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Sammanfattning 

Antalet människor som drabbas av cancer och som lever med cancer förväntas öka, 
vilket innebär att patienter lever längre med cancersjukdom och olika behandlingar. 
Alla patienter med cancer skall i Sverige ha tillgång till en kontaktsjuksköterska för 
att underlätta för patienten genom vårdprocessen. Syftet med litteraturstudien var att 
beskriva patienters erfarenheter av kontaktsjuksköterskans omvårdnad inom 
cancervården. Tolv vetenskapliga artiklar inkluderades och ligger till grund för 
resultatet. Resultatet visade att patienternas erfarenheter av kontaktsjuksköterskans 
omvårdnad kunde delas in i fyra kategorier: emotionellt stöd - att finnas till hands och 
ge stödjande samtal, stöd vid fysiska besvär - råd och lindring av symptom på grund 
av sjukdom och behandling, kunskapsstöd - information och utbildning om sjukdom 
och vårdprocessen och samordningsstöd - samarbete med andra vårdgivare delaktiga i 
patientens vård. Resultatet visade att patienternas erfarenheter av 
kontaktsjuksköterskans omvårdnad i huvudsak var positiva och att de fick den 
omvårdnad som var syftet med införandet av kontaktsjuksköterskefunktionen i 
Sverige. Fortsatt forskning om kontaktsjuksköterskans omvårdnad inom cancervården 
ses som betydelsefullt för att säkerställa att evidensbaserad omvårdnad erbjuds 
patienter med cancersjukdom. 
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Abstract 
More people are likely to be diagnosed with cancer and the number of people living 
with cancer is expected to increase, which means that patients live longer with cancer 
and different treatments. All patients in Sweden should have access to a nurse 
navigator to facilitate the cancer trajectory. The purpose of this literature review was 
to delineate patients' experiences of the care given by the nurse navigator. The result 
is based upon twelve scientific articles included in this review. The results show that 
the experiences of the patients can be divided into four different categories: emotional 
support- being present and offering supportive talks, support for physical symptoms- 
counseling and relief from symptoms due to illness and treatments, educational 
support- receiving information and knowledge about the disease and cancer trajectory 
and coordination support- collaboration with other healthcare professionals involved 
in patients´care. The result shows that the experiences of the patients were mainly  
positive and they received the care that was the aim of introducing nurse navigators in 
Sweden. It is important to continue doing research of the care given by the nurse 
navigator to ensure that patients with cancer are receiving evidenced based care. 
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Inledning 

Cancer drabbar ofta människor oväntat och innebär en kris där vardagen och tillvaron 
totalt förändras och framtiden känns oviss (Strang, 2006). Information och kunskap 
minskar oro och ger trygghet, stödjande samtal med någon som man har förtroende 
för kan hjälp till att klara av ovissheten (Strang, 2006).   

I Sverige drabbas cirka 58 000 människor årligen av cancer, 454 000 lever med eller 
har haft en cancersjukdom (Cancerfonden, 2015). Patienter förväntas leva längre med 
sin allvarliga sjukdom vilket kan medföra långa och ansträngande 
behandlingsperioder. Det i sin tur innebär flera olika vårdkontakter där det 
psykosociala omhändertagande av patienter blir centralt (SOU 2009:11).  

Målet för hälso-och sjukvård är god hälsa och vård på lika villkor för hela 
befolkningen (SFS 1982:763). En fast vårdkontakt ska utses för att tillgodose behov 
av delaktighet, trygghet, kontinuitet och säkerhet samt att olika insatser samordnas på 
ett ändamålsenligt sätt (SFS 2014:821). Patienter som drabbas av cancer upplever att 
vården ej möter deras behov av emotionellt stöd, information om sjukdom och 
behandling samt att vården ej är samordnad mellan olika vårdgivare (Horner et al., 
2013). Stress på grund av sjukdom och brist på kunskap gör att patienten har svårt att 
fatta egna behandlingsbeslut och koordinera sin vård (Horner et al., 2013).  

Kontaktsjuksköterskans omvårdnad bidrar till ökad kontinuitet och befrämjar vård på 
lika villkor för patienter inom cancervården (Case, 2011; Mc Mullen, 2013 & Cook et 
al., 2013). Eftersom kontaktsjuksköterskan är en relativt ny företeelse behöver 
kontaktsjuksköterskans omvårdnad beskrivas. 

Bakgrund 
Omvårdnad 
En människa kan trots sjukdom uppleva hälsa (Travelbee, 1971). Hälsa definieras 
som en subjektiv individuell bedömning av sitt upplevda tillstånd. Omvårdnad är en 
mellanmänsklig relation där sjuksköterskan eller annan vårdare underlättar för 
patienten att hantera svårigheter i livet. Travelbee menar vidare att varje människa är 
unik och oersättlig vilket leder till att individens upplevelser av sjukdom och lidande 
är personliga. Relation bygger på ömsesidighet och kan endast finnas mellan konkreta 
personer. Kommunikation är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap och en 
förutsättning för att hjälpa patienten. Genom den goda kommunikation som relationen 
innebär identifieras vilka omvårdnadsbehov den unika personen har och hur 
sjuksköterskan kan möta dessa. Mellanmänsklig relation innebär att individens 
omvårdnadsbehov kan tillgodoses genom att patienten kan få hjälp med att hantera 
och finna mening i de erfarenheter som sjukdomen medför och på så sätt kan 
personen uppleva förbättrad hälsa (Travelbee, 1971). 
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Den personcentrerade vården utgår i från samma grundantaganden som Travelbee 
(1971) beskriver. Personen i sitt sammanhang är i centrum (Edvardsson, Winblad & 
Sandman, 2008). Patientens perspektiv är lika viktigt som sjukvårdens och hälsa utgår 
ifrån patientens upplevelse. Personcentrerad vård innebär också att patienten inte 
reduceras till sin diagnos utan respekteras i sina val. Målet för personcentrerad vård är 
att se människan ur ett helhetsperspektiv som innebär att ta hänsyn till andliga, 
existentiella, sociala, psykiska och fysiska behov (Edvardsson et al., 2008).  

Sjuksköterskans uppgift blir att stödja och underlätta livet med fokus på patientens 
upplevelse av hälsa (SSF, 2010). Sjuksköterskan ska möta patienters 
sjukdomsupplevelse och lidande och så långt det är möjligt lindra genom adekvata 
åtgärder. En annan uppgift är att ge stöd och vägledning, möjliggöra delaktighet i vård 
och behandlingsbeslut, samt planera, informera och samverka med andra aktörer i 
vårdkedjan och verka för kontinuitet (Socialstyrelsen, 2005). 

Att leva med cancer 
För patienter medför en cancerdiagnos påfrestningar psykosocialt (RCC, 2012). På 
vilket sätt och i vilken utsträckning är individuellt och allt ifrån sorg och oro till 
klinisk depression, ångest och reaktion på existentiell kris förekommer. Det krävs 
individuell bedömning och åtgärder anpassat till just den patienten för att underlätta 
hantering av den nya livssituationen (RCC, 2012). 

Cancervården är på många ställen fragmenterad och svår att nå (Cantril & Haylock, 
2013). Dessa hinder till vård kan vara psykosociala-, ekonomiska- etniska- och 
kulturella skillnader hos befolkningen. Det leder till ökad psykosocial stress på grund 
av att vården inte kan möta patienters behov av information, stöd och kommunikation. 
Det leder vidare till ökat lidande och försämrad livskvalitet för patienterna (Cantril & 
Haylock, 2013). 

Cancerbehandling har utvecklats till att bli allt mer komplext (Horner et al., 2013). 
Utredning, diagnos och behandling kräver ofta samarbete över kliniknivå. Patienter 
upplever det ofta svårt, komplicerat och förvirrande att jämföra och fatta beslut om 
sin egen vård och behandling. Patienterna behöver även vara sina egna advokater och 
koordinatorer samtidigt som de ska hantera den emotionella stress som det innebär att 
ha en allvarlig sjukdom (Horner et al., 2013). Patienter som drabbas av cancer 
uppvisar ofta flera symptom som inte direkt förknippas med sjukdomen men är en 
följd av den samma (SKL, 2013b).  

