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Abstrakt 
Varje år drabbas ca 50000 människor i Sverige av cancer. 
Ungefär var tredje människa kommer någon gång att få en 
cancersjukdom. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 
personer med cancer och deras upplevelse av information i 
samband med behandling och/eller undersökning. 11 
internationella kvalitativa vetenskapliga artiklar analyserades med 
manifest kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i tre 
kategorier: Betydelsen av olika informationskällor, missnöje över 
att inte få individuellt anpassad och relevant information från 
vårdpersonal och att kontrollera och hantera situationen genom att 
erhålla eller undvika information. Resultatet visade att personer 
med cancer har olika informationskällor, individuella behov av 
information och att informationen som personer med cancer 
delges ska vara relevant i dess sammanhang. Information 
användes även för att skapa kontroll och hanterbarhet inför 
behandling. Denna studie kan för Röntgensjuksköterskan bidra 
till ökad förståelse för patienters olika informationsbehov samt 
medverka till en god omvårdnad. 
 
 
Nyckelord: Kvalitativ innehållsanalys, cancer, upplevelse, patient 
information, kommunikation, behandling. 
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Information som begrepp har många olika definitioner. Enligt Loosee, 1998 är 

definitionen på information en beskrivelse av en eller flera påståenden eller fakta från en 

medmänniska. Innehållet i informationen är meddelande från givare till mottagare. 

Informationen kan påverka genom att vara informativ om insatser och förlopp (Loosee, 

1998). 

 

Enligt Socialstyrelsens statistik från 2007 fick ungefär 50 000 människor i Sverige 

diagnosen cancer under år 2005. De räknar med att var tredje människa kommer någon 

gång under sin livstid att drabbas av en cancersjukdom. Detta berör alla människor och 

de flesta känner någon som har eller har haft cancer. Enligt Socialstyrelsen är cancer ett 

samlingsbegrepp för ett stort antal tumörsjukdomar. Cancer orsakas av skador i cellens 

gener. Maligna (elakartade) tumörer respekterar inga gränser och växer in i andra 

vävnader och kan sprida sig vidare i kroppen, medan benigna (godartade) tumörer inte 

sprider sig eller tränger in i annan vävnad (Socialstyrelsen, 2007).  

 

Enligt lagen om yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvård (1998:531) skall vården 

utformas och genomföras i samråd med patienten. Sjukvårdspersonalen är skyldig att ge 

patienten individuellt anpassad information om hälsotillstånd, metoder för 

undersökningar och behandling, samt att patienten ska bemötas med omtanke och 

respekt. Sjuksköterskan ska även kunna instruera patienten på ett lämpligt sätt och/eller 

instruera samt informera anhöriga (Raadu, 2006). 

 

Cancer är en sjukdom som är svår att förstå och den påverkar personer på olika sätt. En 

människas förmåga till perception och egna värderingar har stor betydelse för hur 

sjukdomen uppfattas (Bailey et al. 2005). Genom att få en cancerdiagnos sätts många 

människor i kris. Ofta undviker och förnekar patienten fakta vilket är en omedveten 

försvarsmekanism som kan försvåra informationsupptagningen (Cullberg, 2006, s. 58; 

Quirt et al., 1997). Att ge relevant information till patienten i dessa svåra situationer är 

förknippat med många svårigheter. Det ställer stora krav på människan som ska ge 

informationen eftersom att ett förtroende måste skapas. Informatören ska likaså vara 
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empatisk samt försöka bedöma om informationen har uppfattats av patienten (Templeton 

& Coates, 2001). 

 

Människors upplevelser av cancer är ofta förknippat med rädsla, osäkerhet och 

hjälplöshet. Studier visar att cancerpatienter har ett krävande och omfattande behov av 

information, för att kunna skapa förståelse för sjukdomen och dess behandling. 

Information behövs även för att förbereda patienten inför kommande livsstilsförändringar 

som en cancerdiagnos medför. En förutsättning för att kunna hantera sjukdomen är att få 

sanningsenlig information. Detta bidrar till ökat välbefinnande samt skapar känsla av 

helhet. Många upplever bra kommunikation som ett stöd i behandlingen (McCaughan & 

Thompson, 2000; Lin & Bauer-Wu, 2003).  

 

KASAM, känslan av sammanhang består av tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Begripligheten utgör kärnan av KASAM och syftar på hur 

människan förnuftsmässigt upplever olika inre och yttre stimuli. Ordnad information som 

är sammanhängande och strukturerad är för människan förståelig. När människan har en 

hög känsla av begriplighet kommer framtida stimuli förväntas vara förutsägbara eller går 

att förklara. Den andra komponenten är hanterbarhet som innebär hur människan 

upplever sina resursers förfoganden. En människa med hög hanterbarhet känner sig inte 

som ett offer för situationerna. Meningsfullhet är den tredje komponenten och är 

begreppets motivationskomponent och medför en känslomässig innebörd i människans 

tillvaro. Alla människor ska ha möjlighet att själv kunna forma och bestämma över sina 

behov, intressen och avsikter. Autonomin kan stärkas om patienten har kunskap och 

insikt i sin egen situation, patienten har en känsla av sammanhang. Sjuksköterskan kan 

stärka detta genom att delge patienten information med syfte att skapa begriplighet inför 

en undersökning, hanterbarhet genom vilka resurser som finns att tillgå samt 

meningsfullhet genom att göra patienten delaktig. I begreppet hanterbarhet ingår det även 

att kunna söka hjälp från andra om de egna resurserna är otillräckliga (Antonovsky, 2005, 

s. 42-47). 
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Ersson (2001) menar att fungerande kommunikation och ömsesidig relation mellan 

sjuksköterska och patient, är en förutsättning för patientens tillfrisknande. Interaktionen 

mellan två individer är grunden för information. En kommunikationsprocess utvecklas 

mellan sjuksköterskan och patienten där förmedlingen av ett budskap kommer att ske 

verbalt eller icke-verbalt. Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om sitt icke-

verbala språk under samtal med patienten då man vill stärka relationen mellan dem. 

Patienten får gärna avbryta med frågor under tiden de samtalar och sjuksköterskan bör 

sitta ned vid patienten om möjligt, för att interaktionen och utbytet av tankar och känslor 

blir ömsesidigt. 

 

Sjuksköterskan är den som anses vara förmedlare mellan patient och läkare. Då 

patienterna ofta har dåliga och otillräckliga kunskaper gällande diagnos, behandling och 

prognos är det viktigt att tänka på hur informationsutbyte sker. Information som patienten 

själv vill ha, eller information som sjukvårdspersonalen tycker att patienten ska ha är 

olika saker som bör iakttas (Konishi & Davis, 1999). Enligt Orem (2001) är information 

inom omvårdnad en metod för att vägleda patienten till egenvård.  

