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SAMMANFATTNING 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters erfarenheter av ett 

cancerbesked. Cancerbeskedet väcker mycket tankar och känslor hos patienten samt att 

hela familjen blir påverkad av sjukdomen. Litteraturstudie valdes som metod och en 

avsökning genomfördes av vetenskapliga artiklar i databaserna Cinahl, PubMed och 

PsycInfo. Femton artiklar inkluderades i studien som granskades och analyserades. Ur 

analysen kunde tre teman lyftas fram som beskrev patientens erfarenhet av att få ett 

cancerbesked. Följande teman framkom: Betydelsen av att anhöriga är närvarande vid 

cancerbeskedet, vad patienten vill diskutera vid cancerbeskedet samt känslor och tankar 

i samband med cancerbeskedet. 

I litteraturstudiens resultat belyses vikten av anhörigas närvaro och att patienten ville ha 

så mycket information som möjligt gärna skriven, på ett ärligt och rakt sätt i ett tidigt 

skede av sjukdomsförloppet. I resultatet framkom också betydelsen av tydlighet och 

känslomässigt stöd från läkare. 
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Bakgrund 
 

En av våra vanligaste sjukdomar är cancer. De flesta av oss har någon i sin närhet som är eller 

har drabbats av cancer. Socialstyrelsen påvisar att var tredje svensk kommer någon gång 

under sin livstid att drabbas av cancer. Enligt socialstyrelsen får nästan 30 % av Sveriges 

befolkning beskedet cancer innan 75 års ålder. I Sverige lever det ca 375 000 personer som 

någon gång fått en cancerdiagnos och av dessa är 213 000 kvinnor. I hela världen är det mer 

än 10 miljoner människor som drabbas av cancer varje år. Cancer är en ålderssjukdom och två 

tredjedelar av dödsfallen som inträffar efter 65 år beror på cancer. De två vanligaste 

cancerformerna är bland kvinnor bröstcancer och bland män prostatacancer (Socialstyrelsen, 

2005).  

 

Diagnosen cancer associeras ofta med döden (Salander, 2003). Skräcken och rädslan som 

finns kring cancersjukdom grundar sig i att förr i tiden så betraktades cancer som en obotlig 

sjukdom. Att då få en cancerdiagnos var detsamma som att få en dödsdom.  I Socialstyrelsens 

folkhälsorapport 2005 står det att hälften av dem som får diagnosen cancer kommer att leva 

lika länge, som om de inte hade fått cancer (Socialstyrelsen, 2005). Cullberg Weston (2001) 

vill lyfta fram begreppen botad och icke botad, för även om man har en obotlig 

cancersjukdom så kan man fortsätta leva ett bra, normalt och aktivt liv.  

Idag botas många cancersjukdomar om de upptäcks i tid innan metastasering. Det finns ca 200 

olika sorters cancer och en sorts cancersjukdom kan yttra sig på många olika sätt och 

sjukdomsutvecklingen varierar. Det forskas mycket kring behandlingar av cancersjukdomar 

och stora framsteg väntas de närmsta åren. Även metoder som håller cancersjukdomen 

vilande kommer att finnas inom en snar framtid (Cullberg Weston, 2001). 

 

Sjukdomen cancer    

Cancer är ett samlingsnamn för olika tumörsjukdomar som orsakas av förändringar av 

arvsanlagen. Arvsanlagen reglerar cellens delning och tillväxt. Vid cancer har cellen tappat 

kontrollen över celldelningen och delar sig ohämmat. Så småningom bildas en knöl (tumör) 

som kan sprida sig samt bilda dottertumörer (metastaser) (Socialstyrelsen, 2005).  

Patientens farhågor, fantasier och okunskap om sjukdomen skapar oro och är mer 

skrämmande än verkligheten. Genom att skaffa sig kunskap om sjukdomen och behandlingen 

blir det lättare att hantera situationen och skapar trygghet (Strang, 2004). Att få besked om 
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cancer innebär ett hot mot patientens existens och därför väcktes författarnas intresse för att 

beskriva patienters erfarenhet av att få ett cancerbesked.  

 

Cancerbeskedet  

I litteraturstudien används begreppet cancerbesked som syftar till det första tillfället då 

patienten får vetskap om sin diagnos. Cullberg Weston (2001) beskriver att få ett 

cancerbesked kan upplevas som en blixt från en klar himmel som raserar den trygghet vi 

normalt invaggar oss i och medför att vi tappar kontrollen över vårt liv som i ett trollslag. 

Även äldre personer lever som om de hade hela livet framför sig och de invaggar sig i tron att 

inget ont kommer att hända, ”det drabbar alla andra men inte mig”. Det är ett försvar som gör 

att människan orkar möta varje dag skriver Cullberg (2001).  

Cullberg Weston (2001) jämför också cancerbeskedet som en biljett över till andra sidan 

floden där cancerpatienter och canceröverlevare har sin plats. Resan över floden är turbulent 

och när man kommit över floden så behöver man tid att anpassa sig till sin nya omgivning. 

Resan ger nya perspektiv på livet från andra sidan floden. Det finns returbiljetter över floden 

för många som drabbas.  

 

Salander (2003) beskriver de rekommendationerna som finns när svåra besked ska ges, men 

påvisar att studier ej gjorts ur patientens perspektiv. I en artikel av Attree (2000) beskrivs 

vikten av att personalen bemöter patienten med engagemang och en individuellt anpassad 

vård. Erfarenheter skiljer sig markant åt beroende på hur patienten upplevt personalens 

agerande. I Hälso- och sjukvårdslagen står det bland annat ”Vården skall ges med respekt för 

alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet” och ”Främja goda 

kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen.” (SFS 1982:763). För att 

kunna följa intentionen i Hälso- och sjukvårdslagen när besked om cancer ska ges krävs att 

sjuksköterskor och läkare har vetskap om vad det kan innebära för den sjuke att få besked om 

cancer.  

 

Cullberg Weston (2001) skriver om upplevelsen av att få ett cancerbesked. Beskedet innebär 

att först tappa fotfästet och därefter kommer smärtan i omgångar. Tankar rusar runt i hjärnan 

och känslan av att befinna sig i en mardröm infinner sig fast allting är verklighet. Tankar som 

uppkommer är: Varför jag? Kommer jag att dö? Hur ska mina anhöriga få veta detta? 

Cancerbeskedet utlöser en kris, väcker ångest och en stormflod av känslor uppkommer såsom 

rädsla, vrede, sorg och förtvivlan allt i ett enda kaos. Känslorna är intensiva, vilket kan vara 
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skrämmande och leda till att man stänger av sin reaktion. Om vi inte tillåter oss att reagera så 

kan känslorna istället visa sig genom kroppsligt uttryck, vilket inte är ett bra alternativ 

(Cullberg Weston, 2001). Rädslan kan i vissa fall övergå i panikångest med kroppsliga 

reaktioner som skakningar, andningssvårigheter och svimningskänslor. En annan reaktion vid 

cancerbeskedet är att patienten blir arg på budbäraren, det vill säga i de flesta fall läkaren. 

Ilskan grundar sig i att patienten upplever en maktlöshet och anklagar läkaren eller Gud för 

det som hänt. Under ilskan finns en stor sorg blandad med protest, bitterhet och ångest vilket 

ibland kan medföra irritation. Irritationen kan gå ut över de närstående vilket kan vara 

påfrestande och som lätt kan leda till missförstånd. Vreden och sorgen över att få ett 

cancerbesked kan ibland övergå i en depression. Allt blir nattsvart och meningslöst. Tankarna 

blir negativa och skuldkänsla är en vanlig reaktion vid ett cancerbesked. Istället bör kraften 

läggas till att försöka bekämpa sjukdomen och inte försöka hitta någon orsak eller syndabock 

(Cullberg Weston, 2001). Även förnekande är en reaktion på cancerbeskedet då man inte alls 

upplever sig vara så sjuk som läkaren sa. Förnekande är en försvarsmekanism som innebär att 

psyket får tid till bearbetning av cancerbeskedet. En del visar ingen reaktion alls utan verkar 

väldigt lugna när de får cancerbeskedet, men en stund senare när chocken lagt sig så kan 

panikångesten visa sig i form av panik och tårar. Människors reaktioner på att få ett 

cancerbesked är olika. Beskedet leder till att man går in i en emotionell kris som kommer att 

dominera den närmsta tiden (Cullberg Weston, 2001). Det gemensamma är att vår kropp 

reagerar automatiskt på fara med att sätta igång ett försvar och vi blir hyperalerta. Minnet av 

då vi fick cancerbeskedet kommer alltid att finnas lagrat på vår ”inre TV-skärm” (Cullberg 

Weston, 2001).  

