektera patienterna mer för att uppfylla deras behov av emotionellt stöd (Hong et 

al., 2014; Easley et al., 2013). 

Emotionellt stöd från närstående 

Patienter upplevde behov av emotionellt stöd från närstående eftersom de kunde 

hjälpa patienterna med att bearbeta sorgen, oron, ångesten, rädslan och osäkerheten 

(Drageset et al., 2012; Aldaz et al., 2017; David et al., 2012). Merparten av 

patienterna uttryckte att sociala nätverket, främst familj, vänner och livskamrat, var 

betydelsefullt efter mottagandet av cancerbeskedet. Vissa patienter betonade att de 

hade informerat sina närstående gällande cancerdiagnosen efter att cancerbeskedet 

rapporterades till patienten, medan andra patienter hade med sig någon närstående vid 

mottagandet av cancerbeskedet. Deras närstående var stödjande tidigt i 
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sjukdomsförloppet och fanns nära patienten (Drageset et al., 2012; Aldaz et al., 2017; 

David et al., 2012). En av patienterna som deltog i studien gjord av Drageset et al., 

(2012), menade att: “It’s good to know that I have both neighbors and a friend where I 

live, someone who is more or less at home, whom I can contact in case I should be 

very ill.” (Drageset et al., 2012, s.41 & 43). Emotionellt stöd från närstående ansågs 

av merparten av patienterna vara en av de viktigaste resurserna och tillgångarna under 

sjukdomsförloppet (Aldaz et al., 2017; Drageset et al., 2016; David et al., 2012; 

Drageset et al., 2012).  

När patienter hade någon närstående nära till hands upplevde patienterna säkerhet, 

styrka samt lugn och ro, vilket resulterade i att behovet av emotionellt stöd uppfylldes 

(Aldaz et al., 2017; David et al., 2012; Drageset et al., 2012). Fysisk närvaro av 

närstående uppskattades också av merparten av patienterna (Drageset et al., 2016; 

David et al., 2012). Trots att flera patienter betonade att emotionellt stöd från 

närstående var viktigt för patienternas stödbehov, upplevdes det av en del patienter att 

de inte kunde dela sina känslor och tankar fullt ut med sina familjemedlemmar. 

Patienterna uttryckte att familjen var oroliga, vilket gjorde att vissa patienter därför 

valde att vända sig till sina vänner (Drageset et al., 2016; David et al., 2012). 

Emotionellt stöd som gavs av närstående till cancerpatienter upplevdes betydelsefullt 

(Drageset et al., 2016; Henshall, Greenfield & Gale, 2017; Suwankhong & 

Liamputtong, 2016; Yli-Uotila et al., 2016). Patienterna ansåg att fysisk närkontakt, 

empati och bra stöd underlättade situationen. En kram, arm runt axeln eller fysisk 

närkontakt upplevdes av patienterna ibland vara bättre än att höra ord från deras 

närstående (Drageset et al., 2016). Emotionellt stöd från närstående behövdes 

dessutom när patienterna upplevde att deras emotionella välbefinnande hade 

försvagats (Yli-Uotila et al., 2016). Flera patienter var positivt inställda och 

tacksamma över den grad av emotionellt stöd som gavs av deras närstående, vilket 

resulterade i att patienterna fick en positivare syn på cancern (Drageset et al., 2016; 

Henshall et al., 2017; Suwankhong & Liamputtong, 2016; Yli-Uotila et al., 2016). 

Patienterna konstaterade att deras närstående var villiga att rätta sig efter patienternas 

behov för att kunna finnas tillgängliga när patienterna var i behov av emotionellt stöd 

(Suwankhong & Liamputtong, 2016). 

Aldaz et al. (2017), David et al. (2012) och Henshall et al. (2017) konstaterade att 

patienternas behov av emotionellt stöd blev uppfyllt när de upplevde närhet från sina 

närstående. Dock upplevde en del av patienterna som deltog i studien från Henshall et 

al. (2017) inte emotionellt stöd från sina närstående. Patienterna upplevde ensamhet 

och var emotionellt känsliga samt att deras välbefinnande försvagades (Henshall et 

al., 2017). Bristen på emotionellt stöd från närstående kunde dessutom resultera i att 

vissa patienter upplevde isolering samt att relationerna kunde upplevas försämrade. 

Patienterna menade att deras närstående hanterade situationen genom att dra sig 

undan, vilket medförde svårigheter i relationerna mellan patienten och deras 

närstående (Henshall et al., 2017). 
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Patienters upplevda behov av stöd genom stödgrupper 
Patienter upplevde behov av stöd genom stödgrupper eftersom de ville kunna 

kommunicera med andra cancerpatienter med liknande sjukdomar och erfarenheter 

för att få en ökad kunskap inom sjukdomen (Drageset et al., 2016; Henshall et al., 

2017; Lewis et al., 2015). “It’s important that one is open and respectful of each 

other’s experiences. We are all suffering, each in our own way” (Drageset et al., 2016, 

s.342). En del av patienterna gick med i olika cancerorganisationer efter att ha hittat 

stödgrupper på internet, vilket resulterade i att patienterna upplevde att behovet av 

stöd uppfylldes (Drageset et al., 2016; Henshall et al., 2017; Lewis et al., 2015).  

