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SAMMANFATTNING 

Introduktion: Regionalt cancercenter (RCC) har i samarbete med Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) beslutat att varje patient med en cancerdiagnos ska bli tilldelad en 

kontaktsjuksköterska.  

Syfte: Att undersöka hur väl implementeringen av kontaktsjuksköterskan har fungerat inom 

den onkologiska vården på Akademiska sjukhuset i Uppsala samt om de 

kontaktsjuksköterskor som finns arbetar i enlighet med SKL:s definition.  

Metod: Kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer av åtta patienter med olika 

cancerdiagnos.  

Huvudresultat: Fem av de åtta deltagarna blev tilldelade en kontaktsjuksköterska eller 

motsvarande när de fick sin diagnos, antingen i direkt samband med diagnosen eller i ett 

senare skede. Resultaten tyder på att de patienter som ingår i någon slags forskningsstudie 

upplever sig ha en kontaktsjuksköterska som underlättar för dem och även deras behandling. 

Patienter som inte ingår i läkemedelsstudier upplever inte att kontaktsjuksköterskan har 

arbetat enligt SKL:s definition.  

Slutsats: Forskningssjuksköterskor är den personalkategori som arbetar närmast definitionen 

av kontaktsjuksköterska. Brister gällande sjukvårdens tillgänglighet, förmåga att ge fullgod 

information samt att erbjuda anhöriga stöd har uppmärksammats. Ytterligare forskning måste 

utföras för att resultaten ska kunna bekräftas.    
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ABSTRACT 

Introduction:  The Regional Cancer Centre in Sweden (RCC), in collaboration with Local 

Authorities and Regions (SKL) has decided that every patient with a diagnosis of cancer 

should be assigned a contact nurse/patient navigator. 

Objective: To examine how well the implementation of this has been within the oncology 

care at the University Hospital in Uppsala and whether the patient navigators are working 

according to the definition decided by SKL. 

Methods: Qualitative methodology with semi-structured interviews of eight patients with 

different types of cancer. 

Main results: Five of the eight participants were assigned a patient navigator or equivalent at 

the time of their diagnoses or at a later stage. The result suggests that patients included in this 

study perceive that they have been provided with a patient navigator who facilitates their 

treatment. Patients assigned with a patient navigator but not included in drug trials do not feel 

that the patient navigators met the requirements asked by SKL.  

Conclusion: Research Nurses are the personnel who work most closely with SKLs definition 

of the patient navigator. Shortcomings regarding health care availability, the ability to provide 

adequate information and to offer family support have been noted. Further research must be 

carried out for the results to be confirmed. 
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BAKGRUND 

Att drabbas av cancer 

Dagligen får drygt 100 personer ett cancerbesked i Sverige (Salander, 2002). De vanligaste 

cancerformerna är bröstcancer, prostatacancer och tjock- och ändtarmscancer (Socialstyrelsen, 

2012). Cancerbeskedet väcker ofta många frågor, både praktiska och existentiella och många 

associerar en cancerdiagnos med ett dödsbesked, trots att det idag finns effektiva 

behandlingsmetoder som antingen botar eller saktar ner sjukdomsförloppet (Strang, 2006; 

1177, 2012). Trots detta så innebär beskedet ofta att tillvaron omkullkastas både för den 

drabbade och dennes omgivning (Galway et al., 2012). Personen som får beskedet hamnar 

ofta i en kris, varvid det är mycket viktigt att det finns personer inom vården som den 

drabbade och dennes anhöriga kan vända sig till för att få hjälp och stöd under den kommande 

perioden (Strang, 2006). 

 

Tidig upptäckt – snabbare vård 

Inom cancervården är tidigt upptäckande av sjukdomen en avgörande faktor för patientens 

prognos, på grund av detta utförs screening avseende vissa tumörsjukdomar och riskgrupper 

(Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering [SBU], i.d.). Wujick och Fair belyser i sin 

artikel från 2008 stora skillnader på tiden mellan det att en abnormitet upptäckts via screening 

och efterkommande uppföljning. Denna kunde variera mellan 9 och 19 veckor, och författarna 

påpekar även att risken för återfall och död ökar hos kvinnor med symptomatisk bröstcancer 

om påbörjandet av behandling dröjer mer än 3 månader från upptäckt. Raich och medarbetare 

(2012) samt Donaldson och medarbetare (2011) påvisar i sina studier en minskning av tiden 

mellan upptäckt abnormitet och uppföljning om patienten i samband med sin första 

undersökning tilldelats en kontaktsjuksköterska. Eftersom tiden förkortas mellan upptäckt och 

diagnos kan behandling sättas in snabbare vilket kan ha en stor påverkan på patientens 

överlevnadsmöjlighet.   

 

Behov av stöd 

Enligt en undersökning från SKL vill patienter gärna ha hjälp med kontakter mellan olika 

instanser i vårdkedjan, hjälp med koordinering och översikt av situationen men också att en 

kontaktperson ska finnas där som ett stöd i kommunikationen kring sjukdomen (Sveriges 

Kommuner och Landsting [SKL], 2012). I rapporten ” En nationell cancerstrategi för 

framtiden” uppges inrättandet av kontaktsjuksköterskor i Stockholms läns landsting ha ökat 

tillgängligheten och kontinuiteten för patienterna (SOU 2009:11).   
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Kontaktsjuksköterskans roll 

Begreppet kontaktsjuksköterska (patient navigator) introducerades 1990 av Harold P. Freeman 

på ett sjukhus i New York (Wilcox & Bruce, 2010). Han noterade ett behov av en fast 

koordinator för patienter från lägre socioekonomiska samhällsgrupper. Behovet behövdes för 

att minska eller helt eliminera skillnader i behandling mellan dessa samhällsgrupper och de 

med högre socioekonomisk status. Idag har konceptet utökats och gäller alla grupper då 

kontaktsjuksköterskan blivit en viktig komponent i cancervården (Wilcox & Bruce, 2010). 

Kontaktsjuksköterskan har gett en positiv effekt på patienternas livskvalitet då denne förser 

patienter med stöd, vägledning, information och utbildning (SOU, 2009:11). 

 

I Lagen om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (SFS, 2010:243), 29 a §, står att 

  

”verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, 

samordning och säkerhet i vården tillgodoses. Om det är nödvändigt för att tillgodose 

dessa behov, eller om en patient begär det, ska verksamhetschefen utse en fast 

vårdkontakt för patienten” (SFS, 2010:243, § 2).  

 

I enlighet med detta har SKL beslutat att alla cancerpatienter ska ha rätt till en 

kontaktsjuksköterska eller motsvarande, och har därför i samarbete med RCC tagit fram 

riktlinjer för vad som ska ingå i kontaktsjuksköterskans uppdrag (SKL, 2012). En 

kontaktsjuksköterskas arbetsuppgifter innefattar bland annat förmedling av kontakten med 

andra yrkesgrupper, stöd åt patienten och dess anhöriga vid normal krisreaktion, information 

om nästkommande steg i vårdkedjan, säkerställandet av patientens rätt till delaktighet och 

inflytande i sin egen vård. Kontaktsjuksköterskan ska även vara tydligt namngiven för 

patienten samt ha speciell tillgänglighet så att denne alltid har någonstans att vända sig (SKL, 

2012). Genom att det finns en fast kontaktperson för patienten som ger denne bästa möjliga 

helhetssyn på sin situation skapas en grundtrygghet hos patienten. Denna grundtrygghet leder 

till färre problem för den drabbade och därmed kan sjukvården också spara resurser 

(Socialstyrelsen, 2007).  

 

På RCC Uppsala Örebro regionen arbetar för närvarande 32 sjuksköterskor med någon del av 

definitonen av kontaktsjuksköterskor (RCC, 2013). Uppdraget görs på deltid, sammantaget 

bedömer sjuksköterskorna den tidsåtgång till uppgiften som kontaktsjuksköterska till 8,5-9 
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heltidstjänster.   Dessa kontaktsjuksköterskor omfattar flertalet större cancerdiagnoser, till 

exempel bröstcancer, prostatacancer, cancer hos barn och ungdomar, blodcancer och 

gynekologisk cancer. 

 

 

Fördelar med att ha en kontaktsjuksköterska 

I en systematisk litteraturöversikt av Robinson-White och medarbetare (2010) beskrivs vikten 

av kontaktsjuksköterskor för patienter drabbade av bröstcancer. Koordinering mellan olika 

instanser och förmågan att uppmuntra till fortsatt behandling var kvaliteter patienterna 

uppskattade hos kontaktsjuksköterskorna. 

 

En kvalitativ studie av Carroll och medarbetare (2009) visade att patienter diagnostiserade 

med kolorektal- eller bröstcancer uppskattade den funktion som en kontaktsjuksköterska 

uppfyllde genom att de erbjöd känslomässigt stöd, information, och koordination. 