 

Valand & Fodstad (2002) påvisar i sin bok att den påfrestning som ett cancerbesked innebär 

inte är lika stor för alla. Detta beroende på patientens personlighet innan sjukdomen, 

sjukdomsprognosen, vilken sorts cancer patienten har och hur stora funktionshinder 

sjukdomen medför. Hur reaktionen blir beror på vilka tidigare erfarenheter patienten har av 

cancer och om någon annan i dennes närhet drabbats av cancer tidigare. Rädsla finns för att ha 

ont, bli beroende av andra och isolerad. Patienten kan känna ångest för att förlora sin 

självbild, både den psykiska och fysiska.  

 

Cancerdiagnosen innebär en chock för patienten vilket medför svårigheter att hantera 

situationen. Omvårdnaden av cancerpatienter handlar till stor del om att hjälpa patienten att 

hantera sin livssituation på bästa sätt. Vid diagnostillfället försvagas patientens kontroll och 
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bemästrande av sjukdomen för ett tag, för att senare lära sig olika copinggstrategier genom 

individuellt anpassad undervisning. Cullberg Weston (2001) tar upp begreppet ”coping” som 

handlar om hur vi hanterar ett cancerbesked och vad det innebär. Hur vi bemöter 

cancersjukdomen grundar sig i hur vi hanterat andra utmaningar i livet och är ett 

grundläggande mönster och ett inlärt beteende. En del vägrar ge upp men andra känner sig 

hjälplösa och behöver därför mer stöd för att väcka kampandan.  

 

Valand och Fodstad (2002) skriver att hur den första informationen ges till patienten vid 

diagnosbeskedet samt hur den följs upp påverkar patientens vidare psykiska hälsa, oavsett om 

prognosen är god eller dålig. Vanligt är att patienten tvivlar på det läkaren sagt och att det 

överensstämmer med verkligheten. Patienten kan då testa flera ur personalen för att höra om 

de ger samma svar. Detta bör vårdpersonalen vara medvetna om och att det som läkaren 

informerat patienten om följs upp av all vårdpersonal. Här är dokumentationen viktig.  

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) har patienten rätt att få individuellt anpassad 

information om sin sjukdom samt de olika behandlingsalternativ som finns. Patienten har rätt 

att välja den behandling hon föredrar. Enligt patientjournallagen (1985:562) ska 

dokumentation göras av vilken information som lämnats till patienten samt vilken 

behandlingsalternativ som patienten valt (Socialstyrelsen, 2005).  

 

I litteraturstudien avses att sammanställa erfarenheter hos cancerpatienter som fått beskedet 

cancer. Insikten medför att de som läser vår litteraturstudie blir bättre rustade att möta 

patienter som får ett cancerbesked på ett etiskt och professionellt sätt, genom att läsarna får ta 

del av erfarenheter från patienter med cancer. Kristoffersen (1998) förklarar att genom 

kunskap om individuella faktorer som har betydelse för patientens upplevelse av hot och hur 

dessa påverkar patientens nuvarande situation ger en ökad möjlighet att uppmärksamma 

speciella förhållanden vid datainsamlingen, vidta konkreta åtgärder och hjälpa patienten att 

hantera situationen.  

 

Problemformulering 

 

Att få ett cancerbesked innebär för många en chock och associeras med stort lidande och 

förknippas ofta med döden. I en sådan situation är det svårt att ta emot information. Att få 

cancerbesked är en individuell upplevelse som från person till person skiljer sig åt på grund av 
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tidigare erfarenheter, kunskaper och typ av cancer. Det är inte ovanligt att patienter har mor 

och farföräldrar som drabbats av cancer. Drabbas en familjemedlem av cancer blir hela 

familjen påverkad av sjukdomen. Det är därför viktigt att sammanställa tidigare studier av 

patienters erfarenheter av att få ett cancerbesked samt vilket stöd och vilken information 

patienterna vill erhålla för att förbättra vården och omvårdnaden.  

 

Syfte  
 

Syftet är att beskriva patienters erfarenheter av ett cancerbesked. 

 

Metod  

 

Litteraturstudie som metod 

Den metod som vi har använt oss av är litteraturstudie med avsökning i databaser. En 

litteraturstudie är en summering av existerande kunskap från undersökt företeelser. I 

litteraturstudien ingår att identifiera, välja ut, kritiskt analysera och beskriva den skrivna 

informationen som finns om ett ämne (Polit & Beck, 2004). Avsökningen optimerades med 

hjälp av booleska operatorn AND för att begränsa avsökningen och få ett mer exakt resultat. 

Polit och Beck (2004) skriver att originalartiklar ska väljas före översiktsartiklar eftersom 

författaren till en översiktsartikel inte har varit inkopplad i den ursprungliga forskningen. 

Ämnet för litteraturstudien tillhör omvårdnadsområdet. Databaser som innehåller artiklar med 

omvårdnads inriktning är Medline, PubMed, Cinahl, Psycinfo och Swemed skriver Forsberg 

och Wengström (2006). Enligt Polit och Beck (2004) är Cinahl sjuksköterskors viktigaste 

elektroniska databas och den tillhandahåller abstrakt från mer än 300 tidskrifter. PubMed är 

en bred databas som täcker medicin, omvårdnad och odontologi. Databasen Psycinfo täcker 

den psykologiska forskningen inom omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2006). 

 

Urval 

Artiklarna som togs med i litteraturstudien var publicerade från år 1998 och framåt och vara 

original artiklar. Artiklarna var skrivna på svenska eller engelska, för övriga språk behärskar 

inte författarna. Artiklar från Asien och Afrika exkluderades. De artiklarna som inkluderades i 

vår litteraturstudie ska behandla vuxna cancerpatienter utan psykiska handikapp. Patienterna 

ska ha erfarenhet av ett första cancerbesked. Alla typer av cancersjukdomar inkluderades. Vid 

avsökningen användes MeSH- termer vilket är vokabulär som kontrolleras av U.S. National 

Library of Medicine och fastställer sökordens innebörd så att träffarna blir mer exakta. Den 
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kvalitativa studiens mål är att ta fram en rik förståelse av existerande fenomen, som det 

upplevs av individen i det naturliga sammanhanget (Polit & Beck 2004). Författarna sökte 

därför artiklar med kvalitativa studier och tog även med kvantitativa studier då de kvantitativa 

studierna strävar efter att klassificera och ordna, se samband, förklara och förutsäga (Forsberg 

& Wengström, 2006). 

 

Datainsamling   

Författarna valde databaserna PubMed, Cinahl och Psycinfo eftersom de tillhör ämnesområdet 

omvårdnad, vilket är relevant till litteraturstudien och finns tillgängliga på Högskolan 

Kalmars bibliotek. Den psykologiska aspekten på cancerbeskedet passar in i denna 

litteraturstudie. I litteraturstudien söker författarna efter erfarenheter av diagnoskonsultationen 

då cancerpatienten fick veta sin diagnos det vill säga, den subjektiva upplevelsen av 

fenomenet att få ett cancerbesked sett ur patientens perspektiv.  

Första steget blev provsökningar i PubMed och Cinahl med orden cancer, experience, 

diagnos, qualitative, patient och nursing. Resultat av provsökningen blev att ordet cancer 

byttes mot MeSH-termen neoplasms. Författarna fann också att MeSH-temen ”truth 

disclosure” (sant avslöjande) var lämplig för litteraturstudien. För att ytterligare förfina 

avsökningen tog författarna och begränsade avsökningen med MeSH-termen adult och 

”Adaptation, Psychological”  

 

Sökningsförfarande i PubMed 

Avsökning i PubMed inleddes med MeSH-termerna Neoplasms, ”Truth disclosure”, Adult 

och ”Adaptation, Psychological” som gav femtiofyra artiklar varav tolv var för gamla. Efter 

läsningen av abstrakten återstod tio artiklar som studerades i fulltext. Fem av artiklarna 

passade till studien av dessa var fyra kvantitativa. Alla fem artiklarna inkluderades i 

litteraturstudien. 

Avsökning genomfördes 28/1-08 med orden markerade med * i tabellen. Se bilaga nr 1, 

tabellen ”avsökning i PubMed”. 

 

Sökningsförfarande i Cinahl. 

Avsökningen i Cinahl startade med att kontrollera om MeSH-termerna från PubMed 

motsvarade Cinahls subject heading. Resultatet blev att ordkombinationen Neoplasms, ”Truth 

Disclosure” och Adult som subject headings gav fyrtio träffar varav två var för gamla. Fem 

passade och togs med i litteraturstudien och här var fyra artiklar kvantitativa.  
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Avsökningarna genomfördes 30/1-08 med ord markerade med * i tabellen. Se bilaga nr 1, 

tabellen ”avsökning i Cinahl”. 

 

Sökningsförfarande i Psycinfo. 

