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Abstrakt  

Bakgrund: Cancersjukdom är bland de ledande dödsorsakerna världen över. Tack vare 

forskning är överlevnaden högre och fler som blir botade från cancersjukdom idag. 

Däremot är cancersjukdom fortfarande förknippat med död och lidande. Att ge en 

cancerdiagnos kan upplevas som en svårighet, varför det behövs mer kunskap inom 

detta område.  

Syfte: Litteraturstudiens syfte var att belysa patienters upplevelser i samband med 

cancerdiagnos. 

Metod: Denna studie är gjord som en litteraturstudie. Studier är tagna från Ebsco 

databas. Studien är baserad på åtta studier. Analysen följde en fem stegs metod. 

Resultat: Analysen resulterade i fem olika kategorier. Kategorierna blev misstänksamhet 

och oro om att någonting var fel, bekräftelse eller chock och förnekelse att få en 

cancerdiagnos, informationens betydelse, att få ett gott bemötande av kunnig personal 

och att hitta igen sig själv efter cancerdiagnosen. 

Konklusion: Det är alltid svårt att få en cancerdiagnos, men att hur, när och var läkaren 

ger cancerdiagnosen har stor betydelse på hur patienten upplever cancerdiagnosen. Det 

visade sig vara viktigt att informationen gavs utifrån patientens behov. Stöd från 

vårdpersonal var något som visat sig vara betydande för patienten, att leva med cancer 

är en ständig kamp mellan liv och död, hopp och förtvivlan. 

 

Nyckelord: Cancer diagnos, patient, upplevelse, kommunikation 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

Abstract 

Background: Cancer disease is one of the leading causes of death worldwide. Thanks to 

research, the survival rate is higher and more can be cured of cancer. However, cancer 

disease is still associated with death and suffering. Giving a cancer diagnosis can be 

perceived as a difficult task for doctors, hence the need for more knowledge in this area. 

Objective:  The aim of this literature study was to identify experiences related to 

receiving a cancer diagnose. 

Method: This study was made as a literature study.  The studies were taken from Ebsco 

database. The study is based on eight studies. The analysis followed a five step 

procedure.  

Results: The result concludes in five different categories. The categories were suspicion 

and worry that something is wrong, confirmation or shock and denial of getting a cancer 

diagnosis, the importance of information, to get a good reception by knowledge 

caregivers and finding yourself after a cancer diagnosis.  

Conclusions: It is always hard to receive a cancer diagnosis, but how, when, and where 

the doctor gives the diagnosis is of great importance on how the patient experiences the 

cancer diagnosis. It turned out to be important that the information that was given were 

based on the patient´s needs. Support from health professionals was something that 

proved to be significant for the patient, living with cancer is a constant struggle between 

life and death, hope and despair.  
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1. Inledning 

 

Cancer är en av de vanligaste folksjukdomarna runt om i världen och det är enligt 

(Johansson, 2013, 18) större risk att drabbas av cancer när man blir äldre. Cancer leder 

ofta till negativa konsekvenser för hälsa och påverkar livskvaliteten (Lorentsen & Grov, 

2011, 401). Det är vanligt vid cancer att patienterna känner sig ensamma i sin sjukdom. 

Det är därför av stor betydelse som sjuksköterska att visa att man bryr sig och förmedla 

en känsla av att patienten inte är ensam med kampen, detta gör det lättare för patienten 

att hantera sjukdomen. "I mötet med människor i kris och sorg är det inte bara det 

sjuksköterskan säger som har betydelse, utan också hur omvårdanden ges" (Lorentsen & 

Grov, 2011, 410).  

Tack vare forskning finns det idag mer behandlingar och mer kunskap om cancer, därför 

är det fler som får längre livslängd och fler som besegrar cancer (Socialstyrelsen, 2013, 

10). Däremot enligt Arndt, Cook, Goldenberg & Cox (2007) är cancer förknippat med 

död och lidande. Ges bra information skulle diagnosen kanske inte enbart bli förknippat 

med död och lidande utan kanske mer på vilka strategier som finns att använda för att 

hjälpa patienten att gå vidare. Att ge en cancerdiagnos kan upplevas som en svårighet 

för läkarna (Beach, Easter, Good  & Peigeron, 2005), varför det behövs mer kunskap 

inom detta område.  

 

Litteraturstudien fokuserade på att belysa patienters upplevelser i samband med en 

cancerdiagnos. Anledningen till det valda ämnet var för att det anses som ett vanligt 

problem att patienter med en cancerdiagnos ofta inte uppfattat allt som sagts vid 

diagnostillfället och att patienterna hade massvis med frågor efter samtalet med 

läkaren. Det blir därför ofta sjuksköterskans uppgift att samtala med patienten efteråt 

och ta "det svåra samtalet". Denna studie är byggd på ett självständigt arbete i 

omvårdnad, detta för att fördjupa kunskapen om detta område.  

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arndt%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17201539
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cook%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17201539
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goldenberg%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17201539
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cox%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17201539
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2. Bakgrund 
 

Enligt World Health Organization:s [WHO] faktablad nummer 297 är cancer bland de 

ledande dödsorsakerna världen över med ca 14 miljoner nya fall samt 8,2 miljoner 

cancerrelaterade dödsfall i 2012 (WHO, 2015). De fyra vanligaste cancersjukdomarna är 

bröstcancer hos kvinnor, prostatacancer hos män, hudcancer, tjocktarmscancer samt 

lungcancer hos bägge. Mer än tre fjärdedelar av dem som får cancer är över 55, 

cancerfrekvensen ökar med åldern. Människan skall ses som en enhet och inte enbart 

som en samling av organ, hälsan är förknippad till helheten av människan. Hälsan 

skapas av människans upplevelser och kan därför variera från dag till dag (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014a). Det är svårt att ge en cancerdiagnos till en patient 

eftersom att det många gånger är bedrövande att höra och ta in för både patienten och 

dennes familj (Edwards & Clarke, 2004 Beach, Easter, Good  & Peigeron, 2005). Enligt 

Ptacek & McIntosh (2009) och Di Leo, Beccero, Finelli, Borreani  & Costantini (2011) 

försöker läkare ofta undvika att prata om prognosen av cancersjukdomen för att skydda 

sig själv från konflikter och känsloladdade diskussioner med patient och anhöriga. 