De vanligaste bekymmer som patienter anger i samband med cancersjukdom är 
rädsla, svårigheter att anpassa sig till sin sjukdomssituation och sömnsvårigheter 
(Blais, St-Hilaire, Fillion, De Serres & Tremblay, 2014). Oro för familjen och 
ekonomin, sorgsenhet och existentiella frågor är andra vanliga problem som patienter 
brottas med (Blais et al. 2014). Brist på kunskap om sjukdom och behandling skapar 
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oro och frustration. Dessutom uppger patienterna problem i relation till mag-tarm 
kanalen, viktförändringar och sexualitet (Blais et al., 2014). Att höra orden “du har 
cancer” kan vara det mest förödande orden för en patient eftersom det innebär ett hot 
mot livet (Wilcox & Bruce, 2010). Både patient och anhöriga står inför en stor 
utmaning angående sjukdom och behandling och dessutom ska de försöka koordinera 
undersökningar och behandlingar i sjukvårdens komplexa system. I dessa situationer 
behövs någon som kan stötta och hjälpa till att samordna vård och behandling vilket 
har inneburit att kontaktsjuksköterska har blivit en viktig komponent i 
cancerbehandling (Wilcox & Bruce, 2010).  

Patienter med cancer som inte erbjuds kontaktsjuksköterska kan drabbas av lidande 
och uteblivet stöd i vården (Harding & McCrone, 2013). Patienter kan känna sig 
missnöjda med den givna informationen som antingen upplevs inte vara korrekt, på 
fel nivå eller inte den omfattning som efterfrågas. Detta kan innebära att patienter inte 
känner sig förberedda inför undersökningarna och tappar tillit till vården. För att få 
tillgång till information använder en del patienterna istället Internet och tar kontakt 
med andra personer med samma erfarenheter. De kan dessutom uppleva missförstånd 
i vårdteamet, att det tar lång tid mellan undersökningarna och att de själva tvingas 
ansvara för att hålla samman vården. De vet inte alltid heller vem de kan ringa om de 
behöver hjälp, de känner inte att de får bekräftelse på att det är en påfrestande tid för 
dem (Harding & McCrone, 2013). 

Patienter i Sverige menar att det saknas kontinuitet i vården och att det brister i 
information och uppföljning. Detta kan i många fall leda till oro och nedsatt 
livskvalitet. Patienter har rätt till och behov av dialog och delaktighet i sin vård och 
med ökad kunskap och delaktighet ställs även större krav på tillgång på information 
(SKL, 2013b). 

Kontaktsjuksköterskan 
Varje patient med cancer i Sverige ska vid diagnostillfället få en fast kontaktperson 
(SKL, 2012; SKL, 2013a). Det har använts flera olika benämningar för denna 
funktion, till exempel koordinator och kontaktperson men kontaktsjuksköterska är den 
benämning som används mest (SKL, 2012; SKL, 2013a).  
 

Föregångare till dagens kontaktsjuksköterskor var lekmän som på 70-talet i USA hade 
till uppgift att hjälpa kvinnor från lägre socioekonomiska grupper att genomgå 
mammografiscreening (Shockney, 2015). Målet var tidig diagnos och minskad 
dödlighet. Under 90-talet började sjuksköterskan ingå i det multidisciplinära teamet 
kring patienter med kronisk och komplex sjukdom. Dr Harold Freeman från Harlem 
antog begreppet “patient navigator”. Målet var att minska skillnader i vården och öka 
tillgången till vård för socialt utsatta grupper. Uppdraget har vidareutvecklats till att 
inkluderar flera patientgrupper och till en mer personcentrerad vård. Utvecklingen har 
lett till att kontaktsjuksköterskan även har en betydande roll i att informera och 
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förbereda patienten kring det som kommer efter behandlingen och samordna 
uppföljning (Shockney, 2015).  

Kontaktsjuksköterskan ska erbjuda personcentrerad vård genom hela 
sjukdomsprocessen, möta fysiska och psykosociala behov, ge holistisk vård och 
stärka patientens egna resurser (Hébert & Fillion, 2011b; McMullen, 2013). 
Uppgiften innebär även att med empatisk förmåga ge psykosocialt stöd till patienten 
genom hela vårdprocessen. Det innebär också att vara patientens advokat samt att 
erbjuda närvaro och tillgänglighet. Det skapar trygghet för patienten att lätt kunna nå 
sin kontaktsjuksköterska (Case, 2011; Mc Mullen, 2013). Kontaksjuksköterskans 
funktion innebär idag att ge hjälp till patient och att minska hinder inom hälso- och 
sjukvårdssystemet (Brown et al., 2012). Kontaktsjuksköterskan ska nätverka med 
andra vårdgivare både inom och utanför den egna organisationen för att samordna och 
koordinera resurser genom vårdprocessen (Case, 2011; McMullen, 2013).  

Att förmedla kunskap, ge utbildning och råd till patienten om sin sjukdom är ett annat 
av kontaktsjuksköterskans område. Genom undervisning och information är målet att 
patienten ska kunna företräda sig själv och därigenom kunna fatta välinformerade 
beslut (Brown et al., 2012; Case, 2011; McMullen, 2013).  

Kontaktsjuksköterskan bör träffa patienten tidigt i sjukdomsförloppet för att bäst 
kunna skapa en förtroendefull relation (Hébert & Fillion, 2011b). 
Kontaktsjuksköterskan har i uppgift att tillsammans med patienten identifiera och 
åtgärda omvårdnadsbehov. Genom god kommunikation kan kontaktsjuksköterskan 
utvärdera sjukdom och behandlingens påverkan på patienten, familjen och 
verksamheten (Case, 2011). För att uppnå god kommunikation bör 
kontaktsjuksköterskan vara skicklig i problemlösning och kritiskt tänkande (Brown et 
al., 2012).  

Även i Sverige beskrivs kontaktsjuksköterskans funktion som att hen ska ha kunskap 
om patientens diagnos och behandling, kunna informera om kommande steg i 
vårdprocessen och vid behov förmedla kontakt med andra yrkesgrupper engagerade i 
patientens värd samt bevaka ledtiderna i vården (SKL, 2012). Kontaktsjuksköterskan 
ska vara en tydligt namngiven person och finnas tillgänglig för patienten. Patientens 
välbefinnande ska beaktas under hela vårdprocessen (SKL, 2012).  
 

Problemformulering 
Att drabbas av cancer är ett hot mot livet och påverkar hela tillvaron. Starka känslor 
av oro och chock kan medföra svårigheter att fungera rationellt. Alla som drabbas av 
cancer ska ha en fast kontaktperson inom vården som stöd och hjälp för att koordinera 
vårdprocessen så att den fortskrider optimalt. Kontaktsjuksköterskan kan vara en 
nyckelperson i detta stöd. Eftersom funktionen är ny finns intresse av att undersöka 
hur patienter med cancer upplever den omvårdnad som kontaktsjuksköterskan ger. 
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Syfte 
Att beskriva patienters erfarenheter av kontaktsjuksköterskans omvårdnad inom 
cancervården. 

Metod 
För att uppnå studiens syfte genomfördes en litteraturstudie enligt Forsberg & 
Wengström, (2014). För att nå fördjupad kunskap av ämnet granskades och 
analyserades vetenskapliga artiklar. 

Datainsamling 
En ostrukturerad inledande sökning gjordes för att skapa en förståelse av 
ämnesområdet samt se vilken terminologi som användes. Utifrån sökningen 
identifierades problemområdet. Därefter formulerades ett syfte och en 
litteratursökning genomfördes (Friberg, 2012).  

Sökningen gjordes i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO då de har 
inriktning mot omvårdnad. PubMed innehåller framför allt material inom medicin, 
omvårdnad, och tandvård. CINAHL innehåller material inom omvårdnad, 
sjukgymnastik och arbetsterapi. PsycINFO innehåller material inom 
beteendevetenskap samt psykologi och andra närbelägna områden (Henricsson, 
2012). 