I Psycinfo startades avsökningen med en kontroll av tidigare använda ord. Neoplasms var det 

tesaurus ord som passade till denna litteraturstudie. ”Truth disclosure” var inte användbart i 

databasen Psycinfo. Vid avsökning på disclosure i tesaurusordlistan blev ordet, debriefing 

rekommenderat. Avsökning med orden neoplasms och debriefing gav endast två träffar. Efter 

ett antal provsökningar med diverse aktuella ord valdes orden neoplasms, ”client attitudes” 

och diagnosis vilka gav artiklar som passade studiens syfte. Dessa tre ord plockades fram som 

tesaurus och gav då femtiofyra träffar av dessa var tolv för gamla. Till studien passade sex 

artiklar och av dessa var fyra kvalitativa. Författarna genomförde även en avsökning på orden 

neoplasms, ”client attitudes” och diagnosis utan att ta dessa som tesaurus vilket resulterade i 

etthundraåttio träffar vilket gav en för stor träffbild. 

Avsökningarna genomfördes 1/2-08. Se bilaga nr 1, tabellen ”avsökning i PsycInfo”. 

Noterbart är att en artikel återfanns i alla tre databaserna och inkluderades i studien. 

 

Kompletterande avsökning i PubMed och Cinahl 

För att komma närmare den enskilde patientens upplevelser gjordes ytterligare en avsökning i 

PubMed begränsad till kvalitativa studier med ordkombinationen Neoplasms, ”Truth 

Disclosure” och “Qualitative Research”. Det gav fjorton träffar, varav två var för gamla, De 

två artiklarna som lästes i fulltext passade inte till litteraturstudien på grund av att de föll 

utanför studiens inklusionskriterier.  

Avsökning med orden genomfördes den 4/2-08. Se bilaga nr 1, tabellen ”avsökning i 

PubMed”. 

I Cinahl gjordes en kompletterande avsökning för att finna kvalitativa studier nu med orden 

Neoplasms, ”Truth Disclosure” och ”Qualitative Studies”. När dessa ord plockas fram som 

”subject heading” i Cinahls databas blir det endast tre träffar. En av dessa artiklar var för 

gammal och de övriga två passar inte i litteraturstudien.  När avsökning genomfördes i 

Cinahls med samma ord (Neoplasms, ”Truth Disclosure” och ”Qualitative Studies”) utan att 

använda de som ”subject heading” gav det fjorton träffar, var av två var för gammal. Endast 

en föll inom ramen för studiens inklusionskriterier. Avsökning av orden genomfördes 5/2-08. 

Se bilaga nr 1, tabellen ”avsökning i Cinahl”. 
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Kvalitetsgranskning 

Både provsökning och den slutliga avsökningen gjordes gemensamt för att stärka studiens 

sökresultat med författarnas gemensamma kunskaper. När författarna hade en hanterlig 

mängd träffar lästes titlarna gemensamt. Artiklar som kunde uteslutas enbart med läsning av 

titel var de artiklar som var från Asien, Afrika och artiklar som handlade om barn med cancer 

och beskedet till föräldrar. Artiklar som handlade om att avslöja genetiska aspekter för 

närstående i riskzonen och de artiklar som handlade om besked om palliativ vård uteslöts. När 

läsning av titlar och den första gallringen var avklarad delade författarna upp abstrakten, för 

enskild läsning. Abstrakt som bedömdes som aktuella för studien kompletterades med att 

läsas i fulltext. Abstrakt som författarna fann som oklara om de kunde dölja en artikel som 

passade för studien, lästes av alla och gemensamt beslut fattades om artikel i fulltext skulle 

läsas. De artiklar som uteslöts vid läsning av abstraktet var de artiklar som handlade om 

genetiska avslöjande, barncancer, avslöjandet om cancer för arbetskamrater och att avslöja 

cancern för make/maka samt barn. 

 

De artiklar som lästes i fulltext delades upp för att bedömas om de kunde ingå i studien och 

om de var av god vetenskaplig kvalité. Kvalitets bedömning utfördes efter en mall som är 

modifierad från Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) samt Forsberg & Wengström (2006) Se 

bilaga nr 2 och 3. Kravet för att ingå i studien var att bedömningen enligt mallen resulterade i 

medel eller god. För att uppnå det betyget skulle flertalet frågor kunna besvaras med ja i 

protokollet. Frågor som i mallen ansågs av författarna ha en större betydelse vid kvalitets 

granskning är bland annat en tydlig frågeställning, urvalsförfarandet och att metoden var väl 

beskriven. För att kunna bedöma artiklarnas kvalité hade författarna tagit fram hjälptexter till 

varje fråga där begrepp förklarades och värderades. För att stärka granskningen av artiklarna 

läste alla författare igenom artiklarna och kontrollerade den gjorda kvalitetsbedömningen. 

Efter kvalitetsbedömningen blev femton artiklar godkända och ingen av dessa använde sig av 

analysmetoden Grounded theory. Istället har flera studier använts sig av en Fenomenografisk 

metod som genom intervjuer syftar till att ta reda på personens subjektiva upplevelse av sin 

omvärld. 

 

Dataanalys 

Artiklarna från de tre olika databaserna delades upp mellan författarna. Efter genomläsning av 

artiklarna kunde alla tre författarna identifiera flera återkommande ämnen som till exempel 

närvaron av annan person vid cancerbeskedet, genusperspektiv, tidpunkt då studien 
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genomfördes, känslor och tankar samt beskedets innehåll. Efter gemensam diskussion kring 

innehållet i artiklarna arbetades frågeställningar fram utifrån de ämnen som framkom vid 

diskussionen. Författarna sökte svar på frågeställningarna genom att på nytt läsa igenom 

artiklarna och lyfte ut användbart material som besvarade frågeställningarna. Materialet 

sammanställdes under vardera frågeställningen. Frågor som berörde genusperspektivet och de 

studier som tog upp tidsperspektivet för studiens genomförande uteslöts på grund av att frågan 

endast kunde besvaras från enstaka artiklar. Frågeställningarna gjordes därefter om till teman 

som redovisas i resultatet.  De delar ur artiklarna som lyftes fram beskrev patientens 

erfarenhet av att få ett cancerbesked.  

 

Följande teman framkom: 

 Betydelsen av att ha anhörig närvarande vid cancerbeskedet. 

 Erfarenheter av besöket då cancerbeskedet ges 

 Känslor och tankar i samband med cancerbeskedet 

 

Etiska övervägande 

De tre huvudsakliga etiska principerna vid forskning är att den är välgörande, har respekt för 

mänsklig värdighet och är rättvis. Med välgörande menas att deltagarna inte utsätts för någon 

psykisk eller fysisk risk. Den som utför studien måste väga den enskilde deltagarens vinster 

och risker i förhållande till samhällsvinster. Respekt för mänskliga värden inkluderar 

deltagarens självbestämmande att delta och kunna kontrollera sitt deltagande samt att 

deltagaren får ta del av alla resultat som forskningen ger. Rättvisa i forskning är att deltagarna 

behandlas rättvist både när deltagare sovras och i den fortsatta forskningen och att deltagaren 

har rätt till anonymitet (Polit & Beck 2004).   

Artiklarna ska vara granskade av etiska kommittéer för att ingå i studien. Alla resultat 

redovisas, att endast redovisa resultat som stöder en viss hypotes är oetiskt (Forsberg & 

Wengström 2006). I denna studie har samtliga resultat redovisats.  

 

Resultat  
 

Analysen av artiklarna resulterade i tre teman som rubriceras nedan på följande sätt.  

 Betydelsen av att anhöriga är närvarande vid cancerbeskedet 

 Erfarenheter av besöket då cancerbeskedet ges 

 Känslor och tankar i samband med cancerbeskedet 
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Betydelsen av att anhöriga är närvarande vid cancerbeskedet 

I flera artiklar har det påvisats att närvaron av familjemedlemmar och det stöd som anhöriga 

kan ge cancerpatienten är av stor betydelse (Goncalves et al. 2005; Rassin, Levy, Schwartz, & 

Silner. 2006; Schofield et al. 2001; Schofield et al. 2002).  

 

 Mer än hälften av patienterna hade en anhörig från familjen närvarande vid cancerbeskedet 

(Walsh & Nelson 2003; Goncalves et al. 2005). I en Portugisisk studie framgick att 61 % 

procent av de tillfrågade föredrog att ha en anhörig med vid tillfället. Utav de tillfrågade hade 

sex procent av patienterna en vän närvarande vid beskedet men på frågan om de fick välja så 

var det inte någon som föredrog detta (Goncalves et al. 2005). Vid cancerbeskedet uppgav   

51 % av patienterna att de hade varit ensamma med läkaren (Schofield et al. 2001).  I en 

studie uppgav åtta av 34 patienter att de var själva när de fick beskedet men endast tre fördrog 

att vara det. (Goncalves et al.2005). Salander (2005) skriver att männen i studien nämnde 

endast sin fru som sitt stöd, jämfört med kvinnorna som även kunde känna stöd från andra 

närstående. Männen värdesatte mer sin frus stöd än vad kvinnorna värdesatte sin makes stöd. 

 

Ett fåtal av de tillfrågade ville ha en sjuksköterska eller socialarbetare närvarande vid 

cancerbeskedet (Schofield et al. 2001). Goncalves et al. (2005) fann att 24 % hade annan 

personal med vid cancerbeskedet och tre procent önskade att annan vårdpersonal var 

närvarande. Rassin et al. (2006) fann att patienter med cancer ansåg att det var viktigt att en 

sjuksköterska var närvarade vid cancerbeskedet men det värderades högre av sjuksköterskor 

än av patienter och läkare. 