 

Det är tidigare väl dokumenterat att informationssökning hos personer med cancer, är en 

hanteringsstrategi för att bemästra sjukdomens tillstånd samt upplevelsen av sjukdomen. 

Fördelarna med cancerrelaterad informationssökning leder till minskad ångest, minskad 

känslomässig stress samt ökad känsla av kontroll. Dessa faktorer stärker patienten i 

beslutstaganden (Beaver, Luker, Owens, Leinster, Degner & Sloan, 1996).  

 

Sjuksköterskan ska leverera informationen som patienten mottar och använder. Dewar 

(2000) anser att patienter som mottagit information från sjuksköterskan inte alltid begripit 

innebörden. Detta kan bero på att språket som sjuksköterskan använder, ofta är uppbyggt 

av medicinska termer som är svåra att förstå. Hur information ges är av stor betydelse för 

patientens psykiska hälsa. Att ha en anhörig närvarande vid informations givning är att 

rekommendera då patienten ofta har obesvarade frågor som de vill ställa. Information bör 

delges på ett sätt som patienten kan ta till sig. Att sitta ned, tala lugnt på ett enkelt språk 

är att föredra för att patienter ska kunna ta till sig information (Dewar, 2000). 
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Enligt svensk lagstiftning har patienten rätt att få individuellt anpassad information om 

sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård, och behandling som finns. 

Dessutom ska patienten själv få välja vilket alternativ till behandling de föredrar (Hälso 

och sjukvårdslagen, 1982:763). Enligt Patientjournallagen (1985:562) ska journaler 

innehålla uppgifter på vilken information som lämnats till patienten, och vilken 

behandling denne valt (Raadu, 2006). 

 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för den legitimerade sjuksköterskan (SOSFS 

1995:15) ingår det ansvar att identifiera behov, informera, bedöma insatser, stimulera, 

motivera samt instruera (Raadu, 2006). Detta kan innebära att sjuksköterskans 

information till patienten ska planeras för att tillgodose patientens behov och 

välbefinnande. Det är viktigt att identifiera generella och individuella behov av kunskap 

hos varje patient för att skapa en god kommunikation som bygger på förtroende och tillit. 

Röntgensjuksköterskan har omvårdnadsansvar över patienten före under och efter en 

undersökning. Detta innefattar att i samband med undersökning identifiera patienters 

informationsbehov, informera på ett begripligt sätt samt kontrollera att patienten har 

förstått informationen. Med anledning av detta är det av stor betydelse att 

röntgensjuksköterskan har kunskaper om hur patienter upplever den information som ges. 

Vi valde att koncentrera oss till personer med cancer eftersom det är en stor patientgrupp 

på röntgen och ofta genomgår flera undersökningar och behandlingar under 

sjukdomsperioden.  
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Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva personer med cancer och deras upplevelse av 

information i samband med behandling och/eller undersökning. 

  

Metod 

Studien genomfördes med en metod för systematiska litteraturöversikter och en syntes av 

resultatet i de artiklar som ingick gjordes med manifest kvalitativ innehållsanalys. 

 

Litteratursökning 

En litteraturöversikt genomfördes vid de bibliografiska referensdatabaserna, Academic 

Search Elite, Cinahl samt Medline som är relevanta för omvårdnadsforskning. Materialet 

till studien bestod av internationella vetenskapliga artiklar. I Academic Search och Cinahl 

fann vi artiklar som motsvarade vårt syfte. De sökord som kombinerades med varandra i 

olika konstellationer och databaser framgår av tabell 1. Inklusionskriterierna var 

kvalitativa artiklar som motsvarade vårt syfte, deltagare med cancer som skulle eller har 

genomgått behandling och undersökning samt var peer-reviewed, som enligt Polit & 

Beck (2004, s. 622-623) innebär att de är granskade och kommenterade av personer med 

erfarenhet inom området. Exklusionskriterier var barn. Även manuell sökning utfördes i 

funna artiklars referenslistor för att ytterliggare bredda sökningen efter relevant material. 

 

Sökningen resulterade i 165 artiklar som markeras med fet stil i tabell 1. Av dessa 

motsvarade många inte vårt syfte och en sökning i tidigare studiers referenslistor 

utfördes. Från de båda litteratursökningarna fann vi sammanlagt 52 artiklar som vi läste 

igenom abstrakten på. 6 artiklar från databassökningen användes till analysen och 

resterande 5 fann vi genom den manuella sökningen från referenslistor i tidigare 

publicerade vetenskapliga studier. De valda artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av 

bilaga G i Willman & Stoltz (2002) med hög, medel eller låg kvalité vilket innebar en 

granskning utifrån; beskriven helhet, urvalsprocess, logiskt och begripligt resultat, 

metodkritik samt om etiskt resonemang förekom. En artikel fick hög kvalité om de 

uppfyllde alla ovanstående kriterier. Medel gavs till studier som hade brister i någon del 
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av kriterierna. Vi valde att utesluta studier med låg kvalité för trovärdigare data. 

Artiklarnas bedömning presenteras i tabell 2.  

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Nr *) Söktermer Antal träffar  

Academic Search Elite 2007-03-23  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
8 

TSH 
TSH 
TSH 
TSH 
TSH 
TSH 
FT 
 
FT 

Cancer Patient 
Qualitative Research 
Narrative OR Grounded Theory 
Patient Education 
Patient Communication 
3 OR 2 AND 1 AND 4 
Cancer Patient AND Information AND 
Qualitative Research 
Patient Education AND Cancer AND Treatment 

51161 
2153 
528 
3525 
1244 
0 
12 (1) 
 
113 (2) 
 

Cinahl 2007-03-23 

1 
 
 
2 
3 
4 
5 
6 

MSH 
 
 
MSH 
MSH 
MSH 
FT 
FT 
 

Qualitative Research OR Narrative Research OR 
Life History OR Content Analysis OR 
Grounded Theory 
Cancer Patient 
Patient Education OR Health Information 
1 AND 2 AND 3 
Cancer AND Information AND Treatment 
Cancer AND Information AND Qualitative 
Research 
 

13214 
 
 
7880 
29641 
22 (2) 
1635 
18 (1) 

*) TSH = Thesaurus termer i databasen Academic Search Elite, MSH– Mesh termer i databasen Pub Med, 

FT = Fritext sökning.  