Många läkare ifrågasätter sin egen förmåga att kunna kommunicera och prata om svåra 

diagnoser, de känner sig inte tillräckligt utbildade till att ta sådana diskussioner (Furber, 

Cox, Murphy & Steward, 2011).  Det visar sig i en studie av Dunniece & Slevin (2000) att 

när en sjuksköterska var närvarande vid ett cancerdiagnostillfälle, fick de känslor som 

otillräcklighet, rädsla, bedrövelse och ilska. Detta var för att de kände empati för 

patienten som fick cancerdiagnosen. När en sjuksköterska fick vara med under 

diagnostillfället fick dem att vara mer närvarande som beskrivs som en del av deras 

profession samt att det är det som gör att de får en djupare kontakt med patienten.  
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2.1 Allmänt om cancer och upplevelsen 
 

Cancer är en term som definierar en uppsättning av olika sjukdomar som har en sak 

gemensamt, vilket är att celldelningen sker okontrollerad och dessa celler utför inte sina 

uppgifter som deras friska motparter gör. Tumörer hos vuxna är oftast relaterade till 

exponeringen av många externa faktorer, såsom rökning, kostvanor, alkoholism, 

medicinering och andra yrkes faktorer (da Silva, Bastos, da Silva, de Aguiar & Moreira, 

2014).  Det är vanligt att cancercellerna sprider sig och bildar dottertumörer, som kallas 

metastaser. Hur fort det utvecklas till metastaser är en process som varierar från person 

till person. Den okontrollerade tillväxten av tumören kan skada närliggande vävnader 

och organ och kan exempelvis leda till epilepsi (Socialstyrelsen, 2013). En studie av 

Timmermans (1994) beskriver att när en person möter en allvarlig diagnos som 

exempelvis en cancerdiagnos uppkommer många känslor, dessa känslor kan obstruera 

till att ta in och acceptera information. 

Det är grundläggande för en patient att få cancerdiagnosen levererad på ett 

professionellt sätt för att patienten ska känna sig trygg och välförstådd i vad som ska 

komma att ske, enligt Brown, Parker, Furber & Thomas (2011). Enligt Cox, Jenkins, Catt 

& Langridge (2006) ville majoriteten ha all tänkbar information om sin diagnos och 

behandling. Dock ges inte information rutinmässigt till patienterna om kliniska 

prövningar, familjär risk eller psykosocialt välbefinnande. Detta är information som 

efterfrågas men som inte ges. Enligt Brown et al. (2011) var information och delaktighet 

i behandlingar något som de flesta tyckte var viktigt för att de skulle känna sig nöjda 

med vården, dock fanns det undantag av patienter som inte ville ta del av all 

information. Det är viktigt att tänka på att alla människor är unika och har olika behov.  

I en studie av Zabora, BrintzenhofeSzoc, Curbow, Hooker & Piantadosi (2001) visar det 

sig att förekomsten av psykisk ohälsa varierade vid olika cancertyper, patienter med 

lungcancer upplevde högsta nivåerna av ångest och att detta kan bero på cancertypens 

dåliga prognos. Även att yngre åldersgrupper (under 30 år) hade en högre grad av 

ångest och depression.  
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En patient med cancersjukdom genomgår svåra perioder, relaterade till diagnosen, till 

behandlingen, dess resultat, återfall, etcetera. I en studie av Senden, Vandecasteele, 

Vandenberghe, Versluys, Piers, Grypdonck & Van Den Noortgate (2015) visade det sig 

att patienterna använde sig av olika copingstrategier för att kunna klara av att hitta 

något positivt med sjukdomen. Det kunde exempelvis vara att jämföra sin situation med 

andra som var yngre eller sämre, undvika dåliga tankar, eller genom avvaktande tankar 

om framtiden. De som accepterat sin sjukdom uppgav att de kände lättnad och kunde 

påbörja behandlingen.   

Behandlingen som ges beror på cancertypen och var cancern är lokaliserad.  De 

vanligaste behandlingarna för cancer är kirurgi, strålbehandling, cytostatika. De kan 

användas i kombination eller var för sig beroende på cancertyp.  Idag finns det mer 

specifika läkemedel som har utvecklats tack vare ökningen av kunskap om de olika 

cancertyperna. Läkemedlen angriper och stoppar vissa viktiga processer hos 

cancerceller, de har dessutom färre biverkningar än standard behandlingarna. Däremot 

kan dessa läkemedel ha en toxisk effekt i hög dos (Lorentsen & Grov, 2011, 402). Enligt 

(Lorentsen & Grov, 2011, 402-405) har alla dessa behandlingar många biverkningar. 

Exempel på biverkningar är, håravfall, illamående/kräkning, trötthet (fatigue), sterilitet, 

allergiska reaktioner, minskad aptit, förändrad vikt, menstruationen upphör, mag- 

tarmproblem, med mera.  

Biverkningarna av behandling kan ge patienter med cancersjukdom ett förändrat 

utseende. Utseendet var något som ofta fick patienten förstå att den hade cancer och 

som fick dem att känna sig sjuka. Enligt Krigel, Myers, Befort, Krebill & Klemp (2014) 

upplevde patienter med bröstcancer förändringar av både deras fysiska jag och dem 

själv som en helhet. Fysiska förändringar inkluderade förlusten av ett bröst, lymfödem, 

viktökning, ärr och håravfall. Kvinnorna klagade över de mer uppenbara fysiska 

förändringar som märker dem som en "cancerpatient" Att förlora ett bröst påverkade 

deras känsla av kvinnlighet (Krigel, Myers, Befort, Krebill & Klemp, 2014).  

Att få en cancerdiagnos, är sammanfattningsvis utifrån ovanstående, något som är svårt 

att förhålla sig till och hantera, samt har visat sig orsaka många negativa känslor. Det 

kan troligtvis underlätta om vårdpersonalen har god kunskap om betydelsen av ett gott 
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förhållningssätt till patienten och förmåga att bemöta patienten utifrån hans/hennes 

önskemål. Denna litteraturstudie har för avsikt att kunna bidra med kunskap som 

förhoppningsvis kan hjälpa vårdpersonal att möta dessa patienter. 

3. Syftet 
 

Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters upplevelser i samband med 

cancerdiagnos 

4. Metod 
 

Kandidatuppsatsen är gjord som en litteraturstudie som belyser patienters upplevelser i 

samband med cancerdiagnos. Enligt Friberg (2012, 133) fokuserar en litteraturstudie på 

att skapa en översikt gällande ett visst omvårdnadsrelaterat område och dess 

kunskapsläge. Fokus ligger på cancer i allmänhet och inte på någon specifik 

cancerdiagnos eftersom att all cancer är svår att få som diagnos oavsett placering eller 

svårighetsgrad. 

En litteraturstudie innebär att granska redan gjorda studier inom det valda ämnet. 

Litteraturstudien inkluderar studier med kvalitativ metod, för att fokusera på 

patienternas upplevelser och inte hur många som har fått en diagnos. En kvalitativ 

metod bygger på ett system där vikten ligger mer på ord än en kvantifiering i samband 

med insamling och analys av data. Strategin är induktiv, tolkande och konstruktionistisk 

i sin form (Bryman & Nilsson, 2011, 340). Det kvalitativa perspektivet handlar om att 

förstå exempelvis en upplevelse i en given livssituation. 

4.1 Sökmetod 
 

Sökningen gjordes i både PubMed och i Ebscohost databaser. De sökord som användes i 

sökningen var "bad news", "patient", "experience" och "cancer diagnosis", ”patient” 

användes redan i början för att begränsa sökningen till patienterna. Eftersom sökningen 

gav träffar i båda databaser valdes slutligen Ebsco då det fanns större sannolikhet att 

hitta det som behövdes till litteraturstudien. Ebscos sökning visas i bilaga 1, PubMed 
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sökningen finns inte med i en tabell då sökningen inte blev inkluderad i 

litteraturstudiens resultat. Årtalet begränsades från 2001-2015 för att få relativt nya 

studier, eftersom att behandlingarna förbättras ständigt och ny forskning görs. 