  

Erfarenheter av besöket då cancerbeskedet ges 

I flera av de artiklar som ingår i den här litteraturstudien framkommer det att de flesta av 

patienterna ville erhålla så mycket information som är möjligt. De ville också få 

informationen på ett ärligt och rakt sätt (Goncalves et al. 2005; Schofiel et al.2002; Walsh & 

Nelson, 2003). Information om behandling var det som patienterna efterfrågade och satte stor 

vikt vid, då det gav hopp om framtiden och något konkret att fokusera på (Farmer, 2000; 

Goncalves et al. 2005; Parker et al. 2001; Rassin et al. 2006). Parker et al. (2001) noterar att 

patienterna även ville ha detaljerad information om sin sjukdom och behandling. Patienterna 

ville också få möjlighet att ställa frågor till doktorn (Goncalves et al. 2005; Parker et al. 2001; 

Schofield et al. 2002). Andra orosmoment som patienten gärna ville diskutera var delaktighet 
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i vården, känslor, låg energi, skuld, förlust av kroppsfunktioner, skriva testamente, 

sexualiteten och att bli beroende av andra (Hill, Amir, Muers, Connolly & Round 2003; 

Schofield et al. 2001). I kontrast till detta framkom det att ett litet antal patienter inte ville 

erhålla information om diagnos eller behandling (Goncalves et al. 2005; Walsh & Nelson 

2003). 

 

I många studier påpekade patienterna att det var önskvärt med skriven information 

(Leadbeater, 2001; Rassin et al. 2006; Schofield et al. 2002). För att pröva teorin om att 

ljudupptagning stärker patientens minne av den information som delgavs vid cancerbeskedet 

genomfördes en studie där ljudupptagning användes. Studien påvisade att patienten både 

mindes mera från cancerbeskedet och upplevde ett bättre psykiskt välmående (Ong et al. 

2000).  Patienterna uppgav också att de ville få den fastställda diagnosen i ett så tidigt skede 

som möjligt (Markovic, Manderson, Wray & Qvinn, 2004; Rassin et al. 2006; Schofield et al 

2002). Markovic et al. (2004) konstaterar att väntan på diagnosen gör så att patienten känner 

att hon inte kan gå vidare. Mager och Andrykowski (2002) fann i deras studie att det 

känslomässiga stöd läkaren kunde ge var av stor vikt för det fortsatta välbefinnandet för 

patienten. Hill et al. (2003) påvisar att patienter ofta kände att deras fysiska oro ofta blev 

bemött i samtal med läkaren, men den psykiska oron diskuterades sällan eller inte alls. 

 I två studier uppgav flertalet patienter att det svåra med att få ett cancerbesked inte handlar 

om hur det ges utan beskedet i sig (Hill et al. 2003; Walsh & Nelson, 2003). I Parker et al. 

(2001) studie uttryckte patienterna att det viktigaste var innehållet i budskapet och att läkaren 

var kunnig om just den typ av cancer som patienten hade. Det emotionella stödet från läkaren 

ansågs inte vara lika viktigt. 

 

Markovic et al.(2004) påpekade i deras studie att läkare, specialister eller andra professionella 

som de kom i kontakt med under vårdtiden inte använde ordet cancer när olika provsvar och 

testresultat skulle delges. Flertalet läkare använde istället ordet tumör och då upplevde 

patienterna att diagnosen undanhölls från dem. Schofield et al. (2002) säger att ordet cancer 

ska användas då det verkar vara bundet till en mindre grad av depression. 

 

Känslor och tankar i samband med cancerbeskedet 

Leydon, Bynoe-Sutherland och Coleman (2003); Salander (2005) skriver att manliga patienter 

ofta väntade med att besöka sjukvården och var mindre uppmärksamma på symtom samt att 

de undvek så länge det gick att få diagnosen ställd. 
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Männen förväntade sig en mer aktiv problemlösning av läkaren medan kvinnorna värdesatte 

ett känslomässigt stöd mer. Studierna påtalar att patientens situation på kort tid ändrades från 

att vara någon med symtom till att bli en cancerpatient (Leydon et al. 2003; Schofield et al, 

2002). 

 

Leydon et al. (2003); Taylor (2001) påvisar att cancersjukdom ofta associeras med död och 

smärta. Flertalet patienter beskrev hur de valde att inte tala om sjukdomen med andra, de 

försökte tänka positivt och såg till att de var fullt upptagna om dagarna. De hade svårt att 

acceptera sin sjukdom och innerst inne så fanns tanken på en eventuell död. Detta försvar 

hjälpte patienten att ”ta en dag i sänder” och att patienten lyckades leva ett normalt liv trots de 

svårigheter som ett cancerbesked medför. Patienterna oroade sig inte bara över sina egna 

känslor utan också över den smärta som sjukdomen orsakat hos deras närstående. Som 

resultat så ville patienterna beskydda dem de älskade och behöll sin egen oro för sig själv och 

sina värsta farhågor. Beslutet att beskydda sina närstående ledde till att det skapades en barriär 

i kommunikationen dem emellan som ledde till att patienten upplevde sig ensam (Taylor, 

2001). 

 

Kvinnor har lättare att dela med sig av sina känsloupplevelser och kvinnorna medverkar gärna 

i olika stödgrupper, vilket inte männen gör. Kvinnorna upplevde att de inte fick samma 

uppföljning efter diagnosbeskedet som männen och att de tyckte att de inte blev erbjudna lika 

mycket undersökningar och behandlingar som männen. Kvinnorna kände sig mer bekräftade i 

kontakt med vården än männen (Salander, 2005). Leydon et al. (2003) påvisar i sin studie hur 

patienten mottar cancerbeskedet beror på dennes tidigare erfarenheter av cancer om till 

exempel någon närstående dött i cancer, vilket kan medföra en rädsla för att själv dö av 

sjukdomen. 

 

Taylor (2001) har intervjuat åtta nyligen diagnostiserade patienter om deras upplevelse av att 

få ett cancerbesked. Cancerbeskedet ledde till en självreflektion för flertalet patienter samt 

öppnade upp för funderingar över livet, hur livet har varit, erfarenheter och värderingar. Att få 

ett cancerbesked påverkade patientens emotionella och psykologiska hälsa. Beskedet innebar 

en chock för patienten och många tankar uppkom om bland annat framtiden, om behandlingen 

skulle lyckas, om cancern hade spridit sig och om jag kommer att överleva. Patienterna hade 

oftast svårt att tolerera dessa tankar och känslor. Oro, depression, ilska och skuld var vanliga 

reaktioner vid ett cancerbesked.  
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Kvinnor som hade genomgått en bröstcanceroperation intervjuades angående cancerbeskedet 

och vad de mindes från det. Av kvinnorna uppgav 85 % att de mycket väl mindes tillfället då 

de fick beskedet och ingen rapporterade dålig hågkomst av cancerbeskedet (Mager och 

Andrykowski, 2002). Flertalet patienter kom ihåg detaljer om vädret och dylikt när de gick ut 

från sjukhuset.  Patienter som inte hade misstänkt cancer berättade att de efter beskedet känt 

sig rädda, chockade och att de inte var mottagliga för ytterligare information om sin diagnos. 

De patienter som hade haft misstankar om en cancerdiagnos innan beskedet gavs kunde ta 

emot mer information om diagnosen (Leadbeater, 2001). 

 

Goncalves et al. (2005) uppgav i sin studie att 56% av patienterna blev överraskade när 

läkaren avslöjade diagnosen för patienten och 44% svarade att de haft misstankar om cancer 

innan beskedet gavs. En patient sa att hon blev chockad när hon fått beskedet och att hon då 

frågat läkaren varför han berättat detta. Av de tio tillfrågade sa åtta att de förstod allt som 

sades vid avslöjandet av cancerbeskedet och att den som berättat var förstående. De två som 

enbart förstått delar av den information som delgavs var så chockade att de hade svårt att 

återge vad som sades vid beskedet. Mager och Andrykowski (2002) fann i sin studie att 

patienter med bröstcancer som uppfattade ett känslomässigt stöd från läkaren under 

cancerbeskedet upplevde en bättre psykisk hälsa. 

Patienter med bröstcancer som upptäcktes vid mammografin hade svårigheter att få ihop den 

gamla bilden av cancer som en obotlig sjukdom och den nya bilden som beskriver cancern 

som en tidigt botbar sjukdom (Farmers, 2000).   

