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Sammanfattning Personer ställer upp i kliniska prövningar av olika 

anledningar och förväntningar. Svårigheter att rekrytera 

och hålla kvar deltagare till studieslut är ett problem inom 

forskningen. Syftet var att undersöka motiv för deltagande 

i kliniska studier. Studien gjordes som en litteraturstudie 

med systematisk granskning av vetenskapliga artiklar. 

Resultatet visar att individer väljer att delta i kliniska 

forskningsstudier främst av hälsorelaterade skäl. 

Förväntan om bättre monitorering av sjukdomen, tillgång 

till medicinsk diagnostik och behandling är andra motiv. 

En önskan om att bidra till forskning och samhälle finns 

hos många. Läkemedelsbiverkningar och ovilja att vara 

försökskanin samt oro för ekonomiska kostnader är 

anledningar till att personer inte väljer att delta. Det 

informerade samtyckesförfarandet visade sig ha betydelse 

för hur deltagarna fullföljer studien och förstår innebörden 

av deltagandet. Behov av utökad tid för samtyckesprocess, 

enklare och individanpassad information med 

sjuksköterska kan öka följsamheten och tillfredsställelsen 

med att fullfölja studien. Fortsatt omvårdnadsanknuten 

forskning föreslås inom ämnesområdet med inriktning på 

behovet av information. Med förståelse om olika 

bakomliggande motiv till varför individer väljer att delta i 

en forskningsstudie kan sjuksköterskan bistå individen att 

fatta ett välgrundat beslut om deltagande samt stödja dem 

till studieslut. 



Title Participation in clinical research studies  

 - from research participants and the nurse’s perspective 

 

Author Eva Lysell, Nurse anesthetist 

 Lena Silberberg, Registered nurse 

 

Department School of Social and Health Sciences 

 

Supervisor Annika Jensen, Lecturer MN 

 

Examiner Inger Flemme, Med dr 

 

Period Spring 2014 

 

Pages 14 

 

Key words Clinical trials, nurse, participation, research subject 

 

Abstract People line up in clinical trials for various reasons and 

expectations. Difficulties in recruiting and retaining 

participants to endpoint are a problem in research. The aim 

was to investigate the motives for participation in clinical 

trials. The study was designed as a systematic literature 

review of scientific articles. The results show that 

individuals choose to participate in clinical research 

studies primarily of health reasons. Expectation of better 

monitoring of disease, access to medical diagnosis and 

treatment are other motives. Many people feel a desire to 

contribute to science and society. Drug side effects and 

unwillingness to be a guinea pig, as well as concerns about 

economic costs are reasons why people do not choose to 

participate. The informed consent procedure was shown to 

be important to the participants’ completion of the study 

and understanding of the implications of participation. 

Need for extended time for the consent process, easier and 

personalized information with the nurse may increase 

adherence and satisfaction with completion of the study. 

Continued nursing related research focusing on the needs 

of information is proposed. With the understanding of 

various underlying motives for individuals’ decision to 

participate in a research study, the nurse may support the 

individual to make an informed decision about 

participation and stand by the participants to study end. 
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Inledning 
 

Klinisk forskning har som mål att lösa hälsoproblem och finna orsaker till ohälsa/hälsa 

(SOU 2009:43, 2009).  Kopplingen mellan klinisk forskning och bra hälso- och 

sjukvård är stark. Ur ett folkhälsoperspektiv innebär detta krav på forskningen, den 

måste hålla hög kvalitet och förmedla sina resultat ut till sjukvården. Snabb 

kunskapsöverföring är nödvändig för att patienterna skall erbjudas bästa vård och 

behandling. Allt detta ger, inklusive insatser för ökad patientsäkerhet, ekonomiska 

vinster för samhället (ibid). 

 

Varje forskningsstudie har specifika kriterier över vilka som kan ingå i studien (swecrin, 

2003). Kriterierna är framtagna för att säkerställa deltagarnas säkerhet samt ge forskarna 

en möjlighet att besvara studiens frågeställning. I vissa studier efterfrågas deltagare med 

en viss sjukdom, i andra studier friska deltagare. Innan en deltagare går med i en 

forskningsstudie ges både muntlig och skriftlig information. Deltagarna måste förstå 

studiens syfte, längd, ingående moment, risker och följder innan han eller hon fattar ett 

beslut om deltagande i studien. Att delta i en forskningsstudie är helt frivilligt och en 

person som väljer att delta kan när som helst välja att gå ur studien, utan att det påverkar 

den medicinska behandlingen eller erhållna förmåner (ibid). Många människor är 

nyfikna på och intresserade av att vara med i klinisk forskning (Sood et al., 2009) men 

trots detta har rekrytering till och fullföljande av forskningsstudier länge varit ett känt 

problem inom forskningsvärlden (Tramm, Daws, & Schadewaldt, 2013).  

 

Om personer avvisar ett deltagande eller inte fullföljer studien kan forskningens 

tillförlitlighet försämras. Flera studier har försökt finna några av orsakerna till 

problemet att personer tackar nej till deltagande (Behrendt, Gölz, Roesler, Bertz, & 

Wünsch, 2011; B. A. Biedrzycki, 2010; Barbara A. Biedrzycki, 2011a). Brist på 

helhetssyn och effektivitet inom forskning riskerar att ålderstigna eller overksamma 

metoder fortsätter att tillämpas, därmed kommer inte ny evidensbaserad kunskap 

samhällsborgarna till del. Ur etiskt och samhällsekonomiskt perspektiv är detta inte 

försvarbart (Vetenskapsrådet, 2013). För att få kvalitet i forskningen ställs det krav på 

de som står bakom forskningen och på den personal som praktiskt arbetar i 

forskningsstudier. Sjuksköterskornas verksamhet innefattar bland annat datainsamling, 

protokollansvar, undervisning och stöd till deltagare i studier. (Brinkman-Denney, 2013; 

Pick, Berry, Gilbert, & McCaul, 2013). Professionen innebär också att samordna 

aktiviteter med resten av forskningsteamet samt med ansvarig läkare ge den information 

som föregår ett beslut om forskningsdeltagande Med förståelse om olika bakomliggande 

motiv till att individer väljer att delta i en forskningsstudie kan sjuksköterskan hjälpa 

individen att fatta ett välgrundat beslut om deltagande och stötta dem till studieslut 

(ibid). 

 

Bakgrund 

Forskningsetik 

Diskussionen av forskningsetiska frågor satte fart efter andra världskriget (codex, 2013).  

I samband med rättegångarna i Nürnberg efter krigsslutet formulerades för första 

gången en offentlig kod för medicinsk forskning, Nürnbergkodexen 1947 (ibid). Här 
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slogs bland annat fast att informerat samtycke krävs, att forskningen skall ha goda 

konsekvenser för samhället och att riskerna för försökspersoner skall minimeras. Det 

framhölls att varje deltagare har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande i ett 

experiment (codex, 2013; Henricson, 2012) och att den som leder ett sådant skall 

avbryta det om det verkar troligt att en deltagare skadas (codex, 2013). 

 

För olika forskningsområden utvecklades forskningsetiska kodexar (Vetenskapsrådet, 

2011), det vill säga samlingar av regler som försökte klargöra hur forskaren skulle agera 

gentemot försökspersonerna för att handla etiskt riktigt. Kodexarna uttalade sig om vad 

forskaren skulle göra före forskningens genomförande (information, samtycke), under 

genomförandet (undvikande av risker, designfrågor) och efter genomförandet 

(publicering, förvaring av material). En mängd etiska frågor i forskningen blev på det 

sättet uppmärksammade och kodexarna bidrog starkt till att skapa en praxis och öka 

medvetenheten om möjliga etiska problem i forskningen. Den avgjort mest 

betydelsefulla kodexen är den medicinska Helsingforsdeklarationen (ibid). Denna 

deklaration innehåller etiska principer för forskning på människor. Deklarationen, som 

är World Medical Association’s (WMA:s) mest kända dokument, antogs ursprungligen 

1964 och var en reaktion mot de övergrepp som läkare gjort sig skyldiga till under andra 

världskriget. För att hålla innehållet aktuellt har deklarationen därefter reviderats vid 

flera tillfällen (wma, 2013).  

 

För sjuksköterskornas del skapades 1953 sjuksköterskornas etiska kod, International 

Council of Nurses (ICN, 2012). Denna vägleder alla världens sjuksköterskor med ett 

gemensamt förhållningssätt oavsett nationella lagar. I Sykepleiernes Samarbeid i 

Norden (SSN) beskrivs etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden och att de 

forskningsetiska kraven bygger på de etiska principer som kommer till uttryck i FNs 

deklaration om de mänskliga rättigheterna och i Helsingforsdeklarationen (SSN, 2003). 

