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Aim: To enlighten what is included in health care programs regarding the caring encounter 
and support for cancer patients. 
Background: Due to the increasing number of people that are diagnosed with cancer, 
nurses are in need of more knowledge regarding caring encounters and support to cancer 
patients.  
Method: To analyze data using a qualitative study of literature concerning nursing care - 
and psychosocial aspects in health care programs.    
Result: Participation through information, support through communication, noticing 
mental illness and dealing with existential questions have shown to be important parts and 
are the result’s four thematic areas.  
Conclusions: Health care programs have shown to contain an uneven distribution of 
information concerning caring encounters and support to cancer patient. However the 
information altogether, which is presented in the result of the study, shows a relatively 
multifaceted picture of how caring encounters and support can be given in the various 
phases in cancer patients’ disease progression.           
Clinical implication: This study can be a good source of information for nurses regarding 
the care and support in their daily encounters with cancer patients. By offering useful 
advice and strategies, this study can create an increased sense of self-confidence in difficult 
situations that nurse’s might face.    
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Syfte: Att belysa vad som tas upp i vårdprogram angående vårdmöte och stöd till 
cancerpatienter.  
Bakgrund: På grund av det ökade antalet människor som får diagnosen cancer, är 
sjuksköterskor i behov av mer kunskap om vårdmöte och stöd till cancerpatienter. 
Metod: Att analysera data genom en kvalitativ litteraturstudie som behandlar omvårdnads 
- och psykosociala aspekter i vårdprogram. 
Resultat: Delaktighet genom information, stöd genom kommunikation, att uppmärksamma 
psykisk ohälsa samt att bemöta existentiella frågor har visat sig vara viktiga delar och utgör 
resultatets fyra temaområden. 
Slutsats: Vårdprogram har visat sig innehålla en ojämn fördelning av information 
angående vårdande möten och stöd till cancerpatienter. Sammantaget ger dock det material 
som presenteras i studiens resultat, en relativt mångfacetterad bild av hur vårdmöte och 
stöd kan ges under olika faser i cancerpatienters sjukdomsförlopp.   
Klinisk implikation: Denna studie kan vara en bra källa till information för sjuksköterskor 
om vård och stöd i der dagliga mötet med cancerpatienter. Genom att erbjuda användbara 
råd och strategier kan denna studie skapa en ökad känsla av självförtroende inför svåra 
situationer som sjuksköterskan kan möta. 
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INLEDNING  

Antalet människor i Sverige som får diagnosen cancer ökar. Anledningen till detta beror 
dels på att cancerincidensen ökar med åldern, samt att andelen människor som uppnår en 
högre ålder i Sverige blir större. Om hänsyn tas till en åldersstandardisering, som innebär 
att patienternas ålder inte tas med i beräkningen, blir denna ökning inte lika stor men 
kvarstår. Cancer blir alltså vanligare och vanligare och därmed också antalet människor 
som vårdas för sjukdomen (Nystrand, 2005). Detta faktum innebär att sjuksköterskor idag 
allt mer frekvent stöter på patienter som har drabbats av cancer och behöver därför vara 
kompetent och kunnig nog att hantera det mötet.  Att bemöta patienter på ett professionellt 
och emotionellt sätt är viktigt för att skapa en god vård. Det finns många svårigheter i att 
vårda svårt sjuka cancerpatienter och det kräver kunskap om stödjande kommunikation. 
Det är också viktigt för sjuksköterskan att ha kunskaper om patienters känslor vare sig det 
handlar om upplevelser av sorg och hopplöshet, om att stötta vid nya besked eller om att 
identifiera metoder för att stötta patienten i hanteringen av sin situation (Kennedy-Sheldon, 
Barret & Ellington, 2006) Att lära sig hur man kommunicerar i dessa situationer kräver 
avancerade kunskaper som kan erhållas genom praktiska träningstillfällen ute i 
verksamheten (Ibid).  
Författarna har valt att studera hur vårdmöte och stöd till cancerpatienter tas upp i 
vårdprogram eftersom vi anser att det är viktigt för oss sjuksköterskor att känna till de 
riktlinjer och hjälpmedel som finns tillgängliga i det vardagliga arbetet.  

BAKGRUND 

Cancer 
Cancer innebär i korthet att en cellförändring skett genom att DNA i cellen har blivit 
skadat. När detta händer ska cellen begå självmord genom apoptos, men ibland fortsätter 
cellen att växa och dela sig. Det beror på att det protein som initierar apoptos har muterat. 
Cellerna som ohämmat delar på sig bildar så småningom en tumör. Om cellerna muterar 
ytterligare kan tumören bli invasiv och sprida sig till andra vävnader och då orsaka cancer. 
Det sista steget innebär att de muterade cellerna bildar dottertumörer på andra ställen i 
kroppen. Då kallas cancern metastaserad och bildar den mest allvarliga formen av cancer 
(Lundberg & Möller, 1994). 

Att drabbas av cancer 
Att få diagnosen cancer innebär en stor livsomställning för den som drabbas. Tunga 
begrepp som andlighet och existens blir viktiga och många frågor uppstår. Saker som förut 
var viktiga kan plötsligt bli oviktiga. Människor som ställs inför en svår cancerdiagnos 
reagerar på olika sätt (Brolin, 2009). Den oro som en patient och dess anhöriga känner när 
en cancerdiagnos har konstaterats kan vara förlamande. Ordet cancer i sig är laddat och 
räcker för att göra den som drabbats väldigt orolig (Saegrov & Halding, 2004).  

Tiden från de första misstankarna om att patienten har cancer till att diagnosen ställs och 
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patienten får reda på hur allvarligt det är och behandlas för den, kan vara väldigt jobbig 
och oroväckande för patienten. Även den kommande perioden under behandlingen med 
regelbundna kontroller för att kolla spridningen av den beskrivs av patienterna som extremt 
jobbiga och påfrestande.  Patienterna är för det mesta nöjda med den medicinska 
behandlingen de får, men tycker att de borde få mer stöd på det psykosociala planet 
(Saegrov & Halding, 2004). 
 
Detta behov från patienter att få mer emotionellt stöd vid en cancerdiagnos, och att 
cancerpatienterna ökar i antalet gör att det är viktigt för sjuksköterskan att veta hur han 
eller hon bör bemöta och stödja de som drabbats.  

Sjuksköterskans perspektiv 
I sjuksköterskeprofessionen ingår att stödja och visa empati och omtanke för patienter som 
är sjuka och har det svårt. I sjuksköterskans ansvar ingår också att ha en bra 
kommunikation med patienter (Kompetensbeskrivning för leg sjuksköterska, 2005). 

Det är viktigt som sjuksköterska att uppmärksamma patientens individuella behov, vilket 
är något som många sjuksköterskor tycker är svårt i arbetet med cancerpatienter (Arving & 
Holmström, 2011). Det kan uttryckas som att sjuksköterskan får två professioner, i vården 
av dessa patienter. Utöver sin profession som sjuksköterska får sjuksköterskan också en 
psykosocial roll menar Holmström (2011). Den ökade arbetsbelastning som detta skapar 
upplever sjuksköterskor ofta som extra betungande, trots att det samtidigt kan skapa en 
känsla av stimulans. En oroskänsla kan väckas då vissa sjuksköterskor känner att det är 
svårt att veta vad som ingår deras egentliga ansvar (Ibid). 

Vid kommunikation med cancerpatienter anser sjuksköterskor att det är viktigt att veta hur 
han eller hon kan möta de behov som patienten har. Det handlar om att aktivt lyssna till det 
som sägs, att bekräfta känslor, att hantera oro tillsammans med patienten och att lägga upp 
planer för olika mål i omvårdnaden (Kennedy Sheldon, Barret & Ellington, 2006). 
Svårigheter i kommunikationen kan uppstå i samband med olika situationer då till exempel 
diagnosen cancer ställs eller i samband med andra kliniska situationer som undersökningar 
eller behandlingar. Vidare påverkas kommunikationens av patienten och anhörigas känslor, 
sjuksköterskans känslor, den befintliga kommunikationen mellan vårdpersonal och patient, 
samt sjuksköterskans sätt att hantera kommunikationssvårigheter (Ibid). 

Att inte få delge patienten all den information som framkommer upplever sjuksköterskor 
ofta som jobbigt enligt Kendall (2005). Det kan gälla information som anhöriga inte vill att 
patienten ska få veta, angående exempelvis prognos och sjukdomsförlopp, men också 
information som läkaren vill vänta med att delge patienten. Dessa situationer blir en tung 
börda för sjuksköterskan att bära och kan skapa osäkerhet över vad som är rätt att göra 
(Kendall, 2005).     
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Vårdvetenskapligt perspektiv 

Lidande  
En person som fått diagnosen cancer lider av det och är i stort behov av stöd (Wiklund, 
2009). Alla människor möter lidande, ofta i samband med sjukdom och det är 
sjuksköterskans ansvar att lindra det. Människan reagerar på lidande på olika sätt. En del 
förnekar det eller ger sig själva eller någon annan skulden för det genom att reagera med 
ilska eller ångest. Andra accepterar lidandet med hjälp av ett personligt förhållningsätt som 
kan vara av filosofisk eller religiös natur. De olika typerna av lidande kan indelas i 
sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande innebär ett lidande till 
följd av sjukdom eller behandling. Denna typ av lidande ställs sjuksköterskan alltid inför. 
Vårdlidande är det lidande som patienten kan drabbas av till följd av den vård som 
patienten får.  Livslidande är kopplat till det liv människan lever och människans livsvärld 
och kan uppstå till följd av det livsavgörande skeende som en cancerdiagnos innebär (Ibid). 
Det är i synnerhet sjukdomslidandet som det valda problemområdet behandlar då 
vårdprogram främst inriktar sig på hur vårdpersonal kan behandla och lindra det lidande 
som är till följd av sjukdom.  

Vårdmötet och det vårdande samtalet 
Ett vårdmöte är ett möte mellan patient och vårdpersonal där vårdrelationen som uppstår 
har potential att vara vårdande (Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdmötet kan vara kort och 
vara över på bara några minuter, exempelvis vid en snabb undersökning på en 
akutmottagning eller långt och sträcka sig över en längre tid, exempelvis vid vård av 
långvarigt sjuka cancerpatienter. Beroende på sammanhang ser den vårdande relationen 
och de vårdande mötena olika ut. Oavsett omfattningen på vårdrelationen är det viktigt att 
som vårdpersonal skapa vårdande möten och på så vis främja patientens hälsoprocesser. 
Det är vårdpersonalens ansvar att i kraft av sin kunskap, kompetens och ställning 
säkerställa att det vårdande mötet uppfylls (Ibid).   

Genom att prata med patienten kan sjuksköterskan bemöta och stötta patienten som fått 
diagnosen cancer (Wiklund, 2009). Det vårdande samtalet är centralt i sjuksköterskans 
bemötande och lindrande av lindande. Sjuksköterskan genomför detta samtal genom att 
låta allt ske på patientens villkor. Att bara vara där för patienten kan vara en bra början. 
Wiklund (2009) skriver om lidandets drama och hur det kan delas in i tre akter. Den första 
akten innebär att bekräfta lidandet. Här hjälper sjuksköterskan patienten att sätta ord på 
lidandet genom att formulera problemet. Sjuksköterskan lyssnar på patienten och är 
närvarande. Här är viktigt att lidandeberättelsen inte forceras fram. Den andra akten 
innebär att vara i lidandet. Patienten strukturerar upp sin lidandeberättelse och möter sina 
tankar och känslor. I den här fasen måste sjuksköterskan orka lida med och inte vara för 
snabb med att trösta och stötta. Det är viktigt att patienten inte tvingas vara i lidandet om 
han/hon behöver en paus från det. Den tredje akten innebär att försonas med lidandet. Här 
tillskrivs lidandet en mening som hjälper patienten att gå vidare trots en förändrad 
livssituation. Sjuksköterskan måste vara lyhörd för patientens livsvärld och hålla tillbaka 
egna tolkningar, så att patienten inte påtvingas en mening med lidandet. Denna modell kan 
ses som en idealmodell när det gäller att bemöta lidandet genom det vårdande samtalet. 
Syftet och målet med denna modell är att få patienten att bearbeta sina känslor för att 
kunna gå vidare (Wiklund, 2009).  
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Psykisk ohälsa och det professionella stödet 
Med stöd avses i den här studien det professionella stödet. Ett professionellt stöd innebär 
att sjuksköterskan möter patienter i sin yrkesroll som omvårdnadsexpert och utifrån de 
ramar som sjuksköterskor arbetar (Skärsäter, 2009). Sjuksköterskor kan erbjuda 
professionellt stöd på flera olika sätt. För patienter om lider av långvariga och 
svårbehandlade sjukdomar, vilket cancerpatienter ofta gör, är till exempel rollen som 
informationsgivare och samordnare viktig. Sjuksköterskan skapar en kontinuerlig relation 
med patienten, genom att lyssna och visa sig närvarande, vilket i sin tur skapar möjligheter 
till en kontinuerlig dialog och samtal med patienten. Vägledning genom samtal kan bidra 
till en förbättrad livskvalitet för patienten samt en minskad risk för återinsjuknande. Det är 
viktigt att alla åtgärder som görs för att stödja patienter psykiskt görs med en helhetssyn på 
såväl patient som anhöriga (Ibid). 