Avgränsningarna var "peer reviewed", "references available" för att få redan granskade 

artiklar som har referenser att koppla till om det anses relevant.  

Exkluderingskriterierna var barn och ungdomar upp till 16 år. Litteraturstudien har 

endast inkluderat studier med kvalitativ metod och fokus har varit patientperspektiv. 

Vilket land eller världsdel artiklarna är gjorda har inte varit av betydelse i denna 

litteraturstudie. 

4.2 Urval 
 

Urval och granskningen har skett i flera steg där vi först har granskat titlarna i 

sökningen och därefter granskat studierna som bedömdes vara relevanta genom att läsa 

abstrakt och kontrollera att det var en kvalitativ metod. I steg tre har hela studien lästs 

och vid det slutliga urvalet kvalitetsgranskades alla artiklar, för att sedan diskutera om 

studierna ansågs relevanta till syftet. De studierna som valts är utifrån titel, 

abstraktinnehåll och att de innehållit patientens upplevelser. Kvalitetsgranskningen var 

gjord enligt Olsson & Sörensen (2011, 285). Detta presenteras i bilaga 2. Studierna är 

antingen av hög eller medelhög kvalité, syftet och resultatet från studierna 

överensstämmer med litteraturstudien som gjordes. Var studierna inte av god kvalité 

har de inte använts i studien.  

Slutligt urval baserades på åtta studier, dessa har alla studerat personliga upplevelser 

vid cancerdiagnos (allmän cancer). För att få med alla åtta studier som var relevanta till 

litteraturstudien var vi tvungna att ta ett steg tillbaka i sökningen och ta bort 

ordet ”diagnosis”, för att få med den sista studien vi ville inkludera i litteraturstudien, 

som inte hade diagnosis bland nyckelorden men som innehöll patientens upplevelser. 

Detta för att få fram resultatet. Presentationen finns i bilaga 1 där man systematiskt kan 

se hur urvalet gått till. Studierna som litteraturstudien uppbyggdes på var baserade på 

kvalitativa intervjuer av olika metoder exempelvis Grounded Theory och strukturerade 

intervjuer, med flera. Sammanlagt med alla studier var det 262 deltagare. 
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Litteraturstudien har enbart tagit med resultat som varit relevant för syfte. De studier 

som också haft anhöriga och läkare som deltagare har vi enbart fokuserat på 

patienternas erfarenheter. Litteraturstudiens syfte har varit att enbart fokusera på 

patienters upplevelser i samband med en cancerdiagnos och de valda studierna kunde 

alla svara på detta syfte.  

 

4.3 Analysmetod 
 

Denna litteraturstudie inspirerades av Fribergs analysmetod (Friberg, 2012), där alla 

steg följdes. Att analysera en studie beskrivs som en rörelse från helheten till delar, och 

därifrån till en ny helhet. Studiernas resultat sönderdelades för att kunna finna aspekter 

av betydelse för syftet. Den analysmetod som användes var uppdelad i fem delar. Första 

delen innebar att läsa igenom alla studier flera gånger för att få en uppfattning om vad 

de handlar om. Fokus riktades mot studiernas resultat. Studierna lästes i helhet med 

öppenhet och följsamhet (jfr Friberg, 2012, 127).  

Andra delen innebar att hitta och identifiera kärnan i varje studies resultat, fokus låg på 

vad som bygger upp resultatet. Syftet med andra delen var att ta ställning till vad som 

var mest dominant i resultatet. Diskussionen i studien har inte analyserats utan enbart 

resultatdelen (jfr Friberg, 2012, 128). 

I tredje delen gjordes en sammanställning av studiernas resultat, detta gjordes för att få 

en överblick över det som analyseras. Syftet var att göra en schematisk översikt, det vill 

säga att summera varje studies resultat och föra över det till papper (jfr Friberg, 2012, 

128).  

I fjärde delen fördes likheter och skillnader i materialet samman i olika grupper som 

slutligen benämndes och skapade kategorier. Det viktiga var att hålla sig till det som 

texten handlar om i studiernas resultat och att kategorierna benämndes adekvat till 

detta innehåll (jfr Friberg, 2012, 128-129). Slutligen bildades fem kategorier. 

I femte delen presenterades analysen på ett tydligt sätt. De nya kategorierna presenteras 

och stöds av resultattext från de valda studierna. Helheten var den viktigaste 
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kvalitetsvisaren, och hur den var skapad. Som författare till texten var det av värde att 

låta någon utomstående läsa igenom den för att få kritik samt feedback, detta gjordes 

med tanke på att författaren visste exakt vad de ville förmedla, men texten kunde brista i 

just förmedlingen (jfr Friberg, 2012, 129). 

 

4.4 Forskningsetik 
 

Det finns etiska regler för hur forskning får genomföras där det ingår människor. Alla 

som är med måste bli informerade om alla inslag i studien eftersom att det kan få 

deltagarna att ändra uppfattning om delaktighet. Informerat samtycke måste lämnas för 

att delta, vilket betyder att forskaren/forskarna informerar patienten om anledningen 

till förfrågan, syftet med studien, eventuella risker samt potentiell obehag. Det är viktigt 

att komma ihåg att deltagarna får avbryta medverkan när som helst utan att få 

repressalier, eftersom deltagandet är frivilligt (Helsingforsdeklarationen, 2013). Enligt 

personuppgiftslagen ska alla känsliga personuppgifter godkännas av en forskningsetisk 

kommitté i förväg (Dahmström, 2011, 388). För all forskning som görs på människor 

måste forskaren/forskarna förhålla sig till Helsingforsdeklarationen (2013). 

"Grundläggande är att forskning bara får godkännas om den kan utföras med respekt 

för människovärdet, och att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter alltid ska 

beaktas vid etikprövning" (Olsson & Sörensen, 2011, 86) 
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5. Resultat 
 

De fem kategorierna (se Tabell 1) har strukturerats i tidsföljd. Resultatet presenteras 

under varje kategori i löpande text som stöds av referenser. 

Tabell 1 Översikt över kategorier     

 Kategorier 

– Misstänksamhet och oro om att någonting är fel  
– Bekräftelse eller chock och förnekelse att få en cancerdiagnos 
– Informationens betydelse 
– Att få ett gott bemötande av kunnig personal 
– Att hitta igen sig själv efter cancerdiagnosen 

 

Misstänksamhet och oro om att någonting är fel 

Det har visat sig i flera studier att patienterna hade någon sorts misstanke om att de 

hade cancer innan de fick sin diagnos (Furber, Cox, Murphy & Steward, 2013, Salander, 

2002, Tobin & Begley, 2008). Exempelvis framkom det i en studie av Furber et al. 