Kontaktsjuksköterskan var en person att vända sig till. Patienterna uppskattade även det 

faktum att kontaktsjuksköterskan i och med sin erfarenhet och kunskap kunde stärka 

patienternas ställning gällande egenbestämmandet av sin vård samt fatta egna beslut gällande 

denna. Även Guadalupe och Hare (2011) fann att patientens ställning kunde styrkas av 

kontaktsjuksköterskan som en fast kontaktperson.  

 

Uppmärksammade problem 

Patienterna rapporterade även negativa upplevelser, då framförallt när kvinnliga deltagare 

med bröstcancer blivit tilldelade en manlig sjuksköterska och de upplevde att det var svårt att 

få en förståelse för vad de gick igenom (Carrol et al., 2009). En del patienter upplevde även 

brister i kontaktsjuksköterskans tillgänglighet, men även att kontinuiteten försvann när 

patienterna blev tilldelade nya kontaktsjuksköterskor.  

 

Kostnadseffektivitet 

Då tiden från första upptäckt till diagnos och vidare behandling minskar när patienter 

tilldelats en kontaktsjuksköterska blir också kostnaden för vården mindre. Patienter vars 

uppföljning annars hade missats återkommer antagligen med en allvarligare och mer 

framskriden cancer som därigenom behöver en mer avancerad vård (Ramsay et al., 2008; 

Donaldson et al., 2012). 
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Problemformulering 

Idag saknar två av tre cancerpatienter en kontaktsjuksköterska (Blodcancerförbundet, 2012). 

Detta går i direkt motsats till beslutet fattat av SKL, i samarbete med RCC, att 

kontaktsjuksköterskor ska ingå i den onkologiska vården. RCC:s kartläggning (2011) över 

implementeringen av kontaktsjuksköterskor inom den onkologiska vården visar på att många 

vårdgivare anser sig erbjuda detta till sina patienter men få vårdgivare har en tydlig, skriftlig 

beskrivning över kontaktsjuksköterskans faktiska ansvarsområden. Ämnet är därför aktuellt 

att studera ur ett patientperspektiv för att ta reda på hur kontinuitet och kvalitet i vården 

upplevs, då det inte finns så många studier gjorda på detta i dagsläget (Carrol et al., 2009).  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hur patienter med cancer upplevde att ha eller inte 

ha en kontaktsjuksköterska. Vidare undersöktes hur dessa patienter upplevde 

kontaktsjuksköterskans tillgänglighet och funktion i enlighet med SKL:s riktlinjer.  

 

METOD 

Design 

Studien har genomförts med kvalitativ innehållsanalys och deskriptiv design då denna metod 

lämpade sig bäst för att besvara frågeställningarna (Polit & Beck, 2006).  

 

Urval 

Totalt skickades under våren 2013 18 brev ut till patienter. Av dessa tackade åtta ja vid 

efterföljande telefonsamtal. Det skulle ha gått minst tre månader sedan de blev 

diagnostiserade med sjukdomen och de skulle ha erhållit behandling på onkologikliniken, 

Akademiska sjukhuset, Uppsala, för att inkluderas i studien. Personer som inte talade svenska 

eller bodde utanför Uppsala län exkluderades. Brev skickades ut till patienter med bröst-, 

pankreas-, kolorektal- prostata-, lungcancer samt malignt melanom. 

 

Datainsamlingsmetod 

Patientintervjuerna spelades in med smartphone och/eller dator. Intervjuernas längd varade 

mellan 10 minuter och 80 minuter, de flesta intervjuer varade cirka 20-30 minuter. En 

intervjuguide användes som stöd för den person som genomförde intervjun (Bilaga 2). 

Intervjuguiden bestod av en sluten fråga och 10 öppna frågor med fokus på patienternas 

subjektiva upplevelse av konceptet kontaktsjuksköterska (Polit & Beck, 2010). Följdfrågor 
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ställdes vid behov, även dessa fanns beskrivna i intervjuguiden (Bilaga 2). Intervjuguiden 

användes för att alla deltagare skulle erhålla samma frågor, dock med vissa olikheter tillföljd 

av patienternas egna erfarenheter, och säkerställde att intervjuaren fått med alla punkter i 

intervjuguiden. Båda författarna var med under alla intervjuer utom en, men endast en ställde 

frågor. Innan datainsamlingen startade utfördes en provintervju för att se om frågorna gick att 

förstå och var användbara. Inga frågor tillkom efter provintervjun. 

 

Tillvägagångssätt 

Berörd verksamhetschef kontaktades angående tillstånd (Bilaga 3). Patienterna identifierades 

via onkologmottagningens besöksregister och tillfrågades konsekutivt. Patienterna 

kontaktades brevledes (Bilaga 1) vilket följdes av ett telefonsamtal där de tillfrågades att delta 

i studien. Om någon av de tillfrågade tackade nej tillfrågades nästa person i registret till dess 

att tillräckligt många patienter tackat ja. Två intervjuer genomfördes i patienternas hem, 

resterande intervjuer skedde på Akademiska sjukhuset efter patienternas återbesök till läkare 

eller efter provtagning inför kommande läkarbesök.  

 

Bearbetning och analys 

Fokus av analysen lades på tolkning av texter, i detta fall intervjuer. Då innehållsanalysen 

lämpade sig för analys av människors reflektioner, erfarenheter och/eller attityder lämpade 

den sig också väl för omvårdnadsforskning (Krippendorff, 2004). När texten sedan tolkats 

förutsattes att den satts ur sitt sammanhang och på så sätt var det möjligt att se skillnader och 

likheter i texternas innehåll (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Intervjuerna transkriberades med induktiv ansats, det vill säga att utifrån insamlad data se hur 

resultatet blir. Transkriptionen av intervjuerna genomfördes i Express Scribe, ett program 

vilket hade möjligheten att spela tillbaka intervjun långsammare och därmed också 

underlättade transkribering. Programmet kunde även samtidigt användas som 

ordbehandlingsprogram. 

 

Innehållsanalysen av intervjuerna gjordes enligt Polit och Beck (2010) i flera steg. Steg ett 

innebar att transkribera alla intervjuer ordagrant. I steg två lästes alla transkriberade och 

utskrivna intervjuer igenom ett flertal gånger för att få en helhetskänsla av intervjuerna. 

Meningsbärande enheter plockades ut, vilka utgjorde själva enheten som analyserades. 

Exempel på en meningsbärande enhet är: ”… det som förvånar mej är att, eh, att personalen 
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är så (1s) motiverad, och så eh, på så bra humör”. I steg tre kondenserades de 

meningsbärande enheterna så att enbart kärnan i innehållet blev kvar, med innehållet 

fortfarande intakt. Föregående mening kondenserades således till: ” Det förvånar mig att 

personalen är motiverade och på bra humör”. Steg fyra var att koda de kondenserade 

enheterna och i exemplet ovan blev då koden ”Motiverad och trevlig personal”. I steg fem 

kategoriserades sedan de olika koderna utan att dess innebörd i innehållet förändrades. 

Således blev kategorin för ovanstående exempel ”Bemötande”. Avslutande steg i analysen var 

att ta fram eventuella teman utifrån de kategorier som funnits i analysen, gällande tidigare 

nämnt exempel blev temat ”Bemötande”.  

 

Trovärdigheten i en studie baseras på huruvida insamlad data korresponderar med valda 

frågeställningarna, det vill säga om intervjupersonerna tillfrågats om de områden studien 

innefattat. En större bredd inom valda intervjupersoner ökar trovärdigheten av resultatet.  

Trovärdigheten i denna studie bör vara god eftersom intervjupersoner inte exkluderats till 

följd av varierande erfarenheter (Krippendorff, 2004; Graneheim & Lundman, 2004). För att 

öka trovärdigheten och överförbarheten i en kvalitativ intervjustudie bör så många personer 

som möjligt intervjuas för att uppnå mättnad, det vill säga inga nya svar på de frågor som 

ställs. Då denna studie är på c-uppsatsnivå är det inte troligt att mättnad uppnås på grund av 

begränsat antal deltagare i studien, vilket innebär att trovärdigheten och överförbarheten får 

anses begränsad. Trovärdigheten av analysen påverkas även av författarnas egna uppfattningar 

om ämnet, som sjuksköterskestuderande är det främst den humanistiska människosynen som 

speglar analysen.  

 

Forskningsetiska överväganden 

För att få bedriva forskning som avser människor måste den alltid utföras enligt ”Lag om 

etikprövning av forskning som avser människor" (SFS, 2003:460). Forskningen ska ske på 

sådant sätt att människovärdet och mänskliga rättigheter respekteras. Det är därför nödvändigt 

att ansöka om etiskt tillstånd för att bedriva denna typ av forskning. Undantag är dock icke-

experimentell observationsforskning inom ramen för högskoleutbildning på grund- eller 

avancerad nivå, exempelvis enkätstudier eller intervjustudier (SFS, 2008:192). 

