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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Cancer en av vår tids mest omfattande sjukdomstillstånd sett till antalet drabbade. 

Chansen till överlevnad ökar vid tidig upptäckt av sjukdomen vilket screeningverksamhet syftar till. 

Forskning visar att cancertumörer doftar på ett särskilt sätt och att tekniska doftsensorer kan 

identifiera olika biomarkörer. På grund av tekniska begränsningar undersöker forskare om 

signalhundar kan identifiera biomarkörer för att diagnosticera cancer. Syfte: Syftet är att kartlägga 

attityderna hos sjuksköterskor på onkologisk avdelning gällande användandet av signalhundar för 

cancerdiagnostisering, samt vilka funderingar de kan tänkas ha kring fenomenet signalhundar. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes med semistrukturerade frågor enligt Grounded 

theory och en induktiv ansats användes. Genom ett snöbollsurval rekryterades tio sjuksköterskor 

inom onkologisk verksamhet från ett universitetssjukhus i Mellansverige. De inspelade intervjuerna 

transkriberades och analyserades i enlighet med Graneheim och Lundmans metod och 

sammanställdes enligt Graneheim och Lundman (2004), Chen och Boore (2009),  Hayes, Heit och 

Swendsen (2010). Resultat: Majoriteten av informanterna var negativt inställda till användandet av 

signalhundar vid cancerdiagnostik. Brister som nämndes var signalhundarnas träffsäkerhet, deras 

låga antal, fördelning över landet, träningsbehov och kostnad i förhållande till effektivitet. Dagens 

diagnostikmetoder ansågs generellt vara mer pålitliga samt att patienter befarades känna obehag av 

att bli undersökta av signalhundar. Fördelar som framkom var att signalhundarna skulle kunna 

komplettera dagens diagnostikmetoder. Även hundarnas goda luktsinne framhölls liksom att det 

kunde innebära mer skonsamma undersökningsmetoder för patienten. Forskning på området ansågs 

aktuellt då evidensbaserad och vetenskaplig kunskap efterfrågades av flertalet informanter. 

Slutsats: Informanterna var generellt negativt inställda till användande av signalhundar vid 

cancerdiagnostik. Då avsågs främst bristande tilltro till hundarnas kapacitet och tillförlitlighet. I 

likhet med forskning på området om signalhundar framhölls det att det behövdes uppvisas större 

träffsäkerhet hos signalhundarna för att de skulle kunna anses vara ett tillförlitligt alternativ för 

screening vid cancer.  

 

ABSTRACT 

Background: Cancer is a term for multiple kinds of tumour diseases. It is one of the world’s most 

severe illnesses with high mortality rates and a high frequency. Chances for survival increase with 

an early diagnose of the disease. Screening for cancer is a benefical way to diagnose cancer in an 

early stage. Scientific research shows that cancer tumours have a specific odour, consisting of so 
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called biomarkers, wich can be identified by electronic scent sensors. These sensors have 

limitations, there for scientists are investigating the possibility for trained search dogs to identify the 

biomarkers for cancer. Purpose: The purpose of the study is to declare oncology nurses attitudes 

towards using search dogs when looking for and diagnosing cancer. Also included are the nurses 

thoughts about the use of search dogs in general when it comes to diagnosing cancer. Method: A 

qualitative interview study with semi-structured questions was performed. Ten nurses from 

oncological units in a hospital in the middle of Sweden were recruited. The results of the 

transcribed interviews were analyzed and organized in the form of charts, these were further 

discussed. Results: The majority of the informants had a negative attitude towards search dogs 

being used to find cancer. The informants mentioned deficiency regarding accuracy of aim, the 

number of dogs needed, need for training of the dogs, the allocation of dogs throughout the country 

and cost in proportion to efficiency. Present day methods of diagnostics were regarded more 

reliable. Some informants also thought that being examined by a search dog might bring discomfort 

to the patient. Benefits mentioned by the informants were the possibility for search dogs to be used 

as a complement to ordinary examinations, the dogs extraordinary sense of smell and the fact that it 

could lead to more forbearing examinations of the patients. More scientific research was considered 

current whereas evidence based and scientific knowledge was requested. Conlusions: The 

informants where generally negative to the use of search dogs in cancer diagnostics. Mainly 

because the dogs´ capacity and accuracy of aim was too uncertain. As mentioned in clinical studies 

with search dogs used to diagnose cancer, a more distinct accuracy of aim is needed before the use 

of search dogs could be implemented and used as a possible tool for cancer screening. 

 

BAKGRUND 

Det finns flera olika typer av cancer. I Sverige är de vanligaste prostatacancer (9663 fall per år), 

bröstcancer (8427 fall per år), skivepitelcancer (5775 fall per år), tjocktarmscancer (4183 fall per år) 

och lungcancer (3652 fall per år). Gemensamt för dessa är att möjligheterna till behandling ökar vid 

tidig upptäckt liksom chanserna till överlevnad (Cancerfonden och Socialstyrelsen i samarbete, 

2013).  

Prostatacancer innebär en tumörtillväxt på prostatakörteln. Ibland kan tillväxten bli så omfattande 

att den trycker mot urinröret och problem vid urintömning kan då förekomma. Vid diagnostisering 

genomför man ett blodprov där man mäter PSA-värdet i blodet. Ju högre PSA-värde desto större 

risk att man drabbats av cancer. Läkaren undersöker även prostatakörteln rektalt. Ibland kombineras 
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denna undersökning med rektalt ultraljud. Vid misstanke om prostatacancer tas en biopsi på 

körtelvävnaden (Cancerfonden och Socialstyrelsen i samarbete, 2013). 

Bröstcancer uppstår när en tumörbildning sker i bröstvävnaden. För att diagnostisera bröstcancer 

används tre metoder. Dels genomförs en klinisk undersökning där läkaren palperar och inspekterar 

bröstet och armhålan på patienten. Sedan genomförs mammografi, med det menas att bröstet 

röntgas. Om bröstvävnaden är väldigt tät kan mammografin kompletteras med ultraljud. Även ett 

vävnadsprov genomförs. Då tas celler från den misstänkta tumörvävnaden och analyseras. 

Tillsamman kan dessa tre metoder ge en diagnostisering av bröstcancer (Cancerfonden och 

Socialstyrelsen i samarbete, 2013). Skivepitelcancer kan förekomma överallt på kroppen, men 

vanligen uppstår den i ansiktet, på handryggen eller på hjässan. Tumören visar sig till en början som 

en röd fläck eller en rodnad. Vid diagnostisering använder sig läkaren av ett dermatoskop för att 

undersöka förändringen. Om misstanke om att förändringen kan vara en tumör opereras 

förändringen bort och undersöks mikroskopiskt för att klargöra om det rör sig om cancer eller 

(Cancerfonden och Socialstyrelsen i samarbete, 2013).  

Vid tjocktarmscancer finns förekomst av tumörer i tjocktarmen. För att diagnostisera detta används 

koloskopi. Vid koloskopi kan även vävnadsprover tas från misstänkt tumörvävnad. Dessa 

vävnadsprover analyseras för att fastställa om det rör sig om cancer (Cancerfonden och 

Socialstyrelsen i samarbete, 2013). Den femte vanligaste cancerformen i Sverige är lungcancer. 