(2013) att de flesta misstänkte att de hade cancer innan de fick diagnosen. I en annan 

studie av Tobin & Begley (2008) visade det sig att patienterna blev misstänksamma på 

att något inte stämde, men det visste inte vad. De kunde exempelvis upptäcka en knöl i 

bröstet.  

Enligt Tobin & Begley (2008) ville patienterna få en bekräftelse på sin misstanke om 

cancersjukdom, vilket även stämmer överens med vad Salander (2002) kom fram till. 

Samtidigt kände de rädsla och oro över vad det skulle kunna vara. De sökte efter svar 

men ingen kunde ge dem ett svar, vilket ledde till känslor av frustration och maktlöshet 

(Tobin & Begley, 2008).  

Bekräftelse eller chock och förnekelse att få en cancerdiagnos 

Eftersom att de flesta hade en misstanke om cancersjukdom innan cancerdiagnosen 

delgavs, var det en lättnad att få det bekräftat trots det negativa beskedet (Furber et al. 

2013). Om patienten hade misstankar om cancersjukdom eller om läkaren förberedde 
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patienten innan cancerdiagnosen kunde chocken av att få en cancerdiagnos mildras 

(Salander, 2002). 

Det visade sig även kunna vara vanligt att en cancerdiagnos kom som en blixt från klar 

himmel, enligt Salander (2002). Enligt Arber & Spencer (2013) kände vissa patienter sig 

helt oförberedda på att få cancerdiagnosen, det var chock att höra. Att diagnostiseras 

med cancer kunde upplevas som något skrämmande, livet vändes upp och ned med 

tankar mot att det värsta skulle kunna hända (Arber & Spencer, 2013). De känslor som 

dök upp under diagnostillfället var rädslor för funktionshinder, smärta, lidande och död 

(Tobin & Begley, 2008).  

En del patienter beskrev en bortdomning av känslor när de fick cancerdiagnosen 

(Schaepe, 2011). De kunde reagera med förnekelse (Schaepe, 2011) och vad som i 

studien av Arber & Spencer (2013) kallades för att gömma huvudet i sanden. Andra 

patienter förstod cancerdiagnosen direkt, men den känslomässiga medvetenheten 

kunde komma efteråt, oftast i samband med behandling. Det kunde exempelvis vara en 

konkret händelse, som att tappa håret efter cellgifter, som fick dem att verkligen förstå 

att de hade cancer (Schaepe, 2011).  

Informationens betydelse 

Gemensamt var att de flesta patienter ville bli ordentligt informerade, dock utifrån egna 

önskningar. Det var betydelsefullt att läkaren kände till patienternas informationsbehov 

och försökte tillfredsställa detta behov (Quirk, Mazor, Haley, Philbin, Fischer, Sullivan & 

Hatem, 2008). De flesta beskrev även att ärligheten var det viktigaste eftersom de ville 

veta hur allt låg till (Randall & Wearn, 2005, Salander, 2002). I Salanders (2002) studie 

visas det att tonvikten låg på att bli välinformerad eftersom att det minimerade risken 

för ytterligare stress. Vissa patienter beskrev att de inte fick tillräckligt med information 

om behandlingarna vilket ledde till osäkerhet och funderingar över vad som skulle 

hända nu. Enligt Arber & Spencer (2013) beskrivs att vissa patienter inte fick tillräckligt 

med information om behandlingarna vilket ledde till osäkerhet. Därför var det viktigt att 

läkaren såg till att informera om behandlingsplanen. 



   
 

12 
 

Enligt Marger & Andrykowski (2002) och Randall & Wearn (2005) var de flesta nöjda 

med sättet som de fick sin cancerdiagnos på, de kände att de var i trygga händer och att 

läkaren var kunnig på sitt ämne i motsats till den första allmänna läkaren som 

hänvisade till specialisten.  Patienterna ville ha all nödvändig information och på ett 

språk som de förstod, när läkare informerade patienten med hjälp av medicinska termer 

om cancersjukdomen, utan grundläggande förklaring, blev patienten rädd och förvirrad 

(Quirk et al., 2008 och Randall & Wearn, 2005). Exempelvis visar Furber et al. (2013) 

att alla patienter inte relaterar ordet tumör till cancer, så när de fick reda på att de hade 

en tumör förstod inte alla detta som cancer. 

Att få ett gott bemötande av kunnig personal 

Deltagarna i studien av Quirk et al. (2008) belyste tre viktiga aspekter att beakta när 

diagnosen gavs. Dessa aspekter var kommunikation, respekt och empati. Det visade sig i 

Marger & Andrykowski (2002) att de läkare som var omsorgsfulla också var de läkare 

som uppfattades vara mest kompetenta och visade mest förståelse, enligt patienterna. 

Desto mer omsorgsfull och förstående en läkare var desto mindre risk visade det sig vara 

att patienterna skulle utveckla långsiktig cancerrelaterad posttraumatisk stress 

syndrom, depression och ångest (Marger & Andrykowski, 2002). Randall & Wearn 

(2005) beskrev att läkare som uppförde sig på ett naturligt och vänligt sätt, var 

sympatiska men ändå ärliga och direkta (oavsett cancerdiagnos) blev mer uppskattade.  

Att hitta igen sig själv efter cancerdiagnosen 

Enligt Arber & Spencer (2013) var det vanligt att patienterna, de fösta tre månaderna 

efter cancerdiagnostillfället, upplevde känslan av att förlora kontrollen och fick psykisk- 

och psykosocial stress. De kände de sig oroliga och rädda för all behandling. Patienterna 

försökte hitta igen sig själva efter alla tuffa behandlingar, men döden fanns alltid med i 

tankarna. Enligt Tobin & Begley (2008) beskrev de flesta att de förlorade sitt 

tidigare ”jag” och att de blev en cancerpatient.  

Negativa känslor runt sjukdomen var svårt för patienterna att höra och detta fyllde dem 

med fruktan för framtiden (Arber & Spencer, 2013 Tobin & Begley, 2008). Därför var 

det viktigt att läkaren förmedlade hopp, eftersom att hoppet fick dem att känna av att de 
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kunde besegra cancern (Randall & Wearn, 2005, Salander, 2002). Enligt Tobin & Begley 

(2008) fick de flesta efter diagnosen en känsla av före och efter sjukdomen, att 

exempelvis före diagnosen var de pigga och alerta medan nu var de trötta och sämre. I 

detta skede kämpade personen att återhitta sig själv samt återgå till det "normala" livet. 

Patienterna beskrev att de ville bli sedda för vilka de är (som människor) och inte för 

vad de representerade (cancer). De talade om att möta döden, men fokus låg på att hitta 

en balans mellan att överleva och leva (Tobin & Begley, 2008).  

 

6. Diskussion  
 

6.1 Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters upplevelser i samband med 

cancerdiagnos. Litteraturstudien var viktig att göra för att som sjuksköterska få en 

klarare bild av vad patienter som fått cancerdiagnos kan gå igenom. Med kunskap om 

detta kan förhoppningsvis förståelsen öka hur man kan bemöta och förhålla sig till dessa 

patienter under och efter diagnos erhållits. Litteraturstudiens resultat utmynnade i fem 

olika kategorier: 1. misstänksamhet och oro om att något är fel, 2. bekräftelse eller chock 

och förnekelse att få en cancerdiagnos, 3. informationens betydelse, 4. att få ett gott 

bemötande av kunnig personal och 5. att hitta igen sig själv efter cancerdiagnosen. 