Sökorden kontaktsjuksköterska och cancer översattes först till engelskans contact 
nurse och cancer. Därefter användes Medical subject headings (MeSH) i PubMed och 
PsycINFO och Headings i CINAHL för att få fram ämnesord. Ämnessökordet som 
användes för cancer var neoplasms. Något ämnessökord för kontaktsjuksköterska 
fanns ej och inte heller för den direkta översättningen contact nurse. I den initiala 
ostrukturerade sökningen hittades artiklar där nurse navigator, patient navigator och 
pivot nurse var nyckelord. På grund av begreppsförvirring om vilket sökord som var 
mest lämpligt togs kontakt med läkare och sjuksköterska inom Regionalt 
cancercentrum Väst som har arbetat med att utforma vårdprogram, införa och studera 
funktionen kontaktsjuksköterska. Det ord som rekommenderades därifrån var “nurse 
navigator”. För att bredda sökningen utfördes även sökningar med “patient 
navigator”, “pivot nurse” och “contact nurse”. De två sista sökorden tillförde inte 
ytterligare artiklar och redovisas därför inte i sökordsöversikten. För att ytterligare 
utvidga sökningen och bättre täcka ämnesområdet gjordes slutligen sökning med 
cancer som fritextord istället för ämnesordet neoplasms i CINAHL, som är den mest 
specifikt omvårdnadsinriktade databasen och PubMed som är den största, tabell 1 
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

Sökord PubMed CINAHL PsycINFO 

cancer 

neoplasms 
(ämnesord) 

cancer (fritext) 

neoplasms 
(ämnesord) 

cancer (fritext) 

neoplasms 

kontaktsjuksköterska nurse navigator nurse navigator nurse navigator 

kontaktperson patient navigator patient navigator 
patient 
navigator 

 
 

De booleska operatörerna AND och OR användes i sökningarna och för att få fram 
begreppen “nurse navigator” och “patient navigator” utfördes frassökning. De sökord 
och kombinationer som slutligen användes redovisas i tabell 2.  

Vetenskapligt granskade originalartiklar med abstract på engelska och publicerade 
mellan, 2010-01-01 - 2015-03-01, inkluderades i studien. Review artiklar, artiklar om 
barn samt de som inte svarade mot syftet exkluderades  

Sökningarna i de tre databaserna med ämnesordet neoplasms genererade totalt 106 
artiklar varav flera artiklar återfanns i mer än en databas. Dubbletter inkluderades 
första gången de uppstod. Samtliga titlar och abstracts lästes och 25 valdes ut för 
närmare granskning. Efter granskning av dessa 25 artiklar identifierades 10 som 
svarade mot syftet och inklusionskriterierna. Senare sökningar i PubMed och 
CINAHL med cancer som fritextord genererade i totalt 145 artiklar varav flera 
återfanns i båda databaserna samt i tidigare sökningar. Även i denna sökning 
inkluderades dubbletter första gången de uppstod. Samtliga titlar och abstracts lästes 
och 4 nya artiklar som ej hittats i första sökningen framkom och valdes ut för närmare 
granskning. Efter granskning av dessa artiklar identifierades 3 som svarade mot syftet 
och inklusionskriterierna. 

De 13 utvalda artiklarna lästes på nytt och granskades enligt Carlsson och Eimans 
granskningsmallar för kvalitativ och kvantitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003). 
Med hjälp av dessa mallar bedömdes artiklarna avseende vetenskaplig kvalitet, 
poängsattes och kvalitetsgraderades på en skala I-III, där Grad I var högsta kvalitet 
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och Grad III lägsta kvalitet. (Carlsson & Eiman, 2003). En artikel hade grad III och 
uteslöts därför medan 12 av de granskade artiklarna uppnådde grad I eller grad II och 
inkluderades i det slutliga resultatet. Av de 12 artiklarna var sex kvalitativa och sex 
kvantitativa studier 

Databearbetning 
För att få en översikt över materialet gjordes en beskrivning av resultatartiklarna i en 
artikelöversikt (Forsberg & Wengström, 2014), tabell 3. Artiklarna granskades utifrån 
syftet, först enskilt och sedan gemensamt för att få fram centrala fynd i artiklarnas 
resultat. Artiklarna lästes och studerades flera gånger, diskuterades och 
sammanfattades. De utvalda delar som svarade mot syftet översattes till svenska. I 
texterna identifierades likheter och olikheter i studiernas resultat. Det söktes efter 
koder som beskrev patientens erfarenheter. Följande koder uppmärksammades: 
lindring av fysiska-, psykiska-, sociala- och andliga behov, förberedelse, samordning, 
praktisk hjälp, samverkan, utbildning och rådgivning. Koderna markerades med olika 
färger och grupperades så att kategorier framträdde. För att verifiera tillförlitligheten i 
detta kontrollades kategorierna mot originaltexterna i artiklarna. Vid närmare analys 
och diskussion av innehållet utkristalliserades fyra sins emellan avgränsade 
kategorier. De slutliga kategorierna blev: Erfarenheter av emotionellt stöd, 
erfarenheter av stöd vid fysiska symptom, erfarenheter av samordningsstöd och 
erfarenheter av kunskapsstöd.  

Forskningsetiska överväganden 
Enligt Helsingforsdeklarationen ska all forskning på människor ha omsorg om de som 
är föremål för undersökningen. God etik ska alltid gå före vetenskapens och 
samhällets intressen (WMA, 2013). Samtliga artiklar i litteraturstudien bör vara etiskt 
godkända (Forsberg & Wengström, 2014). Artiklarna inkluderade i denna 
litteraturstudie är alla etiskt godkända även om det inte alltid beskrivits en etisk 
diskussion.  

Det är ett etiskt dilemma att utföra studier på patienter med cancer som redan på 
grund av sin sjukdom är i en utsatt och sårbar situation. Samtidigt är det viktigt och 
gagnar patienterna att få fram vetenskapligt grundad kunskap om vad som upplevs 
som god omvårdnad för denna patientgrupp. Det kan även vara ett etiskt dilemma att 
utföra kontrollerade studier där kontrollgruppen inte erbjuds kontaktsjuksköterska och 
på så sätt inte kan ta del av de fördelar som det bedöms innebära. Nyttan med denna 
studie är att bidra med kunskap och förståelse om patienter med cancers erfarenheter 
av kontaktsjuksköterskans omvårdnad och att omvårdnaden möter patienternas behov. 
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Resultat 
Kontaktsjuksköterskans stödjande omvårdnad för patienter med cancersjukdom var 
det genomgående temat i samtliga artiklars resultat.  

Patienter som hade tillgång till kontaktsjuksköterska var mer nöjda med vården 
(Campbell, Craig, Eggert & Bailey-Dorton, 2010; Lee et al., 2011). Patienterna hade 
erfarenheter av att kontaktsjuksköterskan hade en central roll i vården och var en av 
nyckelpersonerna i deras erfarenheter med cancersjukdom (Pieters, Heilemann, Grant 
& Maly, 2011). 

Resultatet presenteras utifrån de kategorier som framkom om patienternas 
erfarenheter av kontaktsjuksköterskans omvårdnad. 

Erfarenheter av emotionellt stöd 
I denna kategori beskrivs patienters erfarenhet av emotionellt stöd givet i form av 
stödjande samtal, närvaro och av att finnas till för patienterna genom hela 
cancerprocessen.  

I 10 av 12 artiklar beskrev patienterna att emotionellt stöd var en viktig del i 
kontaktsjuksköterskans omvårdnad. De upplevde att kontaktsjuksköterskan lyssnade 
och bekräftade deras oro. Kontaktsjuksköterskans närvaro och att hen fanns till hands 
skapade trygghet för patienterna i en utsatt och sårbar situation (Hébert & Fillion, 
2011a; Hryniuk, Simpson, McGowan & Carter, 2014; Korber, Padula, Gray & 
Powell, 2011; Lee et al., 2011; Pedersen, Hack, McClement & Taylor-Brown, 2014; 
Pieters et al, 2011; Thygesen; Pedersen, Kragstrup, Wagner & Mogensen, 2011; 
Thygesen, Pedersen, Kragstrup & Mogensen, 2012 & Wagner et al., 2014). 