En annan lag som är tillämplig inom svensk klinisk forskning är Lag om etikprövning 

av forskning som avser människor, SFS nr: 2003:460 (codex, 2003), vilken innefattar 

behandling av känsliga personuppgifter och forskning som innebär ett fysiskt ingrepp på 

en forskningsperson eller utförs enligt en metod som syftar till att påverka 

forskningspersonen fysiskt eller psykiskt, samt studier på biologiskt material (ibid).  

 

En mycket viktig del av forskningsetiken rör frågor om hur personer som medverkar i 

forskning som försökspersoner eller informanter får behandlas. Det kan förefalla 

självklart att dessa personer i största möjliga utsträckning ska skyddas från skador eller 

kränkningar i samband med att de medverkar i forskning (Vetenskapsrådet, 2011). 

Samtidigt som individen som medverkar i forskning ska skyddas från skada och 

kränkning, individskyddskravet, är det inte rimligt att en obetydlig biverkan får hindra 

viktig forskning. Forskningen är angelägen för samhället och medborgarna genom de 

förbättringar av till exempel hälsa, miljö och livskvalitet som den kan leda till (ibid).  

 

International Conference on Harmonisation Good Clinical Practice (ICH GCP) 

(INTERNATIONAL CONFERENCE ON HARMONISATION, 1996), har som 

målsättning att tillhandahålla en enad standard för EU, Japan och USA för att underlätta 

ömsesidigt godkännande av kliniska data av tillsynsmyndigheterna i dessa länder. Good 

Clinical Practice (GCP) är en internationell etisk och vetenskaplig kvalitetsstandard för 

utformande, utförande, registrering och rapportering av prövningar som involverar 

människor. Efterlevs denna standard försäkras att forskningsdeltagares rättigheter, 

säkerhet och välbefinnande skyddas i enlighet med principerna som har sin grund i 
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Helsingforsdeklarationen. Kliniska prövningar bör utföras i enlighet med dessa 

principer (ibid). 
 

Kliniska forskningsstudier 

Kliniska läkemedelsprövningar är en viktig del av hälso- och sjukvården (SOU 2008:7, 

2008). Resultaten från dessa ligger ofta till grund för läkemedelsutveckling och 

förändrade behandlingsrutiner och därmed förnyade vårdprogram. 

Läkemedelsprövningarna kan vara initierade av läkemedelsindustrin eller enskilda 

forskare. Prövningarna kan åsyfta att testa ett läkemedels verkan, säkerhet eller effekt. 

Målet kan också vara att utvärdera en behandling eller medicinskteknisk produkt. 

Utvecklandet av ett nytt läkemedel delas in i två steg; prekliniska och kliniska studier. 

De prekliniska studierna görs innan prövningen sker på människa (ibid). De kliniska 

studierna kan indelas i fyra faser: 

 

Fas I Studie på ett mindre antal friska försökspersoner (cirka 100 

frivilliga) 

Fas II Studie på personer med sjukdom (cirka 200) 

Fas III Studie på större patientgrupper (cirka 500-5000 patienter) 

Fas IV Studie efter godkännande, syftar till ökad kunskap om 

 läkemedlet i klinisk vardag (ibid). 

 

Kliniska läkemedelsprövningar och antalet forskningspatienter har minskat dramatiskt i 

Sverige de senaste åren (SOU 2008:7, 2008). Det är svårare att inkludera patienter i 

Sverige i studier idag jämfört med tidigare. Det kan bero på brist på tid och resurser i 

sjukvården att hitta lämpliga deltagare. Läkare och sjuksköterskor har allt mindre tid för 

klinisk forskning och forskningsmeriteringen är svag (ibid). 

 

Informerat samtycke 

Personer som deltar i kliniska forskningsstudier ska lämna ett informerat samtycke 

(codex, 2013). Ett informerat samtycke innebär att forskaren har förvissat sig om att 

personen som ska delta i en klinisk forskningsstudie förstår studiens syfte, vilka 

moment som ingår, hur lång tid studien pågår, vilka fördelar och risker deltagandet 

innebär (codex, 2013; swecrin, 2003). Informationen ska vara både muntlig och skriftlig 

och på ett språk som personen förstår (codex, 2013). Personen ska ges gott om 

betänketid för att kunna ta ett välgrundat beslut om deltagande (Henricson, 2012).  

Samtycket ska vara frivilligt vilket innebär att deltagaren när som helst under studiens 

gång har rätt att avbryta deltagandet utan press eller att det påverkar den medicinska 

behandlingen (Henricson, 2012; swecrin, 2003). 

 

Sjuksköterskans funktion inom klinisk forskning har förändrats över tid (Bowrey & 

Thompson, 2014; Brinkman-Denney, 2013; Pick et al., 2013), från att ha datainsamling 

som huvudansvar, har rollen utvidgats till att bland annat vara patientens advokat - i 

form av att tillgodose patienten den forskningsinformation och utbildning som är 

nödvändig för informerat samtycke - samt vara ansvarig för rekrytering av 

studiedeltagare och uppföljning av protokoll (ibid). 
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Rekryteringsmomentet och att få informerat samtycke är en tidskrävande process inom 

klinisk forskning (Bowrey & Thompson, 2014). Det gäller inte bara att få ett 

samtyckesformulär signerat, utan även att få den eventuella deltagaren att på djupet 

förstå försökets art och vilka konsekvenser det får för denne (ibid). Detta spelar en stor 

roll för studiens utfall samt fordrar stora insatser i kommunikation och undervisning 

(Barrett, 2002; Pick et al., 2013). Försök att mäta kvaliteten i det informerade samtycket 

har gjorts (Barrett, 2005), men även nyare forskning indikerar informationsbrister och 

visar på nedslående resultat just för forskningsdeltagares förståelse av randomisering, 

studiers syfte och innehåll (Behrendt et al., 2011). 

 

Kommunikation 

Förhållanden kan ändra sig under försökets gång liksom deltagarens hälsotillstånd och 

därmed blir behovet av information och kontinuerlig undervisning en pågående process 

(Wilkinson, 2012). En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter här är att identifiera de 

informationsluckor som finns och på vilket sätt deltagaren kan tillgodogöra sig den 

information som ges (Barrett, 2002). I sjuksköterskans profession ingår att utveckla sina 

färdigheter inom kommunikation (Eide, Eide, Almqvist, & Jeppsson, 1997). 

Kommunikation är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap (Joyce Travelbee, 1971). 

Det är en ömsesidig process där tankar och känslor delas eller förmedlas, det är också en 

förutsättning för att uppnå målet för omvårdnaden som enligt Travelbee är att bemästra 

sjukdom och lidande och att finna en mening i sin upplevelse. Att finna mening i livets 

skiftande upplevelser är enligt Travelbee av fundamental betydelse. Kommunikation, 

vilket är en komplicerad process, kräver enligt Travelbee olika färdigheter: så som 

kunskap och förmåga att tillämpa den, sensitivitet och ett välutvecklat sinne för 

”timing” samt att behärska olika kommunikationstekniker. Faktorer som kan förorsaka 

avbrott eller störningar i kommunikationen exemplifierar Travelbee som bristande 

förmåga att se patienten som en individ eller att undgå att uppfatta olika nivåer av 

mening i kommunikationen (ibid). 

 

Med empati, yrkeskunskap och målorienterad kommunikation ges möjligheter till 

bästa problemförståelse och samarbete mellan sjuksköterska och patient (Eide et al., 

1997). Med förståelse och stöd kan sjuksköterskan främja individens egen förmåga 

till välbefinnande och beslutsfattande om sin livssituation (ibid). Vilka mekanismer 

som ligger bakom ett beslut om deltagande avgör hur man handlar. (Andersson, 

2009). Individen gör en skattning av vilket hot som föreligger mot den egna hälsan, 

hur allvarligt hotet är och bedömer vilka fördelar och nackdelar en rekommenderad 

handling kan få för det egna välbefinnandet i nuet och för framtiden (ibid). 

Beslutsfattande kan även styras av anhöriga och vänner samt av den tilltro man har 

till medicinsk vetenskap (Oscarsson, Hannerfors, & Tyden, 2012). 

 

De flesta människor är trots allt villiga att delta i kliniska försök och hyser stor tillit 

till sjukvården och den medicinska forskningen. I en undersökning indikerade 93 % 

av de tillfrågade patienterna att de hade den största tilltro till att de kliniska försök 

som genomfördes på just det sjukhuset inte innebar någon risk för deltagarna (Sood 

et al., 2009). 
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Problemformulering 

Personer som ställer upp i kliniska prövningar gör det av olika anledningar och med 

olika förväntningar. Forskningen behöver deltagare som är motiverade och är 

införstådda med innebörden av ett deltagande. Svårigheter att rekrytera och hålla 

kvar deltagare till studiens slut är ett problem för utveckling av omvårdnad inom 

forskning.  