Vårdprogram 
Denna studie bygger på analys av vårdprogram för att undersöka vad det finns för riktlinjer 
vad det gäller vårdmöte och stöd av patienter som drabbats av cancer. Ett vårdprogram är 
ett dokument som vårdpersonal kan använda sig av för att få information om olika 
sjukdomstillstånd. De innehåller bland annat behandlingsanvisningar, gränsvärden och 
rekommenderade läkemedelsanvisningar (Alm, 2012). Dessa ska vara lätt tillgängliga för 
vårdpersonalen och användas som stöd och hjälp vid olika behandlingar. Målsättningen 
med ett vårdprogram är att skapa en likvärdig vård i hela landet (Styrdokument för 
nationella vårdprogram, 2011). Skillnaden mellan ett nationellt vårdprogram och ett 
regionalt är att de regionala vårdprogrammen utformas utifrån varje regions 
förutsättningar. Ett sjukhus i norra Sverige kan till exempel ha andra förutsättningar än ett 
sjukhus i Stockholmsregionen. De nationella vårdprogrammen är styrande och ligger som 
grund i utarbetandet av regionala vårdprogram (Alm, 2012).  

Vårdprogram är mestadels medicinskt inriktade med endast en mindre del som rör 
omvårdnaden. Syftet med programmen är att ge vårdgivare vägledning så att alla patienter 
kan erbjudas en jämlik och god vård oavsett etnicitet, utbildningsnivå, bostadsort eller kön 
(Ibid.). Vårdprogram uppdateras med jämna mellanrum så att den senaste forskningen och 
kunskapen hela tiden kommer till vårdpersonalens kännedom (Alm, 2012). Nationella 
vårdprogram utvecklas av en arbetsgrupp med representanter från olika delar av Sverige, 
som anses ha den praktiska erfarenhet och kunskap som krävs enligt Regionalt 
cancercentrums samverkansgrupper (Ibid). Regionalt cancercentrums uppgift är att initiera, 
stödja och medverka till att nationella vårdprogram implementeras i verksamheter runt om 
i Sverige och är därför utgivare av alla nationella vårdprogram (Styrdokument för 
nationella vårdprogram, 2011). De regionala vårdprogrammen ges ut av den region där de 
arbetats fram. Representanterna i vårdprogramsgrupperna kan vara allt ifrån överläkare till 
kuratorer, sjukgymnaster och sjuksköterskor och sammansättningen varierar från 
vårdprogram till vårdprogram. Målet är en multiprofessionell sammansättning där de bästa 
sätten att ge vård kommer med i programmen och kan användas i den praktiska 
verksamheten (Alm, 2012).  
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PROBLEMFORMULERING 

För patienter som får diagnosen cancer väntar såväl fysiska som psykiska påfrestningar i 
form av bland annat behandlingar, väntan och besked. Patienter upplever i allmänhet att de 
får en god medicinsk behandling men att de kan vara missnöjda med det emotionella 
stödet. Den livsomställning och det sjukdomslidande som en cancerdiagnos skapar kräver 
stöttning och ett individanpassat bemötande. Om patienten inte får det emotionella stöd 
som han eller hon behöver så leder det till ett ökat lidande för patienten. Då antalet 
cancerfall ökar i Sverige är det viktigt att kunskap finns angående hur dessa patienter bör 
bemötas och stödjas på bästa sätt. Det finns betydande svårigheter för sjuksköterskor i att 
bemöta och stödja patienter med en cancerdiagnos. Det kräver stora kunskaper i 
kommunikation såväl teoretiskt som praktiskt. Det vårdande samtalet är centralt och 
kunskaper i hur detta samtal genomförs är därför av stor vikt. Många sjuksköterskor 
upplever att de inte har den kunskap som krävs och att det inte är säkra på vart gränsen går 
för vad som ingår i sjuksköterskeprofessionen. Detta skapar problem och patienten riskerar 
att få sämre stöttning i vårdmötet. Vårdprogram anses vara ett verktyg för att uppnå en 
likvärdig vård i hela landet, vilket kräver att de består av aktuell och relevant forskning. De 
vårdprogram som finns ute i verksamheten idag bör därför innehålla lättillgänglig 
information om hur vårdpersonal bör agera i mötet med cancerpatienter och det är därför 
viktigt att belysa dess innehåll.  

SYFTE  

Att belysa vad som tas upp i vårdprogram angående vårdmöte och stöd till cancerpatienter  

METOD   

Den metod som valdes var en kvalitativ litteraturstudie av vårdprogram rörande patienter 
med diagnosen cancer. En kvalitativ litteraturstudie syftar till att öka förståelsen för och 
kunskapen om ett visst problem, genom sökning av relevant data för det valda 
problemområdet (Friberg, 2012). Tanken med denna studie var att den skulle ge en 
kunskapssammanställning som sedan skulle kunna vara användbar i vårdpersonals arbete 
med cancerpatienter (Ibid). En sammanställning gjordes därför av de vårdprogram som 
valdes ut i datainsamlingen, för att ge en tydlig bild av vad som faktiskt tas upp vad det 
gäller vårdmöte och stöd till cancerpatienter.    

Urval och datainsamling 
Urvalskriterierna för denna studie var att de vårdprogram som analyserats skulle ta upp 
omvårdnaden av cancerpatienter och därför exkluderades de vårdprogram som endast 
innehöll medicinsk behandling. Såväl nationella som regionala vårdprogram ingick i 
studien för att få en mer mångfacetterad bild av det valda intresseområdet. Ett specifikt 
urvalskriterium för de regionala vårdprogrammen var att de skulle ha fokus på 
omvårdnaden av cancerpatienter och inte på ett specifikt sjukdomstillstånd. 
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Vårdprogrammen skulle finnas tillgängliga ute i verksamheterna eller som en offentlig 
handling i form av elektroniska dokument. Med tillgänglighet menas att vem som helst ska 
kunna få tag på dessa dokument genom att använda de sökvägar som finns beskrivna i 
denna studie. Ofullständiga program som var under bearbetning och de program som 
endast var riktlinjer, exkluderades då de inte var färdiga och godkända att användas som 
vårdprogram.  

För att hitta de nationella vårdprogrammen gjordes en sökning på Sveriges kommuner och 
landstings hemsida (http://www.skl.se/). Hemsidans sökfunktion användes och sökordet 
nationellt vårdprogram cancer skrevs in, vilket gav 57 träffar. Den första hade rubriken 
”Nationella vårdprogram” och valdes därför. Rubriken ledde till en ny länk som hänvisade 
vidare till Cancercentrums hemsida (http://www.cancercentrum.se/), där samtliga 
nationella vårdprogram fanns listade. Av de totalt 26 stycken vårdprogram och riktlinjer 
som då kom upp var tolv stycken under framtagande eller uppdatering och ytterligare fyra 
stycken var endast riktlinjer. Dessa uppfyllde därmed inte våra urvalskriterier och därför 
valdes endast tio stycken ut för att granskas. Utav de tio innehöll endast fem stycken 
material som rör det valda syftet, det vill säga behandlade ämnet vårdmöte och stöd till 
cancerpatienter. Dessa valdes därför ut för att användas i resultatet (Se Tabell 1.).  

För att hitta regionala vårdprogram användes sökmotorn vårdverktyget 
(http://www.vardverktyget.se/). Funktionen sök vårdprogram valdes och sökorden 
omvårdnad cancer skrevs in, vilket gav åtta träffar. Tre vårdprogram valdes ut från dessa, 
(Se Tabell 1. nedan). De kvarvarande fem var inte vårdprogram och togs därför inte med. 
Därefter användes sökordet psykosocial* cancer vilket gav en träff på ett vårdprogram som 
togs med. Sammanlagt valdes alltså nio stycken vårdprogram ut för granskning, det vill 
säga fem nationella och fyra regionala. Valet av sökord gjordes med hänsyn till att 
vårdprogram snabbt och lätt ska kunna vara tillgängliga för vårdpersonal och därför 
användes inga avancerade sökord (Tabell 1.).   
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Tabell 1 Sökning av vårdprogram 

Databas Sökord 
Antal 
träffar Valda källor Valda vårdprogram 

Sveriges Kommuner Nationellt  57 (http://cancercentrum.se) 

Esofagus-och 
ventrikelcancer, 
(2012) 

och Landsting 
(http://skl.se) Vårdprogram       

 
Cancer     

Högmaligna 
astrocytära  

 
      Oligodendrogliala 

        
tumörer i hjärnan, 
(2012) 

          

        
Kolorektalcancer, 
(2008) 

          
        Cancer med okänd  

        
primärtumör (CUP), 
(2011) 

          

        
Nationellt 
vårdprogram för 

        
palliativ vård 2012-
2014, (2012) 

          

Vårdverktyget Omvårdnad 8 (http://vardverktyget.se) 
Cancervårdsprocessen, 
(2013) 

(http://vardverktyget.se) Cancer       

        

Smärta vid 
cancersjukdom, 
(2002) 

          

        

Understödjande 
cancervård/ 
Supportive care, 
(2005) 

        
         
 

Vårdverktyget Psykosocial* 1 (http://vardverktyget.se) 

Psykosocial onkologi 
och 
cancerrehabilitering, 
(2011) 

(http://vardverktyget.se) Cancer     
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Analys 
Analys av insamlad data gjordes med hjälp av Fribergs metod för analys av kvalitativ 
forskning (2012). I det här fallet utgjordes forskningen av de vårdprogram som framkom i 
datainsamlingen. De valda vårdprogrammen bröts ner till mindre delar för att bilda en ny 
helhet (Friberg, 2012). Detta skedde genom att urvalet fick passera analysmodellens fem 
olika steg. I det första steget lästes de valda vårdprogrammen igenom på ett öppet sätt för 
att fånga den så kallade essensen av det som stod skrivet. I det andra steget identifierades 
det material som rörde det valda syftet i varje vårdprogram, i det här fallet omvårdnads- 
och psykosociala aspekter vid stöd och vårdmöte med cancerpatienter. De 
omvårdnadshandlingar som syftade till att rent kroppsligt vårda cancerpatienter togs därför 
inte med.  

I det tredje steget gjordes en sammanställning och viktiga delar separerades från sitt 
vårdprogram till ett separat pappersark. I steg fyra började arbetet med att relatera 
vårdprogrammens viktiga delar till varandra. Med det menas att material av liknande slag 
samlades i egna kolumner. Olika teman uppstod i och med detta och även underrubriker till 
dessa. I det här steget tolkade författarna först enskilt materialet och delade in det i 
tänkbara kategorier, innan en gemensam diskussion hölls. Detta var för att minska risken 
för att resultatet skulle påverkas allt för mycket av eventuell förförståelse eller egna 
preferenser. I det femte steget låg fokus på texten och hur den var uppbyggd. Noggrann 
granskning gjordes här för att identifiera möjliga feltolkningar, motsägelser eller språkliga 
fel. Meningen var att texten skulle uppfattas som lätt att förstå och följa med i, även för 
läsare med mindre kunskaper i ämnet. Genom denna process bearbetades all data på 
samma sätt och kunde ge en bild av hur vårdmöte och stöd till cancerpatienter tas upp i 
valda vårdprogram.  