Emotionellt stöd innebar att kontaktsjuksköterskan erbjöd stödjande samtal och var 
tillgänglig genom hela cancerprocessen (Hébert & Fillion, 2011a: Korber et al., 2011; 
Pedersen et al., 2014 & Thygesen et al., 2011). Genom detta stöd stärktes patienternas 
egna resurser vilket ledde till att de bättre kunde hantera sina sjukdomssituationer 
(Hébert & Fillion, 2011a; Korber et al., 2011; Pieters et al, 2011; Thygesen et al., 
2011). Patienterna uppskattade en nära relation med kontaktsjuksköterskan och när de 
upplevde hen som professionell och omtänksam skapades trygghet för patienterna 
(Hryniuk et el., 2014; Pieters et al., 2011; Thygesen et al., 2012). Patienterna kände 
sig lugnare av att få hjälp med att anpassa sig och detta emotionella stöd medförde 
också att de blev trygga, fick bättre tillit till vården och därmed fullföljde 
behandlingarna i högre grad (Korber et al., 2011).  
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Det uppmättes minskad grad av ångest när patienterna hade upprepade kontakter med 
sin kontaktsjuksköterska (Swanson & Koch, 2010). Patienter som hade tillgång till 
kontaktsjuksköterskans omvårdnad och emotionella stöd uppvisade även färre 
depressiva symptom (Ludman et al., 2015). Det uppmärksammades att det sällan 
riktades åtgärder mot andliga och själsliga behov. Patienter menade att dessa behov 
var intima, djupt personliga och upplevde att kontaktsjuksköterskan inte var den 
vårdgivare de vill ta upp sådana frågor med (Hébert & Fillion, 2011a).  

Det fanns patienter som uttryckte att kontaktsjuksköterskan inte bekräftade deras 
behov av emotionellt stöd under behandlingstiden och efter avslutad kontakt, vilket 
ledde till att de kände sig besvikna och övergivna (Thygesen et al., 2011). 

Erfarenheter av stöd vid fysiska symptom 
I denna kategori beskrivs kontaktsjuksköterskans omvårdnad med att ge råd för att 
minska fysiska symptom från sjukdomen och biverkningar av olika behandlingar.  

Patienter upplevde att de fick hjälp och råd i att hantera biverkningar av behandling 
och symptom orsakade av sjukdomen (Hébert & Fillion, 2011a; Hryniuk et al., 2014; 
Korber et al., 2011; Pedersen et al., 2014 & Lee et al, 2011). Patienterna fick råd och 
hjälp av kontaktsjuksköterskan med att lindra symptom som smärta, förstoppning och 
även andra biverkningar av behandlingen (Hryniuk et al., 2014; Pedersen et al., 2014 
& Lee et al., 2011). Andra besvär som patienter upplevde att de fick hjälp med var 
fatigue, sömnsvårigheter, andnöd och andra symptom från mag- och tarmkanalen som 
illamående, kräkningar, aptitlöshet och diarré (Lee et al., 2011). Effektiv 
symptomlindring gav ett ökat fysiskt välmående och bättre livskvalitet (Lee et al., 
2011). Att få hjälp med att klara av biverkningar och symptomen från sjukdom och 
behandling medförde att patienterna bättre kunde hantera hela sin livssituation 
(Korber et al., 2014). 

Erfarenheter av samordningsstöd 
I denna kategori beskrivs den omvårdnad kontaktsjuksköterskan gav för att underlätta 
för patienten i samband med besök, behandlingar och kontakter med vårdgivare under 
vårdprocessen.  

Patienter erfor att de fick hjälp av kontaktsjuksköterskan med samordning av vården 
och dess processer (Campbell et al., 2010, Hébert & Fillion, 2011a; Korber et al., 
2014; Pedersen et al, 2014; Pieters et al., 2011; Thygesen et al., 2011 & Wagner et al., 
2014). När kontaktsjuksköterskan samordnade vården kring patienternas besök, 
behandlingar och uppföljningar upplevdes mindre stress och smidigare vårdförlopp 
(Hébert & Fillion, 2011a; Korber et al., 2011; Pieters et al., 2011, Thygesen et al., 
2011 & Wagner et al., 2014).  
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Vid utsatta tillfällen som till exempel där flera vårdgivare var inblandade i vården och 
eller vid utskrivning till hemmet eller annan vårdform, fanns ett ökat behov av 
samordning (Pedersen et al., 2014). Patienterna upplevde då bristande kontinuitet och 
vårdens komplexitet vilket skapade osäkerhet och sårbarhet hos dem (Pedersen et al., 
2014). Kontaktsjuksköterskan var en sammanhållande länk till olika vårdgivare 
inblandade i patienternas vård. För patienter som behövde finansiellt stöd kunde 
kontaktsjuksköterskan förmedla kontakt med lämpliga resurser i samhället (Campbell 
et al., 2010; Hébert & Fillion, 2011a, Pedersen et al., 2014 & Lee et al, 2011).  

Patienter såg kontaktsjuksköterskan som en nyckelperson i att få hjälp med att 
koordinera både medicinska och sociala instanser (Korber et al., 2011). Det var viktigt 
för patienterna att de fick träffa hela vårdteamet för att få förståelse för de olika 
professioner som fanns runt dem och känna att det fanns en gemensam plan för 
vården (Korber et al., 2011). Samordning kunde också handla om praktiskt vardagliga 
saker som att få hjälp och råd med transporter och utökat stöd till familjen i form av 
barnomsorg (Pedersen et al., 2011). 

Patienter önskade en tydlighet angående kontaktsjuksköterskans tillgänglighet som 
telefontider och vilka stödjande omvårdnadsåtgärder som kontaktsjuksköterskan 
kunde erbjuda (Korber et al., 2011). De var nöjda med att ha en och samma 
kontaktperson och uttryckte besvikelse och ökad emotionell belastning när 
kontaktsjuksköterskan under tiden de hade tillgång till henne, hänvisade vidare istället 
för att hjälpa till själv. När relationen med kontaktsjuksköterskan avslutades gav 
patienterna uttryck för övergivenhet och besvikelse över att inte få hjälp med 
samordning i kontakter med andra vårdgivare (Thygesen et al., 2011). 

Erfarenheter av kunskapsstöd 
I denna kategori beskrivs kontaktsjuksköterskans omvårdnad i form av information 
och undervisning om vårdsystemet, sjukdom och behandling.   

Patienterna fick av kontaktsjuksköterskan information och utbildning om sin sjukdom 
och behandling (Campbell et al., 2010; Hébert & Fillion, 2011a; Korber et al., 2011; 
Pedersen et al., 2014 & Pieters et al., 2014; Thygesen et al., 2011 & Wagner et al., 
2014). Kunskap gav patienterna bättre förståelse och de blev därmed mer involverade 
och deltog aktivt i beslut om sin egen vård (Korber et al., 2011; Pieters et al., 2011 & 
Wagner et al., 2014). Kontaktsjuksköterskan förklarade vad som skulle ske och 
patienterna kände sig därför bättre informerade och förberedda inför kommande steg i 
behandlingsprocessen (Korber et al., 2011; Pieters et al., 2011 & Wagner et al., 2014).  

Kontaktsjuksköterskans närvaro vid läkarbesök uppskattades eftersom 
kontaktsjuksköterskan kunde ge ytterligare förklaring och bidra till bättre förståelse 
för vad som sagts (Korber et al., 2011 & Pedersen et al., 2014). Det var främst av 
kontaktsjuksköterskan som patienterna önskade anpassad information utifrån de 
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situationer de befann sig i, då de ibland ansåg läkaren vara en för stor auktoritet, 
särskilt i perioder när patienterna kände sig osäkra och sårbara (Thygesen et al., 
2011). 

Att få information bidrog till minskad oro, patienterna kände sig omhändertagna, 
trygga och visste var de kunde vända sig vid frågor. Detta bidrog till att de växte 
emotionellt (Hébert & Fillion, 2011a). Patienterna var nöjda och kände sig trygga 
med att veta att de själva kunde ringa kontaktsjuksköterskan för att få information och 
rådgivning (Hébert & Fillion, 2011a). De ville ha information och möjlighet att ställa 
frågor om sin sjukdom och kommande steg i vårdprocessen av någon som kände till 
deras situation (Hébert & Fillion, 2011a & Pedersen et al, 2014). Det fanns patienter 
som framhöll utbildning och information som det viktigaste stödet givet av 
kontaktsjuksköterskan och andra som särskilt uttryckte önskemål om information om 
alternativa behandlingar (Korber et al., 2011).  

Diskussion 
Metoddiskussion 
I metoddiskussionen har vedertagna kvalitetsbegrepp som beskrivs av Henricsson 
(2012) använts.  