Upplevelsen av stödgrupper kunde skilja sig mellan olika patienter (Drageset et al., 

2016; Lewis et al., 2015). Patienter som hade ett adekvat socialt nätverk valde oftast 

att inte delta i stödgrupper, eftersom de ansåg att stödgrupper inte var nödvändiga för 

att deras behov av stöd skulle uppfyllas. Dock upplevde patienter med ett mindre 

stödnätverk att stödgrupper var till stor hjälp under sjukdomsförloppet, vilket 

resulterade i att deras behov av stöd med hjälp av stödgrupper uppfylldes (Drageset et 

al., 2016; Lewis et al., 2015). Majoriteten av patienterna kände en lättnad över att de 

hade möjlighet att prata ut med andra patienter med liknande sjukdomar, vilket 

resulterade i att deras behov av stöd uppfylldes (Drageset et al., 2016). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Utifrån Wallengren och Henricsons (2012) fyra indikatorer för vetenskaplig kvalitet 

diskuterades studiens trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. 

Trovärdigheten styrktes bland annat genom att litteraturstudien hade omvårdnad som 

forskningsproblem (Wallengren & Henricson, 2012). Pålitlighet påvisades bland 

annat genom att förförståelse och erfarenheter till litteraturstudien saknades, vilket 

kan ha resulterat i att inga värderingar och fördomar styrde resultatet. 

Bekräftelsebarhet uppfylldes genom att datainsamling och bearbetning beskrevs 

tydligt (Wallengren & Henricson, 2012). Överförbarhet säkrades först när 

ovanstående tre indikatorer för vetenskaplig kvalitet var uppfyllda. Artiklarna som låg 

till grund för litteraturstudiens resultat kom från flera olika länder, såsom: Nya 

Zeeland, Wales, Norge, Kanada, Storbritannien, Kina, Australien, Tyskland, Thailand 

och Finland. Flera av länderna lever efter liknande hälso- och sjukvårdsstandard som 

Sverige, vilket innebär att fyndet kan överföras till andra grupper och är ett globalt 

ämne. Studiens överförbarhet kan styrkas av att samtliga resultatartiklar kom fram till 

samma konsensus, vilket i sin tur ökade studiens trovärdighet (Wallengren & 

Henricson, 2012).  

Eftersom studiens huvudfokus är omvårdnad gjordes artikelsökningar i CINAHL och 

PubMed då dessa databaser innefattar forskning inom omvårdnad, vilket kan ses som 

en styrka då det stärker studiens trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2016). En 

styrka kan även vara att sökningar gjordes utifrån samtliga ord från syftet för att 

bekräfta att litteraturstudien inkluderade artiklar som svarar på studiens syfte. 
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Ytterligare en styrka med litteraturstudien var bland annat att samtliga sökord 

användes i båda databaserna för att inte missa relevanta artiklar för litteraturstudiens 

syfte, vilket i sin tur ökade trovärdigheten (Forsberg & Wengström, 2016). Dock kan 

en svaghet för litteraturstudien vara att sökorden “nurs*” och “healthc*” användes 

trots att de inte fanns med i syftet. “Nurs*” och “healthc*” användes för att fokusera 

på artiklar som omfattar bland annat ett sjukvårdsperspektiv. En annan styrka för 

litteraturstudien kan bland annat vara att trunkering användes, vilket kan ha resulterat 

i att fler relevanta artiklar uppkommit vid artikelsökningarna (Forsberg & 

Wengström, 2016). Anledningen till att sökordet “kvalitativ studie” inte valdes att 

användas som ett sökord berodde delvis på att sökordet hade kunnat orsaka att 

relevanta artiklar till litteraturstudiens syfte förbisågs (Forsberg & Wengström, 2016).  

Samtliga 11 artiklar var etiskt godkända vilket stämmer överens med Forsberg & 

Wengström (2016) gällande val av studier som blivit etiskt godkända, vilket i sin tur 

påverkar litteraturstudiens pålitlighet positivt. Med tanke på antalet artiklar som 

hittades under artikelsökningarna inkluderades endast 11 resultatartiklar som 

uppfyllde samtliga inklusionskriterier, vilket anses vara en styrka för litteraturstudien 

eftersom artiklarna är av hög vetenskaplig kvalitet (Carlsson & Eiman, 2003). 

Artiklarna bearbetades utifrån Fribergs (2012) kodningssystem där alla relevanta delar 

och all relevant fakta ur artiklarna togs ut, vilket kan ses som en styrka för studien. 

Samtliga resultatartiklar som inkluderades i litteraturstudien var skrivna på engelska 

och innehållet som kunde svara på litteraturstudiens syfte översattes till svenska. 

Översättningarna kan ha medfört en svaghet eftersom relevant fakta möjligtvis kan ha 

försvunnit i översättningen samt att enstaka feltolkningar kan ha gjorts. Studien har 

under processen kontinuerligt lästs av utomstående och feedback har bidragit till att 

öka studiens kvalitet, vilket kan stärka studiens bekräftelsebarhet (Wallengren & 

Henricson, 2012).  

Resultatdiskussion 

Utifrån bearbetningen av samtliga 11 resultatartiklar framkom tre olika teman och 

totalt fyra subteman. Det första temat belyste patienters upplevda behov av stöd 

genom information med subteman: information från hälso- och sjukvårdspersonal och 

information genom internet. Andra temat fokuserade på patienters upplevda behov av 

emotionellt stöd med subteman: emotionellt stöd från hälso- och sjukvårdspersonal 

och emotionellt stöd från närstående. Tredje temat lyfte fram patienters upplevda 

behov av stöd genom stödgrupper. 

I det första temat, patienters upplevda behov av stöd genom information, framkom det 

att majoriteten av cancerpatienterna från resultatartiklarna upplevde behov av stöd 

genom information (Hong et al., 2014; Suwankhong & Liamputtong, 2016; 

Rohrmoser et al., 2017; Drageset et al., 2012; Drageset et al., 2016; Lewis et al., 

2015; David et al., 2012; Yli-Uotila et al., 2016). Aldaz et al. (2017) och Yli-Uotila et 

al. (2016) visade på att hälso- och sjukvårdspersonalen bör ge relevant information till 

patienten i samband med ett cancerbesked, vilket stämmer väl överens Cullberg 
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(2006) som menade att individen bör få relevant information vid ett tufft besked. 