( ) = Siffrorna inom parentes markerar artiklar som ingår i analysen totalt sex stycken. Resterande fem 

artiklar som ingår i analysen har valts ut genom manuell sökning från funna artiklars referenslistor. 

 

Analys 

Den kvalitativa innehållsanalysen har ingen filosofisk grund utan härstammar från 

journalistiken. Det är en undersökningsmetod som systematiskt och objektivt leder fram 

till en slutsats genom insamlad data, metoden är ett tillvägagångssätt för att analysera 

text. Syftet är att beskriva och kvantifiera specifika fenomen med kunskap och förståelse. 

Kvalitativ innehållsanalys beskriver människors upplevelser. Analysen måste vara 

relevant i sitt sammanhang och ge en förklaring till fynden i dess omgivning. Det är en 

vetenskaplig process som kan variera beroende på dess fokus. Innehållsanalys innefattar 

olika steg såsom att välja analysenhet, att skapa och definiera kategorisystem och att 



 

 

9

 

värdera reliabilitet och validitet (Downe-Wamboldt, 1992). Analysen kan vara manifest 

eller latent. Manifest innebär att forskaren analyserar data med belysning på det synbara 

och faktiska i textenheterna. Med latent vill forskaren analysera ett underliggande 

budskap i data och kommer därav att göra tolkningar (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Burnard (1991) har utarbetat 14 steg för att genom kvalitativ innehållsanalys analysera 

data, påträffa mönster, likvärdigheter och skiljaktigheter. Genomförandet av analysen 

skedde med manifest kvalitativ innehållsanalys baserad på relevanta utvalda delar från 

Burnard. Först gjordes en läsning av artiklarna för att skapa en känsla för helheten. Varje 

artikel numrerades för att senare enkelt kunna identifieras. Textenheterna som 

motsvarade syftet plockades ut kodades och översattes. Därefter kondenserades 

textenheterna utan att förlora kärnan av upplevelsen. Under kondenseringen skedde 

kontinuerligt en tillbakablick på den ursprungliga textenheten för att inte förlora relevant 

information samt för validering. De kondenserade textenheterna med liknande innehåll 

fördes samman till kategorier. Detta pågick tills det inte var möjligt att förena fler 

kategorier. De slutgiltiga kategorierna var tydliga och uteslöt varandra. Artiklar som 

ingick i analysen presenteras i tabell 2. 
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Tabell 2.  Översikt av artiklar ingående i analysen (n=11) 
Författare, 
år 

Deltagare Datainsamlings- 
och analysmetod 

Huvudfynd   Kvalité  
 

Brown et al. 
(2000) 
England 
 
 

5-10 kvinnor med 
diagnosen 
bröstcancer 
 

Öppna intervjuer i 
deltagarnas hem.  
 
Hermeneutisk analys  
 

Kvinnorna efterfrågade 
information som var individuellt 
anpassad efter deras personliga 
behov och sjuksköterskorna bör 
anpassa vården därefter. 
 

Hög 
 

Docherty, 
A. (2004) 
England 

3 Fokus grupper med 
7-10 deltagare i 
vardera. Patienter 
med diagnosen 
cancer 
 

Intervjuer i fokus 
grupper, ordagrann 
utskrift 
 
Innehållsanalys 
 

Individuella variationer hos 
patienterna i psykologiskt 
välmående och hanterbarhet 
förekom. Vilket påverkades av 
stöd, information och 
engagemang.   

Medel 
 

Gamble, K. 
(1998) 
England 

5 kvinnor och 10 
män i åldern 42-72. 
6st med diagnosen 
lungcancer samt 9st 
med diagnosen 
huvud och 
halscancer 
 

Semi- strukturerade 
Intervjuer 
 
Grounded Theory 
 

Patienterna var överlag nöjda 
med vården men brister i 
information om biverkningar 
fanns.  Patienterna saknar 
individuellt anpassad information 
om behandling och prognos.  

Medel 

Jakobsson et 
al. (2005) 
Sverige 

5 kvinnor och 4 män 
med en nylig diagnos 
av cancer som 
väntade på 
behandling.  
Ålder 41-80 år 

Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Grounded theory 
 

Patienterna ville ha individuellt 
anpassad information, relevant 
för sjukdomen och bli 
behandlade med respekt. 
Patienterna eftersökte kontinuitet 
i vården och att behandling skulle 
ske på utsatt tid. 
 

Hög 
 

Leadbeater, 
M. (2001) 
USA 
 
 

6 kvinnor och 4 män 
med diagnosen 
cancer som avslutat 
sin strålbehandling 
och/eller 
cellgiftsbehandling. 
Medelålder 61,3 år 

Strukturerade 
intervjuer 
 
Innehållsanalys 
 
 

Patienter som har misstänkt sin 
diagnos under en tid var bättre 
förberedda att kunna förstå och ta 
till sig information. De som inte 
misstänkt sin diagnos kunde inte 
ta till sig informationen. 
 

Medel 
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Tabell 2 (forts).  Översikt av artiklar ingående i analysen (n=11) 
Författare, 
år 

Deltagare Datainsamling 
Analysmetod 

Huvudfynd   Kvalité  
 

Liu et al. 
(2005) 
Kina 

10 kvinnor och 10 
män i åldern 27-69 år 
med diagnosen 
cancer 
 

Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
 

Patienterna upplevde 
omvårdnaden från 
sjuksköterskor och andra 
patienters som två viktiga 
former av stöd. Patienterna var 
aktiva att söka information. 
 

Hög 
 

Long, E.L. 
(2001) 
England 
 

15 kvinnor och 5 
män med varierande 
diagnos av cancer. 
17 patienter fick 
strålbehandling mot 
sin cancer och 3 
patienter fick 
behandling mot 
hjärntumör. 
 

Öppna intervjuer 
 
Hermeneutisk-
fenomenologisk 
analys   
 
 

Information och förberedelser 
inför strålbehandlingen är inte 
adekvat och anpassad efter 
patienternas behov. Patienterna 
upplevde att de inte hade 
kontroll över situationen. 
 

Hög 
 
 

Louiselle et 
al. (2006) 
Canada 

12 kvinnor i åldrarna 
43-88 år med olika 
etniska bakgrunder 
och med diagnosen 
bröstcancer 
 

Semistrukturerade 
intervjuer 
 
”Interpretativ analys”  

Deltagarna upplevde 
information som en process som 
pågick under hela sjukdomen. 
Stödet från andra deltagare var 
viktigt. 
 