Vi arbetar båda som kontaktsjuksköterskor och har genom åren mött många patienter 
med cancer. Förförståelse om kontaktsjuksköterskans roll och funktion kan därför inte 
förbises, men objektivitet har eftersträvats för att stärka pålitligheten. Erfarenheter 
och god kunskap inom ämnet kan å andra sidan stärka resultatets pålitlighet. Vår 
förförståelse bedömer vi inte har påverkat valet av artiklar, urvalet har gjorts med 
utgångspunkt från syftet. 

Sökningen valdes att göra i CINAHL som den är den mest relevanta och 
huvudsakligen inriktad mot omvårdnadsforskning, samt PubMed som är en bred 
databas inom medicin och omvårdnad (Henricsson, 2012). För att inkludera forskning 
kring psykologiska aspekter gjordes sökning i PsycINFO. Sökningar i flera databaser 
stärker trovärdigheten av litteraturstudien och att samtliga abstracts lästes ökar 
chansen att hitta artiklar som svarar mot syftet. För att få fram så aktuell forskning 
som möjligt som stärker överförbarheten söktes efter studier presenterade tidigast 
2010 (Henricsson, 2012).  

Det finns ingen direkt engelsk översättning på ordet kontaktsjuksköterska och nurse 
navigator återfinns inte som ämnesord i databaserna, vilket kan minska 
tillförlitligheten i sökningarna. Författarna gjorde upprepade och breda sökningar och 
hade samråd med andra inom ämnet erfarna personer för att öka trovärdigheten och 
pålitligheten. Det är vår bedömning att resultatet bekräftar att nurse navigator var det 
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korrekta sökordet eftersom vi fick fram artiklar om kontaktsjuksköterskans 
omvårdnad. 

För att stärka pålitligheten i studien selekterades artiklarna ut gemensamt och det 
rådde konsensus om vilka artiklar som skulle inkluderas i resultat. Resultatartiklarna 
har granskats både enskilt och diskuterats tillsammans. Vid dessa diskussioner rådde 
stor enighet om vad som skulle ingå och presenteras som resultat, vilket bör öka 
trovärdigheten och pålitligheten i resultatet. Resultatartiklarna granskades med 
Carlsson och Eimans (2003) granskningsmallar. Granskningen av den vetenskapliga 
kvaliteten utfördes gemensamt av båda författarna. Eftersom bedömningen ger 
utrymme för viss subjektivitet finns risk för egna tolkningar av studiernas 
vetenskapliga kvalitet vilket kan påverka trovärdigheten negativt.  

Artiklar med kvalitativ ansats gav mer och fördjupad kunskap till resultatet eftersom 
de mäter det som vi vill undersöka, vilket ökar trovärdigheten. I flera av de kvalitativa 
artiklarna fanns dock patienter som på grund av sjukdomens påfrestning inte orkade 
fullfölja studien. Med anledning av det och att studierna redan från början baseras på 
liten undersökningsgrupp, kan resultatets pålitlighet och trovärdighet påverkas i 
relation till en så stor patientkategori som cancersjuka innebär. Artiklar med 
kvantitativ metod hade fler deltagare, men med en sådan ansats ses patienternas 
erfarenheter inte lika tydligt, vilket var studiens syfte. Dock påverkas överförbarheten 
av resultatet positivt om fler patienter uttrycker liknande erfarenheter.  

I sex av artiklarna var det endast kvinnliga deltagare, då studierna undersökte 
patienter med bröstcancer och gynekologisk cancer. I en av artiklarna var män i 
majoritet, i fyra artiklar var det flest kvinnliga deltagare och i en var det inte 
specificerat fördelningen mellan könen. Då resultatet baseras på övervägande 
kvinnliga patienter kan överförbarheten minskas för befolkningen. 

Det saknas svenska studier inom ämnet. Resultatartiklarna är från studier från länder 
med västerländsk kultur med undantag av en artikel från Sydkorea. Sjukvårdssystemet 
i USA och Kanada skiljer sig från det svenska, vilket kan påverka trovärdigheten och 
överförbarheten till svenska förhållanden. Det fanns två danska skrivna av samma 
huvudförfattare vilket skulle kunna påverka trovärdigheten negativt, men kan å andra 
sida öka överförbarheten till svenska förhållanden eftersom länderna har liknande 
sjukvårdssystem. Resultatet i de danska artiklarna överensstämmer dessutom med 
övriga resultatartiklar vilket ökar trovärdigheten.  
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Resultatdiskussion 
Resultatets genomgående tema var att patienter med cancer hade goda erfarenheter av 
det omvårdnadsstöd kontaktsjuksköterskan gav till patienterna under sjukdomstiden.  

I resultatet ansåg patienter att en av de mest betydelsefulla erfarenheterna av 
kontaktsjuksköterskans omvårdnad var att få emotionellt stöd (Hebert & Fillion, 
2011a; Korber et al, 2011; Pedersen et al., 2014). Det var viktigt för patienterna att 
kontaktsjuksköterskan fanns till hands och var tillgänglig så att patienterna visste var 
de kunde vända sig vid frågor (Hébert & Fillion, 2011b). Att kontaktsjuksköterskan 
fanns tillgänglig och kommunicerade med patienterna gav trygghet och lindrade deras 
oro (Hébert & Fillion, 2011a; Pedersen et al., 2014). Detta stärker grundantagandet av 
Travelbee (1971) att omvårdnaden är en mellanmänsklig relation där kommunikation 
är centralt och en av de viktigaste omvårdnadsåtgärderna för att möta patientens 
behov (Travelbee, 1971).   

Det visas också av Cook et al., (2013) att god kommunikation behövs för att få 
kunskap om patientens oro och rädslor inför sjukdom och dess följder som 
utgångspunkt för omvårdnaden. God kommunikation innebär att vårdgivaren har 
avsatt tid för samtal och det är inte hur lång tiden är utan hur den används som är 
viktigt (Stajduhar, Thorne, Mc Guinness och Kim-Sing, 2010). Vårdgivaren ska visa 
närvaro genom att aktivt lyssna och kunna bemöta och samtala om patienternas 
rädslor och svåra funderingar som en livshotande sjukdom kan innebära. Det är 
angeläget att lätt kunna komma i kontakt med en person som känner till deras historia 
och att få känna sig betydelsefulla och som en hel människa (Stajduhar et al., 2010).  

I resultatet visades att patienter hade goda erfarenheter av att ha en nära relation med 
kontaktsjuksköterskan som i sin omvårdnad såg till hela patienten (Pieters et al., 
2011; Thygesen et al., 2012). Det stämmer överens med vad som ingår i 
personcentrerad vård, det vill säga att tillgodose de behov som finns av andliga, 
existentiella, sociala och psykiska behov i lika hög utsträckning som fysiska behov 
(McMullen, 2013). För att uppnå detta bör kontaktsjuksköterskan ha goda kunskaper 
inom onkologisk omvårdnad, vara skicklig i att bedöma och ge stöd vid fysiska, 
psykiska, sociala och andliga symptom under hela cancerprocessen (SKL, 2012). I 
resultatet visades dock att kontaktsjuksköterskan inte mötte andliga och själsliga 
behov uppkomna i samband med svår sjukdom (Hébert & Fillion, 2011a). Det är 
betydelsefullt att kontaktsjuksköterskan är lyhörd för dessa symptom, och känner av 
patienternas behov så att vården blir individanpassad (Travelbee, 1971).  

Det är vår erfarenhet att patienten uppskattar att ha en namngiven 
kontaktsjuksköterska. I resultatet framkom att patienterna var nöjda med att ha en och 
samma kontaktperson och uttrycker besvikelse när denna relation bröts (Thygesen et 
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al., 2011). Mc Mullen, (2013) beskriver kontaktsjuksköterskan som limmet som håller 
ihop patienten när hen försöker hantera den ovisshet som en cancerdiagnos medför. 
Det innebär att kontaktsjuksköterskan skall vara välorganiserad och skicklig i att 
koordinera vården runt patienterna så att de försäkras om att få vägledning och stöd 
genom hela vårdprocessen (Cantril & Haylock, 2013) 

I resultatet visades att kontaktsjuksköterskans samordnande stöd medförde att 
patienterna upplevde mindre stress och bättre kontinuitet i vården (Pieters et al., 2011; 
Wagner et al., 2014). Kontaktsjuksköterskan sågs som en nyckelperson i samarbetet 
med andra vårdgivare (Pieters et al., 2011). Kontaktsjuksköterskan har som uppgift att 
samordna vården och vara en länk mellan olika instanser, från diagnos, genom 
behandlingar, uppföljningar och vidare förberedelse för livet som canceröverlevare 
eller i palliativt skede (Cook, 2013). Denna kontinuitet främjar enligt Cook (2013) 
möjligheten till en djup och vårdande relation. I denna relation ger 
kontaktsjuksköterskan det emotionellt stöd patientens efterfrågar och behöver (Cook, 
2013) vilket också är grunden i den personcentrerade vården. Även Sveriges 
kommuner och landsting (SKL, 2012) beskriver kontaktsjuksköterskans uppgift att 
samordna, koordinera och förmedla kontakt med andra yrkesgrupper utifrån 
patienternas behov (SKL, 2012). Kontaktsjuksköterskan behöver omfattande kunskap 
om andra vårdgivares kompetensområden, vilka resurser som finns, för samråd och 
samarbete med dessa (McMullen, 2013).  