Även Patientlagen (SFS 2014:821) betonar vikten av att varje patient har rätt till 

information gällande sitt hälsotillstånd. Ett överflöd av information kunde dock vara 

negativt för cancerpatienterna, eftersom för mycket information kunde leda till ökad 

ångest, ovisshet samt ett ökat känslomässigt lidande för patienterna (Aldaz et al., 

2017). Drageset et al. (2012) lyfte fram hur patienter inte kom ihåg all information de 

fick under mottagandet av cancerbeskedet på grund av att de befann sig i 

chocktillstånd, vilket kunde göra att patienterna hade svårt att skilja mellan fantasi 

och verklighet. Det stämmer väl överens med hur Cullberg (2006) beskriver den 

traumatiska krisen och hur patienter kan uppleva chock samt ha svårt för att ta in allt 

som sägs under ett tufft besked, såsom vid ett cancerbesked. Detta visar på att det är 

viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal noga överväger hur mycket information som 

ges och anpassar informationen till den enskilde patientens behov och förmåga.  

Enligt Holland (2002) bör hälso- och sjukvårdspersonalen ta sin tid vid 

cancerbeskedet. Brist på tid kan öka patienters rädsla och oro (Holland, 2002). Detta 

bekräftas av flera resultatartiklar som beskriver hur hälso- och sjukvårdspersonalens 

tillgänglighet och möjlighet att besvara patientens alla frågor upplevdes betydelsefullt 

av patienterna, vilket resulterade i att patienters behov av stöd genom information 

uppfylldes (David et al., 2012; Drageset et al., 2012; Rohrmoser et al., 2017). Hill et 

al. (2003) konstaterade att stöd genom information är betydelsefullt för att patienten 

ska kunna hantera cancersjukdomen och tillvaron. En klarhet kring cancersjukdomen 

var viktigt för patienterna tidigt under sjukdomsförloppet, vilket kunde uppnås via 

stöd genom information från hälso- och sjukvårdspersonal (Aldaz et al., 2017; 

Rohrmoser et al., 2017). Ehnfors, Ehrenberg och Thorell-Ekstrand (2012) diskuterar 

viktiga grundläggande delar i begreppet stöd som bör tas upp med patienter för att 

underlätta patienternas sätt att hantera sjukdomen. Komponenter som bör tas upp är 

bland annat information, undervisning och regelbunden uppföljning för att patienters 

behov av stöd ska uppfyllas (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2012). Detta 

stämmer väl överens med Kari Martinsens (1989) omvårdnadsteori som säger att 

individen är i behov av närhet och att ömsesidig relation krävs vid patientnära kontakt 

för att en god omvårdnad ska kunna genomföras. 

Somliga patienter från studierna gjorda av Drageset et al. (2016), Lewis et al. (2015) 

och David et al. (2012) upplevde dock kommunikationssvårigheter med hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Det stämmer väl överens med Heaven och Maguire (1996) 

gällande att flera sjuksköterskor har en brist på kunskap gällande hur de ska samtala 

med cancerpatienter. Detta antyder att hälso- och sjukvårdspersonal bör tänka på vilka 

termer som ska användas när patienten får sitt cancerbesked för att patienters behov 

av stöd genom information ska uppfyllas. Trots att bakgrundsartiklarnas 

publikationsår sträcker sig från 1990-2010-talet kan artiklarna anknytas med dagens 

forskning genom att liknande resultat ses även idag.  
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I det andra temat, patienters upplevda behov av emotionellt stöd, framkom det att 

merparten av patienterna i resultatartiklarna var i behov av emotionellt stöd från 

hälso- och sjukvårdspersonal och närstående efter mottagandet av cancerbeskedet 

(Drageset et al., 2012; Aldaz et al., 2017; Yli-Uotila et al., 2016; Hong et al., 2014; 

Rohrmoser et al., 2017; David et al., 2012; Drageset et al., 2012; Lewis et al., 2015; 

Easley et al., 2013; Henshall et al., 2017; Suwankhong & Liamputtong, 2016). 

Cullbergs (2006) teori gällande traumatisk kris bekräftas av flera resultatartiklar som 

beskriver hur flera patienter var upprörda och chockade över cancerbeskedet (David 

et al., 2012; Drageset et al., 2012; Hong et al., 2014; Rohrmoser et al., 2017). 

Merparten av patienterna som blev chockade visste inte vad som väntade dem härnäst, 

vilket resulterade i att patienterna var i behov av emotionellt stöd för att bland annat 

kunna dela sina tankar och känslor med hälso- och sjukvårdspersonal och närstående 

(David et al., 2012; Drageset et al., 2012; Hong et al., 2014; Rohrmoser et al. 2017). 

Detta kan visa på att kontaktsjuksköterskan samt övrig hälso- och sjukvårdspersonal 

kan behöva möta varje enskild individ med respekt för att en god omvårdnad ska 

genomföras. Genom att skapa en patientnära relation kan hälso- och 

sjukvårdspersonalen ge den mängd emotionellt stöd som patienten är i behov av. 

Easley et al. (2013) lyfte fram att oavsett vilken cancerdiagnos och prognos 

patienterna hade var de i behov av emotionellt stöd, vilket bekräftas av Martinsens 

(1989) omvårdnadsteori som säger att varje individ kommer att vara i behov av stöd 

och omvårdnad. Martinsen (1989) menade att individer är i behov av närhet och 

gemenskap, vilket merparten av patienterna från Easley et al. (2013) inte upplevde. 