 

Syfte 

Syftet var att belysa motiv för deltagande i kliniska forskningsstudier ur 

forskningsdeltagares perspektiv samt ur sjuksköterskans perspektiv. 

 

Metod 

Studien gjordes som en litteraturstudie med systematisk granskning av vetenskapliga 

artiklar enligt Friberg (2012) och Henricson (2012) i syfte att få djupare förståelse 

inom ämnet. 

 

Datainsamling 

För att skapa en översikt över ämnesområdet genomfördes en inledande 

litteratursökning med fritext i databaserna Cinahl och PubMed, vilka innehåller 

omvårdnadsforskning och medicinsk forskning samt är relevanta för området enligt 

Forsberg och Wengström (2013). Därefter gjordes den egentliga litteratursökningen 

enligt Friberg (2012) i samma databaser. Urvalet var vuxna personer som deltog i 

kliniska forskningsstudier samt sjuksköterskor som arbetade med kliniska 

forskningsstudier. Inklusionskriterier var artiklar skrivna på engelska och publicerade 

som research articles mellan 2008-2014. Exklusionskriterier var artiklar som 

handlade om patienter som vårdades på intensivvårdsavdelningar samt psyk- och 

demenssjuka personer eftersom en begränsning av arbetet eftersträvades. Även 

review artiklar exkluderades. Ingen begränsning gjordes angående vilken typ av 

medicinskt problem som artiklarna skulle handla om eller vilken forskningsansats 

studierna skulle ha. I båda databaserna kombinerades ämnesord, Subject Headings i 

Cinahl och MeSH-termer i PubMed med fritextord. Booleska operatorn AND 

användes för att begränsa sökningen och ge ett snävare resultat och den booleska 

operatorn OR användes för att ge ett bredare resultat enligt Forsberg och Wengström 

(2013). Trunkering av sökord gjordes i Cinahl för att få med alla möjliga ändelser av 

orden. Sökorden valdes utifrån problemformulering och syfte och är beskrivna i 

tabell 1 (bilaga A). 

 

Den inledande sökningen i PubMed med fritext resulterade inte i någon artikel. 

Därefter användes MeSH-termerna clinical trials, research subject och nursing. 

Med de booleska operatorerna AND och OR kombinerades MeSH-termerna med 

fritextorden: experiences, patient, perception och retention. Sökhistoriken finns 

beskriven i tabell 2 (bilaga B).  
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Sökningarna gav 94 träffar och samtliga titlar på sökträffarna lästes. Av dessa lästes 

sedan 16 abstracts där titeln ansågs stämma med syftet. Åtta artiklar valdes därefter 

ut till urval 1 då de bedömdes stämma med syfte och problemformulering. Två av 

artiklarna valdes ut till urval 2 då de bedömdes relevanta till litteraturstudiens syfte. 

En manuell sökning gjordes då en av de valda resultatartiklarna med kvalitativ ansats 

(Wilson, Cox, & Elkan, 2005) refererade till en annan artikel om samma studie (Cox, 

Wilson, Arthur, Elkan, & Armstrong, 2005). Denna artikel redovisade en kvantitativ 

del av studien och valdes ut till urval 2. 

 

Den första sökningen i Cinahl gjordes med fritextorden clinical trials participating 

och resulterade i 59 träffar. Fem abstracts lästes där titeln ansågs stämma med syftet. 

En artikel valdes ut till urval 1. Denna ansågs relevant för litteraturstudiens syfte och 

valdes ut till urval 2. Den egentliga sökningen i Cinahl gjordes med clinical trials, 

intervention trials, nursing, research och support som Subject Headings, Med de 

booleska operatorerna AND och OR kombinerades dessa Subject Headings med 

fritextorden clinical trials, education, information, nurs*, nursing och participat*, se 

tabell 2 (bilaga B). Sökningarna gav 794 träffar och samtliga titlar på sökträffarna 

lästes. 93 abstracts lästes där titeln ansågs stämma med syftet. Av dessa ansågs 13 

artiklar stämma med syfte och problemformulering och valdes ut till urval 1. Av 

dessa valdes åtta artiklar ut till urval 2 då de bedömdes relevanta till litteraturstudiens 

syfte. I slutet av arbetsprocessen genomfördes en kompletterande sökning med 

research subject som Subject Heading och reasons for som fritext. Denna sökning 

resulterade i en artikel som valdes ut till urval 2, se tabell 2 (bilaga B). Fyra artiklar 

återkom under två olika sökordskombinationer, clinical trials AND information och 

clinical trials AND participat*.  

 

Granskningen av artiklarnas innehåll och vetenskapliga kvalitet gjordes först enskilt 

och sedan tillsammans utifrån mallar från SBU för artiklar med kvalitativ ansats 

(SBU, 2012) samt för artiklar med kvantitativ ansats från Forsberg och Wengström 

(2013). Utifrån mallarna bestämdes artiklarna till hög, medelhög eller låg kvalitet. 

Elva artiklar bedömdes ha hög kvalitet och två artiklar ha medelhög kvalitet.  Av de 

valda resultatartiklarna var sju gjorda med kvantitativ ansats och sex var gjorda med 

kvalitativ ansats.  

 

Databearbetning 

De artiklar som valdes ut lästes först enskilt. Resultatet från artiklarna diskuterades 

sedan tillsammans vid ett flertal tillfällen för att skapa en helhetssyn. Artiklarna 

studerades utifrån problemformulering och syfte och texten analyserades. En 

artikelöversikt fylldes i efter att varje artikel studerats, tabell 3 (bilaga C och D). 

Därefter gjordes en sammanställning av artiklarna enligt Friberg (2012) för att 

studera likheter och skillnader som skulle svara mot syftet. Meningar, uttryck och 

nyckelord söktes som kunde exemplifiera deltagarnas motiv till deltagande. Efter det 

gjordes försök att kondensera ner materialet. Vidare diskussioner om essensen i 

materialet ledde fram till en sammanställning bestående av fyra olika kategorier: 

förväntan, att finna mening, trygghet och information. Dessa presenteras i 

resultatdelen. I referenslistan är resultatartiklarna markerade med en asterisk (*). 
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Resultat 

Förväntan 

De flesta studiedeltagarna uppgav medicinska skäl som anledning till sitt deltagande, 

som att få tillgång till bättre behandling (Catt, Langridge, Fallowfield, Talbot, & 

Jenkins, 2011; Kost, Lee, Yessis, Coller, & Henderson, 2011), att deltagandet skulle 

ge bästa behandlingen eller vara enda behandlingen (Byrne, Tannenbaum, Glück, 

Hurley, & Antoni, 2014; Catt et al., 2011) eller chans of cure (Wang, Tsai, Chen, & 

Tsay, 2011). Många deltog även för att de förväntade sig personliga fördelar som att 

man fick tillgång till specialist och intensiv monitorering under studietiden och 

därmed bättre sjukvård (Locock & Smith, 2011). Forskningsteamen som var 

deltagare i Kosts studie (2011) framhöll när de tillfrågades, att hög vårdkvalitet och 

hälsoövervakning i forskningsstudier var viktiga faktorer för studiedeltagares beslut 

att delta. Vanligaste anledningar till att deltagare hoppade av studier var att studien 

var mer krävande än de förväntade sig. Några uppgav att en del upplevelser var värre 

än de var förberedda på som obehagliga bieffekter av interventioner och smärta eller 

obehag vid olika procedurer. Negativa upplevelser som identifierades från 

studiedeltagarna var förseningar orsakade av patienterna själva eller på grund av 

dålig organisation. Avvisande eller oprofessionellt beteende från personalen (Kost et 

al., 2011) och att det var obekvämt för deltagarna med till exempel öppettider och 

svårt med parkering samt upprepade besök nämndes också (ibid). 

 

Förväntningarna i samband med ett deltagande var höga för många cancerpatienter 

såsom icke återkommande tumör, minskning av tumörstorlek och chans att bli frisk 

(Wang et al., 2011). Forskningssjuksköterskorna ansåg att studiedeltagarnas 

förväntningar varierade beroende på studietyp. De menade att studiedeltagare som 

ingick i terapeutiska försök hade större risk att bli besvikna än friska frivilliga 

deltagare (Kost et al., 2011). En kvinnlig deltagare uppgav att om hon hade 

randomiserats till kontrollgruppen skulle hon ändå fullfölja, men hon skulle känt sig 

lurad (Locock & Smith, 2011). 