I vår studie fann vi relativt få beskrivningar av patienters erfarenheter av stöd runt 
fysiska symptom. Det skulle kunna förklaras av att patienterna hade tillgång till 
kontaktsjuksköterskans omvårdnad och därmed redan tidigare fått hjälp med de 
symptom som uppstått (Lee et al., 2011). Det är vår erfarenhet i arbetet som 
kontaktsjuksköterska att en stor del av arbetet utgörs av att lindra fysiska symptom. I 
resultatet framkom att patienterna fick hjälp av kontaktsjuksköterskan att lindra 
fysiska symptom till följd av både sjukdom och behandling (Hryniuk et al., 2014; 
Pedersen et al., 2014). Det sågs också i resultatet att kontaktsjuksköterskans stöd i att 
lindra fysiska symptom medförde att patienterna själva bättre kunde hantera sin 
sjukdom (Korber et al., 2011), vilket är målet för omvårdnaden enligt Travelbee 
(1971). 

I resultatet framkom att patienterna som fick information från kontaktsjuksköterskan i 
högre grad var förberedda inför kommande steg i vårdprocessen och därför upplevde 
minskad oro (Hébert & Fillion 2011; Korber et al. 2011; Pieters et al., 2011). Detta är 
även vår erfarenhet att tydlig information anpassad till individen förmedlar trygghet 
till patienterna. 

Kontaktsjuksköterskan ska utbilda och informera samt förklara den informationen 
patienter får av andra vårdgivare så att de kan fatta egna beslut och vara förberedda på 
vad som planeras framöver och på så sätt hantera sjukdom och behandling bättre 



 

 15 

(Cook et al, 2013). Genom att patienten får undervisning om sin sjukdom kan hen 
vara mer delaktig i sin egen vård och fatta beslut om behandling baserad på kunskap 
(SFS, 2014).  Att få relevant och ärlig information på ett förståeligt sätt uppskattas 
och att patienten med tanke på hoppets bevarande kan avgöra vilken mängd 
information som önskas just då (Stajduhar et al., 2010). Hopp innebär att det finns 
olika vägar ur en svår situation och genom kommunikation kan sjuksköterskan hjälpa 
patienten att se möjligheter. På så sätt upprätthålls hoppet och därmed hälsa, vilket är 
det övergripande målet för omvårdnaden (Travelbee, 1971).   

Konklusion 
I resultatet sågs att patienternas erfarenheter av kontaktsjuksköterskans omvårdnad är 
jämförbara med de riktlinjer som beskriver kontaktsjuksköterskans uppgifter. I denna 
litteraturstudie har det framkommit att patienter som drabbas av cancer har goda 
erfarenheter av hur sjukdom och vårdprocess påverkas när de tar del av 
kontaktsjuksköterskans stödjande omvårdnadsåtgärder.  

Det framkom fyra olika kategorier där patienterna beskrev att de fått stöd av 
kontaktsjuksköterskan. Emotionellt stöd var viktigt för patienterna och innebar att 
kontaktsjuksköterskan fanns till hands och kunde bistå med stödjande samtal. 
Emotionellt stöd genom sjukdom och behandling lindrade oro och ångest. Även stöd 
vid fysiska symptom i form av råd och lindring av symptom på grund av sjukdom och 
behandling var en viktig del i kontaktsjuksköterskans omvårdnad. Att få 
samordningsstöd av kontaktsjuksköterskan underlättade för patienten som då bättre 
kunde hantera sin sjukdomssituation och behandling. Genom kunskapsstöd i form av 
information, råd och undervisning stärktes patienten i att i att bättre kunna vara 
delaktig i sin egen vård och kunde fatta välgrundade behandlingsbeslut.  

Implikation 
Patienter med cancer i Sverige kan ha liknande behov av kontaktsjuksköterskans 
omvårdnad som patienter i andra länder med liknande kultur, men det kan också skilja 
sig. I resultatet ingick inga svenska vetenskapliga studier där man undersökt vilka 
erfarenheter patienter i cancervården har av kontaktsjuksköterskans omvårdnad. 
Därför vore det betydelsefullt att studera kontaktsjuksköterskans omvårdnad i Sverige 
med tanke på att det är en relativt ny funktion. 

Studier av patienternas erfarenheter av kontaktsjuksköterskans omvårdnad i svenskt 
sammanhang vore betydelsefulla för att kunna utveckla funktionen och ge patienten 
evidensbaserad vård. Det är av särskilt intresse att studera mäns erfarenheter eftersom 
de är i minoritet i denna litteraturstudie. Kunskaper om patienternas erfarenheter av 
kontaktsjuksköterskan omvårdnad kan användas i både undervisning av blivande 
sjuksköterskor och bland kliniskt verksamma, alternativt ligga till grund för fortsatta 
studier inom ämnesområdet. Resultatet av denna studie ger ökad förståelse och 
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kunskap som vi som kontaktsjuksköterskor kan använda vårt arbete med att vårda 
patienter med cancersjukdom. Denna kunskap kan genom utbildning och samverkan 
förmedlas till sjuksköterskor och andra professioner i vården, inom och utanför den 
egna organisationen.  
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Tabell 2: Sökhistorik 
 

 

 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

150302 PubMed 
”nurse navigator” OR ”patient 
navigator” AND neoplasms 57 57 21 8 

150302 CINAHL 
”nurse navigator” OR ”patient 
navigator” AND neoplasms 43 43 4 1 

150201 PsycINFO 
”nurse navigator” OR ”patient 
navigator” AND neoplasms 6 6 1 0 

150420 PubMed 
”nurse navigator” OR ”patient 
navigator” AND cancer 95 95 4 3 

150420 CINAHL 
”nurse navigator” OR ”patient 
navigator” AND cancer 50 50 0 0 



BILAGA B 

 

 

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Campell, C., Craig, J., Eggert, J. & Bailey-Dorton, C. (2010). Implementing and Measuring the 
Impact of Patient Navigation at a Comprehensive Community Cancer Center. Oncology Nursing 
Forum, 37(1), 61-68. 
 

Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Att undersöka om funktionen kontaktsjuksköterska påverkar patienters och personalens 
uppfattning om patientens förberedelser inför behandling, tillgång till vård och nöjdhet med 
vården. 
 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Randomiserad 

Urval 50 deltagare valdes slumpmässigt från studiegruppen och de 50 som inte hade 
kontaktsjuksköterska valdes slumpmässigt från cancerregistret till kontrollgruppen. 
 

Datainsamling Enkätstudie 

Dataanalys Analytisk statistik utfördes 

Bortfall Bortfall angivet, 48 svarade, varav 28 från studiegruppen och 20 från kontrollgruppen. 
 

Slutsats Det givna stödet från kontaktsjuksköterskan kan spela en avgörande roll i att hjälpa patienter i en 
komplex vårdsituation, samt öka patientens kunskap och nöjdhet med vården. Eftersom det inte 
gjordes något urval kring diagnos, etnicitet och socialgrupp kan alla patienter ha nytta av ökat stöd 
i ett komplext vårdsystem. 
 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad 1 



BILAGA B 

 

 

Artikel 2 

 

Referens Hébert, J. & Fillion, L. (2011) Gaining a better understanding of the support function of oncology 
nurse navigator from their own perspective and that of people living with cancer: Part 1. Canadian 
Oncology Nursing Journal, 21(1), 27-32. 
 