Lagen om hälso- och sjukvård (SFS 1982:763) betonar bland annat att vården ska 

bedrivas med lika villkor för varje individ samt att alla ska behandlas med respekt och 

lika värde, vilket stämmer överens med Martinsens (1989) omvårdnadsteori som 

lyfter fram att varje individ ska behandlas med respekt och ha rätt till lika värde. 

Enligt Ehnfors et al. (2012) ska stöd ges till patienter som går igenom en 

livsstilsförändring relaterad till sjukdom utifrån patienternas behov av stöd. Detta kan 

visa på att hälso- och sjukvårdspersonalen bör möta varje enskild patient och utifrån 

patienternas beskrivning av situationen bilda sig en uppfattning för att kunna uppfylla 

patienternas behov av emotionellt stöd. Även fast Martinsens (1989) omvårdnadsteori 

relaterat till stöd arbetades fram för cirka 28 år sedan stämmer teorin fortfarande med 

dagens forskning gällande stöd och närhet.  

I det tredje temat, patienters upplevda behov av stöd genom stödgrupper, framkom 

delade meningar och upplevelser gällande stödgrupper beroende på hur patienternas 

sociala nätverk såg ut (Drageset et al., 2016; Henshall et al., 2017; Lewis et al., 2015). 

Martinsen (1989) beskriver i sin teori att individer är i behov av omgivningens närhet 

och gemenskap med andra individer och bör inte vara isolerade från omgivningen och 

miljön. Detta stämmer överens med studier av Drageset et al. (2016) och Lewis et al. 

(2015) genom att merparten av patienterna med ett mindre socialt nätverk var i behov 

av stödgrupper för att kunna få sitt behov av stöd uppfyllt. Dock fanns det även 

patienter med adekvat socialt nätverk som inte var i behov av stödgrupper (Drageset 
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et al., 2016; Lewis et al., 2015). Detta antyder att stödgrupper är en möjlighet för 

patienter med ett mindre socialt nätverk att kunna dela sina erfarenheter med andra 

patienter med liknande sjukdomar. Dock bör stödgrupper och riktlinjer för hur 

patienter kan söka sig till stöd utvecklas och bli tydligare. Information från hälso- och 

sjukvårdspersonal gällande stödgrupper och hur patienter kan söka sig till stöd bör 

komma tidigt i sjukdomsförloppet för att underlätta patienters situation och att deras 

behov av stöd uppfylls. 

Konklusion 

Denna allmänna litteraturstudie visar på att patienter som fått ett cancerbesked är i 

behov av stöd genom information, emotionellt stöd och stöd genom stödgrupper 

under sjukdomsförloppet. Även om patienter reagerar och tar emot cancerbeskedet 

olika är det betydelsefullt att patienterna upplever att sjukvårdspersonal och 

närstående finns tillgängliga och kan erbjuda det stöd som patienterna är i behov av. 

Oavsett vilken cancertyp eller överlevnadsprognos patienter har är stöd genom 

information och emotionellt stöd viktigt för patienternas välbefinnande. Delade 

meningar gällande stödgrupper upplevdes av patienterna. Fördelen med stödgrupper 

kan vara att patienter med brist på stöd har möjligheten att dela sina erfarenheter och 

få respons av patienter med liknande sjukdomar. 

Implikation 

Hälso- och sjukvårdspersonalen behöver ha tydliga riktlinjer och praktisk träning när 

det gäller att bemöta, vårda och erbjuda stöd till patienter med cancer. Upplevelser av 

vilket behov av stöd som finns skiljer sig ofta mellan patienterna, vilket innebär att 

hälso- och sjukvårdspersonalen bör bemöta varje enskild patient. Önskvärt hade varit 

att med hjälp av framtida forskning om patienters upplevelser av stöd, kunna utbilda 

hälso- och sjukvårdspersonal gällande hur de ska kunna uppfylla varje patients 

individuella behov av stöd.
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

Sökord CINAHL PubMed 

Cancer Cancer Cancer 

Stöd Support Support 

Besked Diagnosis Diagnosis 

Sjuksköterska Nurs* Nurs* 

Sjukvård Healthc* Healthc* 

Upplevelse Experienc* Experienc* 

Behov Need Need 

Patient Patient Patient 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

* = antal dubbletter 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 

träffar 
Lästa 

abstrakt 
Granskade 

artiklar 
Resultat 

artiklar 
171003 PubMed (cancer [Title] AND support [Title]) AND 

(diagnosis [Title/Abstract] AND nurs* 

[Title/Abstract] OR healthc* 

[Title/Abstract])  

 

Publikationsdatum 2008-2017 

134 74 20 8 

171004 CINAHL (TI cancer AND TI support) AND (TX 

diagnosis AND TX nurs* OR TX healthc*) 

 

Publikationsdatum 2008-2017 

148 51(5)* 13 3 

171026 PubMed (cancer [Title] AND support [Title]) AND 

(diagnosis [Title/Abstract] AND experienc* 

[Title/Abstract] AND need [Title/Abstract] 

AND patient [Title/Abstract]) 

 

Publikationsdatum 2008-2017 

5 5(1)* 2 0 

171026 PubMed (cancer [Title] AND support [Title]) AND 

(diagnosis [Title/Abstract] AND nurs* 

[Title/abstract] OR healthc* [Title/Abstract]) 

AND (experienc* OR need) 

 

Publikationsdatum 2008-2017 

81 23(7)* 5 0 

171026 CINAHL (TI cancer AND TI support) AND (TX 

diagnosis AND TX experienc* AND TX 

need AND TX patient) 

 