Denna cancertyp är dock den med högst mortalitet. Vid lungcancer sker en tumörbildning i 

lungorna. Beroende på var tumören sitter kan olika problem uppstå. Vanligen leder det dock till 

försvårat gasutbyte i lungorna. Lungcancer upptäcks oftast med lungröntgen. Vid misstanke om 

lungcancer kompletteras röntgen med datortomografi och magnetkameraundersökning. 

Positronemissionstomografi (PET-undersökning) kan användas för att skilja godartade 

lungförändringar från cancertumörer (Cancerfonden och Socialstyrelsen i samarbete, 2013). 

Gemensamt för dessa är att möjligheterna till behandling ökar vid tidig upptäckt liksom chanserna 

till överlevnad (Cancerfonden och Socialstyrelsen i samarbete, 2013).  

Begreppet screening omfattas av systematiska undersökningar som riktas till en befolkningsgrupp 

istället för enskilda individer. Faktorer som ekonomiska fördelar, sjukdomsprevalens och 

allmännytta vägs samman för om ett beslut om screening ska genomföras på nationell eller 

internationell nivå (Socialstyrelsen, 2014). Socialstyrelsens utkom innevarande år med 

rekommendationer om nationell screening gällande bröstcancer, tjocktarmscancer och 

ändtarmscancer (Socialstyrelsen, 2014). 

För en tidigare upptäckt av cancer efterfrågas som tidigare nämnts en skonsam och kostnadseffektiv 

screeningmetod. En möjlighet är att identifiera doftämnen, så kallade biomarkörer för cancer vilket 
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skulle leda till en tidigare fastställd diagnos. En metod är att identifiera dem utefter hur de doftar. 

Hur dessa biomarkörer upptäcks på bästa sätt är inte fastställt (Jobu och medarbetare, 2012). Detta 

kan göras med särskilda elektroniska näsor, men dessa har visat sig ha en begränsad förmåga att 

upptäcka doften av cancer. Istället kan ett alternativ vara att man använder sig av signalhundar som 

får identifiera lukten av cancer (McCulloch, Jezierski & Broffman, 2006). 

 

Indikationer för användningsområdet 

Ursprunget till den forskning som idag bedrivs om användande av signalhundar vid 

cancerdiagnostik är ett patientfall från 1989. Två läkare, Hywel Williams och Andres Pembroke, 

gjorde en intressant betraktelse. En patient uppsökte mottagningen de arbetade vid. Patienten var en 

44-årig kvinna som hade ett utslag på sitt vänstra lår. Utslaget resercerades och prover genomfördes 

på vävnaden. Utslaget visade sig vara ett malignt melanom. Det som fångade de två läkarnas 

uppmärksamhet var dock att kvinnan hade en ovanlig förklaring till varför hon sökt läkarvård för 

utslaget. Kvinnan ägde en hund (korsning bordercollie och doberman) som varje dag luktade 

intensivt på utslaget så ofta den fick tillfälle. Ingen av kvinnans andra födelsemärken fångade 

hundens intresse. Hundens beteende fortsatte i flera månader tills den en dag försökte bita bort 

utslaget från kvinnan.  Då beslutade sig kvinnan för att undersöka utslaget och kontaktade sin läkare 

(Lippi & Cervellin, 2012). 

En liknande företeelse inträffade 2001. Hywel Williams och en annan läkare vid namn John Church 

rapporterade då om en man som inkommit med liknande symtom som den 44-åriga kvinnan 1989. 

Mannen var 66 år gammal och hade utvecklat någon slags utväxt på utsidan av sitt vänstra lår. 

Utväxten hade växt till sig successivt under 18 års tid och mätte vid undersökningen cirka 2 cm i 

diameter. Efter att ha exciserat utslaget och prover genomförts visade sig vävnaden innehålla 

basalcellscancer. Mannen hade på senare år skaffat sig en hund (labrador) som var mycket 

intresserad av utväxten. Hunden luktade på utväxten så ofta den kom åt, den luktade även på det 

genom mannens byxor. Mannen blev misstänksam och uppsökte sin läkare för utredning av 

utväxten. Efter att utslaget exciserats visade mannens hund inga tecken på att vilja lukta på området 

där utslaget funnits (Lippi & Cervellin, 2012). 

Det finns ett behov av enkla screeningmetoder för cancer som helst också ska vara billiga och 

framför allt exakta. Om resultatet av en screening är felaktigt positivt leder det till onödiga vidare 

ingrepp och behandlingar. Ett felaktigt negativt resultat däremot leder till utebliven behandling för 

en patient som egentligen skulle behöva den (Gordon och medarbetare, 2008).  
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Dofter som hundar kan detektera 

Olika cancertyper producerar sammansättningar av ämnen, olika biomarkörer. Biomarkörerna 

består av cancerspecifika molekyler samt "volatile organic compound", VOC. VOC betyder 

sammansättning av flyktiga, organiska ämnen. Exempel på dessa är alkaner, bensenderivat, 

metylerade alkaner samt aromatiska sammansättningar (McCulloch et al., 2006). En del av 

sammansättningar har identifierats med hjälp av gaskromatografi eller nanopartikel-polymer sensor. 

Dessa är exempel på så kallade "elektroniska näsor", de är robotar som kan registrera dofter (Lippi 

& Cervellin, 2012). Det biologiska sättet att känna doft beror på hur väl doftmolekylerna binder till 

luktreceptorerna i näsan. Ju fler luktreceptorer, desto bättre luktsinne. De olika 

doftsammansättningarna av cancer utsöndras i blod, urin, utandningsluft, avföring, tumörvävnad 

och svett. Vid forskningsstudier om hundars förmåga att identifiera lukten av cancer används 

samtliga av dessa förutom svett (Lippi & Cervellin, 2012). 

Inom forskningen om biomarkörer framträder två problem som måste klargöras. För det första 

måste den biokemiska sammansättningen av alla sorters VOC identifieras och karaktäriseras. 

Vidare måste en koppling genomföras om vilka VOC som hör ihop med vilken sjukdom. Det anses 

troligt att elektroniska näsor kan användas till det förstnämnda och att signalhundar skulle vara 

lämpliga för det sistnämnda (Boedeker, Godehard & Walles, 2011). 

I en studie om huruvida signalhundar kunde identifiera doften av ovarialcancer kunde konstateras 

att de elektroniska näsorna identifierade 84,4 % av testexemplen, hundarna som användes 

identifierade 100 % (Horvath, Andersson & Paulsson, 2010). 

Vid de tester som genomförs bedöms hundarnas förmåga utifrån två aspekter. Den första är 

känslighet, vilket innebär hundens förmåga att identifiera cancer i de prover där cancer föreligger. 

Sedan bedöms deras specifikation med vilket avses hundens förmåga att ignorera ett prov som inte 

är positivt för cancer (Horvath, Andersson & Nemes, 2013). 

 

Hundars luktsinne 

Länge har människan använt sig av hundars välutvecklade luktsinne. Hundar används inom polis, 

försvarsmakt och räddningstjänst för att söka efter narkotika, bomber, människor eller avlidna 

(Lippi & Cervellin, 2012). Hundar har 100 000 gånger bättre luktsinne än människor. De har 40 

gånger fler luktreceptorer i näsan än människor och kan känna igen doftmolekyler ner till en 

triljondel. Dimensionen av det epitel där luktreceptorerna sitter är 170 cm² hos hundar, att jämföras 

med människans 10 cm² (Gordon et al., 2008). 
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Hundar kan detektera doften av cancer men klarar även av att känna igen olika blandningar av de 

sammansatta ämnena som bildas vid cancer, det innebär att de kan skilja på olika sorters cancer 

(Horvath et al., 2010). Luktrobotarna känner endast igen den typ av lukt som den är inställd för att 

finna. Luktrobotar kan inte identifiera doften av cancer om provet som undersöks är kontaminerat. 