Vårt professionella ansvar som sjuksköterskor säger att vi ska ge en god och säker vård 
och därför bör de vårdprogram vi följer bygga på vetenskapligt beprövad forskning (SFS, 
1982:763). Den vetenskapliga kvaliteten hos en enskild studie och studiens förmåga att 
besvara en viss fråga på ett tillförlitligt sätt avgör hur god studiekvaliteten är. 
Evidensstyrkan är istället en bedömning av hur starkt det sammanlagda vetenskapliga 
underlaget är för att besvara en fråga på ett tillförlitligt sätt (Statens beredning för 
medicinsk utvärdering [SBU], 2012). Vårdprogrammens syfte är att ligga i framkant med 
att implementera nya råd och strategier för att hålla vården så aktuell som möjligt och 
därför är vårdprogrammens grad av evidens viktig. En presentation av vad varje 
vårdprogram tar upp angående evidens samt författarnas analys av eventuell evidensgrad 
tas upp i en separat bilaga (Se bilaga 1.).  
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RESULTAT 

Efter analys av insamlad data har fyra teman identifierats; Delaktighet genom information, 
Stöd genom kommunikation, Att uppmärksamma psykisk ohälsa samt Att bemöta 
existentiella frågor. Ett antal underrubriker formulerades sedan under respektive 
temaområde. Efter respektive temaområde i resultatet presenteras de vårdprogram som 
ingått, samt en kort sammanfattning av temat. Sist i resultatet presenteras en översikt av 
vilka olika teman som varje enskilt vårdprogram innehåller information om. Med 
vårdpersonal avses i resultatet sjuksköterskor eftersom sjuksköterskeprofessionens främsta 
kunskapsområde är omvårdnad. Då vårdprogrammen ytterst sällan visat sig särskilja 
sjuksköterskeprofessionen har begreppet vårdpersonal använts genomgående i resultatet.   

Delaktighet genom information 

En god information till cancerpatienter är viktig. Information skapar en ökad trygghet för 
patienten och kan motivera patienten till att anta en aktiv roll i cancerprocessen 
(Sahlgrenska universitetssjukhuset, 2002). 

När en människa drabbas av cancer är det viktigt att han eller hon får information om sin 
sjukdom. Informationen bör ges vid flera tillfällen både muntligt och skriftligt. 
Anledningen till detta är att patientens egna försvarsmekanismer ofta gör att patienten till 
en början helt eller delvis tränger bort eller förnekar den information som givits. 
(Cancercentrum, 2008). Den medicinska information som läkare ger kan ibland behöva 
kompletteras med information om omvårdnad från en sjuksköterska. Patienten bör få en 
kontaktsjuksköterska som har hand om och koordinerar den fortlöpande vården för 
patienten. Detta underlättar för patienten som då lättare får den information han eller hon 
behöver och av en och samma sjuksköterska. Kontaktsjuksköterskors uppgift är att se till 
att behandlingar och undersökningar utförs i rätt ordning, att patienten får den 
undervisning och det stöd som han eller hon och dess närstående behöver genom hela 
cancerprocessen. Den trygghet som skapas mellan patient och kontaktsjuksköterskan ökar 
patientens delaktighet i den fortsatta vården och gör att patienten lättare kan få hjälp med 
sina frågor och problem. Sjuksköterskans tillgänglighet för patienten är viktig för att 
patienten snabbt och lätt ska få önskad information. (Cancercentrum, 2012a). 

Vid en konstaterad cancer är det behandlande läkares skyldighet att ge patienten 
information angående situationens allvar. Information om diagnos och behandling är i 
regel lättare att ge än informationen om hur sjukdomen kommer att utvecklas och vilken 
prognos som patienten kan förvänta sig. Om informationen som ges, ges på ett bra sätt 
deltar patienten oftare mer aktivt i sin sjukdom och behandling (Sahlgrenska 
universitetssjukhuset, 2002).  Svårigheterna med att ge information på rätt sätt skapar för 
läkaren en svår balansgång mellan att ge för lite information och att ge patienten orimliga 
förhoppningar.  Det finns dessutom en risk i att ge för mycket och för tydlig information 
eftersom det riskerar att minska patientens känsla av hopp och livsglädje. Det är inte 
meningen att läkaren ska låtsas att saker och ting är bättre än de är, men informationen ska 
ges på ett hoppingivande sätt som ger patienten möjlighet och utrymme att behålla eller att 
erhålla hopp och inte ge upp. När informationen är given frågar en del patienter vidare och 
vill ha full kontroll, medans andra nöjer sig med det som läkaren sagt för att inte 
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överbelastas och för att kunna härda ut psykologiskt. (Cancercentrum, 2012b).  

 En del patienter vill endast veta det som har relevans och önskar inte blir informerad om 
detaljerna. Informationen ska utformas så att den blir värdefull för individen. Detta måste 
dokumenteras så att patient och närstående får likvärdig information från all vårdpersonal. 
Det gör att det i vissa fall är etiskt försvarbart att undanhålla information för patienten som 
han/hon inte önskar. Om patienten har rädslor för återfall eller döden bör den som samtalar 
med patienten berätta vad ett återfall kan innebära och vad som kan göras i den situationen, 
eller hur det brukar vara att dö i cancer. Denna information kan hjälpa till att skapa en ny 
och realistisk bild och slå hål på patientens egen förförståelse som kan bygga på gamla 
erfarenheter och uppfattningar (Södra sjukvårdsregionen, 2011) Den information som ges 
till patienten ska planeras och förberedas. Den ska alltid vara sanningsenlig och samtalet 
ska genomföras i enrum (Västra sjukvårdsregionen, 2013). Utbildning av personal i ämnet 
och utarbetande av en gemensam policy skapar trygghet i vården för såväl patient som 
närstående (Ibid.). 

De närståendes roll 
En cancerdiagnos påverkar hela familjen (Cancercentrum, 2011). Närstående ska i 
möjligaste mån, om patientens samtycke ges, få erbjudande om att delta då information 
ges. Både skriftlig och muntlig information är att fördra även för de anhöriga och 
individuella behov bör också tas hänsyn till (Västra sjukvårdsregionen, 2013). De 
närstående är oftast de som utgör det viktigaste stödet för patienten. Att göra dem delaktiga 
i patientens vård är därför viktigt (Cancercentrum, 2012a).  

Hur och i vilken grad de närstående görs delaktiga ska däremot alltid utgå från patientens 
önskemål (Cancercentrum, 2012c). Det är vårdpersonals ansvar att ge stöd till de 
närstående under patientens sjukdomstid. De närståendes behov av information och 
delaktighet i omvårdnaden under vårdtiden varierar beroende på sjukdomsförloppet. Stödet 
kan innefatta både emotionellt stöd i form av samtal med kontaktsjuksköterska och eller 
kurator samt att de får information om vad som händer med patienten. Information om 
resurser i form av hemsjukvård, hemtjänst, närståendepenning och praktisk hjälp med att 
kontakta dessa instanser ingår också i det stöd som ges.  Är patienten palliativ finns 
möjlighet till närståendepenning, men det är patienten som bestämmer hur han eller hon 
vill ha det (Ibid). 

Barn som närstående 
Barn som närstående till cancerpatienter är vanligt och barn bör göras delaktiga under 
sjukdomsförloppet (Västra sjukvårdsregionen, 2013). All vårdpersonal ska aktivt arbeta för 
att barnperspektivet ska bli en naturlig del i vården med barnets bästa som mål. Det är en 
fördel om barnet involveras från första början och att sjukhusmiljön är anpassad så att den 
ger en inbjudande känsla hos barnet. Den information som ges ska vara anpassad för 
barnets ålder och därför kan det vara en fördel om det är föräldrarna som ger den. 
Föräldrarna känner sitt barn bäst och vet oftast hur mycket och på vilket sätt barnet bör få 
informationen till sig. Däremot är det viktigt att föräldrarna får vägledning och stöd för att 
klara av att prata med sitt barn om det ofta svåra. Enskilda samtal mellan behandlande 
läkare, sjuksköterska eller kurator kan också vara bra för att barnet ska ges en chans att 
ställa frågor som är svåra i förälderns sällskap. Vidare är det av stor vikt att människor i 
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barnets närhet, som exempelvis dagispersonal och lärare får information gärna av 
föräldrarna själva, om hur situationen ser ut. På så vis kan de bli en viktig del i att fånga 
upp tecken på att barnet mår dåligt och är i behov av ytterligare stöd (Västra 
sjukvårdsregionen, 2013).  

Sammanfattning 
Följande vårdprogram återfinns under temat Delaktighet genom information: Smärta vid 
cancersjukdom (regionalt vårdprogram), Kolorektalcancer (nationellt vårdprogram), 
Esofagus och ventrikelcancer (nationellt vårdprogram), Högmaligna astrocytära 
oligodendrogliala tumörer i hjärnan (nationellt vårdprogram), Psykosocial onkologi och 
cancerrehabilitering (regionalt vårdprogram), Cancervårdsprocessen (regionalt 
vårdprogram), Cancer med okänd primärtumör, CUP (nationellt vårdprogram) och 
Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014 (nationellt vårdprogram) 

En god information till cancerpatienter är viktig och skapar delaktighet, en ökad trygghet 
och motivation för patienten att anta en aktiv roll i cancerprocessen. Informationen ska 
vara individuellt anpassad avseende hur mycket, hur detaljerad och på vilket sätt som 
patienten vill ha sin information. Flera svårigheter finns i att ge information på rätt sätt för 
att varken ge för lite information eller att ge patienten orimliga förhoppningar. Information 
om diagnos och behandling är i regel lättare att ge än information om hur sjukdomen 
kommer att utvecklas och vilken prognos som patienten kan förvänta sig. Närstående har 
ett informationsbehov liknade det som cancerpatienten har och det är vårdpersonals uppgift 
att det tillgodoses på ett individanpassat sätt. Den stora skillnaden är att det är patienten 
som har rätt att avgöra hur mycket anhöriga ska tillåtas vara delaktiga.  

Stöd genom kommunikation 

En god kommunikationsförmåga hos vårdpersonal skapar en ökad förståelse för- och 
hjälper patienten att komma ihåg den information som ges (Södra sjukvårdsregionen, 
2011). 

Det stödjande samtalet 
Förmågan att föra ett bra samtal är nödvändighet för att som vårdpersonal kunna delge 
patienten den information som skall ges. Ett bra samtal upplevs som empatiskt av patienten 
och som effektivt av vårdpersonalen (Västra sjukvårdsregionen, 2013).  För att bedöma 
patienters psykosociala tillstånd bör ett samtal inledas med öppna frågor kring patientens 
upplevelse av sin situation (Södra sjukvårdsregionen, 2011). Utifrån det som patienten 
berättar kan sedan specifika problemområden identifieras. Anledningen till att sådant här 
samtal hålls är att det kan ge vårdpersonalen och patienten en mera överskådlig bild av hur 
patientens situation ser ut i dagsläget. Dessutom kan samtalet ge en uppfattning om 
patientens inre och yttre tillgångar och hinder i hanteringen av aktuella problem. Det som 
patienten själv benämner som ett problem är alltid något som vårdpersonal ska ta på stort 
allvar. Ett antal frågor som kan ställas till patientens problem är: Ser patienten problemen 
som möjliga att åtgärda? Har patienten försökt att påverka problemen? Hur har patienten 
då gjort? Hur har problemhanteringen fungerat? (Södra sjukvårdsregionen, 2011). 
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Att ge svåra besked och att bemöta ilska 
Förmågan att skapa ett förtroende gentemot patienter är viktig för vårdpersonal. 
(Cancercentrum, 2012c) Vid svåra besked bör hänsyn därför tas till hur informationen ges 
och av vem eller vilka den ges av. Information bör ges av vårdpersonal som känner 
patienten bäst och som patienten känner sig trygg med. En god och förtrolig dialog kan 
endast föras om patienten har förtroende för den person han eller hon samtalar med. För att 
lära känna patienten måste en dialog föras mellan patient och vårdpersonal. Ett gott 
förtroende kräver upprepade samtal med patienten under en längre tid, men det kräver 
också att en god kontinuitet, öppenhet och ärlighet byggs upp mellan vårdpersonal och 
patient. Det är även viktigt att vårdpersonal har en uppfattning om hur patienten ställer sig 
till information i allmänhet, för att veta på vilket sätt och i vilken omfattning som 
informationen bör ges. Finns ingen sådan vetskap hos vårdpersonal redan sedan tidigare, så 
bör sådan vetskap erhållas innan samtalet börjar (Ibid).  

Svåra besked skapar stress för såväl givaren som mottagaren. I huvudsak är det läkaren 
som håller i dessa samtal men sjuksköterskor får ofta ta hand om de frågor som kommer i 
efterförloppet och har därför nytta av ett gott förhållningssätt (Västra sjukvårdsregionen, 
2013). Den så kallade SPIKES, steg-för-steg-metoden kan vara en hjälp på vägen för 
vårdpersonal för att hantera den svåra uppgiften på bästa sätt (Se bilaga 2.) SPIKES kan 
också underlätta vid omfattande information då det kan vara en fördel om samtalet inte är 
allt för känsloladdat. Att bemöta arga eller upprörda patienter är svårt och skapar ofta 
starka känslor även hos givaren. Dessa starka känslor kan hindra vårdpersonal från att 
agera på ett konstruktivt och bra sätt. Här är det viktigt att försöka bevara sitt eget lugn, att 
undvika att gå i försvar, att benämna och bekräfta den känsla som fås, samt att återgå till 
kärnan i den information som ges. (Ibid)  

Brytpunktssamtalet och när livet går mot sitt slut 
För en svårt sjuk cancerpatient är vårdpersonals viktigaste uppgift att främja välbefinnande 
och att ge symtomlindring. Cancerpatientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella 
behov måste tillgodoses genom att förebygga, tidigt upptäcka och behandla problem av 
olika karaktär. Patienten och hans eller hennes närstående ska ges möjlighet till så god 
livskvalitet och välbefinnande som möjligt under patientens sista tid i livet. 
(Cancercentrum, 2012c).  