Publikationsdatum 2008-2017 

17 10(1)* 2 0 

171026 CINAHL (TI cancer AND TI support) AND (TX 

diagnosis) AND (TX nurs* OR TX healthc*) 

AND (TX experienc* OR TX need) 

 

Publikationsdatum 2008-2017 

44 16(2)* 4 0 

  
Totalt: 429 179 46 11 

  



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Aldaz, B. E., Treharne, G. J., Knight, R. G., Conner, T. S., & Perez, D. (2017). Oncology 

healthcare professionals' perspectives on the psychosocial support needs of cancer patients during 

oncology treatment. Journal of Health Psychology, 22(10), 1332-1344. doi: 

10.1177/1359105315626999 

Land  

Databas 

Nya Zeeland 

CINAHL 

Syfte Syftet var att utforska onkologipersonalens perspektiv på behov av psykosocialt stöd hos diverse 

cancerpatienter. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Beskrivande 

Urval Nio sjukvårdspersonal valdes ut. Urvalskriterier var att sjukvårdspersonalen ska ha erfarenhet när 

det gäller att vårda en cancersjuk patient. 

Datainsamling Individuella intervjuer i en privat miljö. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in och transkriberades. Induktiv tematisk analys utfördes för att analysera 

data. 

Bortfall Inga bortfall nämns. 

Slutsats Studien belyser hur en vårdande och godhjärtad attityd tillåter patienten att uttrycka sig mer öppet 

när det gäller känslor och bekymmer angående cancerdiagnosen. Ett holistiskt tillvägagångssätt är 

viktigt inom cancervård, då det styrker sjukvårdspersonalens vårdande. Sjukvårdspersonalen kan 

då identifiera både patientens fysiska svårigheter, men även psykosociala behov. Vidare betonas 

hur socialt stöd kan hjälpa till med att dämpa patientens ångest, oro och rädsla som ofta kan 

uppkomma genom sjukdomen. Fokus på välmående istället för överlevnad leder till att patienten 

kan uppfylla sina psykosociala behov. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I (92 %) 
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Artikel 2 

 

 

Referens David, L. C., Williamson, K., & Tilsley Owen, W. D. (2012). A small scale, qualitative focus 

group to investigate the psychosocial support needs of teenage young adult cancer patients 

undergoing radiotherapy in Wales. European Journal of Oncology Nursing, 16(3), 375-379. doi: 

10.1016/j.ejon.2011.08.002 

Land  

Databas 

Wales 

CINAHL 

Syfte Syftet var att värdera behovet av psykosocialt stöd hos unga vuxna i tonåren med cancer som 

genomgår radioterapi i Wales. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Beskrivande 

Urval 7 unga vuxna cancerpatienter valdes ut. Urvalskriterierna var mellan 18-24 års ålder samt 

genomförd radioterapi under de senaste 12 månaderna. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer i fokusgrupper.  

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys utfördes. Forskarna inspelade och transkriberade data som analyserades 

och organiserades i teman och kategorier. 

Bortfall Inga bortfall nämns. 

Slutsats Psykosocialt stöd är viktig för cancerpatienters fortsatta välbefinnande och återhämtning hos 

tonårs- och unga vuxna patienter med cancer inom åldern 18-24. Lämplig information och stöd är 

av betydelse för cancerpatienter, för att kunna möta deras behov. Studien belyser dessutom att 

tonårs- och unga vuxna cancerpatienter är i ett större behov av stöd och information för att klara 

resan med cancer. Tonårs- och unga cancerpatienter uppvisar i studien ett samband mellan 

patienterna där de upplever ett behov av stöd på grund av att de inte kan dela med sig av deras 

erfarenheter, vilket resulterar i att patienten upplever brist på empati, identitet och förståelse. 

Informationen betonar att det kan kräva stödorganisationer för tonårs- och unga vuxna 

cancerpatienter. Studien rekommenderar att sjukvårdspersonalen tar itu med cancerpatienters 

behov för att säkerställa deras välbefinnande, överlevnad och återhämtning.    

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I (85 %) 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Drageset, S., Lindstrøm, T. C., Giske, T., & Underlid, K. (2012). “The Support I Need”: Women’s 

Experiences of Social Support After Having Received Breast Cancer Diagnosis and Awaiting 

Surgery. Cancer Nursing, 35(6), E39-47. doi:10.1097/NCC.0b013e31823634aa 

Land  

Databas 

Norge 

PubMed 

Syfte Studiens syfte var att beskriva kvinnors individuella upplevelser av stöd efter att ha fått en 

cancerdiagnos och inväntar operation 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Deskriptiv 

Urval 21 kvinnor med nydiagnostiserad bröstcancer valdes ut med hjälp av bekvämlighetsurval. 

Urvalskriterierna var över 18 års ålder samt att deltagarna skulle kunna tala och skriva på norska. 

Datainsamling Intervjuer utfördes mellan februari 2006 och februari 2007. En semistrukturerad intervjuguide 

skapades utifrån tidigare forskning. 

Dataanalys Analys utfördes utifrån tre punkter: självförståelse, sunt förnuft-förståelse samt teoretisk 

förståelse. 

Bortfall Inga bortfall nämns. 

Slutsats Bröstcancerpatienterna anser att socialt stöd är viktigt, dock behöver det erbjudna stödet vara 

anpassat till den enskilda individens behov. Sociala nätverket erbjöd stöd och fanns där för 

patienten, dock ansåg deltagarna att det vid vissa situationer kunde vara en börda. 