 

Att finna mening 

I flera studier framkommer altruistiska motiv hos deltagarna så som behovet av 

forskning i samhället, att få bidra till framtida forskning, att kunna göra något för 

andra utan att själv kanske inte kunna ta del av resultatet (Bergenmar, Molin, 

Wilking, & Brandberg, 2008; Byrne et al., 2014; Catt et al., 2011; Kost et al., 2011; 

Locock & Smith, 2011; Wang et al., 2011). Många sjuksköterskor hade en stark 

känsla av att patienter som frivilligt deltog i läkemedelsstudier skulle vara altruistiska 

även om altruism inte var främsta motivet för att delta (Fisher & Kalbaugh, 2012). 

Av forskningspersonalen i Kosts studie (2011) var det däremot få som identifierade 

altruism som en motiverande faktor för patienters deltagande. Forskningsteamen 

försökte få studiedeltagarna att se deltagandet ur ett altruistiskt perspektiv genom att 

uppmuntra dem att följa studie protokollet. Detta i sin tur ansåg forskningsteamen 

skulle leda till ett bidrag för forskning och samhälle (Fisher & Kalbaugh, 2012). När 

sjuksköterskorna beskrev syftet och meningen med sin profession framkom att 

altruism blev ett sätt att stå upp för sitt arbete där andra visade sin underskattning 

(Fisher & Kalbaugh, 2012). Ibland kände sjuksköterskorna sig även tvungna att agera 
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för patienters räkning och därmed riskera randomiseringsförfarandet då de ansåg att 

studiedeltagarens omvårdnadsbehov inte blev tillgodosedda av den ordinarie 

avdelningspersonalen (Spilsbury et al., 2008).  
 

Trygghet 

Omsorg och uppmärksamhet var något som poängterades av många studiedeltagare, 

den överträffade det man tidigare upplevt inom sjukvården (Kost et al., 2011). 

Deltagarna uppgav att de fick ny information och kunskap om sin sjukdom och detta 

bidrog enligt vissa till en förbättrad egenvård. Många deltagare i samma studie 

framhöll att tillgång till fri sjukvård var en motiverande faktor. De som inte hade 

sjukvårdsförsäkring såg deltagandet som en möjlighet att få gratis diagnostik och 

behandling liksom gratis receptbelagda läkemedel. Ekonomisk kompensation var 

viktig för många studiedeltagare, framför allt för friska frivilliga studiedeltagare. 

Även forskningsteamen såg ekonomisk ersättning till studiedeltagare som ett 

nödvändigt incitament (ibid). För afroamerikanska studiedeltagare (Byrne et al., 

2014) var ekonomisk ersättning ett viktigt motiv för beslut om deltagande. 

 

I vissa fall vägde familj och vänners positiva erfarenheter tyngst för ett beslut om 

deltagande (Wang et al., 2011). I samma artikel indikeras att patienter med tidigare 

erfarenheter från forskningsstudier där patienten fått uppföljande information av en 

sjuksköterska, var signifikant mer villig att delta i kliniska försök än de utan denna 

erfarenhet (ibid). Råd om deltagande från forskningsdeltagares egna läkare kunde 

också ha betydelse för beslutet (Byrne et al., 2014) liksom råd från den egna familjen 

(Catt et al., 2011). Dock var läkarråd ett mindre sannolikt motiv bland 

afroamerikanska deltagare jämfört med vita och latinoamerikanska deltagare (Byrne 

et al., 2014). Denna jämförande studie mellan afroamerikanska, vita och 

latinoamerikanska studiedeltagare redovisas en statistiskt signifikant säkerställd 

skillnad i ras/etnicitet, där gruppen av vita uppvisar den högsta siffran för tidigare 

forskningsdeltagande medan det bland de latinoamerikanska deltagarna var hälften så 

vanligt (ibid). Ett skäl till att inte delta i kliniska studier var rädsla för biverkningar 

medan ett annat var risker med att bli en försökskanin (Byrne et al., 2014; Catt et al., 

2011). Det allt överskuggande skälet för att inte delta var rädslan för att försäkringen 

inte skulle täcka eventuella extrakostnader för tester eller behandling som var 

relaterade till forskningsstudien (Byrne et al., 2014). Av de tillfrågade angav 85 % 

detta skäl oberoende av ras/etnicitet. Anledningen var att de inte kände till något om 

studier. Grupperna uppvisade däremot lika stor vilja att delta (ibid).  Det framkom 

även i Wangs (2011) studie att det största hindret för att delta var oro för 

biverkningar av studieläkemedlet. De omvårdnadsåtgärder som efterfrågades i 

samband med detta var information om studieläkemedlets syfte och biverkningar, 

stöd vid uppkomna biverkningar och i akuta situationer (ibid).  

 

En faktor som bidrog starkt till positiva upplevelser för deltagarna var relationen till 

forskningsteamet (Kost et al., 2011). Detta uppgavs också vara den främsta 

anledningen till att många fullföljde studien. Förtroendet för läkare och vårdpersonal 

var återkommande fynd (Catt et al., 2011; Kost et al., 2011; Locock & Smith, 2011). 

Några av de tillfrågade uttalade öppet att de inte brydde sig om att läsa informationen 

så noga inför beslutet, utan förlitade sig hellre på råden och vad som kom fram i 

diskussionen med det medicinska teamet (Locock & Smith, 2011). 
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Information 

Hur studieinformationen var utformad hade stor betydelse för deltagarna (Locock & 

Smith, 2011). Det framkom att informationsmöten där gott om tid gavs och 

deltagarna styrde agendan upplevdes informationen som mer individanpassad (Wade, 

Donovan, Lane, Neal, & Hamdy, 2009). Långa broschyrer med komplicerade 

förklaringar upplevdes som problematiska. Studiedeltagarna uppskattade basalt klart 

språk och upprepade förklaringar i samtyckesformulären (Kost et al., 2011).  

 

Kunskap om grundprinciperna för kliniska prövningar varierade (Bergenmar et al., 

2008; Catt et al., 2011). Hög kunskap om klinisk forskning var inte en påverkande 

faktor för ett beslut att delta (Barbara A. Biedrzycki, 2011b). I denna studie framkom 

att 88 % upplevde att de fått så adekvat information att ett informerat samtycke till 

ett deltagande kunde sägas vara uppfyllt. Men det vara bara 35 % av respondenterna 

som verkligen uppvisade adekvat kunskap. Utbildning var starkt korrelerat till detta 

fynd (ibid).  

 

Vissa studiedeltagare efterlyste feedback på studien de varit med i (Locock & Smith, 

2011; Wilson et al., 2005). Deltagarna önskade information om både de egna 

personliga resultaten (Locock & Smith, 2011), andras resultat och biverkningar 

(Wilson et al., 2005) samt för studien som helhet (Locock & Smith, 2011; Wilson et 

al., 2005). Några menade att detta visar på respekt mot dem som deltagit och bidragit 

till forskningen (Locock & Smith, 2011). Kontinuerlig feedback sågs också av 

deltagarna själva som ett sätt att minska avhopp från studien (ibid). Att resultatet en 

dag skulle publiceras i någon medicinsk tidskrift kändes inte betydelsefullt (Locock 

& Smith, 2011). Ökad återkoppling gjorde deltagarna mer nöjda och tillfredsställda 

(Cox et al., 2005; Wilson et al., 2005). Detta illustrerades i en interventionsstudie 

med kontrollgrupp. Där hade sjuksköterskorna en vecka efter studiens slut en 

avslutande intervju samt två veckor därefter en telefonuppföljning med deltagarna i 

interventionsgruppen (ibid). Inte lika många i interventionsgruppen uttryckte rädsla 

för att bli övergivna som de i kontrollgruppen gjorde, vilka endast haft standard 

information (ibid). Telefonsamtalet uppfattades som styrkande och stödjande (Wilson 

et al., 2005). 

 

Att förmedla studieinformation till deltagare och bidra med kunskap kring forskning 

ligger inom sjuksköterskornas domäner (Nagel, Gender, & Bonner, 2010). 

Samtyckesprocessen och rekrytering var undersökta variabler som tillmättes stor 

betydelse i rollen som sjuksköterska inom forskningsstudier (ibid). Betydelsen av att 

inte skynda på samtyckesprocessen undersöktes i fokusgrupper med forskningsteam 

(Kost et al., 2011) där man menade att förmågan till individuell anpassning är en 

viktig faktor för samspelet med deltagaren och dennes informationsbehov. De som 

var sjuksköterskor i denna personalgrupp upplevde att samtyckesprocessen allt för 

ofta blev påskyndad. Några i teamen såg samtyckesprocessen som den period då 

deltagarens förväntningar på studien grundläggs, därför fanns det anledning att under 

denna tid anpassa deltagarens förväntningar till forskningens verklighet (Kost et al., 

2011). 