Då inget mer finns att göra för cancerpatienten i kurativt syfte så går sjukdomsförloppet in 
i ett palliativt skede (Cancercentrum 2012c). Besked om detta ges av läkare genom ett så 
kallat brytpunktssamtal där patienten ska ges möjlighet till att på bästa möjliga sätt få 
förbereda sig på att livet snart kommer att ta slut. Ett brytpunktssamtal är menat att 
involvera patienter på det sättet att ett gemensamt beslut om begränsade åtgärder tas och att 
en plan för hur den fortsatta vården ska se ut. Innan samtalet skall genomföras bör läkaren 
förbereda sig noga genom att kontrollera medicinska fakta, besluta om vilka som ska delta 
i samtalet, ta reda på vad patienten vet och befarar, informera på ett inkännande och tydligt 
sätt, vara beredd på och stödja olika känsloyttringar och att planera för fortsatt utredning, 
behandling och information efter patientens önskemål (Cancercentrum 2012c). Under 
fortsatt vård av palliativa cancerpatienter upprätthålls en fortlöpande dialog mellan patient, 
vårdpersonal, och om patienten tillåter det även de närstående, om patientens fortsatta 
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vård. I Sverige kan patienter inte själva bestämma om de vill ha några livsuppehållande 
åtgärder eller inte. Det är beslut som tas av den ansvarige läkaren i samråd med patienten 
(Ibid).  

Att skapa en trygg och behaglig miljö för den döende är viktiga vårdaktiviteter i livets slut. 
Denna miljö ska utformas individuellt för varje patient. Forskning har visat att miljön har 
en direkt inverkan på människans välbefinnande och vårdens kvalitet. Samtal med 
närstående till patienten ska vara utformade så att de närstående både kan ge och ta emot 
information för att de ska förstå vad som händer och kunna förbereda sig på att patienten 
kommer att dö. Samtalen kan genomföras enskilt eller med flera personalkategorier 
tillsammans, beroende på vilken typ av information som ska ges. Samtalen kan ske med 
eller utan patientens närvaro och anpassas till det som patienten anser är tillåtet att prata 
om (Cancercentrum, 2012c). 

Syftet med palliativ vård är att lindra smärta och andra plågsamma symtom, att bekräfta 
livet och att se döendet som en normal process. Den syftar inte till att påskynda eller 
fördröja döden utan att ge ett psykologiskt och andligt stöd för att hjälpa patienterna att 
leva ett så aktivt liv som möjligt fram till döden. Den palliativa vården innefattar även stöd 
till anhöriga under patientens sista tid och efter det att patienten har avlidit. (Västra 
sjukvårdsregionen, 2005) 

I vårdpersonals första möte med den palliativa patienten är det en bra idé att ha de så 
kallade sex S:n som stöd. (Cancercentrum, 2012c).  De sex S:n står för 1. Självbild - den 
bild som patienten har av sig själv. 2. Självbestämmande - patientens rätt till sin autonomi. 
3. Sociala relationer - det kontaktnät som finns kring patienten. 4. Symtom – fysiska och 
psykiska tecken på sjukdom. 5. Sammanhang – en känsla av att ha en plats och uppgift i 
tillvaron 6. Strategier – inneboende förmågor att klara av kommande hinder och problem. 
Syftet med modellen är att göra den sista tiden i livet så värdefull som möjligt för patienten 
och dess närstående. När sjuksköterskan vid sina möten med patienten utifrån modellen lär 
känna patienten skapas en bild av patienten som vid den fortsatta palliativa vården blir av 
betydelse för vårdpersonal. Denna modell kan med fördel användas som en röd tråd genom 
hela vårdprocessen och fungera som ett stöd för vårdgivarna, patienten och de anhöriga. 
Modellen kan utgöra ett hjälpmedel för planering, uppföljning och utvärdering av vården 
för alla personalkategorier som kommer i kontakt med patienten. Efter hand kan 
patientbilden kompletteras av vårdpersonal vilket gör det lätt för nytillkommen 
vårdpersonal att snabbt lära känna patienten. En tydligare bild av patienten kan bidra till en 
bättre omsorg och omvårdnad i livets slutskede och underlätta för patienten att göra 
situationen begriplig och hanterbar. Utifrån det kan också den döende och de närstående 
kan uppleva en känsla av sammanhang. (Cancercentrum, 2012c).  

Sammanfattning  

Följande vårdprogram återfinns under temat Stöd genom kommunikation: Psykosocial 
onkologi och cancerrehanbilitering (regionalt vårdprogram), Cancervårdsprocessen 
(regionalt vårdprogram), Understödjande cancervård/supportive care (regionalt 
vårdprogram) och Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014 (nationellt 
vårdprogram). 

En god kommunikationsförmåga hos vårdpersonal skapar en ökad förståelse för- och 
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hjälper patienten att komma ihåg den information som ges. Förmågan att föra ett bra 
samtal är nödvändighet för att som vårdpersonal kunna delge patienten den information 
som skall ges. Ett bra samtal upplevs som empatiskt av patienten och som effektivt av 
vårdpersonalen och kan bidra till identifiering av patientens yttre och inre tillgångar i 
hanteringen av sin sjukdom. Vid informationssamtal av svårare art kan modellen SPIKES 
användas för att guida vårdpersonal. Modellen är särskilt bra då det är viktigt att 
informationen går fram och allt för starka känslor därför vill undvikas. Svår information 
ges med fördel av den vårdpersonal som känner patienten bäst och som patienten känner 
sig trygg med. Ett gott förtroende kräver upprepade samtal med patienten under en längre 
tid, men det kräver också att en god kontinuitet, öppenhet och ärlighet byggs upp mellan 
parterna.  

Vårdpersonals viktigaste uppgift i vården av palliativa cancerpatienter är att lindra smärta, 
och andra plågsamma symtom, att bekräfta livet, främja välbefinnande och att se döendet 
som en normal process. Cancerpatientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov 
måste tillgodoses genom att förebygga, tidigt upptäcka och behandla problem som uppstår.  
Den palliativa vården innefattar även stöd till anhöriga under patientens sista tid och efter 
det att patienten har avlidit. För att tillgodose alla dessa behov kan vårdpersonal använda 
sig av de så kallade sex S:en för att lära känna patienten och se vilka behov som finns och 
uppstår under livets slutskede. 

Att uppmärksamma psykisk ohälsa 

Diagnosen cancer innebär en fysisk, psykisk och social belastning för både patienter och 
dess närstående och det är därför vanligt att cancerpatienter utvecklar olika emotionella 
reaktioner under sjukdomsförloppets gång (Västra sjukvårdsregionen, 2013).  

De psykologiska symtom som emotionella reaktioner skapar påverkar patienters 
upplevelse av hälsa och livskvalitet. Ungefär en fjärdedel behöver professionellt stöd för 
emotionella problem någon gång under sjukdomsförloppet (Cancercentrum, 2011). För 
vårdpersonal är det på grund av detta viktigt att tidigt uppmärksamma symtom och orsaker 
till symtom, för att på bästa sätt bemöta och stötta patienten. Eftersom alla cancerpatienter 
har unika upplevelser av och hanterar sin cancersjukdom olika, så krävs också en 
individanpassad åtgärdsplan. Det är viktigt att lägga tid och energi på detta för att undvika 
att patienters förmåga att hantera sin situation försämras kraftigt (Västra 
sjukvårdsregionen, 2013). Genom kunskap om vilka varningstecken (Se bilaga 3.), som 
kan tyda på att ett psykiskt tillstånd håller på att utvecklas eller har utvecklats kan 
vårdpersonal tidigt sätta in förebyggande åtgärder. Det är vårdpersonalens uppgift att vara 
uppmärksam på dessa tecken och att agera direkt om de uppstår (Västra sjukvårdsregionen, 
2013).  

 

Känslor av sorg och nedstämdhet är vanliga hos patienter med cancer, vilket gör det viktigt 
för vårdpersonal att kunna särskilja mellan normal nedstämdhet och depression. Symtom 
att vara uppmärksam på vid depression är om patienten uttrycker en känsla av hopplöshet, 
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värdelöshet, skuld, koncentrationssvårigheter, sömnstörning, trötthet och bristande energi. 
Depression påverkar patientens tankar och känslor vilket bär med sig en försämrad 
förmåga att klara det dagliga livet. Detta är problem som ger den cancersjuke kraftigt 
försämrade förutsättningar för att överleva eller hantera sin cancer. Trots att en 
cancerrelaterad depression inte skiljer sig från annan depression så kräver den särskilt 
anpassad behandling. Samtalsterapi är en behandlingsform som kan kombineras med 
sömnförbättrande medel och ge god effekt. Vid medelsvår till svår depression kombinerad 
istället samtalsterapin med antidepressiva läkemedel. Samtliga cancerpatienter ska 
erbjudas att få en kuratorskontakt och skriftlig information om hur denna kontakt tas. 
Kuratorn ska ingå i varje avdelnings eller mottagnings team (Västra sjukvårdsregionen, 
2013)  

Att lindra ångest och smärta  
Under hela cancerpatientens sjukdomsförlopp uppstår situationer och händelser som skapar 
stora påfrestningar för såväl den cancersjuke som dess närstående (Västra 
sjukvårdsregionen, 2013).  För cancerpatienter är det därför normalt att känna både ångest 
och smärta under sjukdomsförloppet (Cancercentrum, 2012c).  Vanliga psykiska besvär är 
oro och ångest som uppstår då patienten exempelvis väntar på besked angående diagnos, 
behandling eller eventuellt återfall. I situationer som denna spelar det vårdande samtalet en 
stor roll och bör användas som hjälp för att mildra den ångest som uppstår. Ångest vid 
cancer är vanligt och behöver inte nödvändigtvis vara onormal eller orsaka problem, utan 
den kan också vara en del av patientens sätt att hantera sin situation (Västra 
sjukvårdsregionen, 2013).  

Ångest är en oro som utlöses av ett hot mot något som individen uppfattar som väsentligt 
för sin existens. I grund och botten är ångest en normal reaktion på stress, men blir sjuklig 
då den inte upplevs hanterbar av patienten.  Det kan till exempel bottna i rädsla för att dö. 
Det bästa sättet för vårdpersonal att stötta patienter i detta är att ge patienter tid för att prata 
om sin oro. Att aktivt lyssna och att ge klara besked är för det mesta något som uppskattas 
av patienter, men det finns även de som inte önskar klara besked. Under själva dödsfasen 
blir ofta patienter både psykiskt och motoriskt oroliga. Patienter kan till exempel börja 
fingra på sängkläderna och upplever ofta ökad värmekänsla. Stöd som vårdpersonal kan ge 
är mänsklig närvaro, lugnande samtal, musik, försiktig beröring och taktil massage. 
Närståendes röster kan ge stöd och tröst eftersom det välkända ofta inger trygghet. 
(Cancercentrum, 2012c) 
 
Oro, ångest och depression är ofta sammankopplade med smärta hos svårt sjuka patienter 
(Sahlgrenska universitetssjukhuset, 2002), inte minst hos patienter med kort förväntad 
överlevnadstid (Cancercentrum, 2012c). Smärta är det som patienter upplever att smärta är 
och smärta existerar då personen uppger att den existerar. Smärta kan delas in i fysisk 
smärta och psykisk smärta (Sahlgrenska universitetssjukhuset, 2002). Gemensamt för de 
två är att lidandet är centralt och är det som vårdpersonal har till uppgift att lindra. I 
vårdmöte med patienter som upplever smärta är det mycket viktigt att information ges om 
att smärtan kan lindras, men kanske inte försvinna helt. (Cancercentrum, 2012c). Smärta 
finns hos en majoritet av cancerpatienterna under någon del av sjukdomsförloppet. Av de 
patienter som avlider i cancer förekommer smärta i ca 90 % av fallen. Därför är det viktigt 
att kontinuerligt och aktivt fråga patienten om smärta finns för att kunna diskutera orsaken 
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och ge tips och råd på egenvård (Västra sjukvårdsregionen, 2013).  