Sjukvårdspersonal anses som en viktig källa till stöd. Genom att förstå och vara försiktig när det 

gäller kvinnornas erfarenheter och utmaningar i deras sociala nätverk, kan sjuksköterskor och 

övrig sjukvårdspersonal erbjuda ett mer individualiserat stöd och vård till kvinnor i deras känsliga 

period under cancersjukdomen. Stödet var särskilt viktigt för patienterna efter cancerbeskedet, då 

sjukvårdspersonalens närhet visade sig dämpa upplevelsen av stress, rädsla och oro. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I (94 %) 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Drageset, S., Lindstrøm, T. C., Giske, T., & Underlid, K. (2016). Women's experiences of social 

support during the first year following primary breast cancer surgery. Scandinavian Journal of 

Caring Sciences, 30(2), 340-8. doi: 10.1111/scs.12250 

Land  

Databas 

Norge 

PubMed 

Syfte Syftet med denna uppföljningsstudie var att beskriva kvinnors individuella erfarenheter av socialt 

stöd under deras första år efter primär bröstcanceroperation. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Beskrivande 

Urval Tio kvinnor som genomgått en bröstcanceroperation och deltagit tidigare studie valde att delta i 

studien ett år senare. Urvalskriterier var att deltagarna deltagit i tidigare studie samt genomfört 

bröstcanceroperation.  

Datainsamling Data samlades in från augusti 2007 till april 2008 baserat på forskarnas tidigare studie. 

Semistrukturerade intervjuerna varade mellan 54-100 minuter.  

Dataanalys Intervjuerna analyserades utfördes utifrån tre punkter: självförståelse, sunt förnuft-förståelse samt 

teoretisk förståelse. 

Bortfall Inga bortfall nämns. 

Slutsats I studien framkommer det att kvinnor bör kunna dela med sig av sina erfarenheter med andra 

cancerpatienter, eftersom erfarenheterna anses vara viktiga vid socialt stöd. Viktiga aspekter inom 

professionellt stöd är bland annat respektfullt bemötande, tillgänglighet och kontinuitet. Vidare 

betonas även att stöd från vissa sjukvårdspersonal och närstående slutar erbjuda behövda mängden 

stöd för tidigt i sjukdomsförloppet, vilket kan leda till ovisshet och hjälplöshet eftersom ett stort 

behov av stöd fortfarande finns bland cancerpatienterna. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I (96 %) 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Easley, J., Miedema, B., & Robinson, L. (2013). It's the "good" cancer, so who cares? Perceived 

lack of support among young thyroid cancer survivors. Oncology Nursing Forum, 40(6), 596-600. 

doi: 10.1188/13.ONF.596-600 

Land  

Databas 

Kanada 

PubMed 

Syfte Syftet var att beskriva överlevnadserfarenheten hos unga vuxna patienter med sköldkörtelcancer. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Beskrivande 

Urval 67 cancerpatienter uttryckte intresse för att delta i studien. Av de genomgick 55 telefonintervjuer. 

12 av dem hade sköldkörtelcancer och valdes ut då studien fokuserar på sköldkörtelcancer. 

Datainsamling Intervjuer gjordes med hjälp av 11 öppna frågor. De första två frågorna syftade till att göra 

deltagaren bekväm och berätta sin historia om sin cancersjukdom. 

Dataanalys Konstruktivistisk grounded theory användes för att analysera data. Intervjuerna transkriberades av 

forskarna.  

Bortfall Inga bortfall nämns. 

Slutsats Patienter med sköldkörtelcancer får ofta höra att de har en bra cancer, eftersom 

överlevnadsprognosen är högre än vid andra cancertyper. Trots att patienterna är tacksamma över 

den positiva prognosen, har patienter med sköldkörtelcancer upplevt att deras cancertyp har lett till 

att de inte är värda socialt stöd. Många cancerpatienter kämpar med psykiska besvär till följd av en 

livsförändrande sjukdom. Cancer har ofta en negativ inverkan på patienter, oavsett hur prognosen 

ser ut. Forskarna tror att sjukvårdspersonalen kan främja cancerpatienters läkningsprocess under 

cancersjukdomen genom att identifiera patienternas sociala behov och erbjuda den grad av stöd 

patienterna är i behov av. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I (87,5 %) 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Henshall, C. L., Greenfield, S. M., & Gale, N. K. (2017). Typologies for Restructuring 

Relationships in Cancer Survivorship: Temporal Changes in Social Support and Engagement With 

Self-Management Practices. Cancer Nursing, Sep 26. doi: 10.1097/NCC.0000000000000538 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka hur tidsmässiga förändringar i socialt stöd som erbjuds till 

cancerpatienter av familj och vänner har ett inflytande på patientens självhantering samt 

anpassning till livsstilsförändringar. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Beskrivande 

Urval 4 patienter från varje av de 10 cancertyper (bröst, prostata, kolorektal, lung, melanom, huvud och 

hals, icke-Hodgkins lymfom, mage, esofagal samt blåsa) valdes, vilket resulterade i 40 deltagare. 

Datainsamling Intervjuer genomfördes genom att deltagarna fick möjlighet att berätta hur de uppfattar sin egen 

situation om sin cancersjukdom. 

Dataanalys Alla intervjuer spelades in och transkriberades. Därefter utfördes tematisk analys, som blev 

grunden för olika teman baserat på socialt stöd. Detta resulterade i att forskarna identifierade hur 

cancerpatienter strukturerar om sina förhållanden genom sjukdomen och hur detta påverkade deras 

självhantering. 

Bortfall Inga bortfall nämns. 

Slutsats Förändringar i cancerpatientens sociala nätverk kan under sjukdomsförloppet påverka patientens 

förmåga och syn på sjukdomen, vilket är av betydelse för patientens fortsatta överlevnad. 

Sjuksköterskan behöver använda lämpliga strategier för hur patienten hanterar cancersjukdomen 

samt att sjuksköterskan använder sig av lämpliga hjälpmedel som underlättar patientens situation. 