Att hantera dilemmat mellan att uppfylla forskningens mål och den egna 

professionens omvårdande mål, kunde vara en svår balansakt för sjuksköterskorna 

som arbetade med forskningsstudier (Fisher & Kalbaugh, 2012). De hade ibland 

svårt med att se hur vissa studieläkemedel eller placebo inte hjälpte eller till och med 



10 

förvärrade studiedeltagarnas tillstånd. En sjuksköterska med 

forskningskoordinerande funktion kommenterade: 

”Unfortunately, we have some studies right now that are not a good option. For me, 

it´s difficult when I have a conflict between whether this is really the best thing for 

the subject or not” (Fisher & Kalbaugh, 2012). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Inledande fritextsökningar utan ämnesord resulterade i Cinahl i en artikel som kom 

att ingå i litteraturstudiens resultat. Denna artikel kom inte upp i efterföljande 

sökningar med Subject Headings i kombination med fritextord. Övriga sökningar 

med fritext gav värdefull bakgrundsinformation men inget som svarade mot syftet. 

Sökord valdes utifrån syfte och problemformulering. Research subject och Clinical 

trials som kontrollerade ämnesord har använts i båda databaserna liksom clinical 

trials som fritextord. I både Cinahl och PubMed ledde dessa sökord till 

resultatartiklar vilket kan ses som en styrka. Övriga sökord och 

sökordskombinationer har inte varit konsekvent samma i Cinahl och PubMed vilket 

kan ses som en svaghet. Anledningen till detta har varit att litteraturstudiens syfte 

ändrats under processen. Dock återfanns fyra artiklar i Cinahl som dubbletter under 

olika sökord och olika sökordskombinationer vilket borgar för att sökorden varit 

relevanta och detta kan ses som en styrka. För att minska antalet sökträffar användes 

abstract som begränsning i fyra av sökningarna, tre i Cinahl och en i PubMed. 

Utfallet med denna begränsning ledde till fem resultatartiklar vilket styrker 

sökningarna. 

 

En litteraturöversikt tjänar till att ge läsaren en inblick i aktuellt kunskapsläge. 

Ambitionen var att hitta artiklar som var högst fem år gamla. Då sökningarna inte 

gav det material som behövdes utvidgades sökningarna till mellan åren 2005-2014, 

vilket resulterade i tre resultatartiklar. I slutet av arbetsprocessen gjordes en ny 

sökning i Cinahl som skulle täcka ordet motiv som inte använts tidigare. Denna 

sökning resulterade i ytterligare en resultatartikel. Att antalet sökord blev relativt 

stort speglar förutom syftets ändring också på svårigheterna att finna artiklar med de 

nyaste kunskapsrönen. Största utfallet av antalet resultatartiklar kom från Cinahl 

vilket kan ses som ett tecken på databasens relevans för omvårdnadsforskning. De 

abstracts som lästes skulle motsvara litteraturstudiens syfte, men möjligheten att 

relevanta artiklar kan ha förbigåtts kan inte bortses från då titlarna inte alltid 

överensstämde med artikelns syfte.  

 

Resultatartiklarna innehåller både kvantitativa och kvalitativa metoder. Det ger en 

större spännvidd åt resultatet om problemområdet belyses genom olika angreppssätt. 

Granskningen av artiklarnas innehåll och vetenskapliga kvalitet gjordes först enskilt 

och sedan tillsammans. De granskningsmallar som användes var mallar hämtade ur 

Forsberg och Wengström (2013) samt från SBU (2012). De kvantitativa artiklarna 

granskades utifrån Forsberg och Wengström (2013) då den mallen ansågs mer 

lämplig att avgöra kvaliteten i studiedesign och statistisk redovisning. Några av de 

variabler i de kvantitativa artiklarna som jämfördes i förhållande till varandra var inte 

alltid så lätta att tolka. De gemensamma diskussionerna efter de enskilda 
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granskningarna visade på en enad uppfattning om artiklarnas trovärdighet.  

Resultaten bedömdes som valida och höll medel till hög kvalitet då de mätinstrument 

som använts hade utvärderats i tidigare forskning och funnits relevanta. I en artikel 

har mätinstrument utarbetats enkom för den studien (Wang et al., 2011). Att en 

artikel med medelhög kvalitet valdes kan försvaras då artikeln tillförde viktig 

information för litteraturstudien. Artiklarna med kvalitativ metod granskades utifrån 

SBU´s mall (SBU, 2012). Efter att artiklarna först lästs och granskats enskilt 

jämfördes och diskuterades den vetenskapliga kvaliteten och en enad bedömning 

gjordes. Granskningen styrks när den först sker på två oberoende håll. Det svåra i 

överförbarheten för kvalitativa studier måste has i åtanke. Artiklarnas resultat liknade 

varandra i flera avseenden, trots varierande urval och kohortstorlek. De utvalda 

artiklarna bedömdes vara trovärdiga och pålitliga och ha en överförbarhet eftersom 

resultaten drog åt samma håll. En kvalitativ artikel av medelhög kvalitet togs med i 

resultatet då den medförde ny kunskap i ämnet samt förstärkte resultatet från de 

andra artiklarna.  

 

Att använda sig av mixad metod är enligt Henricsson (2012) att erhålla det optimala 

svaret på forskningsfrågan. Studiens validitet styrks när resultaten är 

överensstämmande både i kvalitativa utsagor och statistiskt (Cox et al., 2005; Wilson 

et al., 2005).  

 

Resultatet från samtliga resultatartiklar lästes först enskilt. Vid senare läsning och 

genomgång tillsammans visade det sig att i stort sett samma bedömning av fynd hade 

gjorts. Där någon bedömning skiljde diskuterades detta och en enad bedömning 

gjordes därefter. Detta tillvägagångssätt kan ses som en styrka. Av fynden växte en 

komplex bild fram och en av svårigheterna var att finna lämpliga rubriker till 

kategorierna. Dessa omprövades i takt med att resultatet bearbetades och 

sammanställdes och syftet ändrades. 

 

Merparten av resultatartiklarna handlade om cancerpatienter. Från början fanns en 

önskan om att hitta artiklar som hade ett brett urval med olika medicinsk inriktning. 

Anledningen till detta utfall kan bero på att cancer är en sjukdom som engagerar 

många och forskningen kring cancersjukdomar är bred och spänner över flera 

vetenskapliga fält. En större geografisk spridning för att få med fler kulturella 

skillnader hade varit önskvärd, men ursprungsland ingick inte som en begränsning i 

sökningarna. En del resultatartiklar redovisar inte bortfall eller om det förelåg någon 

etisk granskning, vilket kan ses som en svaghet. 

 

Resultatdiskussion 

Litteraturgranskningen visar att individer väljer att delta i kliniska forskningsstudier 

främst av hälsorelaterade och medicinska skäl (Byrne et al., 2014; Catt et al., 2011; 

Kost et al., 2011; Wang et al., 2011). Sekundära vinster som förbättrad monitorering 

av sjukdomen, chans till djupare kunskap och ökad egenvård (Bergenmar et al., 

2008; Kost et al., 2011; Locock & Smith, 2011) var också vanliga faktorer som 

angavs. Tillgång till gratis medicinsk diagnostik och behandling liksom fria 

receptbelagda läkemedel för de som saknar sjukförsäkring (Kost et al., 2011) speglar 

vilken socioekonomisk roll forskning kan få då allmänt sjukförsäkringsskydd inte 

finns och offentlig vård brister.  
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I resultatet angav framförallt friska frivilliga och afroamerikaner att ekonomisk 

ersättning var ett viktigt incitament för deltagande (Byrne et al., 2014). En 

undersökning om ekonomiska incitament inom forskning (Cryder, John London, 

Volpp, & Loewenstein, 2010) har indikerat att friska människor i allmänhet uppfattar 

att hög ekonomisk ersättningsnivå inom kliniska försök speglar hur riskabelt 

forskningsförsöket är för deltagaren. Den egna viljan för att delta i forskning bland 

de intervjuade i denna studie, uppgavs öka med ersättningens storlek men medförde 

också ett större intresse för att informera sig djupare om riskerna (ibid). Ekonomisk 

ersättning kan medföra att individer underskattar de risker som ett deltagande 

innebär. Det motsatta förhållandet sågs i en studie med cancerdrabbade, där personer 

utan sjukförsäkring och med låg inkomst uppvisade lägre sannolikhet för att delta i 

forskningsstudier (Parsons, Harlan, Seibel, Stevens, & Keegan, 2011; Unger et al., 

2013). Den uppfattade livskvaliteten och bedömningen av sjukdomsgrad eller 

hälsohot ser annorlunda ut för redan sjukdomsdrabbade (B. A. Biedrzycki, 2010). 