Hög 
 

Mills, M. & 
Sullivan, K. 
(2000) 
England 

2 kvinnor och 5 män 
med diagnosen 
oesophageal cancer 
 

Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
 

Patienterna har behov av 
specialistsjuksköterskor. 
Uppdatering av 
informationsbroschyr och 
utbildning av vårdpersonal inom 
kommunikation och information.  
 

Hög 
 

Skalla et al. 
(2004) 
USA 

51 patienter och 14 
make/maka som 
genomgår cellgifts 
behandling eller 
strålning 
 

Intervjuer i fokus 
grupper samt 
semistrukturerade 
diskussioner 
 
Tematisk 
innehållsanalys 
 

Patienterna ville ha mer 
information om behandling, 
biverkningar och hur 
behandlingen kommer att 
påverka deras liv. Andra 
patienter upplevdes som den 
bästa källan till information. 
 

Medel 
 

Van der 
Molen, B. 
(2000) 
England 
 
 
 

3 kvinnor och 3 män 
med varierande 
diagnos av cancer 
 

Narrativa Intervjuer 
 
Hermeneutisk-
Fenomenologisk 
analys 

Erfarenheten av cancer börjar 
långt innan diagnosen. Behovet 
av information förändras med 
tiden. 

Hög 
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Resultat  

Analysen resulterade i tre kategorier med ett genomgående tema (tabell 3). Kategorierna 

presenteras i text styrkta med citat från artiklarna som ingått i analysen. 

Tabell 3.  Översikt av kategorier (n=3) som framkom i analysen. 

Kategorier 

Betydelsen av olika informationskällor 

Missnöje över att inte erhålla individuellt anpassad och relevant information från vårdpersonal 

Att kontrollera och hantera situationen genom att erhålla eller undvika information 

 

Betydelsen av olika informationskällor 

Deltagare upplevde att sjukvårdspersonal har en viktig roll inom information och 

patientutbildning. Den professionella informationskällan såg deltagare som läkare, 

sjuksköterskor, sjukgymnaster samt böcker (Brown, 2000; Liu et al., 2005; Mills & 

Sullivan, 2000; Skalla et al., 2004; Van der Molen, 2000). För kännedom om sjukdom 

tillfrågades läkare och för kännedom om omvårdnad tillfrågades sjuksköterskor. När 

deltagare inte förstod informationen de fått av läkaren eller behövde detaljerade 

förklaringar vände de sig till sjuksköterskorna som de upplevde var lättillgängliga och en 

viktig källa till information. Deltagare såg kirurgen som främsta informationskälla 

(Brown, 2000; Liu et al., 2005; Mills & Sullivan, 2000; Van der Molen, 2000).  

 

“When patients could not understand the information provided by the 

medical doctor or needed more detailed explanations, some of them hesitated 

to ask doctors for further explanation and instead approached nurses” (Liu 

et al., 2005, p. 265). 

 

“Nurses have more opportunities (than doctors) to communicate with 

patients, because they are in wards all the time and make frequent contact 

with patients” (Liu et al., 2005, p. 265). 

 

De intervjuade efterfrågade sjuksköterskor med specialistkunskaper i sjukdomen. 

Specialistsjuksköterskan kunde vara till hjälp när de behövde information och råd om 
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praktiska vardagliga saker. Behovet av specialistkunskaper med klinisk trovärdighet som 

kunde förklara och klargöra situationer som för patienterna var otydliga (Brown et al., 

2000; Mills & Sullivan, 2000). Specialist och distriktssjuksköterskan försåg 

intervjupersoner med information och värdefullt stöd som gav hopp och styrka att behålla 

självständigheten (Van der Molen, 2000). En intervjuperson beskrev sjukgymnasten som 

huvudkälla till information eftersom hon hade tid att sitta ner och samtala (Mills & 

Sullivan, 2000). 

 

“Need for a specialist with clinical credibility to provide information and 

clarify situations” (Mills & Sullivan, 2000, p. 242). 

 

“She, (physiotherapist) was brilliant, she gave me more information than the 

doctors and nurses had… She was the only one that actually sat down” (Mills 

& Sullivan, 2000, p. 242). 

 

Deltagare hade en positiv inställning till behandling, de kommenterade hur hjälpsamma 

och uppmärksamma personalen var samt att de informerade familjen. Deltagare ansåg att 

läkare var experter på sjukdomen och en bra relation ansågs värdefullt. Detta skapade en 

öppen och ärlig kommunikation och deltagare upplevde tillit till sin läkare (Brown et al., 

2000; Jakobsson et al., 2005; Long, 2001). De intervjuade upplevde att tilliten skapades 

genom att läkare var villig och öppen med att delge information. Information om den 

fortsatta vården var viktig för intervjupersoner. De ville vara delaktiga i planerandet av 

behandling, erhålla praktiska råd och veta vad de hade att vänta sig inför behandling. 

Sjukvårdspersonal gav intervjupersoner en känsla av hopp när de informerade och öppet 

besvarade deras frågor på ett respektfullt sätt (Gamble, 1998; Mills & Sullivan, 2000; 

Van der Molen, 2000).  

 

”Ann believed she could trust her surgeon’s  information as she felt they had 

an open and communicative relationship, made evident by a willingness to 

answer any of her questions immediately” (Brown et al., 2000, p. 717). 
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Skriftlig information i form av broschyr upplevdes som positiv av de flesta 

intervjupersoner medan andra bara tyckte den var användbar. Intervjupersoner använde 

broschyren till att fräscha upp minnet samt klargöra eventuella missuppfattningar. Den 

skriftliga informationen var även användbar när deltagare glömt bort vad vårdpersonalen 

informerat om och den upplevdes som bekräftande samt förklarande inför behandling. 

Familjen använde informationsbroschyren för att skapa förståelse för vad som inträffat 

och vad de har att förvänta, samt öka insikten för deltagares upplevelse (Brown et al., 

2000; Jakobsson et al., 2005; Leadbeater, 2001; Mills & Sullivan, 2000). Vissa 

intervjupersoner uppfattade broschyren för generell och svår att ta till sig samt att de var 

likartade. Deltagare uppskattade när läkare ritade och skrev ner information innan 

behandling som de kunde ta med sig hem och studera före behandling. Information var 

inte enbart en fråga för deltagare utan påverkade hela familjens infrastruktur (Docherty, 

2004; Van der Molen, 2000).  

 

“When I left, it all just disappeared out of my head, but then I had it all down 

on paper and that was a tremendous help” (Jakobsson et al., 2005, p. 253). 

 

“Patients commented that written information was reassuring as it explained 

what to expect when treatment started” (Leadbeater, 2001, p. 34). 