Det är viktigt att hjälpmedlet är individuellt anpassat till den enskilde patienten. Sjuksköterskor 

kan vid vissa situationer bli en del av patientens stöd, vilket anses vara betydelsefullt för patienten.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I (85 %) 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Hong, J., Song, Y., Liu, J., Wang, W., & Wang, W. (2014). Perception and fulfillment of cancer 

patients' nursing professional social support needs: from the health care personnel point of view. 

Support Care Cancer, 22(4), 1049-58. doi: 10.1007/s00520-013-2062-6 

Land  

Databas 

Kina 

PubMed 

Syfte Syftet var att utforska cancerpatienters behov när det gäller stöd från sjukvårdspersonal samt att 

identifiera vilka typer av behov som uppfylls. Vidare var syftet att utforska vad som behöver 

förbättras samt analysera potentiella anledningar till skillnaden mellan identifierade behov och 

uppfyllda behov. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Deskriptiv  

Urval Urvalskriterierna var att ha minst ett års erfarenhet inom cancervård, att vara legitimerad läkare 

eller sjuksköterska, att kunna prata mandarin och att gå med på att bli intervjuad och inspelad. 

Totalt deltog 32 läkare och sjuksköterskor i studien. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer utfördes i fokusgrupper. Varje grupp bestod av 8-10 deltagare och 

intervjuerna utfördes i ett tyst rum. Intervjuerna varade mellan 60-90 minuter per grupp. 

Dataanalys Innehållsanalys utfördes i flera steg. Före analysen tränades forskarna i koder och alla transskript 

lästes ett flertal gånger för att förstå meddelandet. Anteckningar gjordes med hjälp av nyckelord 

från varje intervju med fokus på deltagarnas beskrivning av deras bedömningar när det gäller 

cancerpatienters behov av stöd. 

Bortfall Inga bortfall nämns. 

Slutsats Cancerpatienter har flera typer av stödbehov som behöver erbjudas av bland annat 

sjukvårdspersonalen. Stöd genom information och emotionellt stöd är bland annat de typer av stöd 

som efterfrågas mest. Sjukvårdspersonalen lyckas inte alltid uppfylla de olika behoven av stöd, 

oftast på grund av personalbrist. Personalbristen gör det omöjligt för sjukvårdspersonalen att 

kunna uppfylla alla patienters behov, eftersom stressen samt bristen på tid gör att det blir 

opraktiskt för sjukvårdspersonalen att ha djupare konversationer och uppfylla patienternas behov 

av stöd. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I (92 %) 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Lewis, S., Yee, J., Kilbreath, S., & Willis, K. (2015). A qualitative study of women's experiences 

of healthcare, treatment and support for metastatic breast cancer. Breast, 24(3), 242-7. doi: 

10.1016/j.breast.2015.02.025 

Land  

Databas 

Australien 

PubMed  

Syfte Syftet var att identifiera sjukvården, informations- och stödbehov hos kvinnor som har bröstcancer 

med metastaser. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Beskrivande 

Urval 18 kvinnor deltog i studien med en ålder mellan 42-78 år. Deltagarna valdes ut med hjälp av ett 

tvärsektionsforskningsprojekt som undersökte fysisk aktivitet hos kvinnor med metastatisk 

bröstcancer. Urvalskriterierna var att deltagaren deltagit i forskningsprojektet.   

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer i form av telefon eller fysiska intervjuer genomfördes med fokus på 

kvinnornas erfarenheter av vård, behandling och stöd vid metastatisk bröstcancer. Kvinnorna hade 

möjlighet till att tala om aspekter utifrån erfarenheterna som ansågs vara viktiga för kvinnans vård, 

behandling och stöd vid metastatisk bröstcancer.  

Dataanalys Intervjuerna var transkriberade och ljudinspelade. Transkriptionerna genomfördes noggrant. 

Tematisk analys användes för att analysera data. En erfaren kvalitativ forskare utförde 

intervjuerna. 

Bortfall Inga bortfall nämns. 

Slutsats Unika vård- och stödbehov som identifierades hos kvinnor med bröstcancer i studien visar på 

ouppfyllda behov av stöd. I studien belyses att mer information samt stödjande vård behövs, 

särskilt angående lindringen av behandlingens bieffekter samt symtomen som kan uppkomma på 

grund av cancern. Kvinnorna betonar att ett behov av stödgrupper finns, för att de ska kunna dela 

med sig av sina erfarenheter till andra patienter som genomgår eller har genomgått samma typ av 

sjukdom. Vidare menar patienterna att cancerstödgrupper utan fokus på deras diagnos inte är lika 

givande, eftersom erfarenheterna kan skilja sig beroende av vilken typ av cancer det handlar om. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I (89,5 %) 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Rohrmoser, A., Preisler, M., Bär, K., Letsch, A., & Goerling, U. (2017). Early integration of 

palliative/supportive cancer care-healthcare professionals' perspectives on the support needs of 

cancer patients and their caregivers across the cancer treatment trajectory. Supportive care in 

cancer, 25(5), 1621-1627. doi: 10.1007/s00520-017-3587-x 

Land  

Databas 

Tyskland 

CINAHL 

Syfte Syftet var att utforska sjukvårdspersonalens perspektiv på önskvärd standard av stöd för 

tumörpatienter och vårdgivare genom cancerbehandlingen. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Beskrivande 

Urval Nio onkologisk personal valdes ur ett tyskt universitetssjukhus. 