Detta stämmer väl med att personers subjektiva bedömningar av hälsa och hälsohot 

och vad som kan avgöra ett beslut om deltagande Anderson (2009).  

 

I resultatet framgick att de främsta orsakerna till att inte delta var rädsla för 

biverkningar av studieläkemedlet (Wang et al., 2011) och att deltagarna inte ville 

vara en försökskanin (Byrne et al., 2014; Catt et al., 2011). Liknande resultat påvisas 

i tidigare forskning (Quinn et al., 2012). 

 

Enligt de regler och riktlinjer som finns för klinisk forskning ska informerat 

samtycke ges och deltagarna ska i och med det ha fått den information de behöver 

och önskar för att kunna besluta om ett frivilligt deltagande (wma, 2013). Resultatet 

visar att detta följs (Barbara A. Biedrzycki, 2011b; Catt et al., 2011) men att det krävs 

ett samspel mellan den som ger informationen och den som tar emot informationen 

samt tid till reflektion (Kost et al., 2011; Wade et al., 2009). Den ömsesidiga 

processen är en förutsättning för att uppnå målet med omvårdnaden och får sin 

mening även i denna kontext (J.  Travelbee, 1971.). Tidsbrist kan i detta sammanhang 

uppfattas som direkt kontraproduktivt. Trots detta deltar många i forskningsstudier 

utan att ha tillräcklig kunskap om vad deltagandet innebär (B. A. Biedrzycki, 2010). 

 

Mer resurser på att förbättra utformningen av forskningsinformation ökar inte med 

säkerhet deltagarnas förståelse av studiens utformning (Flory & Emanuel, 2004). Att 

däremot utökad tid för samtyckesprocessen och att sjuksköterskan har individuellt 

utformade informationssamtal med deltagarna (Wade et al., 2009) synes vara det 

mest effektiva sättet att undvika missuppfattningar (Flory & Emanuel, 2004). 

Resultatet visar dock att några som deltar i forskning är nöjda med sitt beslut trots att 

beslutet inte är grundat i någon djupare förståelse av hur forskningsstudien är 

upplagd (Kost et al., 2011). 

 

Även om syftet inte primärt var att undersöka informationsprocessen, framkom att 

det informerade samtyckesförfarandet kunde ha betydelse för hur deltagarna 

fullföljer studien och förstår innebörden av deltagandet. Resultatet visar att den 

skriftliga patientinformationen kan vara alltför lång och svårbegriplig (Kost et al., 

2011; Locock & Smith, 2011; Wade et al., 2009). För att bespara både deltagare och 

personal tid borde den skriftliga informationen utformas till ett enklare språk. Detta 

stöds också från annan forskning (Dellson, Nilbert, Bendahl, MalmstrÖM, & 

Carlsson, 2011). Tas detta i beaktan minskar risken att forskningsdeltagare inte 
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fullföljer studien. Därmed gynnas forskningen och forskningsresultaten. 

 

Att grundlig kunskap också kunde ha betydelse för deltagarens upplevelse och 

välbefinnande även efter studieslut (Kost et al., 2011; Locock & Smith, 2011), visar 

på att samtyckesprocessen och den kontinuerligt följande diskussionen med 

deltagaren, är en av förutsättningarna för framgångsrik forskning. Sannolikheten att 

nöjda forskningsdeltagare deltar i framtida studier ökar (Wang et al., 2011). Det 

partnerskap som efterlyses i några av artiklarna blir således resultatet av en lång 

kommunikativ relation forskningspersonal och deltagare emellan (Kost et al., 2011). 

För att förbättra genomförandet av forskningsstudier har studier gjorts där 

omvårdnadsteorier tillämpas i studiedesignen (Gemmill, Williams, Cooke, & Grant, 

2012; Penckofer, Byrn, Mumby, & Estwing Ferrans, 2011). I den sjuksköterskeledda 

interventionen i studierna återkom inbokade möten och fördjupade samtal med 

deltagarna under hela forskningsstudiens period. Detta medförde att fler av 

deltagarna fullföljde studien (ibid). 

 

Det altruistiska motivet hos forskningsdeltagare spåras i några av artiklarna 

(Bergenmar et al., 2008; Byrne et al., 2014; Catt et al., 2011; Kost et al., 2011; 

Locock & Smith, 2011; Wang et al., 2011) men står inte alltid som en ensam 

anledning till att delta. Sjuksköterskorna använde sig av altruism för att på ett bättre 

sätt klara sina arbetsuppgifter (Fisher & Kalbaugh, 2012). Altruismen här kan kanske 

tolkas som ett sökande efter mening, både för sjuksköterskan och för 

studiedeltagaren även när upplevelsen i sig inte inneburit något positivt för 

deltagaren. Här kan Travelbee´s teori användas för att förklara människans försök att 

bemästra sitt lidande och finna en mening i sin upplevelse (Joyce Travelbee, 1971). 

Förutsättningarna för att se på sitt deltagande ur ett altruistiskt perspektiv kan vara 

beroende av deltagarens hälsotillstånd. Om studieläkemedlet gett goda effekter och 

möjligheten till förbättring ökat kanske förmågan att tänka på andra känns mer 

betydelsefullt. Altruism som det beskrevs i resultatartiklarna var ett nytt fynd för oss 

och bidrog till ny kunskap. 

 

Studiedeltagares önskan om feedback av studieresultatet – både det egna resultatet 

och studien som helhet (Locock & Smith, 2011; Wilson et al., 2005) - kan ses som ett 

uttryck för den sociala dimension som ett forskningsdeltagande utgör för vissa 

personer. Det är kanske inte alltid främst den medicinska informationen som är viktig 

utan snarare erkännandet av att en personlig relation utvecklats (Locock & Smith, 

2011; Sarradon-Eck et al., 2012) med forskningsansvariga sjuksköterskor och läkare. 

Detta förhållande var också enligt resultatet, en stor anledning till dels att deltagarna 

fullföljde studierna (Locock & Smith, 2011) dels att det bidrog till mer nöjda 

deltagare. 

 

Konklusion och implikation 

Motiven till att personer väljer att delta i klinisk forskning varierar. Att få personlig 

medicinsk vinning eller att delta av altruistiska skäl visade sig vara vanliga motiv till 

ett deltagande. Läkemedelsbiverkningar och oviljan att vara en försökskanin samt 

oro för extra ekonomiska kostnader och försäkringsfrågor var några anledningar till 

att personer inte ville delta i kliniska studier. Något som tydligt framkom var 

deltagarnas behov av enkel och individanpassad studieinformation. Det framkom 
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även en okunskap om vad klinisk forskning är och betyder för den medicinska 

vården. Liksom kravet att följa Good Clinical Practice i kliniska studier skulle ett 

eller flera arbetsdokument kunna arbetas fram av sjuksköterskor för att få mer 

välinformerade deltagare i kliniska forskningsstudier. Fortsatt forskning om ökad 

förståelse för olika bakomliggande motiv till deltagande i kliniska studier skulle öka 

sjuksköterskans möjlighet att individanpassa metoder som främjar rekryteringen av 

studiedeltagare och deras fullföljande av studien. 
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Tabell 1 Sökordsöversikt  Bilaga A 
 
Sökord PubMed 

MeSH-term 

Cinahl 

Subject heading 

Deltagande (fritext)  Participating (fritext) 

Deltagande  Participat* (fritext) 

Forskning   Research, nursing 

(Subject heading) 

Forskningsdeltagare Research subject (MeSH) Research subjects 

(Subject heading) 

Information  Information (fritext) 

Interventions prövningar  Intervention trials 

(Subject heading) 

Kliniska prövningar Clinical trials (MeSH)/ 

(fritext) 

Clinical trials  

(Subject heading) / 

(Fritext) 

Kvarhålla Retention (friext)  

Omvårdnad Nursing (MeSh) Nursing (as keyword) 

/(fritext) 

Omvårdnad  Nurs* (fritext) 

Patient Patient (fritext)  

Uppfattning Perception (fritext)  

Upplevelser Experiences (fritext)  

Utbildning  Education (fritext) 

Skäl  Reasons for (fritext) 

Stöd, psykosocial  Support, Psychosocial 

(Subject heading) 

 



 

Tabell 2 Sökhistorik    Bilaga B1 

Datum Databaser Sökord/Booleska 

operatorer/Limits 

Antal 

träffar 

 

Lästa 

abstract 

Urval 1 Urval 2 

9/2 

2014 

Cinahl Fritext: Clinical trials 

participating. Limits: 

Research article 

59 5 1 1 

21/2 

2014 

Cinahl (MM ”Clinical Trials+”) 

AND nursing. Abstract; 

2008-2014; Eng.; Research 

Article 

39 15  1  1 

21/2 

2014 

Cinahl (MM "Clinical Trials") AND 

"information" Limiters - 

Published Date: 20080101-
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Research Article  

133 11 5 2 

21/2 
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(MM "Intervention Trials") ) 
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“nurs*”  Limiters - Published 
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English Language; Research 

Article 

17 5 0 

 

0 

 Cinahl (MM” Clinical Trials+”) 
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Abstract; 2008-2014, 

Research article 

67 16  2  2  

23/2 

2014 

Cinahl (MM ”Research, nursing”) 

AND education AND clinical 

trials. 