 

Icke-professionella informationskällor var patienter som led av samma sjukdom och 

deras anhöriga. Familj och vänner var viktiga källor till information, de sökte aktivt 

information relaterad till sjukdomen, behandlingsrelaterade biverkningar och vardagliga 

råd i nyhetstidningar, tidskrifter och böcker (Brown et al., 2000; Liu et al., 2005; Loiselle 

et al., 2006; Mills & Sullivan, 2000; Skalla et al., 2004). Deltagare upplevde Internet som 

en lättillgänglig informationskälla som ofta användes av familjen (Brown, 2000; Skalla et 

al., 2004). 

 

” In many cases, family members, especially spouses, played an important 

role in gathering and managing information about treatment-related side 

effects” (Skalla et al., 2004 p. 317). 
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“My friend gave me some information that she had read in a pamphlet that 

her oncologist had given her … She also suggested that I start eating my food 

at room temperature or cold, and that has helped me taste it more” (Loiselle 

et al., 2006 p. 95). 

 

Enligt Liu et al., (2005) och Skalla et al., (2004) var andra patienters erfarenheter en 

viktig källa till information. Tidigare patienters som haft cancer var genom att dela med 

sig av sina erfarenheter en resurs för deltagare (Brown et al., 2000; Docherty, 2004; 

Long, 2001). Nyligen diagnostiserade patienter med cancer tenderade aktivt att fråga 

andra patienter om praktisk information om sjukdomen och deras erfarenheter av cancer 

resan (Liu et al., 2005; Skalla et al., 2004).    

 

”One of the most common and helpful sources of information that patients 

cited was other patients who had been through similar experiences” (Skalla 

et al. 2004 p. 317). 

 

Missnöje över att inte erhålla individuellt anpassad och relevant information 

från vårdpersonal 

Deltagare intog en medgörlig och tacksam roll mot vårdpersonal, vilket gav personalen 

intrycket av att de intervjuade var välinformerade. Intrycket bidrog till att deltagare inte 

fick vidare information som de behövde och ställde själv inga frågor. Brister i 

informationsgivning från sjukvårdspersonal förekom. Deltagare upplevde att 

sjukvårdspersonal inte hade nödvändig kunskap och information att ge dem. Deltagare 

uttryckte att det fanns information som de därmed gick miste om (Gamble, 1998; Mills & 

Sullivan, 2000; Skalla et al., 2004). Intervjupersoner uttryckte att de inte var tillfreds med 

informationen de fått. De saknade detaljer om behandling och biverkning samt 

förklaringar till vad som händer och varför. Intervjupersoner uttryckte specifik 

efterfrågan av information kring symtom och smärta. De upplevde även brist på 

information om vad de hade att vänta innan behandlingen startade samt vad de kan 

förvänta sig av sjukdomen (Docherty, 2004; Gamble, 1998; Jakobsson et al., 2005; 
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Loiselle et al., 2006; Skalla et al., 2004).  Intervjupersoner beskrev att de efter 

informationsmötet med läkare kände sig otillfredsställda och frustrerade över att inte ha 

fått information som de önskade. Missnöjet med den saknade informationen bidrog till att 

anhöriga inte kunde förses med information och stöd (Docherty, 2004; Long, 2001; 

Skalla et al., 2004; Van der Molen, 2000). 

 

” I wanted to know what was causing the pain. Was it because the cancer had 

spread? That was the question I wanted answered” (Loiselle et al., 2006, p. 

92). 

 

”when you are back home, you’re in a different world again, and I think if the 

doctors have explained to you what’s going to happen, you don’t go in to a 

sudden panic” (Docherty, 2004, p. 90). 

 

Deltagare upplevde att de var tvungna att fråga för att få information och att man måste 

veta vad man ska fråga för att få svar. Personal kan inte utgå från att deltagare ställer 

frågor eftersom att det är en orealistisk förväntning på deras kunskap och initiativ (Mills 

& Sullivan, 2000; Long, 2001; Van der Molen, 2000). Hälsopersonal underskattade 

effekten av deltagares symtom på grund av dess temporära natur. Deltagare som led av 

biverkningar kände att de kunde ha blivit informerade om symtomen och efterfrågade 

information i större utsträckning (Brown et al., 2001; Gamble, 1998). Intervjupersoner 

upplevde information som bristfällig och otillräcklig i relation till alternativ och 

komplementerande vård, som de ofta använde sig av. Dessutom förekom det diskussioner 

om behandlingsförändringar som var plötsliga och utan förklaring. Rädsla upplevdes i 

samband med behandling på grund av otillräcklig eller felaktig information. 

Kommunikationsproblem förekom mellan läkare och deltagare vilket ofta resulterade i 

otillfredställande information och deltagarna kände sig frustrerade över att inte få 

information de önskade (Docherty, 2004; Long, 2001; Loiselle, et al., 2006).  

 ”Although they answered her questions she found that: If you didn’t ask they 

didn’t give you the information, didn’t volunteer it”  (Van der Molen, 2000, p. 

45). 
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Information som ges på rätt nivå och vid rätt tillfälle var betydelsefullt för deltagare. 

Informationen ska vara av kvalité, anpassad efter deltagares kunskapsbehov och relevant 

för i vilket stadium som deltagare befann sig i. Om detta inte uppfylldes fanns risk att 

informationen kom att uppfattas som irrelevant av deltagare. Behovet av information 

förändrades med tiden och deltagare efterfrågade information anpassad efter vilket 

stadium behandlingen pågick i (Gamble, 1998; Long, 2001; Mills & Sullivan, 2000; 

Skalla et al., 2004). De intervjuade nämnde fördelen med information kommunicerad på 

ett sätt som passade dem, de upplevde även att informationsbehovet var högst individuellt 

(Brown et al., 2001). Informationen ska vara anpassad efter hur mycket deltagare kan ta 

till sig och sjukvårdspersonalen ska vara medveten om att intervjupersoners mottaglighet 

varierar när de ger information (Jakobsson et al., 2005; Leadbeater, 2001; Skalla et al., 

2004; Van der Molen, 2000).  

 

“Jenny likened her need for different information at different stages in the 

process” (Van der Molen, 2000, p. 46). 

 

” By relevant information, is meant information that is relevant from the 

patient’s perspective” (Jakobsson et al., 2005, p. 252). 

 

Vårdpersonal bör ta hänsyn till deltagares kunskapsnivå och inte överösa dem med 

överdriven teknisk data och utelämna relevant information angående 

omvårdnadsprocedurer. Deltagare uppskattade att få sanningsenlig information oavsett 

om informationen gavs på ett bra eller dåligt sätt. Intervjupersoner efterfrågade så mycket 

information som möjligt om alla aspekter kring sjukdom, behandling och vård. 