Forskningsetiskt tillstånd söktes inte men däremot inhämtades tillstånd från verksamhetschef 

(Bilaga 3).  
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Deltagarna blev informerade om studiens syfte skriftligen och muntligen, samt informerade 

att intervjun kunde avbrytas närhelst de ville utan att ange något skäl till varför. Vidare blev 

deltagarna också informerade om att allt inspelat material hölls konfidentiellt och att inga 

obehöriga kunde komma åt det samt att allt inspelat material raderats efter transkribering. 

Deltagarna nämndes aldrig vid namn för att säkerställa att de inte skulle kunna identifieras. 

 

Då författarna inte hade någon anknytning till vårdande instans förelåg inga personliga 

konfliker i förhållande till patientens upplevelser. Patienterna blev även informerade om 

möjligheten att kontakta handledare och författare om eventuella uppkomna frågor.  

 

RESULTAT 

Ett av studiens syfte var att undersöka huruvida patienter upplevde att ha eller inte ha en 

kontaktsjuksköterska. Av de tillfrågade patienterna upplevde fem av dem att de tilldelats en 

kontaksjuksköterska eller likvärdig när de blev diagnostiserade, antingen i direkt samband 

med diagnosen eller i ett senare skede. Av de patienter som valde att acceptera deltagande i 

studien hade två diagnostiserats med bröstcancer, två med pankreascancer, två med 

koloncancer, en patient hade fått diagnosen malignt melanom och en patient hade diagnosen 

cancer i ländryggen. I studien ingick sex kvinnor och två män i åldrarna 53 år till 76 år.  

 

Att ha eller inte ha en kontaktsjuksköterska 

Resultaten tydde på att de patienter som ingått i någon slags forskningsstudie upplevde sig ha 

en kontaktsjuksköterska som underlättat för dem och deras behandling. Dessa patienter 

upplevde att forskningssköterskan fanns tillgänglig under större del av dygnet och hjälpte till 

med att koordinera vården för patienten.   

Hur kontaktsjuksköterskan har underlättat för patienten  

De patienter som blivit tilldelade en kontaktsjuksköterska eller motsvarande tyckte att denne 

hade underlättat för dem genom att vara tillgänglig för att besvara frågor kring behandling och 

medicinering. Patienterna upplevde även en trygghet inför behandlingarna genom att de hade 

någon att vända sig till vid oklarheter.   

 

”Det har varit en trygghet, en person som är tillgänglig, henne har vi kunnat ringa 

närsomhelst och frågat saker. Har man varit hos doktorn och, du vet ibland, man blir väldigt 

trött av behandlingen så man orkar inte lyssna på allt. Så precis när man får ett brev så fattar 
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man inte och då kan man ringa och få de svar man vill ha, jag menar, hon kan åtminstone 

svara på de frågor man har om man säger så.”  

(Informant 3) 

 

”… det är mycket människor som arbetar här och det är alltid svårt att hitta rätt. Det är inte 

lätt.  Och om du då har en kontaktperson, då har du inte det problemet. Då vet du direkt att 

det är okej, och är det så att hon inte kan hjälpa dig så blir du skickad vidare.” 

 (Informant 7) 

Hur patienter önskar att en kontaktsjuksköterska ska vara 

De patienter som inte blivit tilldelad en kontaktsjuksköterska ombads beskriva vilka 

funktioner de ville att en sådan person skulle fylla. Det som beskrevs var en önskan om att 

någon fanns till hands, att kontaktsjuksköterskan skulle vara en person som brydde sig och 

var aktiv i patientens välbefinnande.  

 

”Det skulle en sådan människa kunna göra, som att ringa en ambulans till exempel. Någon 

som jag fick tag på och inget tjafs. Någon som vet vad som gäller runt mig. Det är så jag vill 

att det ska vara”  

 (Informant 5) 

 

”Jag skulle vilja att hon ringde upp och frågade hur har du det? Inte en massa formella 

frågor, utan bara att man har kontakt med någon.” 

(Informant 1) 
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Patienternas upplevelser av kontaktsjuksköterskans funktion  

Dessutom undersöktes huruvida kontaktsjuksköterskan arbetade i enlighet med SKLs 

riktlinjer. Resultaten presenterades i sex teman och 13 kategorier, se tabell 1. För fullständigt 

resultat, se Bilaga 4.  

 

Tabell 1: Teman och kategorier 

 

TEMA KATEGORI 

Tillgänglighet  Bristande telefontid 

Fullgod tillgänglighet  

Information  Upplevelse av given information 

Behov av information 

Koordination  Koordinering av informationsflöde 

Patientkoordinering 

Kontinuitet 

Stöd Känslomässigt 

Anhöriga 

Bemötande Bemötande 

Delaktighet Information om pågående behandling 

Tillräcklig kunskap och stöd för att fatta beslut 

Självbestämmande 

  

 

Tillgänglighet 

Bristande telefontid 

I studien framkom att en del av deltagarna upplevde en bristande tillgänglighet hos 

kontaktsjuksköterskan. Flera av patienterna beskrev att de fick brev som de inte förstod 

innebörden av och när de försökte ringa till sjukhuset för att få det förklarat hade de stora 

svårigheter att komma fram på telefon. Vidare verkade det som att de medverkande 

patienterna ville kunna komma i kontakt med sin kontaktsjuksköterska eller likvärdig andra 

tider på dygnet än de telefontider som fanns tillgängliga  
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”… nej det har inte gått bra. Man ringer upp och så är det telefontid mellan 10 och 12 då 

hänger man på låset vid 10, men jag kommer inte fram på hela tiden och då säger de att man 

kan ringa senare och lyckas komma fram, det är faktiskt jobbigt.”  

        (Informant 2) 

 

”Som när posten kommer till exempel, den kommer kanske vid två-tre och man får de där 

breven som skrämmer skiten ur en, som man skulle vilja få förklarade. Och så måste man 

sova på dem till nästa dag vid 10, det gillar jag inte alls. Det hade varit jättebra om någon 

hade kunnat svara på ”vem är det här, vad vill den och varför har den tagit kontakt med 

mig”? Det har hänt mig flera gånger.” 

(Informant 8)  

Fullgod tillgänglighet 

En patient som deltog i en läkemedelstudie och därmed tilldelats en forskningssjuksköterska 

upplevde att tillgängligheten var god. En patient hade uppmärksammat att onkologen hade en 

e-post vilken det gick att skriva till för att få svar på frågor.  

 

”Nej... det har det inte varit några problem, det har gått bra. Skulle det vara en helg, då ska 

jag ringa till avdelningen här uppe, om det skulle vara någonting. Då svarar de ju. För då 

jobbar de ju inte därnere (på mottagningen, författarens anm.)” 

(Informant 6) 

 

”Sen har de även en email-adress på onkologen. Den har jag provat en gång och den tyckte 

jag fungerade bra.” 

(Informant 4) 

 

Information  

Upplevelse av given information 

Resultaten från intervjuerna tydde på att deltagarna inte upplevde att de fick tillräckligt med 

information om behandlingar och ingrepp.  Att få information i lagom dos, upprepade gånger 

var också något som patienterna efterfrågade. 

 

”Man får så himla mycket information så det är svårt att smälta, det skulle vara bättre om de 

berättade, det här händer nu och det här kommer hända sen. Men om det som händer sen, 
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vänta med att informera om det tills vi kommer dit, istället för att dra allting på en gång, för 

ja när man kommer dit, då har man glömt vad de har sagt och så får man börja om igen.”  

(Informant 3)  

 

”… det var en hel del litteratur som var väldigt informativ. Den första behandlingen visste jag 

inte mycket om, plus att jag blev tillsagd att jag inte skulle gå ut på nätet, du ska inte vara ute 

och söka för att förmodligen hamnar du fel och så blir du felinformerad.” 

(Informant 4) 

Behov av information 

Vissa av deltagarna upplevde att ansvaret för att få tillräckligt med information låg på 

patienten. De upplevde att vårdpersonalen inte informerade tillräckligt och att det var svårt att 

få lämplig och tillfredsställande information utan att som patient vara påstridig. I studien 

framkom det också att kunskap gav trygghet. En patient som tidigare jobbat inom onkologisk 

vård ansåg sig vara väl informerad och att detta gav en känsla av trygghet och tillit. 

 

”Ja, jag tycker att man kan få den information man vill ha om man ser till det själv, men då 

lär man vara lite om sig och kring sig, jag tror inte alla är det men...” 

(informant 3)  

 

En annan patient blev informerad av en medpatient om att det fanns speciella sminkkurser 

som sjukhuset erbjöd till de som tappade håret. Hon frågade ansvarig sjuksköterska varför 

hon inte hade fått det.  