Vårdpersonal kan med god omvårdnad, förståelse och kunskap lindra smärta. Farmaka ska 
utnyttjas om den kan hjälpa till att lindra cancerpatientens oro, ångest och depression, men 
den personliga närvaron och att göra gemensam sak av att bära smärtan, är minst lika 
viktigt. Det sociala stöd som patienter har eller inte har är viktigt att utreda, eftersom brist 
på detta kan påverka smärtor och dess symtom. (Sahlgrenska universitetssjukhuset, 2002). 

Att känna igen en akut krisreaktion 
En akut krisreaktion kan vara en övergående störning som utvecklas som reaktion på 
särskilt stark fysisk eller psykisk påfrestning hos en patient som inte visa tecken på att ha 
någon annan typ av psykisk sjukdom. Att få beskedet cancer eller andra plötsliga 
traumatiska händelser under den cancersjukes sjukdomsförlopp kan vara 
utlösningsfaktorer. En akut krisreaktion utvecklas väldigt plötsligt och endast några få 
minuter efter att det utlösande traumat skett. Symtombilden ser olika ut och kan 
inledningsvis utgöras utav förvirring och desorientering. Ofta påverkas medvetenheten och 
uppmärksamheten och patienten har svårt att uppfatta olika stimuli. Tillståndet följs ofta av 
reaktioner som kroppsliga rörelsemönster, överaktivitet och agitation. Andra vanliga 
symtom kan vara hjärtklappning, svettningar, rodningar och till och med partiell eller total 
amnesi (Västra sjukvårdsregionen, 2013). 

Faktorer som påverkar hur starkt eller på vilket sätt en enskild patient reagerar vid en akut 
krissituation är den individuella sårbarheten och patientens anpassningsförmåga. Om 
vårdpersonal inte upptäcker dessa tecken i tid för att hjälpa patienten så kan krisreaktionen 
kvarstå och tillslut utvecklas till ångest och depression. 
Då psykiska besvär uppstår hos en cancerpatient är det alltid viktigt att se över nyinsatta 
läkemedel. Det är behandlande läkare och sjuksköterska som ska ge grundläggande 
psykosocialt stöd. Kuratorskontakt ska sedan etableras utifrån patientens och dess 
närståendes behov (Västra sjukvårdsregionen, 2013). 

Den akuta krisreaktion som kan uppstå exempelvis när en människa får reda på att han 
eller hon lider av en livshotande sjukdom brukar delas in i fyra faser (Sahlgrenska 
universitetssjukhuset, 2002). 1. Chockfasen. Denna fas varar de första timmarna eller 
dagarna efter beskedet och innebär att patienten inte tar in den nya verkligheten utan lever 
som i en glaskupa. 2.reaktionsfasen. Kommer efter chockfasen och kan vara i flera 
månader. Patienten förlorar kontrollen av sig själv och drabbas av ångest. 
Försvarsmekanismer som förträngning, isolering, förskjutning, projektion och förnekande 
intellektualisering förekommer blandat med vrede, bitterhet, förtvivlan och skuldkänslor. 
Försvar mot ångesten tröttar ut patienten som ofta blir oförmögen att klara av vardagens 
uppgifter. 3. Bearbetningsfasen. Under denna fas börjar patienten bearbeta och ta in det 
som har hänt, och så småningom lära sig att acceptera situationen. 4. Nyorienteringsfasen. 
Här börjar patienten vända sig utåt igen och vågar konfrontera sitt nya jag med gamla och 
nya situationer. Fokus ligger på sökandet efter mening och sammanhang i den nya 
situationen. Den här kristeorin kan inte betraktas som perfekt då den inte täcker alla 
problem hos alla som drabbats av cancer. Däremot är den tänkt att utgöra ett bra 
hjälpmedel för vårdpersonal för att öka förståelsen av de skeenden och den utveckling som 
människor går igenom i samband med en svår sjukdom som cancer. (ibid)  
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Människors individuella förmåga att hantera svåra och påfrestande situationer brukar gå 
under begreppet coping. Med coping menas mer direkt de strategier eller sätt som en 
människa har inneboende för att överleva, exempelvis en cancersjukdom. Coping-
strategierna kan vara mer eller mindre sunda, men fyller alla funktionen att skydda 
individen från ångest och depression och att hjälpa individen att överleva som människa. 
Coping-strategier kan till exempel vara att inhämta mer information, att protestera, att söka 
stöd, att försöka glömma och att skylla på andra. I riktigt dåliga fall ser patienten att döva 
sig med alkohol eller droger som en coping-strategi eller sätt att genomlida sin vardag. Det 
är främst sjuksköterskans uppgift att identifiera den eller de sunda coping-strategier som 
passar just för den enskilda patienten, för att kunna ge ett så bra stöd som möjligt. 
(Sahlgrenska universitetssjukhuset, 2002)  

Sammanfattning  

Följande vårdprogram återfinns under temat Att uppmärksamma psykisk ohälsa: 
Cancervårdsprocessen (regionalt vårdprogram), Cancer med okänd primärtumör, CUP 
(nationellt vårdprogram), Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014 (nationellt 
vårdprogram) och Understödjande cancerbehandling/supportive care (regionalt 
vårdprogram).  

Den fysiska, psykiska och sociala påfrestning som en cancerdiagnos innebär för patienter 
kan ge upphov till psykisk ohälsa. Det är vanligt att cancerpatienter utvecklar olika 
emotionella reaktioner under sjukdomsförloppets gång och symtom av dessa reaktioner har 
en negativ inverkan på patientens upplevelse av hälsa och livskvalitet. Att vara 
uppmärksam på varningstecken kan hjälpa vårdpersonal att motverka att olika psykiska 
tillstånd uppstår. Det är viktigt att särskilja normal nedstämdhet och depression eftersom 
en depression leder till försämrade förutsättningar för överlevnad och hantering av 
cancersjukdomen. Trots att en cancerrelaterad depression inte skiljer sig från annan 
depression så kräver den att särskild behandling sätts in. Ångest och smärta i kombination 
är också vanligt under sjukdomsförloppet men kan lindras med hjälp av det vårdande 
samtalet. Det vårdande samtalet bör dels innehålla information om smärta och hur god 
smärtlindring som kan erbjudas, samt innehålla utrymme för patientens egna tankar om 
orsaken till smärta. Samtalet bör upprepas kontinuerligt då smärtans ursprung och grad ofta 
varierar under sjukdomsförloppet.   

Att känna igen en akut krisreaktion är viktigt för att vårdpersonal ska kunna erbjuda rätt 
stöd vid rätt tid. En akut krisreaktion utlöses av en plötslig och traumatisk händelse och 
uppstår därför väldigt hastigt. Det är svårt att veta exakt om en patient fått en akut 
krisreaktion eller inte, eftersom symtomen är individuella, men med hjälp av kunskap om 
krisreaktionens olika faser kan vårdpersonal lära sig att känna igen de typiska symtomen. 
Människors individuella förmåga att hantera svåra och påfrestande situationer går under 
begreppet coping. Det ligger bland annat som sjuksköterskans uppgift att identifiera den 
eller de coping-strategier som passar just för den enskilda patienten, för att kunna ge ett så 
bra stöd som möjligt och för att undvika att patienter använder sig av destruktiva sätt att 
hantera sin vardag.  
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Att bemöta existentiella frågor 
I de allra flesta fall väcker diagnosen cancer många existentiella frågor hos patienten. Det 
är viktigt att redan tidigt i vårdförloppet skapa utrymme för att prata om sådana frågor och 
att föra in viktiga aspekter i omvårdnadsjournalen. Senare är det lätt att gå in i systemet 
och se eventuella önskemål som patienten uttryckt (Västra sjukvårdsregionen, 2013).  

Vårdpersonal runt om patienten ansvarar för att det grundläggande behovet hos patienten 
uppfylls. Däröver finns möjlighet att skapa en kontakt med sjukhuskyrkan eller företrädare 
för andra samfund om patienten uttrycker en sådan önskan. Alla är välkomna till 
sjukhuskyrkan oavsett religiös åsikt och allt som sägs står under personalens tystnadsplikt, 
om inte patienten uttryckligen ger sitt medgivande. En naturlig del i cancerprocessen är att 
livsfrågor om mening, skuld, relation och religion blir viktiga. Det är därför viktigt att 
vårdpersonal för en dialog med patienten kring detta med chans till frågor. Den typen av 
information bör sedan vårdpersonal dokumentera noga för att få en tydlig bild av hur 
individen förhåller sig till religion. Det kan motiveras med att det är omöjligt för 
vårdpersonal att lära sig alla de olika regler som förekommer inom olika religioner, samt 
de individuella skillnader som förekommer. (Västra sjukvårdsregionen, 2013).  

Sammanfattning  
Följande vårdprogram återfinns under temat Att bemöta existentiella frågor: 
Cancervårdsprocessen (regionalt vårdprogram) 

Under cancerpatienters sjukdomsförlopp uppstår ofta frågor av existentiell art som kräver 
utrymme för samtal mellan vårdpersonal och patienter. Vårdpersonal ansvarar för att 
tillgodose att patienters grundläggande behov uppfylls när det gäller existentiella frågor. 
Det kan exempelvis innebära att kontakta personal inom kyrkan, med högre kompetens 
inom bemötande av existentiella frågor. 

En översikt av vårdprograms innehåll 

Nationella vårdprogram 

• Kolorektalcancer (2008) återfinns under ett tema: Delaktighet genom information. 

• Cancer med okänd primärtumör (CUP) (2011) återfinns under två teman: Stöd 
genom kommunikation och Att uppmärksamma psykisk ohälsa. 

• Esofagus och ventrikelcancer (2012) återfinns under ett tema: Delaktighet genom 
information. 

• Högmaligna astrocytära oligodendrogliala tumörer i hjärnan (2012) återfinns under 
ett tema: Delaktighet genom information. 

• Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014, (2012) återfinns under tre 
teman: Delaktighet genom information, Stöd genom kommunikation och Att 
uppmärksamma psykisk ohälsa. 
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Regionala vårdprogram 

• Cancervårdsprocessen (2013) återfinns under samtliga teman: Delaktighet genom 
information, Stöd genom kommunikation, Att uppmärksamma psykisk ohälsa och 
Att bemöta existentiella frågor. 

• Smärta vid cancersjukdom (2002) återfinns under ett tema: Delaktighet genom 
information 

• Understödjande cancervård/supportive care (2005) återfinns under två teman: Stöd 
genom kommunikation och Att uppmärksamma psykisk ohälsa. 

• Psykosocial onkologi och cancerrehabilitering (2011) återfinns under två teman: 
Delaktighet genom information och Stöd genom kommunikation. 
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DISKUSSION 

Metod 
Den metod som används är en kvalitativ litteraturstudie av vårdprogram enligt Friberg 
(2012). Författarna anser att metodvalet är bra eftersom metoden ger en överskådlig 
kunskapssammanställning vilket eftersöks i syftet. Den analysmetod som används är 
Fribergs analysmodell (2012). Författarna anser att tolkning av data kan ske på annat sätt 
men att den valda analysmetoden är lätt att följa och bidrar till en god struktur och 
läsbarhet av resultatet. Ett alternativt sätt att angripa syftet kan vara att presentera 
vårdprogram för vårdprogram i resultatet för att tydligt se hur de skiljer sig åt i bland annat 
omfattning och innehåll. Detta skapar dock mycket upprepning och bidrar till en sämre 
läsupplevelse. Vidare är det svårt att dra gränsen för vad som kan anses vara relevant för 
syftet.  

Trots att de valda nationella vårdprogrammen behandlar olika specifika sjukdomstillstånd 
har de delar som behandlar omvårdnaden i dem visat sig vara generaliserbar. I analysen 
framkommer, att det faktum att vårdprograms syfte är att ligga i framkant med de nyaste 
råd och rön som finns inom cancervården, ställer krav på att de ska vara av god evidens. 
Enligt Polit och Beck (2004) har uppfattningen om vad som kan anses som evidensbaserad 
kunskap luckrats upp och är idag inte lika strikt som tidigare. Trots det har försök gjorts för 
att utveckla så kallade evidenshierarkier som har till uppgift att rangordna studier utifrån 
den evidensstyrka som de tillhandahåller. Ett exempel på detta är Stetler, Brunell, 
Giulliano, Morse, Prince and Newell-Stokes sex-gradiga evidenskala (1998, refererad i 
Polit & Beck, 2004) som inte bara går ut på att ange evidens styrka utan även studiens 
kvalitet i övrigt (Ibid). De delar som innehåller en låg grad av evidens är de delar som 
behandlar omvårdnad. Enligt Polit och Beck (2004) kan detta bero på att inom ämnet 
omvårdnad finns det få publicerade studier som har de två högsta graderingarna inom 
evidensgraderingshierarkin. I och med att vårdprogrammen har en låg evidensnivå när det 
gäller de avsnitt som behandlar vårdmöte och stöd till cancerpatienter, så är det 
vetenskapliga stödet för det material som presenteras i resultatet lågt (Ibid).    Då det 
framkommer att det finns få publicerade studier i omvårdnad av de två högsta 
graderingarna inom evidenshierarkin, kan andra typer av undersökningar med en lägre 
evidensgrad trots allt anses spela en viktig roll vid evidensbaserad omvårdnad.  