Svårigheten ligger i att veta vilken information som är mest till hjälp och i vilket stadium 

(Jakobsson et al., 2005; Liu et al., 2005; Mills & Sullivan, 2000; Van der Molen, 2000). 

 

“They should tell you the unvarnished truth. They didn’t beat around the 

bush, and I think that’s the best approach” (Jakobsson et al., 2005 p. 253). 
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” I think if health professionals could give us the most pertinent timely 

information related to the disease, it would be helpful” (Liu et al., 2005, p. 

265). 

 

Deltagare uttryckte en önskan om individuellt bemötande när information delgavs. 

Intervjupersoner ansåg att sjuksköterskornas medicinska förklaringar ska vara anpassad 

efter deltagares känslor och reaktioner, samt med fokus på den positiva progressen av 

behandling. Kvinnor önskade en typ av kommunikation som byggde på öppenhet, 

ärlighet och klarhet när information delgavs. De efterfrågade även en situation där frågor 

kunde ställas och besvaras. Fördelen med att få information individuellt förmedlad 

nämndes ofta, informationsbehovet var högst individuellt. Deltagare upplevde att de blev 

överösta av information från varierande källor och hade svårigheter att avgöra vad som 

var relevant för dem. Deltagare uppgav att de önskade detaljerad information vilket 

gjorde att de kände sig förberedda inför behandling (Brown et al., 2000; Liu et al., 2005; 

Mills & Sullivan, 2000; Skalla et al., 2004). 

 

” They wanted information to be as personalized and individualized as 

possible” (Skalla et al., 2004, p. 317). 

 

Att kontrollera och hantera situationen genom att erhålla eller undvika information 

Flera deltagare upplevde att det fanns tydliga samband mellan information och kontroll.  

Informationssökning identifierades som att medel för reducering av depression och 

ångest hos människor som upplever en livshotande händelse. När deltagare fick 

information kände de sig förberedda och upplevde kontroll över vad som hände. 

Informationsinsamlingen var för deltagare ett viktigt sätt att hantera behandling av 

cancer. De intervjuade var motiverade till att söka fullständig och objektiv information 

för att skapa en förståelse för behandling. Information söktes ofta på Internet eller i 

medicinska böcker (Gamble, 1998; Loiselle et al., 2006; Long, 2001; Van der Molen, 

2000). Det fanns även deltagare som undvek information för att kunna hantera 

situationen, medan andra selektivt valde ut delar av information som de tog till sig. Dessa 

deltagare sökte inte alla typer av information utan fokuserade på information som de 
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trodde var positiv eller uppmuntrande (Docherty, 2004; Loiselle et al., 2006; Long, 

2001).  

 

”When an individual understands what is happening and why, they are 

anxious and feel in charge of the situation” (Long, 2001, p. 466). 

 

“Information was a significant factor in coping with the treatment” (Long, 

2001, p. 465). 

 

Deltagare frågade efter samma information flera gånger för att skapa hanterbarhet och 

kontroll i sin behandling. De intervjuade uttryckte att det var lättare att ta till sig och 

kunna hantera informationen lite gång för gång. Negativ information kunde uteslutas av 

deltagare som en automatisk försvarsmekanism. Informationssökningsbehov användes 

för att hantera både praktiska aspekter av sjukdomen och dess behandlig samt som en 

strategi för att hantera den rädsla och ångest som lyder (Leadbeater, 2001; Van der 

Molen, 2000). Genom tillförlitlig information från vårdpersonal kunde deltagare uppleva 

en känsla av psykologisk självständighet, vilket ledde till att de upplevde mer kontroll. 

För dem blev informationssökning ett viktigt sätt att hantera behandling och cancer på 

(Liu et al., 2005; Skalla et al., 2004). 

 

”I wanted information now, and I needed it to deal with my panic and my 

terror as well as my disease, as well as my life” (Skalla et al., 2004, p. 317). 

 

Deltagare som befann sig i ett förnekande föredrog en reducerad mängd information det 

resulterade i mer oro. De intervjuade överlät till doktorn att ta viktiga beslut, eftersom 

mer information upplevdes som en stressfaktor. Några av de intervjuades coping strategi 

var att undvika ämnet eller ljuga om det (Docherty, 2004; Gamble, 1998; Van der Molen, 

2000). Patienter med samma diagnos som deltagarna upplevdes som viktiga resurser för 

att kunna hantera sjukdom och behandling. Tillsammans kunde de dela erfarenheter och 

uppleva glädje, lättnad, rädsla och sorg med någon som vet hur det känns. Dela 
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information med någon som man upplevde som ett stöd var av kognitiv betydelse för de 

intervjuade (Gamble, 1998; Loiselle et al., 2006).  

 

“People who usually cope with severe stress by evading further information 

adopt a strategy of passivity” (Gamble, 1998, p. 157). 

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva personer med cancer och deras upplevelse av 

information i samband med behandling och/eller undersökning. Studien resulterade i tre 

kategorier: betydelsen av olika informationskällor, missnöje över att inte erhålla  

individuellt anpassad och relevant information från vårdpersonal samt att kontrollera 

och hantera situationen genom att erhålla eller undvika information. 

 

I kategorin betydelsen av olika informationskällor fann vi att de intervjuades 

informationsbehov från vårdpersonal var stort och efterfrågan av specialistkunskaper 

fanns. Studier som Both et al. (2005) har visat att informationskällorna vid behandling 

var i huvudsak sjukhusrelaterade professionella informationskällor, som konsulter, 

läkare, sjuksköterskor samt skriftlig information. Enligt Semple & McGowan, 2002 

uttryckte patienter behov efter professionell information som är den mest betydelsefulla 

informationskällan. Andra patienter, familjen och vänner användes som att komplement 

till den professionella informationen. Studierna Both et al., 2005 och Semple & 

McGowan, 2002 visade att deltagarna saknade en specialistsjuksköterska för deras 

sjukdom som kunde tydliggöra information som läkaren delgivit.  

 

Vår litteraturstudie visade även att skriftlig information är effektiv för att nå fram med 

information till deltagare. Den upplevdes även som användbar i förberedande syfte. 