 

Diskussion 
 

Metod diskussion 

I studien exkluderades artiklar från Asien och Afrika då träffbilden blev för stor. Författarna 

beslutade att kulturella skillnader vid cancerbeskedet inte skulle speglas i studien. Vid 

genomgång av artiklar fann författarna en studie från Libanon där patienterna inte fick 

vetskap om sin cancer, vilket är vanligt i vissa kulturer. I den aktuella artikeln var det ett 

aktivt beslut av läkare i samråd med anhöriga att inte delge diagnosen till patienten                

( Hamadeh, G. N. & Adib, S. M 1998). Detta styrker författarnas exkludering av att utesluta 

artiklar från Asien och Afrika.  Författarna valde bort artiklar skrivna på andra språk än 

svenska och engelska vilket medför att relevanta artiklar kan ha gått förlorade. I Forsberg och 
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Wengström (2003) står det att vid översättning av engelska kan feltolkningar ske och det kan 

påverka resultatet. Detta är författarna medvetna om och har därför använt sig av lexikon vid 

läsning av artiklar.  

 

Forsberg och Wengström (2003) skriver att avsökning kan genomföras både genom 

databassökning och manuellt med eller utan hjälp av bibliotekarie. I denna studie har inte 

någon manuell avsökning genomförts på grund av att ett hanterbart antal artiklar hittades vid 

databassökning och att tiden för uppsatsen var begränsad. Detta medför en svaghet i studien 

då endast en del av aktuell forskning redovisas och resultatet kan bli missvisande. I en 

kommande studie vore det av intresse att göra en kompletterande manuell avsökning för att få 

ett större perspektiv på ämnesområdet.  Studiens styrka är att alla tre författarna har var för sig 

läst och granskat inkluderade artiklar och det ökar trovärdigheten. Enligt Willman et al. 

(2006) får studien större tyngd om flera granskar och tolkar materialet. Ett objektivt 

förhållningssätt är i verkligheten omöjligt därför att alla människor har olika värderingar, 

referensramar och kunskaper (Forsberg & Wengström 2003). Författarna har upplevelser från 

yrkesliv och tidigare praktiker som påverkar studien.  

 

Forsberg och Wengström (2003) skriver att forskning är en färskvara och artiklar som tas med 

i en studie bör inte vara äldre än tre till fem år. Författarna frångick dessa rekommendationer 

för att få ett större urval. När ett ord väljs från Pubmed som thesaurus ”exploderas” denna 

term, det vill säga att sökorden under termer inkluderas i avsökningen, och i Cinahl är det 

tvärtom det vill säga att sökordet endast ”exploderas” om så begärs (Willman et al. 2006). 

Detta var en sak som författarna var obekant med under avsökningen i databaserna och ledde 

till att de inte förstod varför avsökningarna blev så olika om orden togs fram som thesaurus 

eller inte. Willman et al. (2006) skriver att det är viktigt att vara medveten om hur databaser är 

uppbyggda. Författarna till denna studie är än så länge nyfikna och noviser om databasernas 

uppbyggnad, därför är det möjligt att systematiska sökfel har förekommit i studien.  

 

Resultat diskussion  

I litteraturstudiens resultat belyses vikten av anhörigas närvaro vid cancerbeskedet, men att 

övrig personals närvaro inte var lika betydelsefull. Patienten vill ha så mycket information 

som möjligt på ett ärligt och rakt sätt i ett tidigt skede samt även skriven information som 

komplement. Resultatet påvisar att ordet cancer bör användas vid cancerbeskedet. Det 

framkom att patienterna associerade sjukdomen med död och smärta vilket ledde till att de 
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reagerade med chock. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters erfarenheter 

av att få ett cancerbesked. Författarna har under sin mångåriga erfarenhet av vårdarbete och 

under praktikperioder erfarit att cancerbesked ges på många olika sätt och inte alltid med 

respekt för patientens bästa. Att få ett cancerbesked väcker många tankar och känslor hos 

patienten samt att hela familjen blir påverkad av sjukdomen. Balansgången mellan att klart 

och tydligt ge besked om cancer samtidigt som patienten ska visas hänsyn och omtanke vid 

cancerbeskedet blir motsägelsefullt enligt författarna.  

 

Det som framgår av resultatet är att av de studier som gjorts så vill ungefär hälften av 

patienterna ha en anhörig med vid cancerbeskedet. I vården ges inte alltid möjlighet för 

anhöriga att närvara vid cancerbesked på grund av att läkaren inte alltid är medveten om hur 

betydelsefullt det kan vara för patienten och dennes familj. All vårdpersonalen måste ta 

hänsyn till tystnadsplikten, vilket innebär att informera anhöriga mot patientens vilja är 

oetiskt. Familjer ser olika ut, traditioner och kulturer inom familjen medför att cancerbesked 

inte kan ges på samma sätt till alla familjer.  

 

Cullberg Weston (2001) tar upp att det kan vara klokt att ha någon närstående med. Den 

närstående kan komma ihåg information som patienten glömt eller inte uppfattat samt vara ett 

stöd. I några fall ansåg patienterna att samtalet med läkaren kändes bättre när ingen anhörig 

var närvarande. Cullberg Weston (2001) skriver att en del patienter vill vara ensamma vid 

diagnosbeskedet för att senare kunna visa sina känslor inför familjen och det är viktigt att 

förstå att för alla är inte behovet av att prata centralt. Författarna ser svårigheter med att veta 

när patienten önskar att anhörig ska närvara vid cancerbesked. I artiklar har framkommit att 

patienter önskar få besked snarast möjligt samtidigt som de flesta önskar att ha anhöriga 

närvarande.  

 

Litteraturstudiens resultat visar att endast ett fåtal patienter önskade ha personal med vid 

cancerbeskedet. Författarna tolkar detta som ett uttryck från patienten att vilja skydda sin 

integritet. Strang (2004) skriver att få ett cancer besked är något som kan upplevas som ytterst 

personligt och är något som patienten vill hantera själv. Författarna förväntade sig att närvaro 

av personal skulle vara betydelsefull vilket litteraturstudiens resultat inte entydigt visar. 

Valand och Fodstad (2002) skriver att vid flera sjukhus så är alltid en sjuksköterska med vid 

cancerbeskedet. Detta för att sjuksköterskan ska veta exakt vad som sagts och med vilka ord 

det sagts, vilket underlättar vid uppföljning av informationen.  
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I litteraturstudien framkommer att patienterna vill ha besked av läkaren på ett rakt och ärligt 

sätt och att patienter föredrar att ordet cancer används vid cancerbeskedet. I studier framkom 

att ordet tumör eller malign sjukdom användes, vilket gjorde att patienterna inte uppfattade att 

de hade en cancersjukdom och blev överrumplade när behandlingen sattes in. För att undvika 

missförstånd vid cancerbesked bör ordet cancer användas, vilket framgår av resultatet i denna 

litteraturstudie. Läkare använder ofta medicinska termer vid diagnosbeskedet vilket kan göra 

att patienten inte förstår informationen. Ordet cancer har en dödlig och skrämmande klang 

enligt Cullberg Weston (2001), vilket kan vara en förklaring till att ordet cancer undviks. 

 Läkaren bör förklara på ett enkelt sätt vilket inger ett förtroende och skapar en god relation 

mellan patient och läkare. En god relation är viktig för att kunna hantera krisen och flertalet 

cancerpatienter upplever att de överlämnar sin kropp och sitt liv i läkarens händer (Cullberg 

Weston, 2001).  

 

Patienternas hågkomst av cancerbeskedet var selektivt, vissa minnen var starka såsom vädret 

och själva tillfället, men information om sjukdom och behandling var suddigt och de hade 

svårigheter att återge det som sades. Patienterna uppgav att de ville ha skriven information i 

samband med cancerbeskedet för att stärka minnet av informationen och för att undvika 

missförstånd. Det framkommer i Ong et al. (2000) att vid ljudinspelning av samtalet vid 

cancerbeskedet stärktes patientens minne av innehållet i samtalet. Patienterna upplevde en 

högre grad av tillfredställelse när ljudupptagning erbjöds. Författarna ser flera fördelar med att 

skriftlig information används som komplement till muntlig information vid cancerbeskedet. 

Fördelar är att patienten kan repetera informationen i sin egen takt samt att anhöriga kan ta del 

av den. Författarna har erfarenhet av att skriftlig information eller ljudinspelning sällan 

används som komplement vid cancerbesked.  

 

Patienten minns i genomsitt endast hälften av den muntliga informationen som ges vid ett 

cancerbesked på grund av det är en stark känslomässig upplevelse. Läkaren bör som 

komplement även skriva ner den viktigaste informationen i punktform och ge den till 

patienten eller spela in samtalet på ett ljudband. Samtalet bör utgå från den information som 

patienten efterfrågar och den informationen som läkaren uppfattar vara viktig för patienten 

samt att ta reda på hur mycket patienten vet om sin cancersjukdom och därefter anpassa 

informationen (Ringborg, Henriksson & Friberg, 1998). Det är viktigt att i samtalet ge tid  
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till eftertanke (Faulkner & Maguire, 1999). I resultatet framkom att då ljudinspelning 

användes vid cancerbesked kunde patienterna minnas vad läkaren informerat.  

 

I studier tillfrågades patienter om vad de ansåg vara av störst vikt, läkarens expertkunskap 

eller läkarens bemötande. Då valde patienterna expertkunskap före emotionellt stöd. 