Datainsamling Deltagarna delades in i två fokusgrupper. Varje grupp bestod av en läkare, sjuksköterska, 

fysioterapeut samt psyko-onkolog. Utöver detta tillkom en socialarbetare till gruppen med fyra 

deltagare, för att få två jämna grupper. Intervjuer skedde i fokusgrupperna och varade mellan 80-

90 minuter. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och spelades in. Utöver det uppgav deltagarna sin demografi såväl 

som utbildnings- och arbetsrelaterad information om sig själva. 

Transkripten analyserades med hjälp av grounded theory. Med hjälp av ett program kodades och 

sorterades relevant data.  

Bortfall Inga bortfall nämns. 

Slutsats Studien lyfter fram att sjukvårdspersonal anser att det är betydelsefullt för patienter att erbjudas 

stöd. Uppfylls behovet av stöd ökar även patienten känsla av kontroll kring situationen. Behovet 

av stöd anses vara en viktig utgångspunkt under patientens sjukdomsförlopp. Utbildning kan 

resultera i att sjukvårdspersonalen kan använda lämpliga hjälpmedel till att erbjuda stöd till 

patienten under sjukdomsförloppet. När patientens sjukdomsförlopp förändras bör även patientens 

stödbehov identifieras på nytt, eftersom det blir en möjlighet för sjukvårdspersonalen att använda 

relevanta hjälpmedel för framtida cancerpatienter vid rätt tidpunkt i sjukdomsförloppet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I (87,5 %) 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Suwankhong, D., & Liamputtong, P. (2016). Social Support and Women Living With Breast 

Cancer in the South of Thailand. Journal of Nursing Scholarship, 48(1), 39-47. doi: 

10.1111/jnu.12179 

Land  

Databas 

Thailand 

PubMed 

Syfte Syftet var att diskutera socialt stöd bland kvinnor med bröstcancer i lantliga samhällen i södra 

Thailand. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Beskrivande 

Urval 20 kvinnor med diagnosen bröstcancer från södra Thailand.  

Datainsamling Djupgående intervjuer gjordes i varje deltagares hem, där deltagarna fick berätta om deras 

upplevelser av stöd vid cancer. Efter intervjuerna fick deltagarna ett vitt papper och 48 färgpennor, 

vilket syftade till att deltagarna skulle rita sina upplevelser och erfarenheter av cancer. Därefter 

fick deltagarna förklara vad de hade ritat. Intervjuerna och ritningen tog totalt cirka 1,5 timme. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in och tematisk analys användes för att analysera data från intervjuerna och 

berättelserna som framkom i samband med ritningarna.  

Bortfall Inga bortfall nämns. 

Slutsats Studien belyser hur patienter som blivit diagnostiserade med bröstcancer behöver hantera 

emotionella och fysiska trauman. Socialt stöd är särskilt viktigt för patienterna, eftersom det 

underlättar och hjälper patienterna att leva med sin cancersjukdom. Stödet inkluderar såväl 

emotionellt stöd som stöd genom information. Sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal anses 

vara en viktig källa för att patientens behov av stöd uppfylls. Genom att visa förståelse och empati 

för patienternas situation kan sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal erbjuda individuellt 

anpassat stöd för den enskilda patienten under den känsliga och sårbara perioden kring 

cancersjukdomen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I (85 %) 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

Referens Yli-Uotila, T., Kaunonen, M., Pylkkänen, L., & Suominen, T. (2016). The need for social support 

provided by the non-profit cancer societies throughout different phases in the cancer trajectory and 

its integration into public healthcare. European Journal of Oncology Nursing, 21, 97-104. doi: 

10.1016/j.ejon.2016.02.004 

Land  

Databas 

Finland 

PubMed 

Syfte Syftet var att beskriva faserna av cancern när socialt stöd, i form av elektroniska 

rådgivningstjänster, behövs samt hur tjänsterna är integrerade i cancervård inom allmänvården. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Deskriptiv 

Urval 12 deltagare valdes ut från The Cancer Society of Finland samt två regionala cancerföreningar 

från Västra Finland. Urvalskriterierna var över deltagare över 18 år gammal, vara i 

förbehandlings-, behandlings- eller efterbehandlingsstadiet, kontakt via telefon-, email- eller 

onlinerådgivningstjänster, ha möjlighet att bli intervjuad fysiskt inom två timmars körning från 

forskarnas universitet eller via telefon, samt ha en vilja att delta i studien. 

Datainsamling En intervjuguide skapades, som baseras på litteratur och diskussioner med representanter från 

cancerföreningarna. Intervjufrågorna pilottestades på två cancerpatienter för att säkerställa 

genomförbarheten. Baserat på pilotintervjuerna förfinades frågorna samt forskarens 

tillvägagångssätt. Pilotintervjuerna inkluderades i data. Sju intervjuer utfördes via telefon, medan 

övriga fem intervjuer utfördes fysiskt. Intervjuerna varade mellan 20-55 minuter. 

Dataanalys Induktiv innehållsanalys användes för att analysera data. Intervjuerna transkriberades noggrant av 

forskarna samt att data fördes in i ett dataanalysprogram för att organisera data.  

Bortfall Inga bortfall nämns. 

Slutsats Stöd från bland annat närstående och sjukvårdspersonal behövs när patientens välbefinnande 

minskas. Internetstöd kompenserar för bristande stöd från sjukvården, dock är integration av 

internettjänster i sjukvården inte en självklarhet. Det finns ett flertal förutsättningar för både 

patienter och sjuksköterskor att integrera stödet från internet i cancervården. Det finns även 

tillfällen då integrationen inte är nödvändig. Sjuksköterskor behöver beakta att behovet av stöd 

inte alltid följer samma mall. Därför är det avgörande att regelbundet uppmärksamma vilket behov 

av stöd patienten har och är i behov av. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I (87,5 %) 
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