Skriftlig information i form av broschyr användes till att klargöra information från 

vårdpersonal samt reducera ångest inför behandling. Liknande erfarenheter beskrevs i 

studier av Ghulam et al. (2006) och Mills & Sullivan (1999), dessa studier visade att det 

optimala för deltagare var dock att få muntlig information i första hand och använda 

broschyren som en möjlighet att i egen takt gå igenom detaljer och skapa en helhetsbild i 
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samband med behandling när de själv önskade. Scriven & Tucker (1997) och Semple & 

McGowan (2002) har i likhet med vårt resultat kommit fram till att skriftlig information 

enkelt kan användas av familj och vänner. Informationen skapar förståelse för den sjuke 

och är enkel att tillgå. Generell information om cancer var mycket användbar i 

förberedande syfte och minskade oro och ångest hos patienterna i samband med 

undersökning.  

 

Förmedlandet av information upplevdes av deltagare i vår studie som viktigt. Detta skulle 

ske i form av kommunikation som stärkte relationen och skapade tillit till vårdpersonal. 

Detta kan jämföras med en studie av McCabe (2004) där patienterna i studien värderade 

en öppen och ärlig kommunikation när de delgavs information. Det fanns även en önskan 

att vårdpersonal tog sig tid till att sitta ner när information ges eftersom att det skapar en 

genuin och trovärdig kommunikation. Enligt Cullberg (2006, s. 169) bör en dialog föras 

vid informationsgivning och ett aktivt lyssnande är förutsättningen för en lyckad 

kommunikation. I en studie av Mills & Sullivan (1999) beskrivs att patienterna upplevde 

familj och vänner som ett viktigt stöd och de sökte aktivt efter information som kunde 

vara till hjälp. Det framkom även att tidigare patienter upplevdes som en värdefull källa 

till information. Patienterna kunde ge deltagare information om vad de har att vänta inför 

behandling samt tips och råd om sjukdomen.  

 

Missnöje över att inte få individuellt anpassad och relevant information från 

vårdpersonal speglar deltagares upplevelser över hur viktigt det är att erhålla information 

som är anpassad efter det individuella informationsbehovet. Behovet varierade med tiden 

och förändrades efter behandlingens stadium. Detta individuella informationsbehov 

beskriver även Beever (2004) i sin studie där patienter uttryckte en stor efterfrågan efter 

individuellt anpassad information. De upplevde likaså att de många gånger var tvungna 

att fråga för att överhuvudtaget få information. Patienters informationsbehov varierar av 

en mängd olika skäl: skapa förståelse inför sitt tillstånd, delta i beslutsfattning, kunskap 

om tillgänglig service samt försäkran och stöd. Studier av Raupach & Hiller (2002) och 

Semple & McGowan (2002) har visat att vårdpersonal ska anpassa och förmedla 

skräddarsydd information efter individuella behov. Antaganden om patientens behov bör 
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inte göras. Läkaren underskattar konsekvent patientens önskan av information, detta 

ställer krav på vårdpersonalens skicklighet att delge information samt en realistisk 

uppskattning av hur mycket patienten kan ta till sig. Det är viktigt att skilja på kvalité och 

kvantitet. Studierna visade även på vikten av att vårdpersonal anpassar informationen 

efter patientens stadium i behandling. Om detta inte gjordes fanns risk att informationen 

gick förlorad eftersom den inte var relevant för i vilket stadium de befann sig i.  

 

Sjöling et al. (2006) har i sin studie av patienter som väntar på en operation funnit att 

efterfrågan på trovärdig information var betydelsefull. De upplevde att det var stor 

skillnad mellan vad det var för information de ville ha och den informationen de fick. 

Sjöling kom även fram till att ge rätt information inte enbart handlade om vilken 

information som delgavs utan att det är viktigt på vilket sätt de får den.  

 

Deltagare önskade att vårdpersonal kontinuerligt identifierade om deras informations 

behov tillgodosågs och anpassade informationen efter deras kunskapsnivå. Beever (2004) 

beskriver liknande upplevelser. I sin studie beskrivs att människor har olika behov av 

information, hur mycket, och vilken sorts information är högst individuellt. Patienter 

upplevde att de ville erhålla fullständig information om behandling samt att den är 

relevant i sitt sammanhang. Enligt Semple & McGowan (2002) upplevde personerna i 

studien att vårdpersonal ofta har otillräckliga resurser för att tillgodose behovet av 

information när de som mest behövde den. De uppfattade även att om de inte ställde 

frågor fick de inga svar samt att de saknade kunskap om vad de skulle fråga. Uppmuntran 

från vårdpersonal saknades och många gånger kom inte personerna ihåg vilken 

information de tidigare delgivits.  

 

I en studie av Gaston & Mitchell (2005) framkom det utbredd missförståelse över 

sjukdom, prognos och syfte med behandling pga. bristfällig information som kan ha 

orsakats av tidsbrist, kommunikation eller välmening i ett försök att skydda patienter från 

dåliga nyheter. Studien visade även att patienter upplevde att det många gånger 

missförstod information om behandling och gjorde egna tolkningar. Vidare information 

kring biverkningar ska enligt vårdpersonal informeras med försiktighet för att inte öka 



 

 

23

 

patientens ångest och rädsla. Vi anser att vårdpersonal ska vara tydlig med vad de 

förmedlar och bör alltid kontrollera att informationen som delges har uppfattats på ett 

korrekt sätt. Kriwanek et el. (1998) har i sin forskning funnit att en bra strategi vid 

muntlig information kan vara att låta patienten repetera den information som 

vårdpersonalen delger. Detta kan fungera som en kontroll på att patienten uppfattat och 

förstått informationen. 

 
Vårt resultat visade att kontrollera och hantera situationen genom att erhålla eller 

undvika information användes av deltagare för att kunna hantera behandling samt skapa 

mening i tillvaron. Enligt Jefferies (2002) var information och stöd viktiga för coping, 

detta kunde tillhandahållas av familj, vänner och vårdpersonal. Liknande fynd fann 

Beever (2004) i sin studie där resultatet visade att patienter och deras familjer behövde en 

försäkran om att få information, stöd och specialistvård för att kunna hantera situationen. 

Edwards (2003) har i sin studie om preoperativ information funnit att patienter var 

angelägna om att få information för att lättare kunna acceptera och förstå vad som händer 

dem. Informationen gjorde dem förberedda inför beslutstaganden och gav dem känslan av 

kontroll. Gaston & Mitchell (2005) menar att vara välinformerad hjälper människan att 

bibehålla en känsla av kontroll. Antonovsky (2005, s. 67) beskriver kontroll hos 

människan som en funktion för meningsfullhet. Vidare menar han att människor som har 

hög kontroll förmodar att de kan påverka vad som händer och agerar efter detta istället 

för att stå hjälplösa. Människor med kontroll försöker finna förklaringar till varför 

händelser sker och kan se sitt eget ansvar i händelsen. Detta stärker handlingsberedskap 

och självständighet.  