Patienterna ansåg att budskapet var det som var viktigt inte budbäraren vid cancerbeskedet. 

Studiernas resultat kan bero på hur frågorna är utformade. Flertalet studier var kvantitativa där 

svarsalternativen var styrda och begränsade och de gav inte utrymme för patienternas egna 

ord. Patienterna i dessa studier gavs ej möjlighet att med egna ord beskriva sina erfarenheter.  

I de kvalitativa studierna beskrev patienterna bemötandet och det emotionella stödet som 

viktigt.  

 

Slutsats 

Betydelsen av tydlighet, känslomässigt stöd från personal och individuellt anpassad 

information framkommer i denna studie. Författarna förväntade sig att anhörigas stöd 

skattades högt av patienterna vilket också litteraturstudiens resultat visade. Det författarna inte 

hade förväntat sig var att finna studier där patienter inte vill ha någon övrig personal med vid 

cancerbesked. Författarna har uppmärksammat att cancerbeskedet tas emot olika beroende på 

vilken typ av cancer det är och om diagnosen var väntad eller inte. Resultaten i denna 

litteratur översikt kan ge stöd både till kvalitetssäkring av cancerbeskedet och till utarbetning 

av metoder och rutiner där cancerbeskedet förmedlas på ett professionellt sätt där patienten 

och dess familj är i fokus.  

  

Fortsatt forskning   

Författarna saknar och vill föreslå fortsatt forskning, tex med inneliggande patienter och med 

slutenvården som kontext. Speciellt fler kvalitativa studier framhålls som viktiga, där 

djupgående intervjuer kan lyfta fram patienters känslor och tankar kring besked utan styrning 

från strukturerade frågor. 
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Protokoll för kvalitetsbedömning av kvalitativ studie.  

Modifierad gransknings mall som utgår från Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) samt 

Forsberg & Wengström (2006) 

1,Syftet med studien? 

  

  

2. Tydlig avgränsning/problemformulering?   JA NEJ  VET EJ 

3. Patient beskrivning:    Antal________ Ålder_________ Kön_________ 

4. Är fältarbetet tydligt beskrivet?    JA NEJ VET EJ 

5. Finns etiskt resonemang beskrivet?   JA NEJ VET EJ 

6. Urval?  Strategiskt  Snöbollsurval  Teoretisk 

7. Är urvalet relevant?     JA NEJ VET EJ 

 8. Är metod för urvalsförfarandet tydligt beskriven? JA NEJ VET EJ 

9. Är datainsamlingen tydligt beskriven?   JA NEJ VET EJ 

 10.  Råder datamättnad?     JA NEJ VET EJ 

11. Är analysen tydligt beskriven?    JA NEJ VET EJ 

12. Dataanalys: Är teman utvecklade som begrepp?  JA NEJ VET EJ 

               Finns det presenterade citat?    JA NEJ VET EJ 

 Är svaren kategoriserade?    JA NEJ VET EJ 

13. Är resultatet logiskt och begripligt?   JA NEJ VET EJ 

14. Är analys och tolkning av resultatet diskuterat?  JA NEJ VET EJ 

Huvudfynd: 

  

  

Bedömning:  GOD  MEDEL  DÅLIG 

Övriga kommentarer: 

  

  

Granskad av__________________________ den__________________________ 
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   Kontrollgrupp     JA  NEJ 

4. Exklusioner : Adekvata  och beskrivna exklusioner?  JA  NEJ 

5. Patient beskrivning:    Antal________ Ålder_________ Kön_________ 

6. Likvärdiga grupper vid start?     JA  NEJ 

7. Bortfall:   Var bortfalls analys beskriven?  JA  NEJ 

   Var bortfallets storlek beskrivet?   JA  NEJ 

8. Blindnign:  Förekom någon blindning?   JA  NEJ 

Om ja, vilken form av  

 

blindning?_________________________________________________ 

9. Reliabiliteten: Är reliabiliteten beräknad?   JA  NEJ 
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11. Satistiska metoder: Var den statistiska metoden lämplig? JA  NEJ 
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Författare, Titel,( År) 

Tidskrift, Land 

Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Farmer, A. J., The 

minimization to clients 

of screen-detected 

breast cancer: a 

qualitative 

analysis.(2000) 

Journal of Advanced 

Nursing,  

Studien genomfördes I 

England 

 

 För att testa hypotesen 

om det är sättet som 

cancerbeskedet ges på 

som gör att kvinnor 

med bröstcancer 

upptäckt vid 

mammografi har lägre 

förekomst av psykisk 

ohälsa.  

Undersökning gruppen 

bestod av kvinnor med 

symptomatisk 

bröstcancer (5 st.), 

kvinnor med utbredd 

bröstcancer upptäckt vid 

mammografi (6 st) och 

kvinnor med avgränsad 

bröstcancer upptäckt vid 

mammografi (5 st.) 

Diagnos tillfället 

bandades och även samtal 

med 

specialistsjuksköterska 

som ägde rum i 

anslutning till 

diagnossamtalet. 2 till 7 

dagar senare ägde en 

halv-strukturerad intervju 

rum med öppna frågor 

som spelades in. Allt 

skrevs senare ned och 

lästes och lästes igen för 

att kodas och finna teman 

och kategorier. 

 

Kvalitativ studie. 

Resultaten pekar på att 

kvinnor med bröstcancer 

vid mammografi mottog 

mera uppmuntranden än 

kvinnor med symtomatisk 

bröstcancer och att 

vinsten med 

mammografin var 

betonad av kirurgen och 

sjuksköterska. Det här 

ledde till förringande av 

betydelsen av bröstcancer 

när den var upptäckt vid 

mammografi. 

Medel 

Goncalves, F.,Marques, 

Á., Rocha, S.,Leitâo, P., 

Mesquita, T., & 

Mouitinho, S. 

Breaking bad news: 

experiences and 

preferences of advanced 

cancer patients at a 

Portuguese oncology 

centre. (2005) 

Palliative Medicine  

 

 Studiens syfte är att 

undersöka patienters 

erfarenheter av att få 

cancerbesked avslöjat 

och hur de skulle ha 

föredragit att få 

beskedet. 

 

47 patienter med en 

medelålder på 66 år, 21 

patienter var män och 26 

kvinnor. Exkluderade 

var sängliggande och 

svaga patienter och de 

med kognitiva 

svårigheter.   

 

Frågor var utformade 

specifikt för denna studie. 

Dessa 47 patienter 

delades upp i två grupper 

varav en grupp som blev 

informerade om deras 

sjukdom och en grupp 

som blev oinformerad. 

Analys gjordes med hjälp 

av Mann-Whitney U test, 

och Chi-square and 

Fischer´s exat test. 

34 patienter av 47 uppgav 

att de hade fått 

information om sin 

diagnos, medan 13 inte 

hade blivit informerade. 

55 % tyckte att de skulle 

vara den första att få 

beskedet om diagnosen 

och 45 % skulle vilja att 

en familjemedlem eller en 

vän skulle ha fått 

beskedet.  Av de 34 som 

God 
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Författare, Titel,( År) 

Tidskrift, Land 

Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Studien genom fördes i 

Portugal. 

 

Kvantitativ studie.  

var informerade om 

diagnosen kom beskedet 

som en överraskning. 15 

patienter hade haft 

misstankar om diagnosen. 

27 patienter fick beskedet 

av husläkaren eller av en 

läkare på sjukhuset. Lika 

många föredrog också att 

få beskedet av en läkare. 

 

Hill, K.M., Muers, M., 

Connolly, K. &  Round, 

C. European.Do newly 

diagnosed lung cancer 

patients feel their 

concerns are being met? 

Journal of Cancer Care 

(2003) 

 

Studien genom fördes i 

England. 

Studiens syfte var att 

beskriva patientens oro 

strax efter dem fått sin 

diagnos och om deras 

oro blivit bemött av 

vårdpersonalen. 

 

 

Urvalet bestod av 80  

patienter med 

lungcancer, 36-84 år på 

en medelålder av 68 år. 

42 kvinnor och 38 män. 

Nyligen diagnostiserade   

Datainsamlingen skedde 

genom strukturerade 

intervjuer där frågorna 

besvarades utifrån en 

skala 1-5. 

Datainsamlingen 

kategoriserades och 

redovisades i form av 

stapeldiagram 

 

Kvantitativ studie. 

 

Hälften av patienterna 

kände att deras oro hade 

blivit bemött av 

vårdpersonalen samt att 

deras fysiska behov blivit 

tillgodosedda men inte de 

emotionella, psykiska 

eller sociala behoven hade 

diskuterats. Största 

orosmomenten var 

framtiden och familjen. 

Kvinnor, yngre personer 

och ensamboende 

upplevde mer oro. 

God 

Leadbeater, M. 

Information needs of 

patients with cancer. 