I resultatet framkom det att innan cancerdiagnosen fanns det ofta en misstanke om att 

något inte stämde. De kunde till exempel misstänkta detta därför att de blev skickade på 

olika undersökningar utan att förstå varför.  Detta styrks av Lyons, Jacobson, Prescott & 

Oswalt (2002) och Yardley, Davis & Sheldon (2001) som visar att en del patienter 

misstänkte att något var fel innan de fått diagnosen. Enligt Salander & Hamberg (2005) 

var det vissa patienter som fick oroväckande symtom som fick dem att misstänka att 

något var fel. Det var patienten själv som upplevde känslor av något inte stämde, 

upplevde tecken på ohälsa. Enligt Modell för omvårdnad (2015) är hälsa och ohälsa en 

upplevelse som beskrivs utifrån personens livssituation, det är patientens subjektiva 

upplevelse som gäller. Det skulle därför vara betydelsefullt om vårdpersonalen lyssnade 
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och tog vara på patientens upplevelse av sin hälsa och ohälsa, det skulle bidra till att 

utredningar startar och diagnoser kan ställas fortare.  

 

Resultatet visar att en av de första reaktionerna på cancerdiagnosen kunde vara chock 

och förnekelse och trots att misstanke fanns kunde det ändå bli en chock att få 

cancerdiagnosen. Detta styrks av Lyons et al (2002) och Yardley et al (2001) där det 

visade sig att för de flesta patienter var det en chock att höra, och att vissa personer 

stängde av helt och förnekade allt. 

Litteraturstudien visar på att det uppkommer många känslor, t ex rädslor för lidande 

och död, vid cancerdiagnosen. Detta styrks av Lyons et al (2002) som visar att de 

känslorna som förekom under diagnostillfället var rädsla, lidande och död. Det kunde 

även, enligt litteraturstudien, vara så att patienter upplevde en avsaknad av känslor. Det 

kunde vara konkreta händelser, som exempelvis tappa håret efter behandling med 

cellgifter, som fick dem att bli medvetna om cancerdiagnosen. Detta stämmer överens 

med vad McCann, Illingworth, Wengström, Hubbard & Kearney (2010) hittade i sin 

studie om patienternas erfarenheter gällande cancer.  

Litteraturstudien visar att patienterna upplevde osäkerhet när de kände att de inte fick 

tillräckligt med information, vilket kunde leda till långvariga depressioner samt 

posttraumatiskt stressyndrom. Enligt Brown, Parker, Furber & Thomas (2011) var det 

vanligt att läkare inte frågade patienterna vad de ville veta om sin sjukdom. 

Litteraturstudiens resultat visar att när läkare gav en allvarlig diagnos som cancer var 

det viktigt att de tänker på hur kommunikationen mellan patienten var upplagd, för att 

underlätta personens förmåga att ta till sig informationen.  När patienterna inte var 

nöjda med hur de fick sin cancerdiagnos var det på grund av bristande kommunikation 

och framförandet av nyheten. Enligt Gattellari, Butow & Tattersall, (2011) och 

Mallinger, Griggs & Shields (2005) var det viktigt att patienten fick all information och 

fick förklarat vad som ska hända framöver, detta för att de skulle kunna vara delaktiga i 

beslutstagande om behandlingar och fortsatt vård.  Litteraturstudien belyser vikten av 

att låta patienterna vara delaktig i beslutstagande och att patienterna skulle få den 

information som de önskade. Samtalet med patienten var av stor vikt för patienternas 

framtida vård och omsorg (Sandberg, 2014, 61). Det har visat sig i en studie av Furber, 
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Cox, Murphy & Steward (2011) att många läkare ifrågasatte sin egen förmåga att kunna 

kommunicera och prata om svåra diagnoser, de kände sig inte tillräckligt utbildade till 

att ta sådana diskussioner. Det är något som behöver förändras, för att patienter ska 

känna sig nöjda är det viktigt att, inte bara läkare, utan all vårdpersonal har tillräckligt 

med kunskap och utbildning om just kommunikation och känner till personcentrerat 

förhållningssätt.  

Litteraturstudien belyser betydelsen av att ge rätt information för att patienten skulle få 

en så bra upplevelse som möjligt av diagnostillfället och kunna gå vidare i 

behandlingsprocessen, vilket överensstämmer med vad Thorne, Oliffe, Kim-Sing, 

Hislop, Stajduhar, Harris, Armstrong & Oglov (2010) fann i studien gällande 

kommunikation och diagnosupplevelse bland cancerpatienter. Eftersom att cancer är en 

av de vanligaste folksjukdomar är det viktigt att vårdpersonalen vet hur de ska bemöta 

dessa patienter, hur de ska stötta och vad de kan hjälpa dem med. Som Modell för 

omvårdnad (2015) beskriver att målet med omvårdnad är att alla ska ha samma 

rättigheter och villkor till god vård. Vården ska bygga på respekt för mänskliga 

rättigheter, integritet och principen att göra gott och inte skada. Ett sätt att möjliggöra 

detta är att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, vilket innebär att ta 

hänsyn till patientens historia, behov, vilja och förmåga. Enligt Sheilds, Molzahn, Bruce, 

Makaroff, Stajduhar, Beuthin & Shermak (2015) bör vården alltid vara personcentrerad 

oavsett vilken diagnos det gällde eftersom alla tar en diagnos på olika sätt, det som var 

gemensamt var att informationen var det viktigaste för att hjälpa dem att kunna 

bearbeta nyheten. Enligt Kirkevold (2000, 131) var det viktigast att framhäva personen 

som en individ med olika behov, eftersom att alla är unika och upplever ohälsa på ett 

eget sätt. Det positiva med sjuksköterskans profession är att sjuksköterskan kan ha en 

förmåga att kunna vara närvarande i nuet (Sandberg, 2014, 60), visa tydligt intresse för 

patienten och lyssna aktivt. Detta är grunderna för att kunna få en bättre relation till 

patienterna och därigenom arbeta personcentretat. 