Med kontaminering avses dels felaktigt förfarande med själva provmaterialet och dess förvaring, 

men även inslag av andra doftkomponenter som till exempel nikotin. En patient som ska lämna prov 

för att undersökas av en luktrobot får således inte ha rökt eller druckit alkohol på minst ett dygn, ej 

heller ätit de senaste timmarna (Boedeker et al., 2012). Hundar däremot har ett selektivt luktsinne 

och filtrerar bort oönskade doftförnimmelser som till exempel nikotindoft (Lippi & Cervellin, 

2012). Fördelarna med hundarnas luktsinne när det kommer till användning av cancerdiagnostik är 

dels att de känner igen en otroligt liten mängd doftpartiklar, men också att de känner igen flera olika 

typer av sammansättningar i doftkompositionen och således inte påverkas av om provet 

kontaminerats. Hundarna kan också särskilja olika typer av cancer från varandra (Horvath et al., 

2013).  

Som tidigare nämnts varierar signalhundarnas träffsäkerhet vid canceridentifikation mellan olika 

studier. Vid tester för ovarialcancer varierar träffsäkerheten hos signalhundarna mellan 94-100 % 

(Horvath et al., 2010). För lungcancer i utandningsluft uppges hundarna ha 71 % känslighet och 93 

% specificering (Boedeker et al., 2011). Vid tester av lungcancer och i urin redovisas resultat på 99 

% träffsäkerhet (Amundsen, Sundstrøm, Buvik, Gederaas & Haaverstad, 2013). 

 

Hundraser som är lämpade för cancerdiagnostik  

Det finns cirka 400 olika hundraser i världen. Gemensamt för samtliga raser är att de har betydligt 

bättre luktsinne än människan, men hur bra luktsinne hunden har varierar beroende på ras. Genom 

selektiv avel har människan genom århundraden fått fram hundraser med exceptionellt goda 

luktegenskaper. Dessa är främst olika typer av jakt- och sökhundar. Genom avancerade mätningar 

visar det sig att de hundraser som har bäst luktsinne är Schäfer, Labrador, Malinois, Springer 

Spaniel, Greyhound och Pekineser. Av dessa var Schäfern och Labradoren allra bäst. Andra 

hundraser (Riesenschnauzer, beagle med flera) har använts i studier med cancersökande 

signalhundar och även dessa har visat goda resultat av att identifiera cancer (Lippi & Cervellin, 

2012). 
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Negativa aspekter med användande av signalhundar vid cancerdiagnostik 

Den forskning som hittills bedrivits inom området om signalhundars användning vid 

cancerdiagnostik visar på goda men varierande resultat av hundarnas bruklighet. Detta medför att 

det inte säkert kan konstateras eller dras slutsatser av resultaten ännu. Ehuru finns flertalet teorier 

om varför resultaten är så varierande. Den främsta anledningen anses vara att testen utförs så olika. 

För det första används inte alltid samma ras av hundar vid studierna forskare använder olika 

referensvärden och utgår från olika arbetsmetoder när signalhundarnas kapacitet undersöks (Jobu et 

al., 2012). Tidigare i texten har klargjorts att olika hundraser har olika bra luktsinne. Alltså kan 

hundar med sämre luktsinne använts i en studie med mindre positiva resultat. 

I studierna används olika typer av provmaterial som till exempel utandningsluft, urin, blod och 

tumörvävnad. Det är troligt att de olika proverna är olika svåra att identifiera för hundarna. Betänk 

sedan att dessa två faktorer blandas, att dels en hundras med sämre luktsinne används och till det ett 

provmaterial som är svårt att identifiera för hundar (Lippi & Cervellin, 2012). Hur ett prov hanteras 

beror på om det är blod, saliv, utandningsluft och så vidare som undersöks. I de studier som 

genomförts av en typ av prover, till exempel utandningsluft varierar såväl förvaringstid som 

förvaringsmiljö. Detta kan också vara en orsak till att resultaten av hundarnas insatser är så olika. 

 

Insamling, förvaring och förevisning av provmaterial 

Insamling, hantering av prover, förvaring och förberedning av provmaterial skiljer sig åt i studierna 

beroende på vilken typ av prov som ska användas. Hur till exempel prover med utandningsluft 

hanteras varierar från studie till studie. Därmed beskrivs också varje typ av provresultat var för sig. 

Exemplen nedan bör ses som alternativ för att klargöra processen med provmaterial för vidare 

undersökningar. 

Vid insamling av avföring tas prover både från friska och cancerdrabbade patienter. Proverna tas 

med hjälp av koloskopi. Provmaterialet filtreras sedan och placeras i lufttäta flaskor som förvaras i  

-20°C innan det presenteras för signalhunden (Sonoda och medarbetare, 2011).  

När tester utförts på ovarialcancer har kontrollvävnad från bukfett och muskler använts. Själva 

tumören har recerserats och delats i 3cm x 3cm bitar och förvarats i -80°C. Proverna har legat i 

rumstemperatur ca 15-30 minuter innan de presenterats för signalhundarna (Horvath, Järverud, 

Järverud & Horvath, 2008).  

Vad gäller urinanalyser har proverna tagits och ställts i kyl. Efter 2-32 timmar har urinen frysts ner 

till -40°C. De har förvarats upp till 5 månader i frys. Innan presentation för signalhundarna tinades 
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urinen och placerades med pipett på papper i petri-skålar. Några av proverna användes direkt, andra 

fick lufttorka och förvarades sedan i rumstemperatur i cirka 1 månad innan de testades (Willis och 

medarbetare, 2004).   

När utandningsluft samlas in för att genomföra tester för lungcancerdetektion får patienten med 

konstaterad lungcancer andas ut luft genom ett filter. Filtret placeras sedan i sterila, lufttäta burkar 

och förvaras i kyl. En timme innan presentation för signalhunden tas provet ut i rumstemperatur. 

Själva doftprovet genomförs högst 2-4 veckor efter testtagningstillfället (Amundsen et al., 2013). 

För att ta prover av cancerogen bröstvävnad används recerserade tumörer. Bitar av dessa tumörer 

placeras i särskilda sterila plasttuber. Tuberna försluts och förvaras i rumstemperatur innan 

lukttester genomförs med signalhundar (McCulloch et al., 2006). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Idag diagnostiseras patienter med misstänkt cancer huvudsakligen i samband med ingående 

undersökningar som vävnadsresektion, sputumprov, blodprov, MR-röntgen samt CT- röntgen.  