 

”Jamen, att du inte har frågat (sagt av sjuksköterska, författares anm.)? Ja men hur ska man 

fråga efter något som man inte vet?” 

(Informant 3) 

 

Koordination  

Koordinering av informationsflöde 

Sammantaget upplevde deltagarna i studien att koordinationen av information mellan olika 

vårdinstanser var bristfällig. Det upplevdes att olika vårdinstanser inte hade tillgång till andras 

journalhandlingar. Ett flertal av de deltagande i studien upplevde personalens brist på tillgång 

till journalhandlingar som påfrestande och stressande.  
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”… samtidigt verkar samarbetet mellan röntgen och onkologen urdåligt. Jag fick en tid, till 

röntgen på morgonen och sen efter några dagar kom ett till brev att jag skulle till onkologen 

samma dag på eftermiddagen och då tänkte jag, kan det verkligen vara så att de lyckas 

framställa röntgenplåtarna på en halv dag? […] När jag ringde och frågade svarade de, att 

de chansade på att man redan varit på röntgen, för vi ser inte hur röntgen jobbar.”  

(Informant 7)  

 

”… i och med att de saknar insyn blir det hela besvärligt, det är betungande att dra sin 

sjukdomshistoria hela tiden...” 

(Informant 4)  

Samarbetet mellan vårdinstanser 

I studien framkom det att deltagarna upplevde samarbetet mellan olika vårdinstanser både 

positivt och negativt. Det patienterna upplevde problematiskt var att de inte visste var de 

skulle vända sig efter avslutad behandling, eller att det var besvärligt att ta sig mellan olika 

mottagningar/avdelningar. 

 

”Ja, jag tycker det funkar väldigt bra. Nu bor vi i Enköping och använder Enköpings lasarett 

för provtagning och röntgen. Då ringer man härifrån och bestämmer tid med dem i Enköping. 

Det har fungerat bra.” 

(Informant 6) 

 

”… och de har sett såret för sista gången så är det som bye-bye och vart hör jag hemma då?” 

 

(Informant 4) 

Kontinuitet 

Vad gäller kontinuiteten inom den onkologiska omvårdnaden så var det framförallt en sak 

som efterfrågades och det var möjligheten att ha en behandlande läkare, helst också 

möjligheten att få välja sin läkare. Som allra minst uttryckte patienterna en önskan ha en viss 

mån av kontinuitet i deras behandling då behandlingen ofta är påfrestande och tar mycket 

energi från patienten. 
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”Hur kommer det sig att hon (dottern, författarnas anm.) som inte har en dödlig sjukdom 

alltid får gå till samma läkare medan jag som har en dödlig sjukdom som behöver 

kontinuiteten, att jag hela tiden får byta läkare?” 

(Informant 3) 

 

”… äh jag tycker att man skulle kunna få ha något team, eller att man skulle kunna få ha en 

och samma läkare.” 

(Informant 1) 

Stöd 

Känslomässigt 

Många av de tillfrågade deltagarna upplevde ett behov av ytterligare känslomässigt stöd. De 

tillfrågade patienterna upplevde att vårdpersonalen ofta inte hade den tid patienten behövde 

för att få klarhet över sina funderingar och tankar. De patienter som ingått i någon form av 

studie upplevde att stödet varit bra då forskningssjuksköterskan varit mer tillgänglig.  

 

”Jag kan inte riktigt klä det i ord, det är en svår process man går igenom. Man vet inte riktigt 

hur man ska tackla det och jag tror att alla gör det på olika sätt. Ofta är det ju jätteskönt att 

prata med någon, det är det ju. Sen är det ju så i sjukvården, att de inte har mycket tid men 

idag, idag var okej, jag var där en halvtimme, det är bra, det är okej.”  

(Informant 8) 

Anhöriga 

Ingen av de tillfrågade patienternas anhöriga hade blivit erbjudna stöd ifrån sjukvården. 

Deltagarna i studien upplevde detta som ansträngande, de angav även att anhöriga i stor mån 

fick stötta varandra och dessutom patienten.   

 

”Anhöriga har haft det jättejobbigt.” 

(Informant 8) 

 

”Min man och min son de har hjälpts åt och stöttat varandra förstår jag och även mig så det 

har ju varit bra.” 

(Informant 2) 
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Bemötande 

Under intervjuernas gång belystes hur viktigt bemötandet från vårdpersonalen var för att 

patienterna skulle uppleva att de fick en god omvårdnad eller vård. En del av deltagarna 

upplevde att bristande bemötande från vårdpersonalen tog så mycket energi som hade kunnat 

läggas på annat. 

 

”Det kan inte vara vettigt för när jag blir arg så går det åt jättemycket energi jag skulle 

kunna lägga på annat. Och det tror jag är den stora bristen hos alla sjuka, att man inte har 

den där energin, man orkar inte bråka, man orkar inte tjafsa.” 

(Informant 3) 

 

En av deltagarna upplevde den skriftliga informationen som mycket skrämmande.  

 

”Och då skickade de ut standardformulär, som jag inte förstår något av och som får mig att få 

hjärnspöken för jag vet inte hur de jobbar…[…] Då tänker jag att jaha, nu är jag illa ute, och 

så är det inte alls så, utan det är ett standardformulär, det var ingenting mer med det.” 

 

(Informant 8) 

Delaktighet 

Information om pågående behandling 

Författarna var intresserade av att ta reda på patienternas möjlighet att vara delaktiga i att fatta 

beslut rörande sin egen vård. Det framkom från en del av deltagarna att de upplevde 

informationen rörande sin pågående behandling som otillräcklig.  

 

”Ja, när det gäller den här sjukdomen är det tiden man tänker på. Och nu har det gått ett år, 

det är ju väldigt lång tid och vissa delar har varit utan behandling.” 

(Informant 4) 

 

”Man måste fråga väldigt noga för det är ingen som säger, nu har vi gjort såhär, utan man 

måste fråga, jag mått såhär, vad kommer det utav? Och då säger de att det beror på det här 

och det är helt naturligt. Det är inget de säger i förväg att nu kommer det att bli såhär och du 

kommer att känna såhär. Och de gör inte det utan de hoppas väl på att man inte känner 

något.” 

(Informant 8) 
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Tillräcklig kunskap och stöd för att fatta beslut 

Även här skilde sig resultaten åt mellan de patienter som deltog i en forskningsstudie och de 

som inte blivit tilldelade en forskningssjuksköterska.  

 

”ja... nu alltså alternativ får man. Så det är ju inte det, men det är just det här, du vet att 

patienten som sitter i stolen bredvid dig får samma behandling som du, men att du reagerar 

på samma sätt, det kan ingen forskare garantera. Så det är ju det som är det svåra, att fatta 

beslut när man inte vet.” 

(Informant 3) 

 

”… nu när vi var inne nu idag så frågade hon om jag ville ha behandling igen för vi har hållit 

upp med cellgifterna ett halvår och nu frågade hon igen om jag ville börja med behandling. 

Då sa jag nej, jag tycker att det är så stabilt nu så det är dumt att börja röra i det igen och det 

tyckte hon var förståndigt. Så visst har jag fått bestämma, det har jag fått gjort.” 

(Informant 2) 

 

Självbestämmande 

En patient efterfrågade också möjligheten att själv kunna bestämma och välja vem som skulle 

ta hand om henne när sjukdomen gått så långt att hon inte längre själv var kapabel. Hon 

beskrev det på följande sätt: 

 

”Så länge jag kan så vill jag ha full kontroll på allt som kan hända mig och då vill jag också 

veta var och vem som kommer att ta hand om mig.” 

(Informant 3) 

 

DISKUSSION 

Huvudresultat 

Syftet med den här uppsatsen var dels att undersöka hur väl implementerat systemet med 

kontaktsjuksköterskor upplevdes i undersökningsgruppen, men också att se om patienternas 

känsla av delaktighet, tillgänglighet, stöd för patienten och dess anhöriga samt bemötande 

motsvarade de krav som kontaktsjuksköterskan ska uppfylla i enlighet med kraven från SKL. 

Resultaten tydde på att de patienter som tilldelats en forskningssjuksköterska upplevde att 

denne uppfyllde kraven på kontaktsjuksköterska i enlighet med SKL:s definition.  De 

önskemål som patienterna beskrev angående sin kontakt med vårdgivaren skulle till stor del 
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kunna tillgodoses om de tilldelades en kontaktperson som arbetade enligt SKL:s riktlinjer 

(SKL, 2010).  