Land  
Databas 

Kanada 
CINAHL, PubMed 

Syfte Att undersöka och få en bättre förståelse för kontaktsjuksköterskans stödjande funktion ur 
cancerpatientens perspektiv. 
 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Deskriptiv utvärdering 

Urval Fem patienter med cancer, ur en grupp på 18 som ingick i en större studie, inkluderades i studien. 
 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer samt formulär för socio-demografiska data användes.  
 

Dataanalys Tematisk innehållsanalys 

Bortfall Bortfall ej angivet 

Slutsats Kontaktsjuksköterskan spelade en nyckelroll i att bedöma cancerpatienters behov och erbjuda 
stöd. Emotionellt stöd och information var ett stort behov som kontaktsjuksköterskan kunde möta. 
Genom att finnas till hands genom hela cancerprocessen och att lyssna på patienten kunde 
kontaktsjuksköterskan hjälpa patienten att hantera sin situation. 
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 2 



BILAGA B 

 

 

Artikel 3 

 

 

Referens Hryniuk, W., Simpson, R., McGowan, A. & Carter, P. (2014). Patient perception of a 
comprehensive cancer navigation service. Current oncology, 21(2), 69-76. 
 

Land  
Databas 

Kanada 
PubMed 

Syfte Att undersöka i vilken utsträckning kontaktsjuksköterskan kan stärka landsbygdens hälso- och 
sjukvård med att tillgodose patienter med nydiagnostiserad cancers behov av stöd.  Patienterna 
ombads bedöma om de behövde stöd utöver den vanliga vården och om det extra behovet kunde 
tillgodoses av en kontaktsjuksköterska.  
 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Enkätstudie 

Urval Konsekutivt urval. Alla patienter som haft tillgång till kontaktsjuksköterska mellan 120101 -
130531 kontaktades och erbjöds delta. Totalt 118 patienter. 
 

Datainsamling Enkätundersökning med 21 frågor där frågorna var indelade i fyra huvudområden. Frågorna 
skickades ut via mail-länk. 
 

Dataanalys Analytisk statistik utfördes. 

Bortfall Bortfall angivet. 85 stycken fullföljde studien. 
 

Slutsats Att patienter med cancer behövde mer hjälp än vad sjukvården erbjöd och att kontaktsjuksköterska 
kunde vara en del av den hjälpen. Patienterna behövde utökat stöd kring förberedelse inför och 
under behandling. Det fanns också behov och stöd under återhämtning efter behandling och vägen 
mot livet som canceröverlevare. Deltagarna uppskattade kontakten med kontaktsjuksköterskan och 
ansåg den vara viktig. 
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 



BILAGA B 

 

 

Artikel 4 

 

 

Referens Korber, S.F., Padula, C., Gray, J. & Powell, M. (2011). A breast navigator program: barriers, 
enhancers and nursing interventions. Oncology Nursing Forum, 38(1), 44-50. 
 

Land  
Databas 

USA 
CINAHL, PubMed, PsycINFO 

Syfte Att ur ett patientperspektiv undersöka och identifiera vilka hinder och förbättrande faktorer som 
möjliggör fullföljande av bröstcancerbehandling hos de som genomgår ett program där det erbjuds 
möjlighet till kontaktsjuksköterska. 
 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Intervjustudie med fokusgrupper och telefonintervjuer 

Urval Patienter som tidigare deltagit i ett kontaktsjuksköterskeprogram inbjöds att delta i studien. 103 
patienter tillfrågades per brev om deltagande. 
 

Datainsamling Intervjuer med öppna frågor för att få fram hinder och faktorer som påverkade fullföljandet av 
behandling 
 

Dataanalys Data analyserades, inkluderat de anteckningar som forskaren gjort av den icke-verbala 
kommunikationen och olika teman identifierades. Tematisk innehållsanalys. 
 

Bortfall Bortfall angivet, 13 av 103 patienter deltog.  
 

Slutsats Tillgång till en kontaktsjuksköterska kunde öka fullföljandet av bröstcancerbehandling. Det var 
kontaktsjuksköterskans stöd kring utbildning och information som deltagarna ansåg var den 
viktigaste funktionen, men det fanns även behov av stöd kring symptomlindring och samordning. 
 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad 2 



BILAGA B 

 

 

Artikel 5 

 

 

Referens Lee, T., Ko, I., Lee, I., Kim, E., Shin, M., Roh, S., Chang, H. (2011) Effects of nurse navigators 
on health outcomes of cancer patients. Cancer nursing, 34(5), 376-80. 
 

Land  
Databas 

Sydkorea 
CINAHL, PubMed, PsycINFO 

Syfte Att utvärdera effekten vad gäller livskvalitet, tillfredsställelse med vården och vistelsetid på 
sjukhus för cancerpatienter som haft tillgång till kontaktsjuksköterska. 
 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Enkätstudie 

Urval Patienter med nydiagnostiserad cancer i magsäck, lever, galla eller thyroidea, från två olika 
sjukhus inkluderades. Patienter på det ena sjukhuset blev kontrollgrupp och på det andra sjukhuset 
fick patienterna tillgång till kontaktsjuksköterska. Totalt 164 deltagare. 
 

Datainsamling Båda grupperna fick svara på enkätfrågor angående livskvalitet, nöjdhet med vården och antal 
dygn på sjukhus både vid start och vid avslut av programmet och 3 månader senare. 
 

Dataanalys Analytisk statistik utfördes 

Bortfall Bortfall angivet. 164 patienter besvarade den första enkäten, baseline, 78 besvarade den andra 
enkäten.  
 

Slutsats Ett standardiserat omhändertagande av kontaktsjuksköterska kunde förbättra resultatet för 
patienter inom cancervården. Programmet visade sig ha positiva effekter som mindre antal dagar 
på sjukhus, bättre livskvalitet och deltagarna i studiegruppen var mer nöjda med vården. Dessa 
deltagare fungerade bättre fysiskt och socialt, samt var mindre förstoppade och var i mindre grad 
ekonomiskt belastade.  
 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad 1 



BILAGA B 

 

 

Artikel 6 

 

 

Referens Ludman, E.J., McCorkle, R., Bowles, E.A., Rutter, C.M., Chubak, J., Tuzzio, L., Wagner, E.H. (in 
press). Do depressed newly diagnosed cancer patients differentially benefit from nurse navigation? 
General Hospital Psychiatry. 
 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Att undersöka om effekterna av kontaktsjuksköterskans omvårdnad påverkade patienter med 
cancers depressiva symtom. 
 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Kontrollerad, klusterrandomiserad studie 

Urval 251 patienten med nyligen diagnostiserad bröst-, kolon- eller lungcancer delades in i studie- 
respektive kontrollgrupp. Studiegruppen, 131 st, fick under 16 veckor tillgång till 
kontaktsjuksköterska som skattade patientens symptom av depression.   
 

Datainsamling Data samlades in vid baseline och efter 16 veckor via telefonintervjuer. Kontaktsjuksköterskan 
använde sig av skattningsskalor för att identifiera problem och mäta utfallet. 
 

Dataanalys Analytisk statistik utförd 

Bortfall Bortfall angivet, 3 stycken. 

Slutsats Att ha tillgång till kontaktsjuksköterska kan vara fördelaktigt för patienten med depressiva 
symptom men även för patienter utan dessa besvär 
 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad 1 



BILAGA B 

 

 

Artikel 7 

 

 

Referens Pedersen, A.E., Hack, T.F., McClement, S.E. & Taylor-Brown, J. (2014). An Exploration of the 
Patient Navigator Role: Perspectives of Younger Women With Breast Cancer. Oncology Nursing 
Forum, 41(1), 77-88. 
 

Land  
Databas 

Kanada 
PubMed 

Syfte Att utifrån unga bröstacancer patienters erfarenheter beskriva kontaktsjuksköterskans roll 
 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Semi strukturerade intervjuer 

Urval Alla patienter som diagnostiserats eller behandlats för bröstcancer de senaste tre åren, var under 50 
år, engelsktalande och själva ville inkluderades, 14 st. 
 

Datainsamling Intervjuer med deltagarna. En av intervjuerna skedde via telefon annars vid personligt möte. 
Intervjuerna spelades in. 
 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys där de inspelade intervjuerna skrevs ner och data bröts ner till 4 
huvudkategorier. 
 