Den varierade graden av evidens och hur evidens behandlas i vårdprogrammen skapar 
svårigheter för författarna i granskningen av materialet. I analys av vårdprogrammens 
evidensgrad framkom att evidensen är låg i samtliga valda vårdprogram avseende 
omvårdnad (Se Bilaga 1.). Detta anser författarna bland annat kan bero på att 
vårdprogramgruppen inte refererar i löpande text. En bristfällig referenshantering kan vara 
en följd av den tidspress som ett vårdprogram har då det snabbt ska komma ut i 
verksamheten. En annan anledning till att evidensgraden blir låg är att 
vårdprogramgruppen i flera fall skrivit vad de själva anser relevant och hänvisar då till 
egen expertis. De försvarar ofta detta genom att peka på ett av syftena med 
vårdprogrammen, vilket som tidigare nämnts är att snabbt få den senaste forskningen och 
kunskapen ut i verksamheten. Om detta är etiskt försvarbart går att diskutera. Ett sätt att se 
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på det är att hälso- och sjukvården inte kan vänta på vetenskapliga belägg eller evidens, 
som styrker det som erfarenhetsmässigt har visat sig ge den just nu bästa möjliga vården. 
Expertisen i vårdprogrammens fall utgörs trots allt av flera professioner som sammantaget 
har många års erfarenhet inom olika områden inom vård och omsorg. Ett annat sätt att se 
på det är att det forskas väldigt lite på det aktuella området, vilket gör att vårdpersonal får 
förlita sig på beprövad erfarenhet. I sådant fall blir det viktigare att se till att patienterna får 
den bästa tänkbara behandlingen och omsorgen så fort som möjligt, än att vänta på evidens 
från vetenskapliga undersökningar. Tiden får utvisa om det nya som införs i vårdprogram 
får högre evidens genom vetenskapliga studier, eller om de visar sig vara felaktiga och 
därmed inte uppfyller sitt syfte.  

Resultat 
I resultatet framkommer att en individuellt anpassad information till cancerpatienter är 
nödvändig och skapar delaktighet hos patienten. Tidigare forskning menar att 
sjuksköterskan upplever en svårighet i förmågan att se till patienters individuella behov 
och att de ser cancerpatienters psykosociala behov som en ökad arbetsbelastning (Arving 
& Holmström, 2011). Detta kan enligt resultatet lösas genom att vårdpersonal använder sig 
av patientbundna kontaktsjuksköterskor (Cancercentrum, 2012a). Införande av 
kontaktsjuksköterskor skulle kunna bidra till en ökad trygghetskänsla för patienten och till 
en mer effektivt fördelning av arbetsbördan mellan sjuksköterskor. I förlängningen skulle 
det i så fall bidra till att reducera arbetsbördan för sjuksköterskor, förutsatt att detta 
arbetssätt inte redan tillämpas idag. 

Ett viktigt fynd i granskningen av vårdprogram är att det är patientens vilja som styr de 
anhörigas delaktighet och roll under sjukdomsförloppet (Västra sjukvårdsregionen, 2013; 
Cancercentrum, 2012c). Om patienten väljer att inte få en allt för detaljerad information 
finns risk för att konflikter uppkommer om närståendes önskemål om information går emot 
patientens vilja. I det fallet kan gemensamma informationstillfällen vara en god strategi 
anser författarna. Då en helhetssyn på såväl patient som anhöriga är viktigt för att ge ett 
psykiskt stöd (Skärsäter, 2009) kan ett sådant informationstillfälle skapa en bättre 
gemenskap och känsla av delaktighet för alla.  

Det är sjuksköterskans uppgift att vara uppmärksam på om barn finns med i bilden och i 
sådant fall tillämpa ett barnperspektiv genom att bemöta de särskilda behov som barn kan 
ha. Enligt vårdprogrammet Cancervårdsprocessen (Västra sjukvårdsregionen, 2013) görs 
detta bäst genom att information ges till föräldrarna som sedan delger barnen 
informationen på det sätt som de vet bäst. Detta förhållningssätt motiveras med att det är 
föräldrarna som känner till sina barns förmåga att ta in information bäst och vet oftast hur 
informationen ska framföras. Detta styrker också många av valda vårdprograms 
ståndpunkt, det vill säga att en individanpassad vård och en god vårdrelation är nyckeln till 
en lyckad informationsgivning.  

Det stödjande samtalet kan ses som en del av det vårdande samtalet vilket är centralt i 
sjuksköterskans bemötande och lindrande av lidande (Wiklund, 2009). Det stödjande 
samtalet kan ge vårdpersonal och patient en mer överskådlig bild över patientens situation 
vilket kan vara till hjälp för att lösa eventuella problem som patienten har. I 
vårdprogrammet Psykosocial onkologi och cancerrehabilitering (Södra sjukvårdsregionen, 
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2011) framgår också att det som cancerpatienter själva benämner som ett problem också 
bör betraktas av vårdpersonal som ett problem. Det är alltså inte sjuksköterskans uppgift att 
bedöma vad som är patientens problem. Däremot är det sjuksköterskans ansvar att ta reda 
på vad problemet är genom en god och kontinuerlig dialog med patienten (Skärsäter, 
2009). Den information som ges om det vårdande samtalet i valda vårdprogram kan 
uppfattas som ytterst begränsad eftersom vårdprogrammen inte specifikt använder sig av 
benämningen vårdande samtal. Att benämningen inte används finner författarna 
förvånande med tanke på att det vårdande samtalet är ett centralt begrepp inom omvårdnad 
(Wiklund, 2009). Därmed går det inte att säga att vårdprogrammen sammantaget brister i 
sitt innehåll om att bemöta och stötta cancerpatienter genom det vårdande samtalet, 
eftersom definitionen av det vårdande samtalet återfinns under flera teman i resultatet.  

Vårdpersonal kan stödja patienter genom en god kommunikation (Södra 
sjukvårdsregionen, 2011). Kommunikationens svårighetsgrad påverkas enligt Kennedy, 
Sheldon, Barret och Ellington (2006) av de inblandades känslor, den befintliga 
kommunikationen mellan vårdpersonal i allmänhet och patienter, samt sjuksköterskans sätt 
att hantera kommunikationssvårigheter. I resultatet framgår att samtal där syftet är att delge 
patienten information av svårare karaktär kräver att fler aspekter tas hänsyn till (Västra 
sjukvårdsregionen, 2013). Att patienten ger utlopp för kraftiga känslor under själva 
samtalet kan ge patienten minskat utrymme för förståelse och behållning av informationen. 
Det kan vara en fördel för vårdpersonal i kommunikationen använda sig av en konkret 
metod för att minska starka känsloutbrott. I vårdprogrammet Cancervårdsprocessen (Västra 
sjukvårdsregionen, 2013) presenteras steg-för-steg-modellen SPIKES, som på ett tydligt 
sätt strukturerar upp viktiga delar då information av denna art ska ges. Vårdprogrammet 
nämner att metoden först och främst är ämnad för läkare men den kan också ses som ett 
stöd för sjuksköterskan i och med att patienter, som nämnts tidigare, behöver få 
information upprepad flera gånger. Det här kan vara ett sätt att hjälpa sjuksköterskan i 
kommunikation med cancerpatienter. Författarna anser att modeller av detta slag kan bidra 
till en ökad trygghet för sjuksköterskan då hon eller han får något konkret att luta sig mot. 

I upplägget av resultatet är den palliativa delen av cancervården till viss del separerad från 
övrigt stöd till cancerpatienter. Detta avsnitt återfinns under en särskild rubrik, eftersom 
den palliativa vården kan upplevas för specifik. Dessutom tas palliativ vård upp i ett eget 
vårdprogram. En viktig aspekt som framkommer i resultatet är att det är upp till patienten 
hur det vårdande samtalet ska utformas. Det vill säga vad som är tillåtet att prata om 
(Cancercentrum, 2012c). Detta stödjer även Wiklund (2009) då hon hävdar att det 
vårdande samtalet bör genomföras på patientens villkor.   

En trygg och behaglig miljö är av särskild betydelse för palliativa patienter 
(Cancercentrum, 2012c). För att skapa en sådan miljö krävs att vårdpersonal har lärt känna 
patienten på ett personligt plan. En modell som sjuksköterskor kan använda för att lära 
känna palliativa patienter är de sex S:en (Ibid). Då det framkommit i resultatet att det är 
viktigt med en individuellt anpassad vård anser författarna att de sex S:en med fördel kan 
tillämpas oavsett vart cancerpatienten befinner sig i sjukdomsförloppet. Det motiveras av 
att det visat sig vara viktigt att etablera en vårdrelation mellan vårdpersonal och patient, för 
att skapa trygghet och möjligheter till en god kommunikation. Dahlberg & Segesten, 
(2010) menar att en vårdrelation uppstår i vårdmötet och att det är sjuksköterskors uppgift 
att se till att mötet blir vårdande. Blir mötet vårdande blir också möjligheten till en god 
vårdrelation stor. Därmed kan de sex S:en även förstås som en modell för att uppnå 
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kriterierna för ett vårdande samtal, vilket beskrivs som sjuksköterskors viktigaste 
instrument för att bemöta och lindra patienters lidande (Wiklund, 2009).    

I sjuksköterskors ansvar ligger att på ett bra sätt bemöta och stötta patienter genom att 
erbjuda ett så kallat basalt psykosocialt stöd. Det basala psykosociala stödet bygger enligt 
Cancervårdsprocessen (Västra sjukvårdsregionen, 2013) på samtal, informationsgivning 
och intyg. Enligt Skärsäters (2009) definition av det professionella stödet betonas just 
sjuksköterskans roll som samordnare och informationsgivare. Författarna väljer därför att 
förstå det basala psykosociala stödet som det professionella stödet. Skärsäters förklaring 
till hur det professionella stödet uppnås skulle i sin tur kunna förstås som det vårdande 
samtalet (Wiklund, 2009). Det vårdande samtalet och det professionella stödet handlar om 
skapandet av en vårdrelation genom att bland annat vara där för patienten på patientens 
villkor och att ge möjligheter till en öppen och kontinuerlig dialog. (Wiklund, 2009; 
Skärsäter, 2009).  

Vidare visar resultatet att det är viktigt för sjuksköterskor att kunna särskilja tecken som 
tyder på normal nedstämdhet och tecken som tyder på depression. En sådan bedömning 
kan för sjuksköterskan underlättas med hjälp av en förteckning över varningstecken att 
vara uppmärksam på (Västra sjukvårdsregionen, 2013). De varningstecken som tas upp 
under temat att bemöta psykisk ohälsa anser författarna på ett tydligt sätt åskådliggör vad 
sjuksköterskor bör vara uppmärksamma på för att på bästa sätt kunna erbjuda ett 
professionellt stöd till cancerpatienter. Däremot kan det säkert finnas svårigheter för 
sjuksköterskor i att identifiera varningstecken eftersom det kräver att sjuksköterskan i fråga 
är duktig på att läsa av patienten. En god kommunikation kan vara ett bra hjälpmedel för 
att lättare få en uppfattning om hur patienten mår och därmed lättare uppmärksamma 
eventuella varningstecken. 

Det är inte sjuksköterskans ansvar att behandla eventuell depression som utvecklas hos 
patienten. Däremot är det sjuksköterskans uppgift att lägga upp en åtgärdsplan och 
eventuellt koppla in kurator eller annan instans som har större kunskap på området (Västra 
sjukvårdsregionen, 2013). Enligt Skärsäter (2009) kan sjuksköterskor genom en kontinuitet 
i vårdrelationen skapa en motivation hos patienter och därmed mildra ångest och 
depressionssymtom. Vidare beskriver Skärsäter vikten av att också sätta upp kortsiktiga 
och långsiktiga mål tillsammans med patienter. De långsiktiga målen, som enligt Skärsäter 
bygger på att sjuksköterskor hjälper patienter att identifiera vilka kunskaper och 
förutsättningar som patienten behöver för att lära sig hantera sina problem, kan förstås som 
utvecklande av coping-strategier (Sahlgrenska universitetssjukhuset, 2002). Då begreppet 
coping utgår ifrån patientens inneboende förmåga att hantera problem kan alltså Skärsäters 
beskrivning av långsiktiga mål ses som sjuksköterskans arbete med att utveckla coping-
strategier genom sin roll som omvårdnadsexpert. Ett bra sätt för att komma fram till dessa 
strategier anser författarna är att sjuksköterskan lär känna patienten genom det vårdande 
samtalet och i samråd med patienten utvecklar en individuellt anpassad coping-strategi 
som kan ligga till grund för fortsatt stöd i sjukdomsförloppet.  