 

Resultatdiskussion 

Fem av de åtta tillfrågade patienterna uppgav att de hade blivit tilldelad en namngiven 

kontaktsjuksköterska eller motsvarande, vilket kan jämföras mot blodcancerförbundets 

rapport (2012) där en av tre cancerpatienter har en kontaktsjuksköterska. Resultatet i studien 

kan dock vara missvisande då urvalsgruppen var liten samt många cancerdiagnoser sakandes i 

studien. Representanter med blodcancer saknades helt i studien. Av de fem patienter med 

namngiven kontaktsjuksköterska eller motsvarande, ingick tre i någon form av 

läkemedelstudie. När patienter ingår i någon form av läkemedelstudie tilldelas de automatiskt 

en forskningssjuksköterska som inte är anknuten till den konventionella vården. När studien 

avslutats är också forskningssjuksköterskans ansvar fullföljt, vilket innebär att 

forskningssjuksköterskorna inte till fullo fyller ut rollen som kontaktsjuksköterska då 

patienten bör ha samma kontaktperson under hela sin behandlingstid.  

Tillgänglighet 

Resultaten tydde på att de medverkande patienterna ville kunna komma i kontakt med sin 

kontaktsjuksköterska eller likvärdig andra tider på dygnet än de tider som tilldelats. Då 

cancerdiagnosen ofta medför att patienten och dess anhöriga hamnar i kris (Wilcox & Bruce, 

2010) behöver denna grupp stöd. Detta stöd skulle en kontaktsjuksköterska kunnat bistå med, 

förutsatt att tillgängligheten fungerade bättre.  

 

En del patienter uppgav sig vara nöjda med tillgängligheten. Samtliga av dessa patienter 

ingick i någon form av läkemedelstudie och därmed tilldelats en eller två 

forskningssjuksköterskor. Dessa patienter kunde få kontakt med vårdenheter som antingen 

hade telefonsystem där personen kunde knappa in sitt telefonnummer och bli uppringd eller 

telefonnummer till någon avdelning med dygnetrunt bemanning. 

 

En av patienterna, som inte blivit tilldelad någon kontaktsjuksköterska, nämnde en epost-

adress till mottagningen som tömdes dagligen och denna var mycket uppskattad av 

deltagaren. Information och uppmuntrande att använda denna e-postadress eller likvärdig 

torde vara ett bra system för patienter, förutsatt att de har internet och kan använda det.  
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De patienter som blivit tilldelade en kontaktsjuksköterska upplevde inte tillgängligheten för 

denna som speciellt god, vilket innebar att dessa sjuksköterskor inte uppfyllde de krav på 

speciell tillgänglighet som beskrivits i kontaksjuksköterskans arbetsbeskrivning. De patienter 

som inte blivit tilldelade en kontaktsjuksköterska upplevde också svårigheter med att komma i 

kontakt med sjukvården. I enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763, 2 §) är 

målet en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall vidare ges med respekt 

för alla människors lika värde och den egna människans integritet och värdighet. När en del 

patienter upplever att de saknar den funktion en kontaktsjuksköterska uppfyller, medför det 

också att de inte får vård på lika villkor och vården blir inte jämlik.   

 

En del patienter upplevde även svårigheten att ställa krav på den vårdande personalen då de 

uppfattade personalen som stressad och inte ville öka på deras arbetsbörda ytterligare. Den 

upplevda arbetsbördan hos personalen kan bero på att personalen de facto hade mycket att 

göra. För att erbjuda god vård måste det finnas tillgängliga resurser på avdelningen eller 

mottagningen och de resurser som finns måste utnyttjas och göras tillgängliga för patienter. 

Enligt Patientsäkerhetslagens 6:e kapitel, § 1, står att patienten ska ges sakkunnig och 

omsorgsfull vård samt visas omtanke och respekt (SFS, 2010:659). Är personalen stressad 

kan det finnas risk för vårdskada för patienten då denne kanske inte vill eller vågar göra 

personalen uppmärksam på eventuell biverkan av medicin, vilket därmed kan orsaka mer 

lidande och obehag.  

Information 

Inom svensk sjukvård finns krav på att patienten ska vara väl informerad om sitt tillstånd 

(SFS, 1982:763). En patient som känner sig delaktig i sin vård kan lättare medverka själv och 

på så sätt ökar chanserna för att behandlingsmålen ska uppnås. Behandlingen ska också i 

största möjliga mån bedrivas i samråd med patienten och med respekt för patientens integritet. 

För att uppnå en känsla av delaktighet hos patienten krävs en bra information, en information 

som ges på ett förståeligt sätt och som är individuellt anpassad. (SFS, 1982:763; 

Socialstyrelsen 2012). 

 

Resultaten från intervjuerna tydde på att patienterna inte upplevde att de fick tillräckligt med 

information om behandlingar och ingrepp. Flertalet av patienterna upplevde att information 

var bristfällig, orsakerna till detta var varierande. I vissa fall hade de inte hade fått någon 

information, eller att de fått information men så mycket information vid ett och samma 
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tillfälle att de inte kunnat ta den till sig. Jefford och Tattersall (2002) belyser att 

välinformerade patienter löper mindre risk att drabbas av oro, ångest och depression. De 

menar också att livskvalitet och behandlingsresultat påverkas positivt om patienten känner sig 

tillräckligt informerad.   

 

En intressant aspekt hade varit att undersöka när och i vilken situation som patienterna blivit 

informerade. Många ansåg sig också behöva vara påstridiga och envisa för att få den 

information de ville ha. En förutsättning för att ge patienten en säker och effektiv vård kräver 

att denne är tillräckligt informerad. I hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) stadgas i 2 § 

att patienter skall ges individuellt anpassad information. Huruvida individuellt anpassad 

information ges till patienter kan eventuellt vara en resursfråga och därmed också en 

organisationsfråga. I urvalsgruppen hade ett fåtal av deltagarna känt sig väl informerade inför 

kommande steg av behandlingen och även här var det patienterna vilka blivit tilldelade 

forskningssjuksköterskor som var positivt inställda. 

Koordination 

En av kontaktsjuksköterskans arbetsuppgifter är att efter behov bistå i kontakten med andra 

yrkesgrupper. I studien framkom att ingen av de tillfrågade hade fått hjälp med detta. 

Koordination av vården är något som uppskattas av cancerpatienter (Robinson-White, 2010; 

Carroll et al, 2009) varvid det är av yttersta vikt att patienterna känner att deras behov blir 

tillgodosedda inom detta område. En anledning till att patienterna inte känner sig 

tillgodosedda i studien kan vara att de inte vet vilka resurser som fanns att tillgå, vilka 

rättigheter de har samt vart de kan vända sig. Likvärdig information till alla patienter är därför 

av yttersta vikt, eftersom det inte går att förutsätta att patienterna själva ska fråga. Oftast har 

inte patienterna kunskap om vilka resurser som finns att tillgå. 

 

En intressant aspekt från resultatet var att alla patienter efterfrågade en kontinuitet gällande 

sin vård. Många utryckte en önskan om att ha en och samma läkare. I detta område kan det 

spekuleras om patienterna skulle nöja sig med att ha en fast kontaktperson i sin 

kontaktsjuksköterska om de visste att hen var väl insatt i deras situation.  

Stöd   

I kontaktsjuksköterskans arbetsuppgifter ingår också att bistå med stöd till patienten och 

närstående vid normala krisreaktioner (SKL, 2010). Kontaktsjuksköterskan ska vidare kunna 
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vägleda patienten till psykosocialt stöd när behovet av stöd är större än vad 

kontaktsjuksköterskan kan ge.  

Resultaten tydde på att de patienter som ingått i läkemedelstudier också var de som upplevde 

stödet från sjukvården som bäst. Både de patienter som tilldelats kontaktsjuksköterska 

respektive de som inte tilldelats någon upplevde stödet som bristfälligt. I en systematisk 

litteraturöversikt utförd av Galway och medarbetare (2012) om cancerpatienters behov av 

psykosocialt stöd fann de att interventioner där sjuksköterskor hade bistått med sammanställd 

information, tillgänglighet och stöd kunde haft en bidragande effekt till en högre livskvalitet.  

Ingen av patienterna upplevde att deras anhöriga fått något som helst stöd eller fått frågan om 

behov hade funnits. Resultaten baserades på en liten urvalsgrupp och därmed svårt att 

generalisera till en större grupp, dock uppvisades en mättnad i svaren i den undersökta 

gruppen, vilket skulle kunna ge en antydan hur situationen ser ut för anhöriga. En finsk studie 

av Eriksson och medarbetare (2006) antyder att sjukvårdspersonal inte tillsätter mycket tid till 

att erbjuda känslomässigt stöd eller informera anhöriga till cancerpatienter, vilket kan stödja 

antagandet. 