15 2 0 0 

24/2 

2014 

Cinahl (MM "Clinical Trials") AND 

"participat*" AND “nurs*” 

Limiters - Published Date: 
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Language; Research Article  
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Cinahl (MM "Clinical Trials") AND 

"participat*” Limiters - 

Published Date: 20080101-
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Research Article  
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2014 

PubMed (("Clinical Trials as 

Topic"[Mesh]) OR "research 

subject") AND (experiences) 

AND (perception) Limit: 5 år 

15 1 1 0 

25/2 

2014 

PubMed (("Clinical Trials as 

Topic"[Mesh]) OR "research 

subject") AND (experiences) 

AND (retention) Limit: 5 år 

8 2 2 1 
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Research Article 
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Tabell 3 Artikelöversikt, forskning med kvalitativ metod     Bilaga C1 

 
Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2011 

USA 

PubMed 

Fisher, Jill A; 

Kalbaugh, 

Corey A. 

Altruism in clinical 

research: 

Coordinators’ 

orientation to their 

professional roles 

Att identifiera hur 

forsknings koordinatorer 

hanterar sin roll och etiska 

konflikter inom kliniska 

forskningsstudier.  

Observationer och 

halvstrukturerade intervjuer.  

Intervjuerna utfördes till 

mättnad uppnåddes. 

63 individer, varav 18 var 

forskningskoordinatorer från 

25 forsknings center deltog. 

De arbetade med eller var 

deltagare i klinisk forskning. 

Bortfall framgår ej. 

Etikgodkänd. 

Ett viktigt resultat var att 

koordinatorerna utövar altruism 

som ett sätt att hantera sitt 

samspel med deltagare, ansvarig 

prövare (PI), och andra. De 

använder altruism för att:  

1) motivera deltagare att delta av 

rätt anledning,  

2) minimera motsättningarna 

mellan forskning och vård som de 

upplever i sitt arbete,  

3) ifrågasätta underskattningen av 

sitt arbete. 

 

 

Medel 

 
Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2011 

USA 

PubMed 

Kost, Rhonda G; 

Lee, Laura M.; 

Yessis, Jennifer; 

Coller, Barry S.; 

Henderson, 

David K. 

Assessing research 

participants’ 

perceptions of their 

clinical research 

experiences 

 

1) Utforma 12-16 fokus 

grupper med 

forskningsdeltagare för att 

avgöra de viktigaste 

aspekterna av deras 

forskningserfarenheter.  

2) Utforma sex fokus- 

grupper av forsknings 

personal för att förstå 

vilka faktorer de tror är 

mest viktiga för 

deltagarna och vilka 

faktorer de tror är 

avgörande för säkert och 

etisk utförande av klinisk 

forskning. 

Semistrukturerade intervjuer.  

Fokus grupper av 

forskningsdeltagare som var 

involverade i olika studier 

(n=85) och fokus grupper av 

forskningspersonal med 

minst två års erfarenhet inom 

klinisk forskning (n=29). 

Möjlig bias i urvalet. 

 

 

Positiva erfarenheter var nära 

relation till forskningsteamet, 

vården och uppmärksamheten. 

Negativt var bland annat smärta 

och obehag vid olika ingrepp, 

avvisande eller oprofessionellt 

beteende från personalen. 

Personalen betonade att hög 

vårdkvalitet, hälsoövervakning 

liksom ekonomisk kompensation 

kunde vara en anledning till 

deltagande. 

 

 

Hög 



 

Tabell 3 Artikelsikt, forskning med kvalitativ metod      Bilaga C2 

 
Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2011 

Storbritannien 

Cinahl 

Locock, L; 

Smith, L. 

Personal experiences 

of taking part in 

clinical trials – A 

qualitative study 

Att undersöka människors 

erfarenheter och attityder 

till deltagande i kliniska 

studier. 

Ostrukturerade intervjuer 

följt av halvstrukturerat 

framkallande av teman 

beskrivna i referenslitteratur. 

42 individer rekryterades via 

sjukvårdsinrättningar och 

media. Dessa deltog antingen 

i olika typer av studier, hade 

tackat nej till att delta, hade 

inte uppfyllt kriterierna för 

ett deltagande eller hade inte 

fullföljt studien.  

Bortfall framgår ej 

Etikgodkänd. 

 

Deltagarna uppgav behovet av 

forskning, plikten att delta och 

rätten att bli erbjuden ett 

deltagande. Även rätten att få dra 

sig ur framkom. 

Motiverande faktorer för att delta 

var personliga fördelar, altruism 

samt sekundära vinster som bättre 

sjukvård. 

De flesta var nöjda med 

informationen, men menade att 

den var alltför komplex. 

Kunskapsluckor var tydliga, 

speciellt kring begreppet 

randomisering. Tilliten till 

personalen inom forskning var 

hög. En del tyckte det var viktigt 

att få ta del av forskningsresultatet. 

 

 

Hög  

 
Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2008 

Storbritannien 

Cinahl 

Spilsbury, 

Karen;  

Petheric, Emil; 

Cullum, Nicky; 

Nelson,Andre; 

Nixon, Jane; 

Mason, Su. 

 

The role and 

potential 

contribution of 

clinical research 

nurses to clinical 

trials 

Att utforska hur och 

i vilken omfattning 

forsknings-

sjuksköterskor 

bidrar inom klinisk 

forskning, genom 

att granska deras 

erfarenheter av 

yrket och 

observationer av 

omvårdnad.  

Intervjuer i fokusgrupp.   Bandade 

och transkriberade intervjuer. 

Materialet bearbetades enligt 

tematisk innehållsanalys. 16 

forskningssköterskor i en 

multicenterstudie inom 

trycksårsvård fick via brev 

inbjudan till att delta i 

fokusgruppen. 9 tackade ja. 

Bortfall framgår ej. 

Etikgodkänd. 

Sjuksköterskorna rapporterade om 

konflikten mellan rollen som vanlig 

sjuksköterska och 

forskningssköterska, om utmaningen 

i att få avdelningspersonal att 

samarbeta och svårigheten att för sin 

egen del upprätthålla motivationen. 

Sjuksköterskorna kände att ledarskap 

och ”role modelling” var viktiga 

influenser för att ge god omvårdnad. 

 
 
Hög 



 

Tabell 3 Artikelöversikt, forskning med kvalitativ metod     Bilaga C3 

 
Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2009 

Storbritannien 

Cinahl 

Wade, J; 

Donovan, J L; 

Lane, J A; 

Neal, D E; 

Hamdy, F C. 

It´s not just what you 

say, it´s also how you 

say it: 

Opening the”black 

box” of informed 

consent 

appointments in 

randomized 

controlled trials 

Undersöka 

1) hur den 

forskningsansvariga 

personalen presenterade 

information om studien 

till deltagarna, 

2) finna bevis för hur 

välinformerade 

deltagarna var vid 

randomisering/ 

behandlingsvalet  

3) hitta aspekter som kan 

underlätta förbättringar i 

kommunikations-

processen. 

Inspelade intervjuer med 

uppnådd mättnad. Tematisk 

och konversationsanalys. 

Multicenterstudie som 

beskriver möten med 23 

patienter. 12 

rekryteringspersonal var 

involverade. Checklistor för 

studieinformationen 

användes. Tolv av mötena 

leddes av rekryterarna, tio av 

deltagarna, tre möten var en 

kombination av båda.  

Bortfall framgår ej. 

Etikgodkänd. 

Deltagarledda möten där man 

ibland avvek från checklistan 

innebar att deltagarna ställde fler 

frågor samt uttryckte sin oro och 

reflektioner tydligare. Mer bevis 

framkom huruvida informationen 

var tillräcklig för ett beslut vid 

deltagarledda möten än vid 

rekryterarledda möten. 

Öppna frågor, att invänta 

reflektion, att låta deltagaren ta 

över och att fortsätta fråga till 

dess att deltagaren kan artikulera 

sina tankar sågs som 

underlättande 

kommunikationsmetoder. 