Med denna studie önskar författarna undersöka hur sjuksköterskor vid onkologiska avdelningar på 

ett universitetssjukhus i Mellansverige ställer sig till utvecklingen av internationell och nationell 

forskning kring cancerdiagnostisering där signalhundar åtminstone till synes kan komma att ha en 

framträdande roll. Den befintliga forskningen om signalhundar vid cancerdiagnostik berör endast 

det faktiska användandet av hundarna och deras användbarhet inom området. Hur användandet av 

hundarna ska gå till rent praktiskt är inte fastställt. Författarna till detta arbete har inte funnit 

forskning som tyder på att en liknande studie tidigare genomförts. Li och medarbetare (2009) 

framhåller att onkologisjuksköterskor har en viktig roll att fylla vid cancervård och Helft, 

Chamness, Terry och Uhrich (2012) lyfter fram vikten av ett fungerande teamarbete mellan läkare 

och sjuksköterskor när det gäller vård av patienter som har diagnostiserats med cancer. Vad 

sjuksköterskor tycker om användandet av signalhundar kan bidra till att utforma ett fungerande 

arbetssätt för hundarnas användning. Om ett framtida användande av dessa hundar skulle bli 

aktuellt kan det ha flera fördelar för patienten. Då patienten ska erhålla bästa möjliga vård samtidigt 

som denne orsakas minsta möjliga lidande är diagnostisering av cancer med hjälp av signalhund ett 

möjligt alternativ. Då undersökningsmetoden är skonsam för patienten (hunden får till exempel 

lukta på ett urinprov eller utandningsluft) skulle diagnosmetoden sett ur ett patientperspektiv vara 

att föredra, då invasiva ingrepp kan undvikas enligt Rossi och medarbetare (2005). Med 

användande av signalhundar för cancerdiagnostisering finns även indikationer på att diagnos skulle 
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vara möjlig att ställa i ett mycket tidigt stadium av sjukdomen. Tidig diagnos är av stor vikt när det 

gäller behandlingsmöjligheter, chans till överlevnad och fortsatt livskvalitet. Dessa aspekter är av 

betydelse sett till begreppet hälsa. Patienten kommer troligtvis att tillfriskna fortare och må bättre 

om sjukdomen upptäcks och behandlas i ett tidigt stadium (Socialstyrelsen, 2013). Ur ett 

patientperspektiv kan det finnas mycket att vinna på användningen av signalhundar vid 

cancerdiagnostik. För att omvårdnadsmiljön ska bli positiv vid denna metods användning krävs en 

pedagogisk och evidensbaserad framtoning när det gäller motivering till undersökning. Där har 

sjuksköterskan en viktig roll. Ofta är det sjuksköterskan som har den direkta kontakten med 

patienten och blir således den som diskuterar undersökningsmetoder och besvarar patientens frågor 

(Helft et al., 2012). Sjuksköterskan måste då vara väl insatt i och införstådd med 

undersökningsmetoden och kunna förmedla dess innehåll till patienten. När patienten erhåller en 

saklig och tydlig information av sjuksköterskan stärks förtroendet dem emellan och chansen för att 

patienten upplever sig väl omhändertagen och känner tillit till omvårdnadsprocessen ökar (ICN, 

2005). Ovanstående faktorer omfattas av konsensusbegreppet enligt Kristoffersson, Nordvedt och 

Skaug ( 2006).    

 

SYFTE 

Syftet var att kartlägga attityder som sjuksköterskor på onkologisk avdelning kan ha när det gäller 

användandet av signalhundar för cancerdiagnostisering, samt vilka funderingar de kan tänkas ha 

kring fenomenet signalhundar, sett ur ett sjuksköterskeperspektiv. 

METOD 

Design 

Designen är en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor enligt Grounded theory. 

Intervjuaren erbjuds ett dynamiskt förhållningssätt till respektive informant och intervjuguiden kan 

ändras efter behov. Tolkningar kan framföras manifest eller latent (Chen & Boore, 2009), i detta fall 

manifest. Innehållsanalysen görs enligt Graneheim och Lundman (2004). Studien genomförs med 

en induktiv ansats. Med induktiv ansats menas att det utifrån tidigare erfarenheter kan förväntas ge 

liknande resultat för andra undersökningar som berörs av liknande företeelser. En induktiv ansats 

kan användas vid kategorisering men även när tidigare forskningsresultat saknas på ett område. 

Genom denna ansats skapas då förutsättningar för forskning att förhålla sig till nya kunskaper 

(Hayes et al., 2010). 
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Urval 

Informanterna rekryterades via en så kallad snöbollseffekt (Polit & Beck, 2012) ifrån 4 onkologiska 

avdelningar från ett universitetssjukhus i Mellansverige. Enhetschefer tillfrågades om intresse fanns 

att delta i studien och genom deras försorg tillfrågades och rekryterades därefter informanter från 

respektive avdelning. Inklusionskriterierna för att delta i studien var att informanterna skulle vara 

legitimerade sjuksköterskor med minst 6 månaders yrkeserfarenhet på onkologisk avdelning samt 

att det fanns ett inhämtat samtycke att få delta i undersökningen. 

 

Datainsamling 

Data från de 10 intervjuerna transkriberades, analyserades och sammanställdes enligt Graneheim 

och Lundman (2004), Chen och Boore, (2009), Hayes et al. (2010).  

 

Tillvägagångssätt 

Ett skriftligt samtycke till undersökningens genomförande inhämtades från verksamhetscheferna. 

Rekrytering av informanter gjordes genom ett snöbollsurval i samarbete mellan vårdenhetschefer 

och administrativ personal på berörda avdelningar i enlighet med Beck och Polit (2012). Fyra 

avdelningar anmälde sitt intresse att medverka i undersökningen. Med hjälp av administrativ 

personal tillsågs att informanterna fick del av missivbrev (bilaga 1) samt inläsningsmaterial om 

signalhundars funktion ett par dagar innan intervjuerna påbörjades. Tre informanter avstod från att 

delta, istället tillkom 2 nya informanter.  

Intervjuerna spelades in med mobiltelefon och kassettbandspelare. Före respektive intervju gavs 

informanten upplysningar om frivillighet att delta, att insamlat material behandlades 

avpersonifierat, att deltagandet kunde avbrytas när som helst och att det insamlade materialet 

förvarades inlåst och kommer att förstöras efter en viss tid (CODEX, 2013). Intervjuguiden (bilaga 

2) anpassades efter behov för att tydliggöra vissa frågor. Med anpassning avsågs att frågornas 

innehåll kvarstod men språkliga varianter förekom för att bemöta informanternas behov av vissa 

förtydliganden. Likaså kunde frågorna skifta i inbördes ordning beroende på informantens svar. 

Samtliga informanter besvarade alla frågor.  
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Bearbetning och innehållsanalys 

Varje intervju spelades in och transkriberades ordagrant. Betoningar och pauseringar markerades 

följande en transkriptionsnyckel. Därefter sammanställdes materialet och analyserades enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Fyra övergripande teman kunde urskiljas i förhållande till 

informanternas svar på intervjuguidens 10 frågor. Tema 1. Inställning till användandet av 

signalhundar vid cancerdiagnostik. Tema 2. Fördelar och nackdelar med signalhundars användning 

inom cancerdiagnostik. Tema 3. Åsikter om forskning om signalhundar vid cancerdiagnostik. Tema 

4. Tillit till signalhundars träffsäkerhet vid cancerdiagnostisering. 

Exempel på tillvägagångssätt vid innehållsanalys efter transkribering och sammanställning av 

intervjumaterialet enligt Graneheim och Lundman (2004), se tabell 1.  