 

I en svensk avhandling av Sjölander (2012) undersöktes hur anhöriga hanterar sin egen 

situation när någon närstående drabbats av cancer. Avhandlingen visade att de anhöriga hade 

många olika strategier för att hantera sin situation, till exempel hade många ett stort socialt 

nätverk. Vad de anhöriga uppskattade från sjukvården var att få personligt stöd samt 

information om olika frågor rörande den cancersjuke patientens behandlingar. Anhöriga 

tyckte också att det var viktigt att personalen informerade dem på ett sätt att de anhöriga 

kände att personalen brydde sig och att informationen riktades till dem som just anhöriga. De 

anhöriga riskerade också att få försämrad fysisk och psykisk livskvalitet och därför borde 

anhöriga erbjudas stöd så tidigt som möjligt efter cancerdiagnosen (Sjölander, 2012). 

Bemötande  

Resultaten tydde på att de flesta av deltagarna var nöjda med det bemötande de fått när de väl 

kommit i kontakt med sjukvården, svårigheterna handlade snarare om tillgängligheten.  

Kovero och Tykkä (2002) poängterar vikten av ett gott bemötande för att patienterna skulle 

bibehålla en känsla av kontroll över sin situation.  

 

Det som får anses vara en brist är de brev som vårdgivaren skickar ut som patienterna inte 

förstår, vilket skrämmer dem. Patienter och närstående ska bemötas på ett respektfullt, 
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empatiskt och lyhört sätt samt att kommunikationen ska vara individuellt anpassad (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2007). Resultaten från studien visade att detta sker i den personliga 

kommunikationen med patienterna, däremot är bristerna i det skriftliga bemötandet stora. 

Delaktighet 

En kontaktsjuksköterska ska garantera patientens delaktighet och inflytande i sin vård (SKL, 

2010). Resultaten tydde på att det var de patienter som erbjudits deltagande i 

läkemedelsstudier och därmed tilldelats en eller två forskningssjuksköterskor som också hade 

mest inblick i sin egen vård. Salander och Henriksson (2005) belyser i sin artikel att patienter 

som är delaktiga i sin vård har bättre följsamhet till ordinationer, de är nöjdare med sin vård 

samt får en ökad livskvalitet.  

 

Patienterna beskrev att de inte kände att de hade kontroll över situationen och saknade 

kunskap om vad som var nästa steg i deras behandling, ett fall handlade om en patient som 

helt saknade kunskap om hur planeringen såg ut för dennes behandling, vilket upplevdes som 

en stressfaktor då hen under stora delar av tiden gick helt utan behandling. En annan patient 

kände ett behov av att organisera sin omvårdnad så länge hen var frisk nog att fatta beslut om 

den själv. I båda dessa fall hade en kontaktperson varit behjälplig då navigering inom 

sjukvården upplevdes som svårt och komplicerat. Resultaten stöds av Carrol och medarbetare 

(2009) där patienterna i den studien framförallt uppskattade att kontaktsjuksköterskorna var 

en källa till information om vart de kunde vända sig. I studien poängterades även patienternas 

önskan om att veta vad som väntade dem.  

 

Metoddiskussion 

Den valda metoden hade en kvalitativ innehållsanalys och deskriptiv design då detta ansågs 

mest lämpligt för att bevara frågeställningarna. Det var patienternas subjektiva upplevelser i 

mötet med sjukvården som var essentiella. För att en kvalitativ studie ska få så hög 

trovärdighet (trustworthiness) som möjligt, är det viktigt att överväga begreppen 

överförbarhet (transferability), tillförlitlighet av resultaten (dependability) samt giltighet 

(credibility) (Graneheim & Lundman, 2004). Även studiens ”confirmability”, det vill säga 

hur, och om andra forskare kan upprepa och bekräfta studiens innehåll är viktigt att diskutera.   

 

Giltighet i en kvalitativ studie handlar enligt Graneheim och Lundman (2004) om hur väl 

överensstämmelsen är mellan fokus på studiegruppen, val av sammanhang och omgivning, 
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vilka som medverkar i studien samt och hur datainsamling sker. Giltigheten i denna studie kan 

styrkas av att de deltagande patienterna har olika cancerdiagnoser, varierande kön och ålder 

samt patienterna fick välja plats för intervju, antingen i sitt hem eller i samband med 

återbesök på sjukhuset. De patienter som valde att intervjuas i hemmet kan ha gett en ökad 

trovärdighet i studien, eftersom en van miljö stärker tryggheten hos människor. För att miljön 

på Akademiska sjukhuset skulle bli så trygg som möjligt sattes en ”var god stör ej”-skylt upp 

på dörren till rummet för intervju. Det var också viktigt att dessa patienter intervjuades efter 

återbesök, för att minska tidspress för patienten och därmed också eventuellt minska 

giltigheten svaren. Intervjuerna inleddes med småprat för att få en så avslappnad miljö som 

möjligt. 

 

De svagheter som finns gällande giltigheten i studien var avsaknaden av en del stora 

cancergrupper, till exempel prostatacancer. Vidare kunde det faktum att vissa av intervjuer 

utfördes, för patienterna, i ovan miljö stressa deltagarna och därmed också påverka de svar 

som gavs. Könsfördelningen var inte heller optimal, då det bästa hade varit att intervjua 

samma antal kvinnor som män, men eftersom deltagarna valdes konsekutivt och deltagande 

var frivilligt var detta omöjligt att tillgodose. 

 

Hur författarna har valt att tolka de meningsbärande enheterna kan också ha påverkat 

giltigheten (Graneheim & Lundman, 2004). För att öka giltigheten var det bara en av 

författarna som ställde frågorna, medan den andra höll sig i bakgrunden och observerade 

samtalet och kroppsspråk. En ytterligare styrka med studien var att samtliga intervjuer har 

analyserats av båda författare. 

 

En annan aspekt att få hög trovärdighet i kvalitativa studier är att se till begreppet 

”dependability”, det vill säga tillförlitligheten av resultaten. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) handlar tillförlitligheten om hur data förändras över tiden och vilka ändringar 

författaren gör under analysprocessen. Risken när data förändras över tid är att det kan ge en 

bristande överensstämmelse och därmed minskar tillförlitligheten. Intervjuerna spelades in 

under ett tidspann av tre veckor, vilket ger en ökad tillförlitlighet av resultaten då data inte har 

kunnat förändras så mycket på så kort tid. För att ytterligare stärka tillförlitligheten på 

resultaten användes en intervjuguide så alla deltagare fick chansen att svara på samma frågor. 

Att låta deltagarna få tala till punkt var också något som ansågs stärka tillförlitligheten. 
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Intervjuprocessen som sådan är ett fenomen som utvecklats under tiden, i takt med att 

intervjuaren tillskansat sig ny information och erfarenheter under intervjuernas gång. Därmed 

kan intervjuaren ställa ytterligare frågor vilka kan tillföra mer information till det som avser 

att studeras. En brist i erfarenhet gällande intervjumetodik kan ha påverkat studiens 

trovärdighet gällande resultatet, eftersom inga ytterligare följdfrågor än de som fanns 

tillgängliga i intervjuguiden ställdes.  

 

Begreppet överförbarhet eller generaliserbarhet handlar enligt Graneheim och Lundman 

(2004) om i hur stor utsträckning resultaten kan generaliseras till andra grupper. Studien 

genomfördes med åtta deltagare, vilket skulle ge en låg överförbarhet andra grupper. Även det 

faktum att patienterna enbart kom från Uppsala län och alla var svensktalande kan ha 

betydelse för överförbarheten till andra grupper. En viss mättnad gällande resultatet uppstod 

dock, vilket skulle kunna tolkas att det fanns ett viss mått i överförbarhet gällande vissa 

aspekter. I slutändan ligger det dock i läsarens beslut huruvida resultaten kan överföras till ett 

annat sammanhang.  

 

För att säkerställa studiens giltighet, trovärdighet och tillförlitlighet, var det viktigt att andra 

kunde bekräfta studiens resultat (”confirmability”). Därför var det av största vikt att studiens 

förfarande var väl beskrivet så att det kan upprepas samt att huvudresultatet redovisades, se 

Bilaga 4.  

 

Författarnas förförståelse för ämnet var till stor del nödvändigt då en viss nivå av kunskap i 

ämnet var behövdes för att kunna utföra studien. Dock har ingen av författarna någon 

koppling till de enheter som patienterna blivit behandlade av, vilket innebär att risken för bias 

är mindre, detta ökar ytterligare trovärdigheten i resultaten.  

 

Studien genomfördes i enlighet med de etiska krav som beskrivs i Helsingforsdeklarationen 

om forskningsetiska riktlinjer, för att säkerställa studiedeltagarnas integritet och välbefinnande 

(2008). Det som eventuellt kan ses som en svaghet är att deltagarnas låga antal kan äventyra 

deras konfidentialitet. För att måna om denna så mycket som möjligt var författarna de enda 

som haft insikt i vilka personer som blivit erbjudna deltagande samt vilka tillfrågade som 

tackat ja. Dessutom publicerades enbart kön och ålder på deltagarna för att ytterligare minska 

risken för igenkännande.  
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Kliniska implikationer 

De kliniska implikationer studien kan medföra inkluderar förändringar i rutinerna kring hur 

och när patienterna informeras. Det främsta önskemål patienterna uttryckte var behovet av 

kontinuitet och tillgänglighet. För att komma till rätta med detta krävs organisatoriska 

förändringar och förhoppningen är att denna studie ska kunna uppmuntra ytterligare forskning 

i ämnet och på sikt en förändring och förbättring av cancerpatienternas situation.  