Ett psykiskt tillstånd som kan uppkomma i samband med plötsliga traumatiska händelser 
eller i samband med svåra besked under sjukdomsförloppet är den akuta krisreaktionen 
(Västra sjukvårdsregionen, 2013). De olika faser som en patient kan gå igenom vid en akut 
krisreaktion tas upp i vårdprogrammet Smärta vid cancersjukdom (Sahlgrenska 
universitetssjukhuset, 2002). Faserna anses skapa en ökad förståelse hos sjuksköterskor 
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och annan vårdpersonal för varför patienter exempelvis plötsligt blir passiva. Teorin kan 
dessutom ligga till grund för hur sjuksköterskor bör förhålla sig till dessa patienter. Då 
patienter har visat sig uppleva att de inte får det emotionella stöd som de behöver (Saegrov 
& Halding, 2004), anser författarna att denna modell kan vara viktig för sjuksköterskor att 
känna till för att bättre kunna tillgodose det behovet. 

Att få diagnosen cancer är en omvälvande upplevelse som ger upphov till tankar som rör 
andlighet och existentiella frågor (Brolin, 2009). Att informera om det frivilla stöd som 
kan erbjudas genom sjukhuskyrkan via en diakon tror författarna kan fungera som en bra 
inkörsport för sjuksköterskan för att ta upp existentiella frågor. Erbjudandet kan antingen 
öppna upp för nya samtalsmöjligheter för patienten eller bara öppna upp till samtal med 
sjuksköterskan. I resultatet visar det sig att det är en viktig uppgift som sjuksköterskor har i 
att dokumentera under de sökord som rör existentiella frågor och andlighet. Vidare 
framkommer att tidsbrist kan göra att det här är en uppgift som är svår att hinna med 
(Västra sjukvårdsregionen, 2013). Författarna anser dock att dokumentationen kan utgöra 
ett värdefullt underlag för utvecklandet av copingstrategier tillsammans med patienten. 
Detta grundar sig i att tankar om existens och andlighet kan ses både som patientens inre 
tillgångar och hinder för överlevnad. En god dokumentation gör att ny vårdpersonal 
snabbare kan sätta sig in i patientens situation och därmed få en bättre bild av hur han eller 
hon bör förhålla sig till patienten. Trots att Brolin (2009) tar upp existentiella frågor som 
vanliga bland cancerpatienter finns mycket lite information eller ingen information alls, i 
valda vårdprogram, om hur vårdpersonal bör bemöta dessa frågor. Detta upplever 
författarna intressant eftersom patienters behov bör motsvara mängden anvisning som finns 
att tillgå för vårdpersonal, vilket inte är fallet. 

Den kunskapssammanställning av nationella och regionala vårdprogram som utgör 
resultatet, visar sig ge en god övergripande bild av hur cancerpatienter bör bemötas och 
stöttas under hela sjukdomsförloppet. Däremot visar det sig att det förekommer en ojämn 
fördelning av information, angående det valda intresseområdet, mellan de olika 
vårdprogrammen. Vårdprogrammen Kolorektalcancer (Cancercentrum, 2008), Esofagus 
och ventrikelcancer(Cancercentrum, 2012a), Högmaligna astrocytära oligodendrogliala 
tumörer i hjärnan (Cancercentrum, 2012b) samt Smärta vid cancersjukdom () innehåller 
endast material om temat Delaktighet genom information. Innehållet i den information som 
ges är därmed väsentligen detsamma. Detta skulle inte omöjligtvis kunna bero på att 
vårdprogrammen kanske tar information ifrån samma källa eller från varandra. Att dessa 
vårdprogram endast tar upp Delaktighet genom information skulle kunna bero på att 
vårdprogramsgruppen anser att det är det mest centrala i bemötande och stöd till 
cancerpatienter. Författarna anser dock att dessa vårdprogram ändå kan uppfattas som 
bristfälliga då de inte tar upp fler aspekter av vårdmöte och stöd. Vårdprogrammet 
Cancervårdsprocessen (Västra sjukvårdsregionen, 2013) och Nationellt vårdprogram för 
palliativ vård (Cancercentrum, 2012c) har visat sig innehålla i särklass mest information 
om det valda intresseområdet. Författarna anser därför att dessa två vårdprogram kan 
rekommenderas till vårdpersonal som vill ha mer information om vårdmöte och stöd till 
cancerpatienter. Övriga vårdprogram återfinns under två teman och kan anses vara bra 
komplement till dessa två, men är inte att se som förstahandsval.   

Då det framkommer i tidigare forskning att sjuksköterskor kan uppleva en svårighet i att 
bemöta och stötta cancerpatienter (Kennedy Sheldon, Barret & Ellington, 2006), uppstår 
frågan vad det beror på. Är det till exempel brist på tid, tillgänglighet eller kunskap om hur 
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de kan få tag på vårdprogram? En möjlig orsak utifrån vårt resultat, är att de vårdprogram 
som används i verksamheten styrs av diagnosen där fokus ligger på medicinska delar, som 
behandling och där den omvårdnad som presenteras främst är kroppsligt inriktad. En annan 
möjlig orsak skulle kunna vara att de nationella vårdprogrammen inte i sin titel indikerar 
att de innehåller information om vårdmöte och stöd. De regionala vårdprogrammen som 
specificerat sig på det valda intresseområdet kanske inte når ut till vårdpersonal på samma 
sätt som de som behandlar en specifik diagnos och därmed faller den kunskapen faller bort. 
En lösning på denna kunskapsbrist skulle vara att utöver dessa specifika vårdprogram föra 
in sådana vårdprogram som särskilt behandlar vårdmöte och stöd till cancerpatienter. Ett 
långsiktigt mål skulle kunna vara att implementera mer information om vårdmöte och stöd 
i de vårdprogram som behandlar specifika diagnoser.  

Slutsats 

Innehållsmässigt upptar vårdmöte och stöd till cancerpatienter en mindre del av de 
nationella vårdprogrammen för specifika cancerdiagnoser. Resultatet av den 
kunskapssammanställning som gjorts visar dock på en mångfasetterad bild av hur 
vårdmöte och stöd kan tas upp på olika sätt under en cancerpatients sjukdomsförlopp. 
Detta tyder på att vårdprogram inte når ut till vårdpersonal eller att de helt enkelt inte 
används. Den ojämna fördelningen av information i vårdprogrammen gör det svårt också 
för vårdpersonal att hitta de vårdprogram som utförligt tar upp det valda intresseområdet.  I 
synnerhet kan vårdprogrammen Cancerprocessen och Nationellt vårdprogram för palliativ 
vård rekommenderas till vårdpersonal som vill få ökade kunskaper i ämnet. Dessa går lätt 
att få tag på via de sökfunktioner som användes i denna studie.  

Det har visat sig att det finns omvårdnadskompetens i grupperna som arbetar fram 
vårdprogram, men att det vetenskapliga stödet är bristfälligt. Konkreta modeller som 
sjuksköterskan kan använda sig av i mötet med cancerpatienter framkommer dock i 
resultatet. Då det i problemformuleringen först visats sig att sjuksköterskor upplever 
svårigheter i bemötandet av cancerpatienter kan dessa modeller vara till hjälp för 
sjuksköterskor. Detta tyder på att den information som finns i vårdprogram inte når ut till 
vårdpersonal på ett tillfredställande sätt. En brist kan ses innehållsmässigt i de 
vårdprogram som granskas när det gäller det vårdande samtalet, eftersom det inte tas upp 
som begrepp. Däremot återfinns dess innebörd inom flera temaområden. I resultatet 
framgår att en individanpassad vård och en god vårdrelation är betydande för att uppnå en 
god informationsgivning. En god informationsgivning och en god kommunikation är i sin 
tur viktig för att uppnå delaktighet hos såväl patienter som anhöriga. Psykisk ohälsa är 
vanlig hos cancerpatienter och det är sjuksköterskans ansvar att vara uppmärksam på 
symtom och varningstecken som tyder på att det psykiska tillståndet försämras. Det 
framkommer också som viktigt att sjuksköterskor skapar utrymme för patienten att prata 
om existentiella frågor även om ämnet inte visar sig vara en prioritet i valda vårdprogram.   
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Klinisk implikation 
Vårdprogram kan anses vara en god källa till konkret information om valt problemområde. 
Då inget vårdprogram hanterar samtliga delar av det som utgör vårt resultat kan detta 
dokument vara en god hjälp för vårdpersonal som vill få en fördjupad kunskap om hur 
cancerpatienter bör bemötas och stöttas genom hela sjukdomsförloppet.  Vår uppfattning är 
att vetskapen om att vårdprogram finns att tillgå är låg bland sjuksköterskestudenter. Då vi 
anser att de innehåller värdefull aktuell information som rör sjuksköterskans praktiska 
arbete med cancerpatienter tycker vi att utbildningen med fördel bör skapa en ökad 
medvetenhet om vart vårdprogram kan hittas, samt vad de har för syfte att fylla. Det är en 
motivation för oss författare att få möjlighet att sprida den kunskap som vi erhållit i arbetet 
med den här studien. För att göra det kommer vi att ta med oss studien ut i verksamheten 
och på så vis göra den tillgänglig för våra framtida kollegor. Dessutom kommer studien att 
publiceras i databasen DIVA, vilket gör den tillgänglig för andra studenter som studerar 
liknande ämnen eller som aktivt intresserar sig för området. 
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Bilaga 1. Vårdprogrammens evidensgradering  
Statens beredning för medicinsk utvärdering, [SBU] (2004) presenterar på sin hemsida en 
modell för hur evidens och icke-evidensbaserad data bör graderas enligt 
graderingssystemet GRADE. Modellen är uppdelad i de fyra olika nivåer som evidens kan 
anses ha, det vill säga starkt-, måttligt-, begränsat samt otillräckligt vetenskapligt underlag. 
De olika nivåerna betecknas sedan med plustecken fyra till ett, för att tydligt illustrera 
graden av vetenskaplighet. Starkt vetenskapligt underlag bygger på studier med hög eller 
medelhög kvalitet utan försvagande faktorer vid en samlad bedömning. Måttligt starkt 
vetenskapligt underlag bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med förekomst 
av enstaka försvagande faktorer vid en samlad bedömning. Begränsat vetenskapligt 
underlag bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med försvagande faktorer vid 
en samlad bedömning. Otillräckligt vetenskapligt underlag är då vetenskapligt underlag 
saknas, då tillgängliga studier har låg kvalitet eller då studier av likartad kvalitet är 
motsägande. Utöver dessa fyra graderingsnivåer kan vårdprogramgruppens ståndpunkt 
också ses som en del av graderingssystemet GRADE även om riktlinjer av sådan karaktär 
inte gör en evidensgradering möjlig eller tillämplig (Statens beredning för medicinsk 
utvärdering [SBU], 2004).   

Nedan följer en förteckning över vad varje enskilt vårdprogram tar upp angående evidens 
och evidensgradering. Inom citattecken står här den text som de olika vårdprogrammens 
har under egna rubriker för evidens/evidensgradering. I vissa fall finns ingen särskild 
rubrik för detta i vårdprogrammen och då har stycken ändå tagits med i sitt ursprung, som 
citat. Utanför citattecken ligger sådan information som inte tas upp i text men som går att 
utläsa genom granskning av vårdprogrammet i helhet. Sist redogör författarna för sin 
bedömning av evidensgraden i respektive vårdprogram enligt GRADE. Evidensgradering 
kommer endast att ske av de avsnitt som berör omvårdnad. 