Nursing standard 

(2001). 16 nr 3 

 Syftet med studien var 

att fastställa mängden 

av information som 

gavs vid första 

konsultationen Vilken 

10 patienter varav 6 var 

kvinnor med en 

medelålder på 61,3 

deltog Exkluderade var 

patienter som deltar i 

I denna studie gjordes 

först en pilotstudie med 

tre patienter. Sedan 

utfördes strukturerade 

intervjuer med 

8 av 10 patienter som 

deltog i studien berättade 

att de förstod allt som 

sades vid cancerbeskedet. 

De två som enbart förstått 

God 
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Författare, Titel,( År) 

Tidskrift, Land 

Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

 

Studien genom fördes i 

England. 

information som var 

betydelse full och om 

det fanns individuella 

skillnader som gjorde 

att patienterna hade 

olika informations 

behov.  

 

andra studier eller 

forskningar. 

patienterna.   Samtalen 

spelades in på 

bandspelare för att sedan 

transkriberas och kodas. 

 

Kvalitativ studie. 

delar av samtalet var 

chockade och hade svårt 

att återge vad som sagts. 

Fem av patienterna hade 

misstänkt att de hade 

cancer, de övriga fem 

hade inte gjort det och de 

fem hade svårt att klara 

mer information då 

cancerbeskedet 

avslöjades. 

 

Leydon, G.M., Bynoe-

Sutherland, J. & 

Coleman, M.P. The 

journey towards a 

cancer diagnosis: the 

experiences of people 

with cancer, their family 

and carers. European 

Journal of Cancer Care 

(2003). 

 

Studien gjordes i 

England. 

Syftet med studien var 

att få en insikt i 

patientens upplevelse 

från första symtomet, 

kontakten med 

sjukvården och till 

tillfället då 

cancerdiagnosen gavs. 

 

Urvalet bestod av 33 

patienter, 54-74 år.  

Patienterna skulle vara 

18 år och medvetna om 

sin diagnos 

Datainsamlingen skedde 

via telefonintervjuer, 

djupintervjuer, 

litteraturstudie samt 

workshop. Intervjuerna 

bandinspelades, 

transkriberades och 

analyserades för att sedan 

delas in i olika teman. 

 

Kvalitativ studie. 

 

Fem olika teman 

framkom ur 

datamaterialet: ” 

familjens och anhörigas 

roll”, ”rädsla - vilket kan 

skapa en barriär mellan 

patient och doktor”, ”att 

våga tala öppet om oro” 

och ”genusperspektivet, 

olika attityder, i vilket 

skede vi söker hjälp samt 

våra sociala roller”. 

 

God 

Mager, W. M. &  

Andrykowski, M.A.  

Communication in the 

cancer” bad news” 

consultation: Patient 

 Studiens syfte var att 

undersöka erfarenheter 

hos patienter med 

bröstcancer under 

diagnoskonsultation 

60 stycken kvinnor 

diagnostiserade med 

bröstcancer. 

Diagnoserna var ställda 

för 10-48 månader 

Kvinnorna intervjuades 

via telefon, de hade i 

förväg fått 

frågeformulären och 

uppmanades att ha de 

Kvinnorna mindes sin 

diagnoskonsultation 

mycket väl. De kvinnor 

som upplevde att läkaren 

under konsultationen var 

Medel 
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Författare, Titel,( År) 

Tidskrift, Land 

Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

perception and 

psychological 

adjustment.(2002), 

Psycho-Oncology 

 

Studien gjordes i 

Kentucky ,USA. 

och deras förväntade 

psykiska hälsa under 

lång tid.   

sedan. 97 % var 

Kaukasier 

synliga under intervjun. 

Fyra instrument 

användes: Cancer 

Diagnostic Interviwe 

Scale, Anxiety subscal of 

the HospitalAnxienty and 

Depression Scale, 

Posttraumatic Stress 

Disorder Checklist- 

Civilian Versio och 

Center for Epidemiologic 

Studies Depresson Scale. 

 

 Kvantitativ studie. 

mer omsorgsfull fick 

mindre depressiva 

symtom i ett senare skede.  

Markovic, M., 

Manderson, L., Wray, 

N. & Qvinn, M.”He´s 

telling us something” 

womens experiences of 

cancer disclosure and 

treatment decision-

making in Australia. 

(2004).Anthropology & 

medicine Studien 

genomfördes i 

Australien. 

 

 

Studiens syfte var att få 

en insikt i kvinnor som 

har eller har haft 

gynekologisk cancer 

angående deras 

erfarenheter av 

cancerbeskedet och 

deras diskussioner med 

läkaren angående de 

olika 

behandlingsalternativen

. 

 

Urvalet bestod av totalt 

27 kvinnor, varav 20 

kvinnor var nyligen 

diagnostiserade och 7 

kvinnor hade fått sin 

diagnos 5 år innan 

studien genomfördes. 

Datainsamlingen skedde 

genom djupintervjuer 

som bandinspelades och 

sedan transkriberades. 

Tema bildades för att 

lyfta fram det väsentliga i 

berättelserna.  

Kvalitativ studie. 

Flertalet kvinnor 

ifrågasatte inte kirurgens 

rekommendationer och 

höll en passiv roll när 

beslut angående 

behandling skulle tas. 

 

 

God 

Ong,L.M.L., Visser, 

M.R.M., 

Att med en 

randomiserad dubbel 

201 patienter antingen 

med gynekologisk 

Dubbel blind 

kontrollstudie.  

De flesta patienten 75 % 

lyssnade på inspelningen, 

God 
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Författare, Titel,( År) 

Tidskrift, Land 

Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Lammes,F.B.,van der 

Velden, J.,Kuenen, B.C. 

& de Haes, J.C.J.M.. 

Effect of Providing 

Cancer Patient With the 

Audio taped Initial 

Consultation on 

Satisfaction, Recall and 

Quality of Life: A 

Randomized, Double-

blind Study.(2000) 

Journal of Clinical 

Oncology. 

 

Studien gjordes i 

Amsterdam, Holland 

 

blind studie studera 

effekterna av att spela 

in den första 

konsultationen och 

mäta cancerpatienters 

tillfredställelse, i 

hågkomst och 

livskvalité, till de 

patienter som erhöll en 

inspelningen och 

jämfört det med en 

kontrollgrupp 

cancer eller cancer i inre 

organ var med i studien. 

Exkluderade var de som 

inte kunde tala, skriva 

eller läsa. Holländska 

och psykiskt sjuka. 201 

patient var inkluderade 

105 ingick i experiment 

gruppen och 96 i 

kontrollgruppen 

Intervjuerna ägde rum i 

augusti -94 till april -97.  

Under konsultationen 

gjordes ljudupptagning. 

Patienterna fördelades på 

en kontrollgrupp och en 

experimentgrupp. En 

grupp fick ljudbandet. 

Båda grupperna fick 

frågeformulär att svara på 

en vecka och tre månader 

efter konsultationen. 

 

 Kvantitativ studie. 

majoriteten lyssnade 

tillsammans med någon. 

Nästan alla patienter både 

de i experiment gruppen 

och de i kontrollgruppen 

var positiva till 

ljudinspelning. 

Förväntningar som 

bekräftades: patienter som 

fick en ljudinspelningar 

var mera tillfredsställda 

och mindes mer 

information än patienter 

utan bandinspelningen. 

Ljudinspelningen hade 

ingen effekt på 

livskvalitet. En 

interaktionseffekt hittades 

mellan bandinspelningen 

och patientens ålder och 

tillfredsställelsen med 

bandinspelningen och 

minnen av den 

diagnostiska 

informationen. Tillgång 

till bandinspelningen 

verkar stegra 

tillfredsställelsen hos 

unga patienter och minnet 

av diagnosen hos äldre 
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Författare, Titel,( År) 

Tidskrift, Land 

Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

patienter 

 

Parker, A.P., Baile, 

W.F., de Moor, C., 

Lenzi, R., Kudelka, 

A.P., & Cohen, L. 

Breaking Bad News 

About Cancer: Patients´ 

Preferences for 

Communication. (2001) 

Journal of Clinical 

Onkology.  

 

Studien genomfördes i 

Texas, USA . 

Patienters erfarenheter 

av att få ett 

cancerbesked. Hur vill 

patienter bli 

informerade? 

 

351 patienter mellan 28-

80 år med en medelålder 

på 57,2 Exkluderade var 

patienter under18 år och 

de som inte kunde prata 

engelska flytande. 

 

 

 Patienterna fick svara 

anonymt på 46 frågor 

som sedan granskades 

med faktoranalys 

deskriptiv, och explorativ 

analys. 60 % av 

patienterna var kvinnor, 

och patienterna hade fått 

sitt cancerbesked minst en 

månad tidigare. 

 

Kvantitativ studie. 

Bland svaren som 

patienterna rankade högt 

och som ansågs viktigt 

var att läkaren var 

uppdaterad på den typ av 

cancer som patienten 

drabbats av och att 

läkaren tog sig tid att 

svara på alla frågor 

patienten ställde. 

Patienterna ansåg också 

att läkaren informerar på 

ett lättförståligt sätt. 