 

I litteraturstudien framkom det att det var vanligt med känslor av kontrollförlust. Enligt 

Moene, Bergbom & Skott (2006) upplevde patienterna, som fått en cancerdiagnos, att de 

lämnade över sina kroppar i någons annans händer och att de förlitade sig på 
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vårdpersonalens kunskap. De önskade att i framtiden få tillbaka kontrollen över sin 

kropp och att den skulle vara återställd till det normala. Patienterna ville gärna tro att 

livet skulle bli som det var innan cancerdiagnosen (Hammer et al, 2009). Vissa 

patienter konstaterade att cancer var bara som en influensa, för dem var cancer bara ett 

hinder på vägen att komma över och gå förbi för att kunna fortsätta leva sina liv (Dyer, 

2015). Enligt Lally (2012) kände vissa patienter en oro och rädsla att förlora sin 

självständighet, att bli beroende av andra, och vara till besvär. Hammer, Mogensen & 

Hall (2009) beskriver att patienterna ville bli fria och att kunna ta tillbaka kontrollen 

över sina liv, de önskade att det skulle bli som förr. Enligt litteraturstudien var det 

många patienter som upplevde en känsla av före och efter sjukdom, att innan 

cancerdiagnosen var de pigga och alerta. Därför var det viktigt att försöka återgå till det 

normala livet så snabbt som möjligt. Enligt Benzein, Norberg & Saveman (2001) mår de 

flesta patienter med cancer bäst av att leva som de gjorde innan de fick 

cancerdiagnosen, att de ägnade tid åt sina tidigare fritidsintressen och fortsatte med den 

normala vardagen. Det gällde att försöka upprätthålla de dagliga rutinerna, de skulle 

göra det bästa möjliga av dom bra dagarna och försöka ta sig igenom de dåliga dagarna 

(Clayton, Butow, Arnold & Tattersall 2005).  Det visade sig i litteraturstudien vara 

vanligt att patienterna kände att de gick från ett ”jag” till att bli en cancerpatient. 

Liknande resultat fanns i en studie av Beatty, Oxlad, Koczwara & Wade (2008) där 

patienterna upplevde att de tappat sin identitet, de kände inte igen sig själv. Detta ledde 

till att de kände ett ökat behov av att upprätthålla sitt riktiga jag för att inte endast ses 

som en cancerpatient. Enligt Röing, Hirsch, Holmström & Schuster (2009) och Kvåle 

(2007) beskriver patienterna att de ville bli sedda likt andra individer som lever sina liv, 

istället för att bli sedda som cancerpatienter. Därför är det bra att vårdpersonalen 

uppmuntrar patienterna att fortsätta med sina vardagliga sysslor och fritidintressen, 

detta kan leda till att de får bort tankar kring cancer och kan snabbare hitta tillbaka till 

sig själva.  

Eftersom att det uppkom många negativa känslor kring cancer i litteraturstudiens 

resultat var det viktigt att vårdpersonalen också förmedlade hopp. Att inge hopp var 

något patienterna ansåg vara viktigt för att kunna hantera sjukdomen, däremot var det 

inte till hjälp att ge falska förhoppningar. Svensk sjuksköterskeförening (2014c) 
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beskriver hopp som en levnadsglädje, att hopp är en drivkraft i livet då man möter 

motgångar. Enligt Olsson, Östlund, Grassman, Friedrichsen & Strang (2010) har hopp 

länge varit en viktig del av patienternas existentiella behov. Kirkevold (2000, 143) 

belyser hoppet som ett verktyg för att hantera sitt lidande och utan hoppet försvinner 

tron på förbättring. Som Rustoen, Cooper & Miaskowski (2010) beskriver är hopp en 

viktig resurs för personer med cancer, eftersom det kan påverka hur man ser på sig 

själv, sitt hälsotillstånd och framtida möjligheter. Det är viktigt som vårdpersonal att 

aldrig beröva en patient hoppet, vilket innebär att försöka inge hopp även i det lilla. 

Hopp kan vara allt från att få vila en stund från smärta eller få rent och svalt i sängen. 

Detta kan möjliggöra att patienterna hittar kampvilja och hopp om att de kan besegra 

cancern. 

 

6.2 Metoddiskussion 
 

Litteraturstudiens resultat besvarar studiens syfte. Sökningen gjordes systematiskt för 

att få en mindre mängd studier och innehållsrik information. Alla studier blev 

handplockade efter att läst titel och abstrakt samt noga granskade för att få vara med. 

Studien är genomförd som en litteraturstudie som har kvalitativ ansats, som återspeglar 

personers upplevelser. Litteraturstudien har genomfört en systematisk 

kvalitetsgranskning, alla studier som finns med i litteraturstudien är tillförlitliga och 

trovärdiga, vilket enligt forskningsprocessens granskningsmall av Olsson & Sörensen 

(2011, 279) innebär att om studierna har fått över 60 % är det möjligt att ha med i 

litteraturstudien. Alla studier bedömdes ha medelhög/ hög kvalitet bilaga (2). 

Litteraturstudiens resultat utgör ett vetenskapligt underlag för vad personer berättat i 

flera studier och kan ligga till grund för hur en allvarlig cancerdiagnos förmedlas. Det 

vetenskapliga underlaget utgör en del i den kunskapsbaserade vården. Sökningen blev 

systematiskt gjord innan urvalet. Detta för att få fram relevanta studier med ett innehåll 

som ansågs fylla kravet för att kunna gå vidare i nästa steg som innebär att göra ett 

urval.   
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Eftersom cancer är en av de mest framträdande sjukdomarna i världen (WHO, 2015) är 

litteraturstudien inte begränsad till studiernas länder. Litteraturstudien är begränsad 

till personen över 16 år eftersom enligt Johansson (2013, 18) drabbar cancer i större 

omfattning vuxna (främst medelålder), samt att risk för insjuknande ökar när 

medelåldern gått över. Ungefär 65 % av de cancerdrabbade var 65 år eller äldre, år 2011.  

Analysmetoden var relevant för att få fram data som senare blev till ett nytt resultat. 

Metoden var optimal i sin enkelhet men kom fram till viktig information. 

Litteraturstudien har följt alla steg i genomförandet för att undvika misstag som senare 

kan leda till fel resultat (jfr Friberg, 2012, 127-129). Däremot hade analysmetoden 

kunnat göras på annat sätt, men det hade dock krävt mer tid till analys. Varit mer 

stringenta i urvalet, endast inkluderat studier med likvärdig analysmetod som hade 

underlättat forskningsprocessen. Det är alltid en risk att blanda olika analysmetoder då 

man haft olika syften och nivån på resultaten variera.  

Litteraturstudiens resultat var tidskrävande och svårt att sammanställa till 

huvudkategorier och kategorier där nivån på benämningar har varit ett gediget problem 

då namnsättningen varit svårt. Det som är bra med en litteraturstudie som bygger på 

original studier där man tillfrågat dom det berör om deras upplevelser är att efter 

analysen kan man förhoppningsvis se att det är fler som kommit fram till samma 

resultat och därefter kan ge vetenskapligt stöd att många personer, på olika håll, 

upplever liknande känslor.  