 

 

Hög 

 
Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2005 

Storbritannien 

Cinahl 

Wilson, E; 

Cox, K; 

Elkan, R. 

Enhancing cancer 

trial management: an 

intervention study of 

the impact of 

providing 

information, trial 

results and support to 

patients in phase I 

and II anti-cancer 

drug trials at trial 

conclusion 

Att utveckla och 

testa en strategi 

för hur 

sjuksköterskor 

kan förbättra 

avslutnings- 

förfarandet för 

patienter som 

deltar i en klinisk 

studie. 

Interventionsstudie; RCT. Ingår i 

mixed study. Pilot studie innan. Data 

samlades in via standardiserade 

formulär och djupintervjuer.  

Av 129 tillfrågade patienter deltog 

117. 44 anhöriga intervjuades: 23 

samtidigt med patienten och 21 

intervjuades ensamma. 

Bortfall redovisas fullständigt i 

kvantitativ del. 

Etikgodkännande framgår ej. 

De intervjuade patienterna i 

interventionsgruppen uttryckte 

mindre övergivenhetsskänslor 

vid studieavslut, var nöjda med 

avslutningsintervjun och kände 

sig stöttade av uppföljnings- 

samtalet per telefon. 

 

 

Hög 

 



 

Tabell 3 Artikelöversikt, forskning med kvantitativ metod     Bilaga D1 
 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008 

Sverige 

Cinahl 

Bergenmar, Mia; 

Molin, Clementine; 

Wilking, Nils; 

Brandberg, Yvonne. 

Knowledge and 

understanding 

among cancer 

patients consenting 

to participate in 

clinical trials 

Undersöka 

uppfyllandet av kraven 

för det informerade 

samtycket till patienter 

som deltar i kliniska 

prövningar. 

Frågeformulär i två delar som 

först testades i en pilotstudie. 

Konsekutivt urval av 282 

patienter som medgivit 

deltagande i en av de 35 

studierna som var öppna för 

inklusion. 

Bortfall 43 patienter (13 %). 

Etikgodkänd. 

Kunskapen om forskning var 

hög men varierade beroende på 

typ av cancer. 

Det fanns ingen skillnad 

mellan kunskap och upplevd 

förståelse.  

 

 

 

Hög 

 
Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2011 

USA 

Cinahl 

Biedrzycki, 

Barbara A. 

Research Information 

Knowledge, Perceived 

Adequacy, and 

Understanding in 

Cancer Clinical Trial 

Participants 

 

Att beskriva adekvat 

forskningsinformation 

till människor med 

cancer vid tidpunkten 

då de medger eller 

avstår ett deltagande i 

klinisk cancer studie. 

Frågeformulär, designat för 

denna studie skickades till 

443 patienter med avancerad 

pankreas- colon- eller 

rektalcancer som var > 18 år 

och engelsktalande. Av 205 

svarande exkluderades 8.  

Etikgodkänd. 

Bara 35 % visade sig ha 

adekvat kunskap om forskning, 

de flesta menade att läkaren 

visste vilken studiebehandling 

som var bäst. 

88 % upplevde att de fått 

adekvat information.  

 

 

 

Hög  

 



 

Tabell 3 Artikelöversikt, forskning med kvantitativ metod     Bilaga D2 
 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2014 

USA 

Cinahl 

 

 

Byrne, Margaret 

M.;  

Tannenbaum, 

Stacey L.;  

Glück, Stefan;  

Hurley, Judith;  

Antoni, Michael. 

 

Participation in 

Cancer Clinical 

Trials: Why Are 

Patients Not 

Participating? 

 

 

Att undersöka vilka 

faktorer som förknippas 

med patienters 

deltagande eller vilja att 

delta och huruvida dessa 

faktorer varierar mellan 

ras/etnicitet. 

Tvärsnitts undersökning. 

Slutna frågor med fasta 

svarsalternativ. Efter 

pilotstudie inkluderades 

1100 patienter (av 9482) med 

diagnostiserad cancer, 386 

vita, 295 afroamerikaner och 

419 latinoamerikaner. 

Bortfall 8382 patienter. 

Etikgodkännande framgår ej. 

Motiv som talade för ett 

deltagande var främst 

medicinska fördelar. Rädsla för 

biverkningar, extra kostnader 

och känslan av att vara en 

försökskanin talade mot ett 

deltagande. Det fanns ingen 

skillnad mellan grupperna när 

det gällde viljan att delta.   

 

 

 

Hög  

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod  

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2011 

Storbritannien 

Cinahl 

Catt, S; 

Langridge C; 

Fallowfield L; 

Talbot D.C; 

Jenkins V. 

Reasons given by 

patients for 

participating, or not, 

in Phase 1 cancer 

trials 

Att undersöka 1) skäl 

varför patienter 

accepterar eller avböjer 

deltagande i 

forskningsstudie 2) 

vilken predisposition för 

optimism som finns  

3) det psykiska 

välbefinnandet. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie, 

enkätundersökning. 

Bekvämlighetsurval: 58 

patienter. Bortfall: 18 

patienter. 

Etikgodkänd. 

Skäl som angavs var förväntan 

om medicinska fördelar, att 

forskningsstudien erbjöd bästa 

tillgängliga behandling, att 

behålla hopp, att hjälpa 

forskningen. Att delta i studien 

ingav hopp. 

 

 

Hög 

 



 

Tabell 3 Artikelöversikt, forskning med kvantitativ ansats               Bilaga D3 
Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2005 

Storbritannien 

PubMed 

Cox, K;  

Wilson, E; 

Arthur, A; 

Elkan, R; 

Armstrong, S. 

A randomised 

controlled trial of 

nurse-managed trial 

conclusion following 

early phase cancer 

trial participation 

Att åstadkomma en 

alternativ modell för 

studiesammanställning. 

RCT studie.  

Standard information för 

kontrollgruppen vid 

studieavslut samt uppföljande 

samtal efter 4-6 veckor. 

Interventionsgruppen 

genomgick dessutom en 

djupintervju samt 

uppföljande telefonsamtal. Av 

129 tillfrågade valde 12 att 

inte delta.  

Etikgodkänd. 

Man fann ingen skillnad 

mellan grupperna när det 

gällde ångest och psykisk 

påfrestning. Det visade sig att 

interventionsgruppen hade 

större kunskap om och 

förståelse av studie resultatet. 

 

 

Hög  

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2010 

Canada, USA 

Cinahl 

Nagel, K; 

Gender, J; 

Bonner, A. 

Delineating the role of 

a cohort of clinical 

research nurses in a 

pediatric cooperative 

clinical trials group 

Att beskriva rollerna 

och ansvaret som 

klinisk 

forskningssjuksköterska 

Ett standardiserat 

frågeformulär (CTNQ) för 

sjuksköterskor och CRA’s 

(Clinical research Associates) 

inom barnonkologi.  Av 85 

som svarade föll 20 bort på 

grund av inkompletta 

formulär. 

Etikgodkänd. 

Sjuksköterskorna värderade 

sina roller och uppgifter som 

mycket viktiga. De ansåg att 

samtyckesprocessen var av 

största vikt. 

89 % upplevde sin roll som 

självständig. De flesta kände 

sig kompetenta och nöjda i sin 

roll. 

 

 

Hög  

 

 



 

Tabell 3 Artikelöversikt, forskning med kvantitativ ansats     Bilaga D4 

 
Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2011 

Taiwan 

Cinahl 

Wang, Lan-

Hsiang;  

Tsai, Yun-Fang; 

 Chen, Jen-Shi;  

Tsay, Pei-Kwei. 

Intention, needs, and 

expectations of cancer 

patients participating 

in clinical trials 

 

 

Undersöka taiwanesiska 

cancerpatienters vilja att 

delta i kliniska studier. 

Undersöka motiverande 

faktorer och hinder,  

behov, förväntningar och 

andra faktorer som 

påverkar deras vilja att 

delta. 

Tvärsnittsstudie.  

Strukturerat frågeformulär 

designat för denna studie. 

184 svarade av 190 

kontaktade patienter med 

cancerdiagnos. 

Etikgodkänd. 

 

Motiv för att delta var chans 

att bli botad, delaktighet i 

medicinsk forskning och 

närståendes positiva 

erfarenheter.  Oro för 

läkemedelsbiverkningar var 

ett hinder för att delta. 

Behov av läkemedelsrelaterad 

information från läkare och 

sjuksköterskor framkom. 

Förväntningar var att inte få 

återfall, minskad tumörstorlek 

eller chans att bli frisk. 

De flesta var villiga att delta. 

 

 

Medel 
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