Tabell 1 

Meningsbärande enheter Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori Tema  

”Jag är skeptisk, det kan jag ju 

säga”. Informant 2. 

Jag är skeptisk. skeptisk attityd åsikt inställning till 

användandet 

”Som ett komplement ja till 

annan utredning kan jag mycket 

väl tänka mig att en hund kan 

göra nytta”. Informant 7. 

Som komplement 

till annan utredning 

kan en hund göra 

nytta. 

nytta attityd åsikt inställning till 

användandet 

(Graneheim & Lundman, 2004) 

 

Etiska överväganden 

Studien genomfördes efter informerat och skriftligt samtycke från verksamhetschefer för 

onkologisk verksamhet på ett sjukhus i Mellansverige. Medverkande informanter informerades 

skriftligt och muntligt om frivilligheten att delta i undersökningen, att insamlat material 

behandlades avpersonifierat och endast var tillgängligt för författarna och handledaren i samband 

med undersökningen. Informanterna informerades även om sina rättigheter att avbryta deltagandet 

när som helst och exkluderas från studien (CODEX, 2013). Då uppsatsen är ett kandidatarbete och 

inte avses att publiceras, har ingen prövning hos Centrala Etikprövningsnämnderna gjorts 

(Etikprövningsnämnderna, 2014). 
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Projektets betydelse 

Huvuddelen av artiklarna om signalhundarnas funktion vid cancerdiagnostik avspeglar hur 

forskning på internationell och nationell nivå ännu bara genomförts på ett försöksstadium där 

vävnadsprover, blodprover, utandningsprover och urinprover undersökts från patienter. Beroende på 

framtida resultat kan det bli aktuellt med en frekvent användning av signalhundar vid 

cancerdiagnostik. Då kan det vara värdefullt att uppmärksamma sjuksköterskors attityder till detta 

fenomen. Genom sin inställning kan sjuksköterskor påverka beslutet att använda signalhund. 

 

RESULTAT 

Sammanfattning 

Syftet med den kvalitativa intervjustudien var att undersöka onkologisjuksköterskors attityder till 

användningen av signalhundar vid cancerdiagnostik. Tio sjuksköterskor vid onkologiska 

avdelningar på ett sjukhus i Mellansverige intervjuades och deras svar spelades in. Efter 

transkribering, sammanställning och analys av intervjuerna kunde 4 teman och 5 kategorier 

urskiljas. Informanterna uppvisade övervägande negativa tankar kring användandet av signalhundar 

vid cancerdiagnostik, sett ur ett sjuksköterskeperspektiv. 

 

Resultat 

Bland informanternas svar på intervjuguidens 10 frågor kring sjuksköterskors attityder till 

användning av signalhundar vid cancerdiagnostik kunde 4 olika teman urskiljas. Inom respektive 

tema uppvisades gemensamma uttryck i svaren och attityderna kunde vidare delas in i 5 kategorier. 

Tabell 2 

Sammanställning av teman och kategorier efter svar och attityder från informanterna.  

Tema 1. Inställning till användandet av signalhundar 
vid cancerdiagnostik. 

Framträdande kategorier: 

1. positiv eller negativ attityd med kliniska aspekter i 

fokus. 

2. positiv eller negativ attityd med patienten i fokus. 

Tema 2. Fördelar och nackdelar med signalhundars 
användning inom cancerdiagnostik. 

Framträdande kategorier: 

1. positiv eller negativ attityd med kliniska aspekter i 

fokus. 

2. positiv eller negativ attityd med patienten i fokus. 
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3. tveksamhet, eller positiva och negativa inslag i fokus.  3. tveksamhet, eller positiva och negativa inslag i fokus 

.  

Tema 3. Åsikter om forskning om signalhundar vid 
cancerdiagnostik. 

Framträdande kategorier: 

1. positiv eller negativ attityd med kliniska aspekter i 

fokus. 

2. positiv eller negativ attityd med patienten i fokus. 

3. tveksamhet, eller positiva och negativa inslag i fokus 

Tema 4. Tillit till signalhundars träffsäkerhet vid 
cancerdiagnostisering. 

Framträdande kategorier: 

1. positiv eller negativ attityd med kliniska aspekter i 

fokus. 

2. positiv eller negativ attityd med patienten i fokus. 

3. tveksamhet, eller positiva och negativa inslag i fokus 

 

Tabell 3 

Tema 1. Inställning till användande av signalhundar vid cancerdiagnostik.  

Exempel på attityd och 
meningsbärande enhet 

Gemensamma 
uttryck  

Kategori Totalt 
antal 

”För att screena och då 

eventuellt gå vidare med 

riktiga prov”. Informant 4. 

Komplement 

diagnostik 

Screening 

Klinisk nytta 

”Först trodde jag det var ett 

skämt faktiskt, det kan inte 

vara sant”. Informant 10. 

Tror inte på fenomenet 

Komplement 

diagnostik 

Klinisk nytta 

”Möjligtvis som ett 

komplement då”. Informant 2  

Komplement 

diagnostik 

Klinisk nytta 

10 st 

Några informanter menade att signalhundar kunde innebära positiva fördelar till nuvarande 

diagnostikmetoder som komplement till diagnostisering och screening. Andra trodde inte att 

signalhundar hade någon klinisk funktion att fylla och en del var tveksamma till signalhundar men 

underströk att det kunde finnas vissa kliniska fördelar med att använda dem. 

 

Tabell 4 

Tema 2. Fördelar och nackdelar med signalhundars användning inom cancerdiagnostik.  

Exempel på attityd och 
meningsbärande enhet 

Gemensamma 
uttryck  

Kategori Totalt 
antal 

”Att det inte skulle vara så 

invasivt och jobbigt för 

Mindre obehag 

 

Patientperspektiv   
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dem”. Informant 8. 

”Att man skulle kunna 

upptäcka, om man är osäker 

om det rör sig om 

någonting”. Informant 4. 

Komplement diagnostik Klinisk nytta 

”Det finns säker många 

praktiska nackdelar som hur 

många hundar ska man ha, 

var ska de förvaras?”. 

Informant 10. 

Förvaring 

Antal 

Träning 

Distraktion 

Klinisk nytta 

”Nackdelar är väl kanske för 

patientens räkning hur den 

upplever det”. Informant 6. 

En konstig upplevelse 

Vad ska folk tycka 

Patientperspektiv 

”Man ställer inte diagnos på 

bara en sak”. Informant 2. 

Komplement diagnostik 

Nuvarande metoder bra 

Klinisk nytta 

 

 

 

 

 

10 st 

 

Ett fåtal informanter såg kliniska fördelar med signalhundar när det gällde som komplement till 

nuvarande diagnostik. Några av informanterna såg både för- och nackdelar där fördelarna var 

relaterade till ett minskat obehag för patienten och nackdelarna var hur patienten skulle uppfatta 

situationen. Ytterligare informanter delade tanken om en tveksam upplevelse för patienten. Några 

informanter hade funderingar kring vad det praktiskt skulle innebära att använda signalhundar, där 

negativa aspekter berörde hundarnas behov av träning, hur de skulle förvaras och hur många hundar 

som skulle behövas för att tillgodose sjukvården. En del informanter ansåg att det inte fanns någon 

klinisk fördel jämfört med dagens diagnosmetoder, de såg även praktiska hinder med att hundar 

kunde distraheras. 