Bortfall Bortfall angivet, av de 14 valdes 2 bort, totalt deltog 12 stycken. 
 

Slutsats Unga kvinnor med bröstcancer efterfrågar dialog, information och emotionellt stöd från diagnos, 
genom behandling och överlämningar inom vården och tillbaka till primärvården. 
Kontaktsjuksköterskan har kompetens att bemöta dessa behov. 
 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad 1 



BILAGA B 

 

 

Artikel 8 

 

 

Referens Pieters, H.C., Heilemann, M-S. V., Grant, M. & Maly, R.C. (2011). Older women's reflections on 
accessing care across their breast cancer trajectory: navigating beyond the triple barriers. 
Oncology Nursing Forum, 38(2), 175-184. 
 

Land  
Databas 

USA 
CINAHL, PubMed PsycINFO 

Syfte Att undersöka äldre kvinnors upplevelser av hinder i bröstcancervården före diagnos, vid diagnos, 
under behandling och efter avslutad behandling. 
 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Deskriptiv studie med semi-strukturerade intervjuer 

Urval Informationsbroschyrer om studien gjordes tillgängliga på olika vårdrelaterade platser, kyrkor, 
äldrecenter och annonsering i tidning där de som önskade delta på eget initiativ fick ringa för att få 
delta. 35 stycken ringde. 
 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer genomfördes, 10 tillfrågades om att delta i en andra intervju och 
därefter uppnåddes datamättnad. 
 

Dataanalys Strukturerade analyser och kodning av insamlad data utfördes oberoende av flera forskare. 
 

Bortfall Bortfall angivet. 35 kvinnor ringde varav 18 inkluderades. 
 

Slutsats Äldre kvinnor med tillgång kontaktsköterska klarade trots sina hinder bättre av att genomföra sin 
cancerbehandling jämfört med de utan kontaktsjuksköterska. Kontaktsjuksköterskans 
kunskapsstöd medförde att patienterna var mer förberedda på vad som ske framöver i 
vårdprocessen. Samordningsstödet givet av kontaktsjuksköterskan underlättade för patienterna och 
kunde ge kortare väntetider i vården. 
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 2 



BILAGA B 

 

 

Artikel 9 

 

 

Referens Swanson, J. & Koch, L. (2010). The role of the oncology nurse navigator in distress management 
of adult inpatients with cancer: a retrospective study. Oncology Nursing Forum, 37(1), 69-76. 
 

Land  
Databas 

USA 
CINAHL, PubMed, PsycINFO 

Syfte Syftet var att inom slutenvården undersöka om kontaktsjuksköterskans omvårdnad minskar 
lidandet hos vuxna cancerpatienter. 
 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Retroperspektiv studie 

Urval Alla inneliggande cancerpatienter på en avdelning mellan tidsperioden 080401-080831. De 
patienter som hade två eller fler mätningar inkluderades i studien, totalt 55 st.  
 

Datainsamling Ur ett överblicksdiagram inhämtades uppgifter om patientens dagliga skattning av sin gradering av 
oro och ångest. 
 
 

Dataanalys Analytisk statistik utfördes 

Bortfall Bortfall ej angivet 

Slutsats Kontaktsjuksköterskan kan minska patienter med cancers sjukdomsrelaterade obehag. Det visade 
sig att den största skillnaden sågs när patienten träffade kontaktsjuksköterskan vid 3-4 tillfällen. 
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 



BILAGA B 

 

 

Artikel 10 

 

  

Referens Thygesen, M., Pedersen, B.D., Kragstrup, J., Wagner, L. & Mogensen, O. (2011). Benefits and 
challenges perceived by patients with cancer when offered a nurse navigator. International 
Journal of Integrated Care, 11(7),1-12. 
 

Land  
Databas 

Danmark 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka patienternas upplevelser av kontaktsjuksköterskans omvårdnad som 
erbjuds under en kort tid av ett längre sjukdomsförlopp. 
 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Longitudinell intervjustudie 

Urval 14 patienter kontaktades av dessa inkluderades 11, utifrån dessa valdes fem patienter ut för 
intervju. 
 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer samt att patienterna fick skriva dagbok. Intervjuerna skedde dels vid 
utskrivning från avdelning och 2 månader efter hemkomst.  
 

Dataanalys En fenomenologisk och hermeneutisk ansats användes i analysen. Resultatet tolkades i tre nivåer. 
Naiv, strukturerad analys, gruppering i teman. 
 

Bortfall Bortfall angivet, fem patienter valdes ut 
 

Slutsats Patienterna upplevde fördelar och hjälp av kontaktsjuksköterskans omvårdnad. Fördelar av 
betydelse var samordning, information och stödjande samtal. Det var också viktigt att patienterna 
upplevde kontaktsjuksköterskan som en förtroendeingivande person. Det uppdagades dock en risk 
att patienterna blev besvikna och kände sig övergivna när relationen avslutades, vilket gav en ökad 
belastning för patienten under cancerprocessen. 
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 



BILAGA B 

 

 

 

Artikel 11 

 

  

Referens Thygesen, M.K., Pedersen, B.D., Kragstrup, J., Wagner, L. & Mogensen, O. (2012). 
Gynecological cancer patient's differentiated use of help from a nurse navigator: a qualitative 
study. BMC Health Services Research, 12:168. 
 

Land  
Databas 

Danmark 
PubMed 

Syfte Att undersöka vem som har nytta av det stöd som kontaktsjuksköterskan kan erbjuda i den tidiga 
delen av cancerprocessen och vad patienten upplever som meningsfullt. 
 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Semistrukturerade intervjuer 

Urval 30 kvinnor med misstänkt gynekologisk cancer kontaktades per telefon och erbjöds delta i studien, 
21 kvinnor inkluderades, nio tackade nej. Av de 21 deltagarna genomgick 11 st primär kirurgi, 
denna grupp studerades ytterligare och intervjuades även en andra gång i samband med 
utskrivning. 
 

Datainsamling Intervjuer genomfördes 3 månader efter accepterande i studien och kompletterades med 
dagböcker. 
 

Dataanalys En fenomenologisk och hermeneutisk ansats användes i analysen. Resultatet tolkades i tre nivåer. 
Naiv, strukturerad analys, gruppering i teman. 
 

Bortfall Bortfall angivet 

Slutsats Deltagarna såg kontaktsjuksköterskan som en trevlig person med kunskap som kunde vara till 
hjälp i cancerprocessen.  Patienten upplevde bekräftelse och blev lugnad av 
kontaktsjuksköterskans emotionella stöd. 
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 



BILAGA B 

 

 

 

Artikel 12 

 

Referens Wagner, E.H., Ludman, E.J., Aiello Bowles, E.J., Penfold, R., Reid, R.J., Rutter, C.M., McCorkle, 
R. (2014). Nurse Navigators in Early Cancer Care: A Randomized, Controlled Trial. Journal of 
Clinical Oncology, 32(1), 12-18. 
 

Land  
Databas 

USA 
CINAHL, PubMed 

Syfte Att undersöka om kontaktsjuksköterska förbättrar livskvalitet och upplevelse av vården hos 
patienter som nyligen diagnostiserats med bröst, kolorektal- eller lungcancer. 
 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Kontrollerad och kluster randomiserad enkätstudie där patienterna fick svara på enkätfrågor via 
telefon. 
 

Urval 568 patienter med nydiagnostiserad cancer i bröst, tjocktarm eller i lungorna identifierades av 
dessa inkluderades 251 patienter. De delades in i två grupper, en kontrollgrupp som fick förbättrad 
vård samt en grupp som fick tillgång till kontakssjuksköterska under 4 månader. 
 

Datainsamling Enkätfrågor kring livskvalitet och bedömning av sjukdomen besvarades vid baseline, efter 4 
månader och efter 1 år.  
 

Dataanalys Analytisk statistik utfördes 

Bortfall Bortfall angivet 

Slutsats Patienter som fick tillgång till en kontaktsjuksköterska rapporterade färre problem med 
vårdprocessen och fick bättre information. De största skillnaderna gällde det psykosociala 
omhändertagandet vilket hade varit i fokus under kontaktsjuksköterskans utbildning. Patienterna 
var mer delaktiga i sin egen vård och mer förberedda inför framtiden. 
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 
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