6.3 Forskningsetisk diskussion  
 

I denna litteraturstudie har vi sökt och valt studierna från kända databaser, där det 

antogs att varje studie har blivit etisk granskad innan publicering, vilket bekräftades 

genom att undersöka etiska riktlinjerna hos publiceraren samt att alla var "peer-

reviewed" bidrar till ökad pålitlighet. Alla studier har uppfyllt riktlinjerna för etik, 

exempel har deltagarna frivilligt delaktigt i studien och fått avbryta deltagandet om de 

ville. Studierna har redovisat allt som är viktigt att veta, exempel om det har varit 

bortfall som haft betydelse för resultatet. Ingen studie har haft stort bortfall som skulle 

ha kunnat påverka resultatet och dess pålitlighet, då stort bortfall hade påverkat 
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resultatet negativt enligt kvalitetsgranskningen. Däremot hade studierna kunna skrivit 

tydligare om och hur de använt sig av etiska riktlinjer. Eftersom att denna 

litteraturstudie är en litteraturstudie har inte det funnits ett behov av att söka etiska 

tillstånd. Hade det varit en empirisk studie hade det varit av behov. Litteraturstudien 

har gjorts på ett så neutralt sätt som möjligt, genom att försöka lägga undan egna 

känslor och åsikter samt värderingar för att inte styra resultatet kring en tanke/åsikt 

som redan finns (Olsson & Sörensen, 2011, 101). Det finns vissa etiska förhållningsätt att 

ta hänsyn till om man arbetar med människor, detta är för att kunna ge god vård.  

Enligt Modell för omvårdnad (2015) är det betydelsefullt som vårdare att säkerställa god 

omvårdnad med ett etiskt förhållningssätt och att ta hänsyn till mänskliga rättigheter. 

Omvårdnadsmodellen ska innefatta etik i alla aspekter. Alla som arbetar inom hälso- 

och sjukvård är tvungna att följa flera grundläggande etiska principer (Modell för 

omvårdnad, 2015). Sjuksköterskeyrket har särskilda förväntningar på att alla håller sig 

till den internationella etiska koden framtagen av ICN (International Council of 

Nursing) och den värdegrund som finns framtagen för Svenska förhållanden 

(Svensksjuksköterskeförening, 2014b).” Sjuksköterskan har ett moraliskt ansvar att 

respektera mänskliga rättigheter särskilt avseende olikheter, autonomi och rättvisa, för 

att utveckla och bevara yrkeskompetens och professionalitet och för att ingripa när 

människors hälsa hotas” (Svensksjuksköterskeförening, 2014c). 

Sjuksköterskeprofessionen har ett stort ansvar i att fokusera på personen (patienten) 

men det krävs en stödjande organisation med tillhörande ledarskap som tillåter det i 

form av förutsättningar. Som litteraturstudiens resultat kom fram till att läkare inte 

hade de grundläggande etiska principerna i tanken och kunde därför inte agera utifrån 

detta, exempelvis att de inte gav all information och att de inte alltid tog hänsyn till 

personernas mänskliga rättigheter och behov av delaktighet för att uppleva hälsa trots 

den svåra sjukdomen. Alla personer har rätt att få vara med i att ta beslut och bli 

informerade enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen SFS, 2014:822).  
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6.4 Konklusion 
 

Litteraturstudien visar att det alltid är svårt att få en cancerdiagnos, men att hur läkaren 

ger diagnosen har stor betydelse för hur personen upplever diagnosen. Vilka 

behandlingsmöjligheter det finns är viktig för personerna att de får diskutera i samråd, 

att de får känna att de är delaktiga och kan påverka sin egen vård. Kommunikationen 

samt vilken information som ges är kärnan bakom hur en person kan stödjas att hantera 

sjukdomen. Sanningsenlig information ansågs som viktigast, de vill att vårdpersonalen 

ska vara ärlig men ändå ge hopp, här är det viktigt att påpeka sjuksköterskans roll i att 

ge hopp och stöd. Sjuksköterskan tillbringar mer tid med patienterna än läkare och har 

därför möjlighet att skapa en nära relation som underlättar för en bättre omvårdnad. 

Hopp kan ses som omöjligt vid en cancerdiagnos, men det finns alltid hopp att ge. Hopp 

är inte bara att överleva. Hopp kan vara att få vila en stund från smärta eller få rent och 

svalt i sängen. Det är dock viktigt att när man ger hopp tänka på att inte ge falska 

förhoppningar. Även stöd från vårdpersonal är något som visat sig vara betydande för 

personen eftersom att leva med cancer är ofta en ständig kamp mellan liv och död. De 

beskriver en kamp för att hitta balans mellan att leva och överleva. 

Vi anser att det krävs en implementering i rutinerna som utgår från personcentrerat 

förhållningssätt kring förmedling av cancerdiagnos, då det redan finns forskning som 

tyder på ett behov av förändring. Detta för att uppfylla de förväntningar som personen 

som möter vården har samt säkerställa en säker och trygg vård.  
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Tabell 1 – Översikt över databassökningen.   Bilaga 1 

Databas Sökord Begränsningar Antal träffar 

EBSCO Bad news  45,361 

EBSCO Bad news and Patient  3,281 

EBSCO Bad news and Patient 

and Experience 

 650 

EBSCO Bad news and Patient 

and Experience 

Peer-reviewed 362 

EBSCO Bad news and Patient 

and Experience 

Peer- reviewed, 

reference available 

129 

EBSCO Bad news and Patient 

and Experience  

Peer- reviewed , 

reference available, 

2001-2015 

121 

EBSCO Bad news and Patient 

and Experience and 

Cancer  

Peer- reviewed, 

reference available, 

2001-2015 

40 

EBSCO Bad news and Patient 

and Experience and 

Cancer diagnosis 

Peer-reviewed, 

reference available, 

2001-2015  

28 

 

 

 



Tabell 2- Översikt över alla inkluderade studier med kvalitetsgranskning.    Bilaga 2 
Författare år   
land   

Titel & 
tidsskift  

Syfte  Metod  Deltagare  
(bortfall)  

Resultat  Kvalitet   
Typ  

 

 

Arber, A. & Spencer, 

L. 2013. England  

 
 

 ‘It's all bad news: the first 

3 months following a 

diagnosis of malignant 

pleural mesothelioma.   

  

Psycho-Oncology  

Studien utforskar 

patientens upplevelse 

under de 3 första 

månaderna efter att fått 

en malign pleural 

mesoteliomdiagnos.  

Grounded theory, baserad 

på intervjuer som 

transkriberades och 

analyserades för att hitta 

återkommande 

mönster/ord som bildade 

kategorier.   

10. Båda 

kön.   

Osäkerhet och känslan 

av förlorad kontroll 

ledde tillemotionell, 

fysisk och psykisk stress. 

Cancerpatienterna levde 

för dagen men oroade 

sig för framtiden.  

 Hög   

81%  

Furber, F., Cox, K., 

Murphy, R. & 

Steward, W. 2013. 

England  

Investigating 

communication in cancer 

consultations: what can be 

learned from doctor and 

patient accounts of their 

experience?  

  

European Journal of Cancer 

Care  

Syftet är att studera hur 

läkare/patienter hanterar 

att ge/få en allvarlig 

diagnos.   

Konstantjämförandemetod. 

Baserad på intervjuer   

62 (46). 