 

 

 

 

 

Medel 

Rassin, M., Levy, O., 

Schwartz, T., & Silner, 

D. 

Caregivers` Role in 

Breaking Bad News. 

Patients, Doctors, and 

Nurses`Points of View. 

Cancer nursing  (2006). 

29 nr 4. 

 

Att identifiera 

vårdgivares respons när 

patienter får besked om 

cancer och hur 

påverkan blir på 

patienten. 

 

51 patienter, 51 

sjuksköterskor och 50 

läkare deltog i studien 

Exkluderade var 

palliativa patienter.  

Patienterna i studien 

skulle erhållit sin 

diagnos minst en månad 

tidigare.  

 

Deltagarna fick anonymt 

fyllde i ett frågeformulär 

uppdelat i fyra kategorier.  

 

Kvantitativ studie. 

Resultatet visar att 

familjemedlemmar var 

viktiga i samband med 

cancerdiagnos, och att få 

skriven information om 

diagnosen var något som 

patienter tyckte vore bra 

att erhålla.   

Skillnad mellan 

vårdgivare och patient var 

Medel 
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Studien genomfördes i 

Israel.  

att patienten tyckte det 

var viktigare att få 

information om 

behandling och 

sidoeffekter än vad 

vårdgivarna ansåg. 

 

Salander, P. & 

Hamberg, K. Gender 

differences in patients 

written narratives about 

being diagnosed with 

cancer. 

Psycho-Oncology 

(2005). 

 

Studien genomfördes i 

Sverige. 

Syftet var att utforska 

skillnader i mäns och 

kvinnors skrivna 

berättelser om deras 

upplevelser att få en 

cancerdiagnos. 

 

Urvalet bestod av 83 

skrivna berättelser av 

både manliga och 

kvinnliga 

cancerpatienter, 18-70 

år.   

 

 

Datainsamling via brev 

som innehöll både 

strukturerade och öppna 

frågor. Data analyserades, 

transkriberades och 

kategoriserades 

 

Kvalitativ studie. 

Flera skillnader 

upptäcktes mellan de 

manliga och kvinnliga 

berättelserna. Kvinnornas 

berättelse var längre, mer 

personliga och mer 

känslomässiga. 

Kvinnorna nämnde deras 

anhöriga och vänner 

oftare i sin berättelse, 

männen nämnde enbart 

hustrun som deras stöd. 

Kvinnorna beskrev oftast 

ett bra bemötande inom 

vården, men var inte 

nöjda med uppföljningen 

av vårdpersonalen, något 

som männen endast 

nämnde i liten 

utsträckning. 

Forskarna menar att 

genusperspektivet bör 

beaktas inom vården för 

God 
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att undvika 

diskriminering. 

 

Schofield, P.E., Beeney, 

L. J., Thompson, J.F., 

Butow,P.N., Tattersall, 

M. H. N.& Dunn,S.M. 

Hearing the bad news of 

cancer diagnosis: The 

Australian melanoma 

patients´perspective. 

(2002)Anals of 

Oncology 

 

Studien genomfördes i 

Australien. 

Målet för det här arbetet 

är att inventera vad 

patienter föredrar för 

kommunikation praxis 

och att identifiera om 

det finns skillnader 

mellan kommunikations 

guider, vad patienter 

föredrar och vad 

patienters minns av att 

höra diagnosen. 

 

Patienter men nyligen 

diagnostiserad Melanom 

och som var över 18 år. 

131 patienter deltog i 

studien. 

Patienterna fick 

frågeformuläret 

hemskickat vid tre 

tillfällen. Först 1-2 

månader efter diagnosen 

sedan 4 och 13 månader 

efter diagnosen. 

  

Kvantitativ studie. 

I studien fram gick det 

starkt att patienter inte 

tyckte att doktor behövde 

hjälper till att berätta för 

närstående om 

cancerdiagnosen eller 

berättade för patienten om 

”cancer support service”.  

Väldigt få patienter 

uttryckte att de föredrog 

att få diagnosen 

presenterad för någon 

annan professionell 

personal. Studien fann, att 

patienterna tyckte det var 

mycket viktigt att de 

kände trygghet i att de 

fick den bästa 

behandlingen, men det 

framgick inte i 

publicerade guider. Den 

mest noterbara skillnaden 

mellan guider och 

patienters erfarenheter är 

relaterade till 

uppfattningen om 

förseningar i att erhålla 

Medel 
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diagnosen och ha 

tillräckliga möjligheter att 

få ställa kliniska frågor. 

 

Schofield, P.E., 

Butow,P.N., Thompson, 

J.F., Tattersall, M. H. 

N., Beeney, L. J., & 

Dunn,S.M. 

Psychological responses 

of patients reciving a 

diagnosis of 

cancer.(2002) Annals of 

Oncology. 

 

Studien genomfördes i 

Australien. 

Att avgöra vilken 

kommunikations 

strategi som 

rekommenderas i 

litteraturen och hur det 

påverkar patienten att få 

cancerbeske i 

förhållandet mellan 

tillfredsställande 

kommunikation och oro 

och depression.   

Patienter men nyligen 

diagnostiserad Melanom 

och som var över 18 år. 

131 patienter deltog i 

studien. 

Patienterna fick 

frågeformuläret 

hemskickat vid tre 

tillfällen. Först 1-2 

månader efter diagnosen 

sedan 4 och 13 månader 

efter diagnosen.  

 

Kvantitativ studie. 

Både patientens 

tillfredställelse med 

kommunikationen och 

deras psykiska hälsa 

(ängslan och depression) 

var särskilt associerad till 

kommunikations praxis. 

Praxis som länkades till 

mindre ängslan var att: 

förbereda patienten för 

möjligheten till diagnosen 

cancer; ha närstående till 

patienten närvarande när 

diagnosen ges; ge så 

mycket information som 

patienten önskar sig; 

tillhandahålla skriven 

information; presentera 

informationen tydligt; 

diskutera patientens 

frågor samma dag; prata 

om patientens känslor; 

och vara lugnande. Praxis 

länkade till mindre 

depression var att: 

användningen av ordet 

Medel 
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cancer; diskutera det 

svåra i situationen; 

livslängd; och hur cancern 

kanske påverkar andra 

aspekter på livet; och 

uppmuntra patienten att 

vara involverad i 

behandlings beslut.  

  

Taylor, C. Patients 

experiences of”feeling 

on their own” follows a 

diagnosis of colorectal 

cancer:  

phenomenological 

approach. International 

Journal of Nursing 

Studies (2001). 

 

Studien genomfördes i 

England. 

Syftet med studien var 

att beskriva patienters 

erfarenhet av att få 

diagnosen colorectal 

cancer 

Urvalet bestod av 8 

patienter med 

colorectalcancer som var 

inskrivna i den lokala 

vårdinrättningen. 

Patienterna skulle kunna 

läsa engelska flytande 

och vara kontaktbar via 

ett telefonnummer. 

Datainsamling skedde 

genom djupintervjuer 

med öppna frågor som 

bandinspelades, 

transkriberades, 

analyserades och 

kategoriserades i olika 

teman. 

 

Kvalitativ studie. 

Sex olika teman framkom 

ur data: ” att förstå sin 

diagnos”, ”frukta det 

värsta”, ”framtiden”, 

”tankar inför 

behandlingen”, ”ta en dag 

i sänder” och ”känslan av 

ensamhet”.  

 

 

God 

Walsh, D. & Nelson, K. 

A.  

Communication of a 

cancer diagnosis: 

Patients´ perceptions of 

when they were first 

told they had cancer. 

(2003). 

American Journal of 

Patienters erfarenheter 

av när de får sitt cancer 

besked. Hur och av vem 

de får beskedet. 

 

 

Det var 23 kvinnor och 

27 män med en 

medelålder på 67 år 

deltog i studien. En 

patient exkluderades på 

grund av att familjen 

inte ville att hon skulle 

få vetskap om sin 

diagnos. 

51 patienter tillfrågades 

50 svarade på 10 frågor i 

en kort intervju ca 5-15 

min lång, några 

genomfördes per telefon. 

De var utvalda ur en 

patient-lista. Analys 

gjordes med statistik och 

chi square. 

Alla patienter som deltog 

i studien fick sitt cancer 

besked av läkaren, och 

satt öga mot öga vid 

tillfället. 66 % hade någon 

närstående med vid 

beskedet. 90 % av 

patienterna förstod vad 

läkaren berättade, övriga 

Medel 
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Hospice and Palliative 

Medicine.  

 

Studien genomfördes i 

Cleveland, USA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativ studie. 

var inte säkra eller förstod 

inte vad som sades. 42 av 

patienterna sa att de hade 

inga problem med hur 

beskedet gavs. Fyra 

patienter tyckte att 

läkaren var för optimistisk 

och fyra tyckte läkaren 

var för pessimistisk vid 

beskedet. En patient 

uppgav att läkaren sa att 

han bara hade några 

månader kvar att leva, det 

var 12 år sedan 

 

 

 