 

SLUTSATS 

Det verkar som om forskningssjuksköterskorna är de som arbetar närmast SKL:s definition av 

en kontaktsjuksköterska. Förbättringar är nödvändiga gällande sjukvårdens tillgänglighet samt 

inom området information. Patienterna bör få tillgång till likvärdig och individuellt anpassad 

information och de resurser som finns inom vården bör bli tillgängliga för alla på lika villkor. 

Vidare behöver även anhöriga i betydligt större utsträckning erbjudas stöd. Då studien är liten 

behövs ytterligare forskning för att bekräfta resultaten.  
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BILAGA 1. INFORMATIONSBREV 

            
 Hej! 

 

 Vi är två sjuksköterskestuderande som under våren kommer att göra ett projekt där vi 

 undersöker hur patienter som diagnostiserats med cancer har upplevt tillgången av  

 kontaktsjuksköterska/kontaktperson under behandlingstiden.  

Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) ska alla patienter med en 

cancerdiagnos erbjudas en kontaktsjuksköterska/kontaktperson. Syftet med att erbjuda 

en kontaktsjuksköterska är att förbättra informationen och kommunikationen mellan 

vårdgivare och patient, samt att stärka både patientens och  anhörigas möjligheter att 

vara delaktiga i vården.  Vi skulle gärna vilja tillfråga dig som patient om dina tankar 

kring detta. 

 

 Hur går det till? 

 

Vi kommer att kontakta dig per telefon den:_______________ för att tillfråga om du 

vill delta i studien. Om du väljer att delta så kommer vi att träffa dig för att genomföra 

intervjun på den plats som vi överenskommer, det kan till exempel vara i samband 

med ett återbesök på sjukhuset eller om du föredrar det, i ditt hem.  

 

Konfidentialitet 

 

Intervjuerna kommer att spelas in. Materialet behandlas konfidentiellt vilket innebär 

att dina personuppgifter och upplevelser kommer att avidentifieras och ej kunna 

härledas till dig. Det inspelade materialet kommer även att raderas efter analys. Som 

sjuksköterskestuderande har vi tystnadsplikt och har ingen anknytning till den 

avdelning där du vårdats. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan välja att när som 

helst avbryta det. Studien är godkänd av verksamhetsansvarig vid onkologiska kliniken 

på Akademiska sjukhuset.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Helena Larsson och Emma Lindén  

 

Kontaktuppgifter 

Helena Larsson: 073-906 60 10 

Emma Lindén: 0708-47 01 27 

Handledare Anna Hauffman: 018-611 98 48 
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BILAGA 2. INTERVJUGUIDE 

 

Intervjuguide 
 
 

Datum: 20____- _____- _____ 

 
 
Plats för intervjun: 
 _________________________________________________ 
 
 

Intervjuare: 
 __________________________________________________ 
 

 
Informant: 
 __________________________________________________ 

 
 

Cancerdiagnos: 
__________________________________________________ 

 
När du blev diagnostiserad, fick du en namngiven 
kontaktsjuksköterska/kontaktperson då? 

 
 
 
       JA        NEJ 
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Tema 1: SKLs definition av kontaktsjuksköterska/kontaktperson 

 
 Vid ditt diagnostillfälle, hur upplevde du stödet från 

KSSK/annan vårdpersonal som upplevdes mer ansvarig, 
med att hantera din cancerdiagnos?  

- Har du någon uppfattning om hur dina anhöriga upplevde 

stödet från sjukvården?  

- Hur upplever du kontaktsjuksköterskans tillgänglighet?  

 Hur upplever du din möjlighet till att vara delaktig i din 
vård?  

- Har du några tankar om vad som skulle kunna göra det 

lättare för dig att fatta egna beslut angående 

behandlingsalternativ et cetera?  
- Har du till exempel vetat vart du ska vända dig med dina 

frågor? 

 Vad anser du om samarbetet mellan olika yrkesgrupper 
som varit delaktiga i din vård?  

- Till exempel läkare, terapeuter, sjukgymnast, 

behandlingstekniker etc.  
 Kan du beskriva hur du tycker att koordinationen av din 

vård har varit efter utskrivning?  
- Till exempel kontakten mellan sjukhus och vårdcentral. 

 
Tema 2: Patientupplevelser 
 

 På vilket sätt har/hade en 
kontaktsjuksköterska/kontaktperson underlättat för dig 

under din behandling?  
- Har du känt dig väl förberedd på de ingrepp/behandlingar 

som utförts? Berätta! 

 Om du har en kontaktsjuksköterska, kan du beskriva hur 
denne har hjälpt dig i din situation?  

 Om du inte har någon kontaktsjuksköterska, kan du 
beskriva hur skulle du vilja att denne hjälpte dig?  

 Känner du att ytterligare information hade kunnat hjälpa 
dig att hantera din situation bättre? Beskriv hur. 

 
 Kan du beskriva hur du vill att en 

kontaktperson/kontaktsjuksköterska ska vara?  

- Vilka funktioner anser du denne bör uppfylla? 
 

 Är det något annat du skulle vilja berätta om? 
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BILAGA 3. ANSÖKAN OM TILLSTÅND
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BILAGA 4. TABELL ÖVER TOLKNINGSPROCESSEN. 

 

TEMA KATEGORI KOD KONDENSAT 

Tillgänglighet - Bristande telefontid 

 

 

 

 

 

- Jag kommer inte fram, det är jobbigt 

för mig. 

 

 

 

 

- … nej det har inte gått bra. Man ringer upp och så är det 

telefontid mellan 10 och 12 då hänger man på låset vid 10, men 

jag kommer inte fram på hela tiden och då säger de att man kan 

ringa senare och lyckas komma fram, det är faktiskt jobbigt.  

 

- Man måste vänta tills nästa dag med 

att få svar. Det skrämmer mig. 

 

- Som när posten kommer till exempel, den kommer kanske vid 

två-tre och man får de där breven som skrämmer skiten ur en, 

som man skulle vilja få förklarade. Och så måste man sova på 

dem till nästa dag vid 10, det gillar jag inte alls. Det hade vart 

jättebra om någon hade kunnat svara på ”vem är det här, vad vill 

den och varför har den tagit kontakt med mig”? Det har hänt mig 

flera gånger. 

- Fullgod tillgänglighet - Det har inte varit något problem, jag 

har blivit hänvisad till avdelningen på 

kvällar och helger när personalen på 

mottagningen inte jobbar. 

 

 

- Nej... det har det inte varit några problem, det har gått bra. Skulle 

det vara en helg, då ska jag ringa till avdelningen här uppe, om 

det skulle vara någonting. Då svarar de ju. För då jobbar de ju 

inte därnere (på mottagningen, författarens anm.). 
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- Det går bra att komma fram  via e-

post och det uppskattas 

- Sen har de även en email-adress på onkologen. Den har jag provat 

en gång och den tyckte jag fungerade bra. 

Information - Upplevelse av given 

information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Jag har fått dåligt med information 

och den har kommit sent. 

 

 

 

 

 

 

- Man blir lite dåligt informerad om vad de ska göra och sådär. Jag 

fick reda på idag (29:e mars, författarnas anm.) vad de gjorde i 

augusti. 

- Det blir för mycket information på en 

gång så det är svårt att smälta. 

 

- På sätt och vis, men ändå inte. Man får så himla mycket 

information så det är svårt att smälta, det skulle vara bättre om de 

berättade, det här händer nu och det här kommer hända sen. Men 

om det som händer sen, vänta med att informera om det tills vi 

kommer dit, istället för att dra allting på en gång, för ja när man 

kommer dit, då har man glömt vad de har sagt och så får man 

börja om igen.  

 

- En del litteratur var informativ. Sen 

blev jag tillsagd att inte leta 

information på egen hand då risken 

fanns att det blev fel 

 

- … det var en hel del litteratur som var väldigt informativ. Den 

första behandlingen visste jag inte mycket om, plus att jag blev 

tillsagd att jag inte skulle gå ut på nätet, du ska inte vara ute och 

söka för att förmodligen hamnar du fel och så blir du 

felinformerad. 
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- Jag glömmer vad jag ska fråga efter 

när jag är hos doktorn 

 

- Det är väl det här med att få kontakt med någon, man skulle ju 

velat ha en kontakt dygnet runt […]… man försöker komma ihåg 

frågorna, i värsta fall har man glömt frågorna när man sitter hos 

doktorn. 