Båda 

könen  

Resultatet visar på att 

kommunikation inte 

enbart handlar om en 

persons som fattar 

beslut. Det visar också 

att i många fall skulle 

det vara mer givande att 

ta reda på hur patienter 

hanterar svåra samtal, 

vid olika tillfällen under 

sjukdomsförloppet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medelhög   

79 %  

 
 
 

 
 
 
 

     



Tabell 2- Översikt över alla inkluderade studier med kvalitetsgranskning.    Bilaga 2 
Författare år   
land   

Titel & 
tidsskift  

Syfte  Metod  Deltagare  
(bortfall)  

Resultat  Kvalitet   
Typ  

 

 

Marger, M. & 
Andrykowski, M. 
2002. USA  

Communication in the 

cancer' bad news' 

consultation: Patient 

perceptions and 

psychological adjustment.  

  

Psycho-Oncology  

Syftet med studie är att 
undersöka sambanden 
mellan bröstcancer 
överlevande och deras 
upplevelser under 
diagnosen och deras 
efterföljande långsiktiga 
psykologiska anpassning   

Intervjuer över telefon, de 
använde sig av olika skalor 
ex "Cancer diagnostic 
interview scale (CDIS)". 
Skalorna analyserades med 
olika statistiska metoder. 
Deltagarna skulle minst 
vara 18 år och fått 
diagnosen inom 10-48 
månader, mm. 
 
 

65 (5). 
Kvinnor.  

Resultatet visar att 
kvinnornas uppfattning 
om läkarens sociala 
kompetens under 
diagnosen är 
förknippade med senare 
psykologisk anpassning.   

Medelhög   

72 %  
 

Quirk, M. Mazor, K. 
Haley, H-L. Philbin, 
M., Fischer, M., 
Sullivan, K., Hatem, 
D. 2008. USA.   

How patients perceive a 

doctor's caring attitude.  

  

Patient Education and 
Counseling  

Syftet med studien är att 
definieravårdande 
beteendet associerad till 
tre utmanande möten, 
exempelvis att ge en dålig 
cancerdiagnos. Meningen 
var att skapa en patient 
centrerad vårdande 
checklista som kunde 
hjälpa 
sjukvårdspersonalen 
förstå och slutligen 
förbättra patientens 
upplevelse av att få vård.   

Kvalitativstudie. Personer 
fick prata om inspelade 
material, på ett 
diagnostillfälle, och skapa 
en checklista över ”caring 
attitude”. Checklistan blev 
använd för att senare 
betygsätta nya 
diagnostillfällen. 
Fokusgrupper fick 
diskutera om vad som 
ansågs omsorgsfullt vs inte 
omsorgsfullt i dem 
högsta/lägsta poängsatta 
intervjuerna. 

86 (0). 
Båda 
könen  

Den viktigaste delen av 
omvårdnad inte är den 
uppsättningen av 
beteenden utan 
underliggande förmågor 
som inkl. pat. perspektiv 
och reflekterar över 
patientensrespons. 
Lyssna, ställ frågor, leta 
efter ledtrådar och ge 
information. Deltagarna 
föreslog att den 
viktigaste delen för att 
förstå andras perspektiv 
är att lyssna.  

Hög 

83 %  



Tabell 2- Översikt över alla inkluderade studier med kvalitetsgranskning.    Bilaga 2 
Författare år   
land   

Titel & 
tidsskift  

Syfte  Metod  Deltagare  
(bortfall)  

Resultat  Kvalitet   
Typ  

 

 

Randall, T. & 
Wearn, A. 2005. 
England  

Receiving bad news : 

patients with haematological 

cancer reflect upon their 

experience  

  

Palliative Medicine  

Syftet med studie är att 
utforska patienters 
upplevelser av att få 
dåliga nyheter samt att 
kartlägga viktiga aspekter 
ur deras perspektiv.  

Semistrukturerade 
intervjuer, patienterna fick 
prata fritt om sina 
upplevelser i kronologiskt 
ordning, berätta vad som 
hände och hur dem 
upplevde det. 
Transkriberingar från 
första 5 intervjuer blev 
granskade tidigt och teman 
som framkom blev 
använda som triggare.  
Ljudinspelade intervjuer, 
transkriberade av en 
erfaren transkriberare.  

15  Resultat visar sex 
kategorier eller teman 
ur deras upplevelser. 
Patienterna ser 
diagnosen som en resa 
istället för en 
engångsevent, och sätter 
värde i hur läkaren 
berättar, samt mängden 
information de får.  

Hög   

92%  

Salander, P. 2002. 

Sverige  
Bad news from the 
patient's perspective: an 
analysis of the written 
narratives of newly 
diagnosed cancer patients 
  

Syftet med denna studie 
var att bidra med 
kunskap ur 
patientperspektiven 
genom att analysera hur 
patienter med nyligen 
diagnostiserad cancer 
berättade hur de fick sin 
diagnos och hur det 
upplevdes. 

Strukturerad intervju  187 (138) 

Båda 

könen. 

 

De flesta kände sig 
oförberedda på att få 
cancerdiagnosen och 
upplevde det chockartat 
att höra. 
Kommunikationen var 
viktig för att minimera 
stressen efter diagnosen.  

Hög 

83 %  

news:patients
news:patients


Tabell 2- Översikt över alla inkluderade studier med kvalitetsgranskning.    Bilaga 2 
Författare år   
land   

Titel & 
tidsskift  

Syfte  Metod  Deltagare  
(bortfall)  

Resultat  Kvalitet   
Typ  

 

 

Schaepe, K. 2011. 

USA  

'Bad news and first 

impressions: Patient and 

family caregiver accounts of 

learning the cancer 

diagnosis'  

  

Social Science & Medicine  

Syftet är att ta reda på 

hur patienter och 

anhöriga upplevde att få 

diagnosen cancer och hur 

hela processen gick till.   

  

Grounded theory. 28 

patienter och 30 

familjemedlemmar var 

med i studien.   

58 (Antal 

som 

deltog I 

studien, 

inget 

bortfall). 

Båda 

könen. 

De flesta fick reda på att 

de har cancer vid 

exempelvis ett akut 

besök eller på en 

vårdcentral då de 

kommit in med vissa 

symtom, eller när de 

gjort rutinkontroll med 

blodprover.  

Resultatet visar att 

tidigare upplevelser 

innan mottagandet av 

cancerdiagnosen spelar 

en viktig roll i hur den 

blir assimilerad då 

patienterna i flesta fall 

fått höra att det finns 

misstanke om cancer. 

Medelhög 

73%   

Tobin, G-A. & 

Begley, C. 2008. 

Irland  

Receiving bad news: a 

phenomenological 

exploration of the lived 

experience of receiving a 

cancer diagnosis.  

  

Cancer Nursing   

Syftet med artikeln är att 

fokusera på upplevelsen 

av att få en cancerdiagnos  

Hermeneutisk 

fenomenologiskmetod. 

Fördjupande intervjuer. 

Åldrarna var 35-60.    

10. Båda 

könen   

Resultatet visar att 

sjuksköterskor och 

läkare borde se 

diagnosen som en 

process istället för ett 

event. Många 

studiedeltagare 

misstänkte innan 

kontakten med 

hälsovårdspersonal att 

de hade cancer innan 

diagnosen ställdes.  

Medelhög  

71%  

 