Tabell 5 

Tema 3. Åsikter om forskning om signalhundar vid cancerdiagnostik. 

Exempel på attityd och 
meningsbärande enhet 

Gemensamma 
uttryck  

Kategori Totalt 
antal 

”Allt som kan leda till 

säkrare diagnostik är väl, 

jag är öppen vad som helst”. 

Informant 2. 

Om välbeprövat 

Komplement diagnostik 

Avancerat luktsinne 

Klinisk nytta 

”Kanske är mer fördelar för 

patienten om hundar är så 

här extremduktiga”. 

Underlättar  Patientperspektiv 

 

 

 

 



 

15 

Informant 7. 

”För oss tror jag inte att det 

spelar så stor roll, det är ju 

läkarna som bestämmer ”. 

Informant 5. 

Tycker inte om det 

Spelar ingen roll 

Attityd 

”Det är väl forskning som 

säger att de inte ens, att de 

inte kan känna igen till 100 

%”. Informant 8. 

Komplement diagnostik Klinisk nytta 

”Är det så nu att man testar 

och det verkar som det kan 

så finns det säkert att det 

kan användas på nåt sätt”. 

Informant 6. 

Möjlighet 

Evidens avgör 

Tveksamhet 

 

 

10 st 

 

Några informanter var positiva till forskning om signalhundar och såg hundarnas luktsinne som en 

klinisk fördel vid diagnostik. De uttalade en positiv inställning om hundarnas förmåga att känna 

dofter men uttryckte samtidigt ett missnöje att forskning bedrevs på området. Ett fåtal informanter 

såg allmänna fördelar för patienten om goda resultat kom att visas framöver/ i framtiden. Vidare 

menade informanterna att sjuksköterskans roll var underställd läkarens när det gällde att fatta beslut 

om behandling. Vissa informanter var negativa till att hundarna kunde uppfylla ett kliniskt behov 

för diagnostisering av cancer och uppvisade även tveksamhet kring forskningsfrågan. Samtidigt 

menade de att signalhundar kunde få en betydelse om de fanns evidens för hundarnas kapacitet. 

Tabell 6 

Tema 4. Tillit till signalhundars träffsäkerhet vid cancerdiagnostik.  

Exempel på attityd och 
meningsbärande enhet 

Gemensamma 
uttryck  

Kategori Totalt 
antal 

”Att nosa reda på grejer, eh, 

så varför inte, jag menar 

cancer luktar”. Informant 7. 

Bra luktsinne 

Rätt hund och 

rätt träning 

Klinisk nytta 

”Felmarginalen är såpass 

stor så att det kan inte vara 

rimligt att man använder det 

i så pass allvarliga fall”. 

Informant 10. 

Stor felmarginal 

Det är inte 100 % 

Klinisk nytta 

”De är ju duktiga när det Komplement diagnostik Klinisk nytta 

 

 

 

 

 

10 st 
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gäller att hitta bomber och 

så men jag personligen 

skulle inte lita på det”. 

Informant 4. 

”Jag tror ju ändå på att 

hundar känner väldigt, 

väldigt mycket”. Informant 

6. 

Tror till viss del Tveksamhet 

 

Flertalet informanter framhöll fördelar med signalhundars ansedda förmåga att känna dofter med ett 

välutvecklat luktsinne. Ett fåtal ansåg inte att signalhundars träffsäkerhet räckte till för att ställa en 

diagnos med 100 % säkerhet och tvivlade uttryckligen på den kliniska nyttan. 

 

DISKUSSION 

Huvudresultat 

Fördelar som informanterna nämnde med att använda signalhundar vid cancerdiagnostik var att 

signalhundarna skulle kunna komplettera dagens diagnostikmetoder. Detta skulle kunna medföra 

mer skonsamma undersökningsmetoder för patienten enligt informanterna. Övervägande delen av 

samtliga informanter menade att hundar generellt har ett väl utvecklat luktsinne som kan känna igen 

ett stort antal dofter och olika doftstyrkor.  

Majoriteten av informanterna visade sig vara negativt inställda till användandet av signalhundar vid 

cancerdiagnostik. Brister som nämndes var signalhundarnas träffsäkerhet, antal, fördelning över 

landet, träningsbehov och kostnad i förhållande till effektivitet. Dagens diagnostikmetoder ansågs 

överlag vara mer pålitliga än tilltron på signalhundarnas kapacitet. Även farhågor om att patienter 

befarades känna obehag av att bli undersökta av signalhundar framkom.  

Generellt ansågs forskning på området vara aktuellt för vidare utveckling och flertalet informanter 

efterfrågade evidensbaserad och vetenskaplig kunskap inom området oavsett attityder till 

användandet av signalhundar vid cancerdiagnostik.  

 

Resultatdiskussion 

Inställning till användande av signalhundar vid cancerdiagnostik. 

De informanter som ansåg att signalhundar kunde vara ett bra komplement till andra 

diagnostiseringsmetoder framhöll bland annat screening som ett möjligt användningsområde för 
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mer omfattande grupper. De undersökningar och studier som genomförts i ämnet tyder på att 

signalhundarna mycket väl kan vara användbara som just ett screeningverktyg för att upptäcka 

cancer i ett tidigt stadium (Horvath et al., 2008). Fördelarna med att använda signalhundar vid 

screening för olika cancersjukdomar är dels ekonomiska, men även att metoden är enkel att 

genomföra (Gordon et al., 2008). Om det fanns kostnadseffektiva och enkla möjligheter att screena 

en större befolkningsgrupp skulle det generera förbättringar i utvecklingsländer där det i dagsläget 

inte finns möjlighet att genomföra screeningverksamhet överhuvudtaget (Lippi & Cervellin, 2012). 

De informanter som inte ansåg att signalhundarna hade någon särskild roll att fylla framhöll att det 

redan i dagsläget finns så bra diagnosmetoder för att diagnostisera cancer att signalhundarna skulle 

vara överflödiga. 

Fördelar och nackdelar med signalhundars användning inom cancerdiagnostik. 

Beträffande de fördelar som omnämndes av användandet av signalhundar vid cancerdiagnostik, 

kunde följande slutsatser göras. En del informanter ansåg att signalhundar kunde användas som en 

förstärkande diagnosfaktor vid redan fastställd cancerdiagnos. Signalhunden skulle då kunna vara 

ännu en indikator i diagnosförloppet för att säkerställa diagnosen ytterligare. Flertalet informanter 

påtalade att signalhunden som undersökningsmetod skulle kunna vara skonsam för patienten och att 

mer omfattande undersökningar och ingrepp eventuellt kunde undvikas. En informant ansåg att det 

kunde finnas en tidsmässig fördel i användandet av signalhund då hundarna arbetar relativt snabbt 

och på en begränsad tid kan ge besked om diagnosen. De tester som genomförs idag innebär 

väntetid för patienten vilka eventuellt skulle kunna undvikas eller förkortas om användande av 

signalhund för diagnostik blev aktuellt. Ju tidigare en cancersjukdom upptäcks desto tidigare kan 

behandlingen påbörjas (Socialstyrelsen, 2013). Ur ett patientperspektiv menade informanterna att 

det skulle kunna innebära ett minskat psykiskt lidande för patienten då patienten inte behövde 

invänta provsvar så länge, samt att patienten kunde undgå att utsättas för omfattande provtagningar 

som kunde orsaka fysiskt lidande. Rossi och medarbetare (2005), framhåller i likhet med dessa 

tankar att screeningmetoder inte bör utgöra en fara för patienten.  