 

Flera av studierna i vårt resultat visade att deltagare frågade efter samma information vid 

flera olika tillfällen. Genom detta kunde de ta till sig lite för varje gång vilket ledde till 

hanterbarhet. Detta kan liknas med det som Cullberg (2006, s. 168-169) skriver om 

människor i kris. Han menar att människor som insjuknat ofta behöver saklig information 

som upprepas ett flertal gånger vid tillfällen som när patienten har fått en hotande diagnos 

och behöver besvärliga och invecklade behandlingar. Informationen bör delges när 

patientens informationsbehov är identifierat. Först då är det möjligt att möta patientens 
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upplevelsevärld. För att informationen ska bli begriplig och leda till hanterbarhet och 

kontroll är det viktigt att vårdpersonal befinner sig nära patientens egen 

föreställningsvärld.  

 

Informationssökningsbehovet som vi fann i resultatet visade sig leda till en känsla av 

hanterbarhet och begriplighet.  Antonovsky (2005, s.51) menar att hanterbarhet och 

begriplighet är två viktiga faktorer i begreppet KASAM som kan bidra till att ge 

människor en meningsfullhet och därav uppnå en känsla av sammanhang. Rose (1999) 

uttrycker den viktiga skillnaden mellan information och medvetenhet, att vara informerad 

är inte det samma som att vara medveten. 

 

Metoddiskussion 

Metoden som vi har använt för att analysera data var manifest kvalitativ innehållsanalys 

som ofta används för att skildra människors upplevelser ur ett inifrånperspektiv 

(Holloway & Wheeler, 2002, s. 251-252). Metoden var inspirerad av Burnard (1991) och 

manifest, vilket innebär en textnära analys där det faktiska i textenheterna studeras, inga 

tolkningar av bakomliggande budskap gjordes för att beskriva deltagarnas verklighet 

samt för att säkerställa validiteten (Polit & Beck, 2004, s.535). 

 

Studien byggde på 11 kvalitativa vetenskapliga artiklar vilket ökar trovärdigheten 

eftersom en upplevelse har beskrivits. Två personer har varit delaktiga när materialet har 

analyserats, översatts, kondenserats samt kategoriserats vilket har ökat validiteten på vår 

studie. Analysen av textenheterna skedde med ansats att vara textnära genom hela 

analysarbetet. Ständig tillbakablick till originaltexten och syftet gjordes i försök att 

undvika tolkningar och bevara de intervjuades subjektiva upplevelser (Burnard, 1991).  

 

Resultatet presenterades med brödtext som styrktes med citat från originaltexterna för att 

förstärka de intervjuades upplevelser och studiens validitet. För att undvika egna 

tolkningar av resultatet fick handledare läsa delar av textenheterna samt kontinuerligt 

följt arbetets fortskridande. Studenter och handledare har även vid obligatoriska 

seminarier kritiskt granskat arbetets olika delar. Enligt Kvale (1997) kräver högt 
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reliabilitetsvärde att utomstående har möjlighet till kontroll av kategoriseringen. Vi 

beskrev i resultatet noggrant vad artiklarna verkligen resulterade i och vår analys stärktes 

med hjälp av citaten. Detta ger läsaren en möjlighet att bedöma analysen och studiens 

trovärdighet. Genom en tydligt beskriven litteratursökning och presentation av artiklar 

ingående i analysen kunde läsaren enkelt finna original artiklarna vilket gav studien en 

ökad trovärdighet (Holloway & Wheeler, 2002, s. 252-255; Kvale, 1997, s. 188).  

 

Begränsningar i arbetet kan ha givits eftersom endast artiklar som var på engelska och 

svenska var av intresse när litteratursökningen utfördes eftersom det var språket som 

författarna behärskade. Därutav kan vi ha förlorat relevant data som hade kunnat påverka 

resultatet. Väsentliga artiklar som motsvarade syftet upplevdes som svåra att hitta och 

tidsbrist kan ha påverkat urval av artiklar eftersom vi fick utesluta några artiklar som var 

beställningsvara. Artiklarna som användes till analysen var studier med skillnader i 

cancerdiagnoser och även det kan ha påverkat resultatet och studiens validitet. Alla 

artiklarna i resultatet motsvarade dock vårt syfte trots deltagarnas skillnader i diagnoser. 

Alla artiklarna beskriver upplevelsen av information i samband med en undersökning och 

eller behandling. Studiens artiklar kom från olika delar av världen och gav därav ett 

bredare perspektiv. Kvalitetsbedömningen av artiklarna till resultatet baserades på vår 

begränsade kunskap och erfarenhet att bedöma och granska artiklars kvalité. Det finns 

möjlighet att vi har bedömt artiklarna för högt eller för lågt i kvalité (Willman & Stoltz, 

2002). 

 

Slutsats 

Resultatet av vår litteraturstudie bidrar till en djupare förståelse för människors behov av 

information. Informationen behövs oavsett om den kommer från vårdpersonal eller är 

inhämtad från anhöriga eller andra patienter. Information är oerhört individuellt och det 

är vårdpersonalens arbetsuppgift att i bästa möjliga mån kunna identifiera det individuella 

informationsbehovet hos varje människa. Vårt resultat har visat att det är kvalitén som är 

av betydelse och inte att i största möjliga mån att erhålla information. Informationen som 

vårdpersonal delger patienter ska vara enkel och relevant i sitt sammanhang för att 

undvika missförstånd. Kommunikation i form av dialog är att föredra vid informations 
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givning eftersom det kan stärka relationen mellan vårdpersonal och patient. 

Kommunikationen skapar hos patienten tillit för vårdpersonalen och missförstånd kan 

undvikas. Tydlig information och bra instruktioner till patienten medverkar likaså till en 

säkrare undersökning och lägre stråldos, eftersom att inga missförstånd har uppstått och 

undersökningen behöver inte göras om.   

 

Information ger kunskap och insikt som kan leda till medvetenhet och hanterbarhet hos 

patienten. Genom förberedelse och planering innan undersökning kan 

röntgensjuksköterskan informera patienten på ett korrekt sätt. Varje möte är unikt och 

kommer inte åter så det gäller att skapa en kommunikation där patienten är i fokus och 

upplever trygghet. Vården ska bygga på samförstånd och ömsesidighet mellan den som 

förmedlar och den som erhåller. Vårt resultat kommer att vara användbart på en 

röntgenavdelning där mötet är kort och att rätt information är en förutsättning för att 

skapa kontroll för patienten som befinner sig i en utsatt situation.  
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