 

- Behov av information - Frågar jag inte får jag inga svar 

 

- ... nu är jag väldigt frågvis själv så att i och med att jag frågar 

själv så får jag svar. Skulle jag inte fråga så får jag ju ingenting. 

 

- Jag måste själv ta ansvar för vilken 

information jag får, vilket inte alla 

gör kanske 

 

- Ja, jag tycker att man kan få den information man vill ha om man 

ser till det själv, men då lär man vara lite om sig och kring sig, jag 

tror inte alla är det men... 

 

- Kunskap ger trygghet - Nej, men det är ju just det att jag är ingen vanlig patient, hade jag 

inte vetat någonting innan, hade jag aldrig varit i det här huset, då 

hade jag varit livrädd när jag skulle gå hit. 

- Hur ska jag kunna fråga efter något 

jag inte vet existerar? 

- Jamen, att du inte har frågat (sagt av sjuksköterska, författares 

anm.)? Ja men hur ska man fråga efter något som man inte vet? 

Koordination - Koordinering av 

informationsflöde 

 

- Ingen vet vad den andre gör 

 

 

- Det verkar ju som den ene inte vet vad den andre gör. 
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- Jag upplever att det är ett dåligt 

samarbete mellan olika avdelningar 

då de inte ser hur den andra jobbar 

- … samtidigt verkar samarbetet mellan röntgen och onkologen 

urdåligt. Jag fick en tid, till röntgen på morgonen och sen efter 

några dagar kom ett till brev att jag skulle till onkologen samma 

dag på eftermiddagen och då tänkte jag, kan det verkligen vara så 

att de lyckas framställa röntgenplåtarna på en halv dag? […] När 

jag ringde och frågade svarade de, att de chansade på att man 

redan varit på röntgen, för vi ser inte hur röntgen jobbar. 

- Det blir besvärligt för mig när olika 

ställen saknar insyn i min vård. 

- I och med att de saknar insyn blir det hela besvärligt, det är 

betungande att dra sin sjukdomshistoria hela tiden... 

- Koordinering av 

vårdinsatser 

 

- Det fungerar bra, man ringer och 

bestämmer med Enköping 

- Ja, jag tycker det funkar väldigt bra. Nu bor vi i Enköping och 

använder Enköpings lasarett för provtagning och röntgen.  Då 

ringer man härifrån och bestämmer tid med dem i Enköping. Det 

har fungerat bra. 

- Det var rörigt, många platser som jag 

skulle till. 

- det som jag upplever som negativt var i början, när jag skulle 

opereras... Först skulle jag ta mig till Samariterhemmet, sedan till 

onkologen och sedan bort till kvinnokliniken för att opereras. Det 

var inte bra.  

- Vart ska jag ta vägen när jag är klar? - … och de har sett såret för sista gången så är det som ”bye-bye” 

och vart hör jag hemma då? 

- Kontinuitet - Varför måste jag hela tiden byta 

läkare? 

- Hur kommer det sig att hon (dottern, författarnas anm.) som inte 

har en dödlig sjukdom alltid får gå till samma läkare medan jag 

som har en dödlig sjukdom som behöver kontinuiteten, att jag 

hela tiden får byta läkare? 
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- Ett team eller en och samma läkare 

vore bra 

- Äh jag tycker att man skulle kunna få ha något team, eller att man 

skulle kunna få ha en och samma läkare. 

- Jag är trygg när läkaren känner mig, 

med flera måste jag berätta hela min 

sjukdomshistoria och den kommer 

jag inte ihåg 

- … sedan dess har jag gått till en läkare och det är ju också en 

trygghet, för när jag kommer dit, då behöver jag bara berätta vad 

som hänt sen förra gången, det man tycker man har i huvudet, 

men ska man till någon som man inte träffat tidigare, ja då får 

man berätta hela sin sjukdomshistoria och hur mycket har man 

inte glömt då? För att få cellgifter, alltså då har man ingen hjärna 

kvar efter det 

Stöd - Känslomässigt 

 

- Det är skönt att få prata med någon 

som har tid 

- Jag kan inte riktigt klä det i ord, det är en svår process man går 

igenom. Man vet inte riktigt hur man ska tackla det och jag tror 

att alla gör det på olika sätt. Ofta är det ju jätteskönt att prata med 

någon, det är det ju. Sen är det ju så i sjukvården, att de inte har 

mycket tid men idag, idag var okej, jag var där en halvtimme, det 

är bra, det är okej.  

 

- Jag vill nog ha någon att prata med så 

småningom som inte tillhör familjen 

eller vänskapskretsen 

- Jag tror att jag kommer närmare och närmare dithän att jag skulle 

vilja ha någon att prata med. Nu är ju jag väldigt väl lottad som 

har mina barn och alla vänner som vi har... 

 

- Jag har fått det stöd jag behöver, jag 

är med i en studie 

- … nej jag tycker jag har fått allt det stöd jag behöver, jag har haft 

en sjuksköterska, för jag har varit med i en studie och tagit 

tabletter 
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- Anhöriga - Anhöriga har det jobbigt - Anhöriga har haft det jättejobbigt 

- Familjen stöttar varandra och mig och 

det är bra. 

- Min man och min son de har hjälpts åt och stöttat varandra förstår 

jag och även mig så det har ju varit bra. 

Delaktighet - Information om 

pågående behandling 

 

- Det är tiden man tänker på när det är 

uppehåll i behandlingen 

 

- Ja, när det gäller den här sjukdomen är det tiden man tänker på. 

Och nu har det gått ett år, det är ju väldigt lång tid och vissa delar 

har varit utan behandling. 

 

- Jag måste fråga mycket noga då jag 

inte får reda på någonting i förväg om 

biverkningar. De hoppas kanske att 

jag inte känner något.  

- Man måste fråga väldigt noga för det är ingen som säger, nu har 

vi gjort såhär, utan man måste fråga, jag mått såhär, vad kommer 

det utav? Och då säger de att det beror på det här och det är helt 

naturligt. Det är inget de säger i förväg att nu kommer det att bli 

såhär och du kommer att känna såhär. Och de gör inte det utan de 

hoppas väl på att man inte känner något. 

 

- Tillräcklig kunskap och 

stöd för att kunna fatta 

beslut 

- Hur ska jag kunna fatta beslut när jag 

inte vet hur resultatet blir? 

 

- ja... nu alltså alternativ får man. Så det är ju inte det, men det är 

just det här, du vet att patienten som sitter i stolen bredvid dig får 

samma behandling som du, men att du reagerar på samma sätt, 

det kan ingen forskare garantera. Så det är ju det som är det svåra, 

att fatta beslut när man inte vet. 

- Jag har fått bestämma hur jag ville 

göra med min behandling 

 

- … nu när vi var inne nu idag så frågade hon om jag ville ha 

behandling igen för vi har hållit upp med cellgifterna ett halvår 

och nu frågade hon igen om jag ville börja med behandling. Då sa 

jag nej, jag tycker att det är så stabilt nu så det är dumt att börja 

röra i det igen och det tyckte hon var förståndigt. Så visst har jag 

fått bestämma, det har jag fått gjort. 
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- Självbestämmande - Jag vill ha kontroll på vad som kan 

hända mig så länge jag kan 

- Så länge jag kan så vill jag ha full kontroll på allt som kan hända 

mig och då vill jag också veta var och vem som kommer att ta 

hand om mig. 

Bemötande - Bemötande 

 

- Det är inte klokt att det ska gå åt så 

mycket energi att bli arg, För jag 

orkar inte bråka. 

- Det kan inte vara vettigt för när jag blir arg så går det åt 

jättemycket energi jag skulle kunna lägga på annat. Och det tror 

jag är den stora bristen hos alla sjuka, att man inte har den där 

energin, man orkar inte bråka, man orkar inte tjafsa. 

 

- Det blev en chock att få 

cancerbeskedet, kan det vara bra att 

få det så? 

- Nej, det var så chockartat ändå när jag fick beskedet, det var lika 

bra att ta tjuren vid hornen direkt. Det har jag funderat på faktiskt, 

var det bra att få det så abrupt bara? Du har 

bukspottskörtelcancer. 

 

- Jag blev jätterädd när de skickade ut 

standardformulär 

 

- Och då skickade de ut standardformulär, som jag inte förstår 

något av och som får mig att få hjärnspöken för jag vet inte hur 

de jobbar…[…] Då tänker jag att jaha, nu är jag illa ute, och så är 

det inte alls så, utan det är ett standardformulär, det var ingenting 

mer med det. 

- Jag måste vara frisk för att få vara 

sjuk eftersom jag hela tiden måste 

kämpa för saker 

- ... alltså för att kunna vara sjuk så måste man vara frisk, för man 

måste hela tiden kämpa för saker och jag tror att, alltså jag är ju 

sjuk, men jag inser inte att jag är så sjuk som jag är 

 