Som nackdelar nämndes också patientperspektivet, men då avsett hur patienterna skulle reagera på 

att bli diagnostiserade av en hund. En del informanter sade sig vara skeptiska till att "vanligt folk" 

skulle godta en diagnos som fastställts baserat på en hunds luktsinne. En av informanterna nämnde 

att alla människor inte heller tycker om hundar eller kanske rent av är rädda för dem och då kan ju 

dessa inte undersökas med en hund. Det fanns även informanter som var skeptiska till att 

signalhundar skulle vara kapabla till att ställa en säker diagnos. Flertalet informanter berörde det 

faktum att det fanns praktiska frågetecken med användandet av signalhundar. Hur skulle tillräckligt 

många hundar utbildas för att täcka behovet av signalhundar? Ska signalhundar användas vid 
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cancerdiagnostik vid ett landsting måste ju samma diagnosmöjlighet erbjudas vid andra landsting 

också. Olika diagnosmetoder och behandlingsformer varierar dock redan idag beroende på 

landsting. I vissa landsting screenas patienter till exempel för prostatacancer oftare än vid andra, 

skillnaden är upp till 35 procentenheter mellan landstingen (Socialstyrelsen, 2013). När det gäller 

bedömningar har patienten rätt att få medicinska bedömningar utförda inom eller utom det egna 

landstinget för förnyade medicinska bedömningar vid särskilt allvarlig sjukdom (Lag 2010:243). 

Funderingar som en informant framförde berörde praktiska frågor som logistik och kostnader för att 

kunna bedriva en verksamhet med signalhundar. Frågorna som ställdes var vem som skulle träna 

dessa signalhundar och hur ofta de skulle tränas. En annan aspekt var hur dessa hundar skulle 

inhysas. Skulle de bo i en byggnad vid sjukhuset eller skulle det finnas en separat avdelning 

tillhörande sjukhuset där hundarna vistades? Skulle hundarna undersöka patienterna vid 

direktkontakt eller skulle de endast undersöka prover tagna från patienterna? Var skulle dessa 

prover undersökas i så fall, vid sjukhuset eller skulle de skickas iväg för analys på annan, avskild 

plats? Att träna hundarna samt att underhålla dem med kost och logi skulle bli en betydande 

kostnad, om den kostnaden ställs i relation till kostnaderna för redan befintliga diagnosmetoder är 

det inte säkert att den kostnaden skulle vara mindre (informant 10). Andra informanter ställde sig 

frågande till varför signalhundar skulle användas vid cancerdiagnostik när goda diagnosmetoder 

redan existerar.  

På ett träningscenter och laboratorium i Trondheim tränas hundar för olika uppgifter där en grupp 

speciellt inriktas på att känna igen cancerdofter (Amundsen et al., 2013). En följdfråga som vore 

intressant att undersöka är vad som ligger bakom att Norge har satsat ekonomiska anslag på ett 

specialteam som tränar signalhundar just för att utveckla alternativa metoder för cancerdiagnostik. 

Om det i framtiden skulle bli aktuellt att använda signalhundar vid screening för cancersjukdomar 

och prover skulle tas på de patienter som hunden markerat på, så skulle det som konsekvens kunna 

innebära en betydlig ökning av prover som patologen måste undersöka. Enligt en informant är det i 

dagsläget relativt långa väntetider hos patologen för att undersöka vävnadsprover (Enligt muntlig 

kommunikation med onkologisjuksköterska 26/2 -14). Frågan skulle kunna väckas om det finns 

kapacitet att ta emot en ökad andel prover och vilken effekt det i sin tur kunde ge. Om 

verksamheten påverkas genom ytterligare förlängda väntetider för att få provsvar i samband med 

signalhundarnas ökande kapacitet i screeningverksamhet så finns det samtidigt en risk att den 

eventuella sjukdomen hunnit bli än mer framskriden. 

Inställning till forskning om signalhundar. 

De informanter som ställde sig positiva till vidare forskning om användandet av signalhundar vid 

cancerdiagnostik framhöll värdet av att få förbättrade diagnostiseringsmöjligheter med hjälp av 
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signalhundarna. Även tilltron till att hundar har ett så pass välutvecklat luktsinne att de absolut 

skulle vara kapabla till att känna igen cancerdofter och kunna markera för det motiverades. Strauch, 

Lüdke och Münch (2013) beskriver hur hundar har kunnat identifiera olika sorters cancer som 

hudcancer, urinblåsecancer, prostatacancer, lung- och bröstcancer, ovarialcancer och 

colorectalcancer. Forskningsresultat och evidensbaserad kunskap var något som en av 

informanterna ansåg skulle vara avgörande ifall signalhunden skulle kunna användas vid 

cancerdiagnostik eller inte. En av informanterna ställde sig frågande till om forskning inom området 

överhuvudtaget var nödvändig. Detta då hundens träffsäkerhet kunde ifrågasättas samt att det i 

dagsläget finns bra diagnosmetoder. Gemensamt för de informanter som var negativa till forskning 

inom området var att de ansåg att hundarnas kapacitet var för osäker. De menade att en hund kan 

vara bra tränad samt vara fysiskt kapabel att identifiera en doft, men vad händer om hunden har fel, 

blir distraherad av annat eller bara har en "dålig dag"? Då kan inte resultatet ses som tillförlitligt 

enligt informanterna. De tveksamheter som onkologisjuksköterskorna presenterade beträffande 

signalhundarnas kliniska funktion vid cancerdiagnostik skulle kunna ses som ett resultat av ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor där ett omvårdnadsansvar lyfts fram när det gäller att förhålla sig till 

ny forskning avseende patientens säkerhet, värdighet och rättigheter (ICN, 2005). När det gällde 

sjuksköterskans vårdande roll uttryckte en informant att det var läkarna som bestämde vad som 

skulle göras och att sjuksköterskorna var underställda detta beslut. I det teamarbete som eftersträvas 

för onkologisk verksamhet bör sjuksköterskors medinflytande uppmärksammas då det är 

sjuksköterskor som i stor utsträckning har nära kontakt med patienterna och lär känna deras behov 

(Helft et al., 2012). 

Tillit till signalhundars träffsäkerhet vid cancerdiagnostik. 

Informanterna framhöll att de var väl medvetna om att hundar har ett exceptionellt bra luktsinne. 

Flera informanter nämnde andra användningsområden där signalhundar används med lyckat resultat 

så som inom tullverksamhet, försvarsmakten och andra typer av tjänstehundar (Amundsen et al., 

2013). Det som efterfrågades av en informant var att hundarnas träffsäkerhet måste vara 100 % 

innan signalhundar kan tas i bruk och användas inom vården. Rossi et al. (2005) menar att det inte 

finns några tester som har total reabilitet. Det framgick även att ett antal informanter ansåg att det 

inte gick att använda vilken hund som helst utan att det måste vara rätt hund och rätt tränad hund för 

att få användas vid cancerdiagnostik. De informanter som hade tidigare erfarenhet av tjänstehundar 

påtalade att dessa faktiskt kan ha fel ibland även om hundarna för det mesta upptäcker det som de 

ska doftmässigt. Som exempel kunde nämnas att det finns narkotikahundar som missat narkotika 

vid tullövervakning. Vid en jämförelse med elektroniska näsor så framhåller Berna, Anderson och 

Trowell (2009) hur otillfredsställande det kan upplevas som analytiker när kemisk information är 
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kemiskt icke-specifik. Att det behövs klinisk evidens och utomordentlig noggrannhet när det gäller 

att använda signalhundar som detektorer vid cancerdiagnostik har tidigt framhållits av Church och 

Williams (2001).  