Esofagus och ventrikelcancer (2012) 
I detta vårdprogram har vårdprogramsgruppen gjort en sammanfattning av de viktigaste 
delarna från varje kapitel i en faktaruta, och där markerat deras värdering av evidensnivå. 
De har använt sig av graderingssystemet GRADE. I de fall då ingen evidensgradering har 
kunnat göras eller då den bygger på beprövad klinisk erfarenhet finns ingen 
evidensgradering angiven. Förklaringen till detta är enligt vårdprogramsgruppen den 
snabba utvecklingen av nya behandlingsmetoder, och att syftet med vårdprogrammet är att 
det i första hand ska vara ett verktyg som snabbt ska kunna användas ute i verksamheten. 
Vårdprogrammets författare resonerar såhär: 

”Vi har valt att sammanfatta viktiga delar i respektive kapitel i faktarutor, och där markerat 
vår värdering av evidensnivå. För evidensvärdering har vi använt GRADE som 
rekommenderas av SBU, och där skalan representeras av starkt (+ + + +); måttligt (+++); 
begränsat (++); och otillräckligt (+) vetenskapligt underlag. I de fall evidensvärdering 
saknas har ingen evidensgradering kunnat göras, alternativt bygger värderingen på 
”beprövad klinisk erfarenhet”. Vi vill understryka att även om ambitionen varit att skriva 
vårdprogrammet i en evidensbaserad form är avsikten att det i första hand ska vara ett 



 

 

arbetsverktyg att fungera som ett underlag för utredning och behandling i praktisk klinik. 
Vårdprogrammet utgör alltså inte en fullständig vetenskaplig evidensanalys. Det är också 
viktigt att beakta att inom vissa områden, exempelvis inom radiologi och onkologi, sker en 
mycket snabb teknikutveckling, och evidensvärderingen ger därför en ögonblicksbild av 
situationen som den ser ut i skrivande stund.”  

Författarnas analys av evidensgrad: En evidensgradering har gjorts enligt GRADE men 
resultatet av denna gradering framgår inte i löpande text. Evidensgraden bedöms därför 
som otillräcklig.   

Högmaligna astrocytära oligodendrogliala tumörer i hjärnan (2012) 
I detta vårprogram har författarna graderat vårdprogrammets evidens genom att hänvisa till 
de referenser de har angett i varje kapitel, och deras egen samlade kliniska erfarenhet:  

”Rekommendationerna baserar sig på evidens i litteraturen och vårdprogram-gruppens 
samlade klinisk erfarenhet. Där hög evidens finns i form av randomiserade fas III-studier 
eller välgjorda metaanalyser har i texten ”hög evidensgrad” angivits. För många 
rekommendationer finns svag eller ingen evidens men god bas i klinisk praxis och detta har 
då inte särskilt specificerats i texten.” 

Författarnas analys av evidensgrad: I de delar som berör omvårdnad finns ingen 
information angående eventuella referenser eller bakomliggande studier. Evidensgraden 
bedöms därför som otillräcklig.  

Kolorektal cancer (2008) 
I detta vårdprogram har evidens endast behandlats genom att representanter från 
vårdprogramsgruppen granskat och diskuterat innehållet. Innehållet har sedan presenterats 
och godkänts av svensk kolorektalkirurgisk förening.  

Författarnas analys av evidensgrad: Vårdprogrammet bygger på vårdprogramsgruppens 
ståndpunkt, vilket gör en evidensgradering omöjlig. 

Cancer med okänd primärtumör, CUP (2011) 
I detta vårdprogram har författarna avstått från gradering och istället låtit 
kapitelförfattarnas analyser väga tungt.  Detta har de gjort på grund av det stora 
kunskapsområdet som vårdprogrammet innefattar, och för att sjukdomsgruppen med okänd 
primärtumör saknar kontrollerat utförda studier. Vårdprogramsgruppen poängterar därför 
att de tillvägagångssätt de anger inte är de enda tänkbara, men de används och det saknas 
bättre alternativ. Ett antal länkar har angetts i slutet, som komplement till vårdprogrammet.  

Författarnas analys av evidensgrad: Vårdprogrammet bygger på vårdprogramsgruppens 
ståndpunkt, vilket gör en evidensgradering omöjlig. 



 

 

Nationellt vårdprogram för palliativ vård (2012-2014) 
Här har författarna angett att de använt sig av evidensgradering där det varit möjligt. Där 
det inte har varit möjligt kommer det de skrivit från den erfarenhet som 
vårdprogramgruppen har. Anledningen till detta är enligt författarna att det inte finns så 
mycket forskning inom detta område:  

”Nationella vårdprogram bör, som tidigare nämnts, i möjligaste mån evidensgraderas. I 
denna första version av Nationellt vårdprogram för palliativ vård har vi valt att använda oss 
av evidensgradering av befintliga studier där så varit möjligt. Det är önskvärt att alla 
kapitel ska ha en god evidensgradering, men det har inte varit genomförbart i denna 
version och får ses som en utvecklingspunkt. Utöver befintlig evidensgradering består 
faktaunderlaget av bästa tillgängliga evidens i kombination med den expertkonsensus som 
finns genom den erfarenhet som den multiprofessionella och multidisciplinära 
vårdprogramgruppen har. Jämfört med andra områden har forskningen inom den palliativa 
vården inte lika lång historik. Under de senaste 15–20 åren har dock intresset ökat markant, 
men det finns fortfarande kunskapsbrister inom området som kräver ytterligare forskning. 
Det är emellertid inte helt enkelt att genomföra exempelvis randomiserade studier inom 
palliativ vård, och många studier inom området är utförda med kvalitativa analysmetoder. 
Detta medför att en systematisk sammanställning medger att studier med olika design 
måste användas.” 

Författarnas analys av evidensgrad: Vårdprogrammet har referenser i löpande text och 
bedöms därmed minst ha den näst lägsta graderingen, enligt GRADE, det vill säga 
begränsad evidensgrad. 

Understödjande cancervård/supportive care (2004) 
”En målsättning med detta arbete är att inte ta med avsnitt med renodlad 
”lärobokskaraktär”. Istället förekommer rikligt med länkar till lämpliga dokument avsedda 
för självstudier. I vissa avsnitt har dock gruppen tagit ställning i frågor där litteraturen 
innehåller en rad olika förslag på behandling mm. Dessa avsnitt innehåller 
sammanfattningar som kan ses som råd i regionen. Texten är markerad med ram. De 
inramade avsnitten kan användas i kvalitetsarbete.” 

Författarnas analys av evidensgrad: I de delar som berör omvårdnad finns ingen 
information angående eventuella referenser eller bakomliggande studier i löpande text. 
Evidensgraden bedöms därför som otillräcklig.  

Psykosocial onkologi och cancerrehabilitering (2011) 
”Forskningsläget för rehabilitering generellt är mycket växlande, och så även för 
cancerrehabilitering. För vissa åtgärder har man kunnat ta fram god evidens, medan man 
för andra får förlita sig på klinisk erfarenhet. Vissa åtgärder styrs av lagar och förordningar 
och där blir begreppet evidens inte relevant att använda.” 

Författarnas analys av evidensgrad: I de delar som berör omvårdnad finns ingen 
information angående eventuella referenser eller bakomliggande studier i löpande text. 



 

 

Evidensgraden bedöms därför som otillräcklig.  

Cancervårdsprocessen (2012) 
I det här vårdprogrammet finns GRADE beskrivet enligt SBU’s modell. Vårdprogrammets 
ordförande är densamma som för vårdprogrammet ”Understödjande cancervård/supportive 
care”, vilket kan förklara att informationen om evidens till viss del är identisk: 

”I de fall evidens finns, anges evidensgrad enligt GRADE. I övriga fall utgör riktlinjerna 
vårdprogramgruppens ståndpunkt, (vp). Evidensvärdering försvåras av att den population 
som studerats i många studier inte enkelt kan antas vara representativ för hela gruppen 
cancerpatienter. Vårdprogramgruppen är sammansatt med målsättning att få en geografisk 
spridning och representation från olika professioner och specialiteter. Experter utanför 
gruppen har bidragit med vissa texter och synpunkter. En målsättning med detta arbete är 
att inte ta med avsnitt med renodlad ”lärobokskaraktär”. Istället förekommer länkar till 
lämpliga dokument avsedda för självstudier. I vissa avsnitt har dock gruppen tagit ställning 
i frågor där litteraturen innehåller en rad olika förslag på behandling mm.” 

Författarnas analys av evidensgrad: En evidensgradering har gjorts enligt GRADE men 
resultatet av denna gradering framgår inte i löpande text. Evidensgraden bedöms därför 
som otillräcklig.   

Smärta vid cancersjukdom (2002) 
Vårdprogrammet innehåller inget resonemang angående evidens. Det enda som utöver 
vårdprogramgruppens egen expertis bidragit till kunskap bakom programmet är 
referenslistan.  

Författarnas analys av evidensgrad: En evidensgradering har gjorts enligt GRADE men 
resultatet av denna gradering framgår inte i löpande text. Evidensgraden bedöms därför 
som otillräcklig.   

 

 

 
 
 
 



 

 

Bilaga 2. SPIKES 

S – Ställ i ordning: Se till att vara förberedd och påläst. Situationer då läkaren utrycker sig 
obetänksamt eller trevar på orden kan skapa en otrygg känsla hos de som lyssnar. Välj ut 
ett bra rum utan ljud eller andra störningar. Bjud in anhöriga och se till att alla sitter bra.   

P – Pejla av: Skapa en uppfattning om patientens egen förståelse om sjukdomen och 
undersökningsresultaten. Därigenom ses hur stor skillnaden är mellan patientens 
upplevelse och det medicinska fakta. Genom att ställa öppna frågor och motfrågor när 
någonting är oklart kan en förståelse för hur patienten egentligen menar. Det är heller inte 
självklart att läkare och patient menar samma sak när de säger något som verkar omöjligt 
att ha flera tolkningar på. Det är bra att sammanfatta lite kort kärnpunkterna i patientens 
beskrivning för att visa att han eller hon haft din uppmärksamhet, samtidigt som det ger 
patienten en chans att korrigera om det är något som tolkats fel. 

I – Inbjudan: Det här momentet förbereds patienten mentalt för att ta emot informationen 
och hjälper den som informerar att ge informationen i lagom takt genom att exempelvis 
fråga patienten om han eller hon vill höra vad undersökningen visade. Vidare kan det vara 
bra att fråga patienten hur detaljerad informationen som ges bör vara eftersom det inte är 
alla patienter som vill veta precis allt.   

K – Kunskap: Att ge en förvarning om att det är dåliga besked ger patienten chans att 
mentalt förbereda sig. Informationen som ges ska vara i klartext och med enkla ordval, 
utan medicinska termer. Det går inte att göra en dålig nyhet bättre än den är. Det kan 
snarare riskera att ge patienten falska förhoppningar, vilket i sin tur kan skada förtroendet 
för den som informerar. Däremot är empati och en förmåga att känna med och för 
patienten viktigt. 

E – Emotioner: Ta pauser som tillåter patienten att smälta och delge sina känslor. Är 
patienten känslomässigt väldigt berörd så har han eller hon väldigt svårt att ta in ny 
information. Det viktigt att tillåta känslorna som kommer och att samtidigt bevara sitt eget 
lugn. Icke-verbal kommunikation som exempelvis att flytta närmare patienten uppfattas 
ofta som stöttande. Verbalt kan den som informerat ge stöd genom att bekräfta den känsla 
som patienten uppvisar, exempelvis genom ord som ”Jag ser att det här kom oväntat för 
dig…”. Allt detta kan förmedla att den som informerar bryr sig och patienten.  

S – Strategi och sammanfattning: Beskriv hur behandlingen kommer att läggas upp och 
vad som är först på tur att ske. Genom att göra detta skapas en struktur för patienten att 
orientera sig efter och minskar oro och osäkerhet inför framtiden. Uttrycket ”nu finns det 
inget mer vi kan göra” bör undvikas då även symtomlindring är en behandlingsstrategi. 
”Att hoppas på det bästa men förbereda för det värsta” kan vara en bättre hållning inför 
patienten. Sammanfatta samtalets kärnpunkter och skriv med fördel ner dem som en 
skriftlig information till patienten och uppmana patienten att ta kontakt om fler frågor 
uppstår.  



 

 

Bilaga 3. Varningstecken på psykisk ohälsa  
• Känner sig överväldigad av panikartat rädsla eller övermannad av fruktan. 

• Känner sig så ledsen att det inte går att fortsätta behandlingen. 

• Känner en irritation och ilska som inte funnits tidigare. 

• Upplever oförmåga att hantera smärta, trötthet och illamående. 

• Upplever problem med koncentrationen, har svårt att tänka och komma ihåg. 

• Upplever beslutssvårigheter. 

• Känner förtvivlan och hopplöshet och har funderingar på att ge upp. 

• Ständigt tänker på cancer eller död. 

• Har problem med sömnen (sover mindre än 4 timmar). 

• Har problem med aptiten (kraftigt eller ingen alls under en längre period). 

• Upplever oförmåga att lösa problem och konflikter med närstående. 

• Ifrågasätter sin tidigare djupa tro och religiösa övertygelse. 

• Känner sig värdelös och oduglig. 
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