 

Metoddiskussion  

Att värva informanter till studien mötte inga direkta hinder. De informanter som tillfrågades av sin 

avdelningschef att delta var väl införstådda med att deltagandet var helt på frivillig basis samt att 

intervjuerna ägde rum på arbetstid i nära anslutning till den avdelning de arbetade vid. Den kortaste 

intervjun var 5 minuter lång och den längsta varade elva minuter. Medelvärdet för intervjuernas 

längd var 5½ minut. Att deltagandet var frivilligt, att intervjuerna skedde på arbetstid och att platsen 

för intervjun var i närheten av informanternas arbetsplats, kan ses som orsaker till att värvandet av 

informanter gick förhållandevis enkelt.  

Studiedesignen Grounded theory och kvalitativ metod valdes eftersom arbetet undersökte 

onkologisjuksköterskors attityder om signalhundars användande vid cancerdiagnostik. Fördelen 

med detta arbetssätt framhålls även av Brueton och medarbetare (2014). Valet av en reviewartikel 

för Grounded theory möjliggjorde vidare att intervjufrågorna kunde anpassas för varje intervju. 

Detta ansågs vara relevant för att skapa ett flexibelt arbetssätt till materialet under arbetets gång, 

vilket gjordes i enlighet med Chen och Boore (2009).  

För detta arbete användes även en induktiv ansats i enlighet med Hayes et al. (2010) då ett till synes 

obefintligt litteraturmaterial hittades om onkologisjuksköterskors attityder till användande av 

signalhundar vid cancerdiagnostik. Som reviewartikel ansågs denna ansats  kunna ge en möjlighet 

att uppmärksamma frågor för vidare forskning på nämnda områden. 

Arbetsmomenten innebar ljudupptagning av intervjuerna, transkribering, sammanställning och 

innehållsanalys av materialet följt av en avslutande resultatdiskussion i enlighet med Graneheim 

och Lundman (2004). Artiklarna valdes utifrån relevansen till projektarbetets ämnesområde. 

Samtliga artiklar ansågs vara i linje med undersökningens syfte och rådande forskningsläge.  

Efter ungefär sju eller åtta intervjuer uppnåddes mättnad i svaren. Liknande svar började då 

förekomma, både när det gällde positiva och negativa attityder, som även beskrivs av Chen och 

Boore (2009). Att mättnad uppnåddes styrker tillförlitligheten i studiens resultat, detta då tydliga 

teman kunde urskiljas hos informanternas utsagor. Med uppnådd mättnad ökas även möjligheten att 

studiens resultat skulle kunna vara överförbar på andra avdelningar och sjukhus i Sverige om 

samma intervjuguide och tolkningsmetoder användes. Givetvis finns möjligheterna att fler teman 

och kategorier skulle framkomma om studien replikerades, orsaker till detta skulle kunna vara 
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informanternas förkunskaper inom området, personliga åsikter samt kulturella värderingar. Om 

studien varit mer omfattande än att inkludera tio informanter är det möjligt att fler teman kunnat 

skönjas. Men samtidigt är sannolikheten stor att liknande svar och kommentarer skulle ges då 

författarna kunde konstatera mättnad efter cirka 8 intervjuer. Om det beräknade antalet informanter 

om 10 personer inte hade räckt planerades ett fortsatt genomförande av arbetet utifrån de intervjuer 

som erhölls på onkologiavdelningarna. Detta ansågs vara av intresse för att författarna inte fann 

något artikelmaterial om sjuksköterskor och signalhundars gemensamma funktion vid 

cancerdiagnostik inom vården.  

Med hänsyn till det ringa forskningsunderlaget för att kunna uttala sig generellt om 

onkologisjuksköterskors attityder kring signalhundar vid cancerdiagnostik ansågs reabiliteten vara 

god. Det grundas på att intervjuguiden användes för samtliga informanter och att alla informanter 

besvarade samtliga frågor. Anpassningen av de följdfrågor som förekom i samband med 

intervjuerna gällde förtydliganden av frågor eller att de ställdes i annan ordning i enlighet med Chen 

och Boore (2009). Informanterna höll sig i stor utsträckning till ämnet och svävade sällan ut från 

frågornas centrala innehåll. Trots detta var informanterna nyanserade i sina svar och liknande 

åsikter uttrycktes med olika ordval. Informanternas svar under intervjun spelades in, transkriberades 

och analyserades precis som de var, inga ändringar gjordes på det ursprungliga svarsmaterialet. 

Gällande resultatets validitet kan den sägas vara relativt god då intervjuerna genomfördes vid flera 

olika avdelningar. Informanterna förmodades således ha begränsade möjligheter att "prata ihop" sig 

eller bli påverkade i sina åsikter av varandra. Ålder och yrkeserfarenhet skilde informanterna åt 

vilket ansågs ge ytterligare bredd till svaren, där individens egna uppfattningar var det centrala för 

undersökningen. Presentationen av attityderna är direkt återgiven efter den innehållsanalys som 

gjorts av samtliga intervjuer. Därmed uppnåddes studiens syfte, vilket var att redovisa 

onkologisjuksköterskors attityder till användandet av signalhundar vid cancerdiagnostik. Författarna 

har uppfattningen att studien skulle vara möjlig att genomföra i mer omfattande skala för att 

ytterligare förtydliga de resultat som erhållits i denna studie. Det resultat som framkommit anses av 

författarna ha sin grund i att den metod som användes för att tolka informanternas svar var väl 

anpassat för ändamålet. Då informanternas svar återgivits ordagrant och sammanställts i enlighet 

med Graneheim och Lundman (2004), som får ses som en välbeprövad och tillförlitlig 

tolkningsmetod, anses resultatet ge en trovärdig och reell översikt av det fennomen som avsetts 

studeras.  

 



 

22 

Förslag till fortsatt forskning  

Forskning visar att signalhundar har förmåga att känna igen biomarkörer och litteratur visar att 

onkologisjuksköterskor har en viktig uppgift att fylla vid teamarbete vid vård av cancerpatienter. 

Däremot saknas det till synes forskning om sjuksköterskors attityder till signalhundar inom detta 

vårdområde. Majoriteten av sjuksköterskorna i detta arbete ansåg att evidensbaserad kunskap har en 

betydande roll för att lita på signalhundars kapacitet. Det vore intressant att se fortsatt forskning om 

sjuksköterskor som arbetar inom onkologisk verksamhet kan komma att påverka om signalhundar 

kan komma att användas vid cancerdiagnostik i framtiden. Då avses särskilt sjuksköterskans roll i 

vårdteamet med sina specifika kunskaper om patientens omvårdnadsbehov vid cancerdiagnostik och 

efterföljande behandling. Genom sin profession kan sjuksköterskan därmed göras delaktig i 

processen att utforma förslag hur signalhundar kan användas på ett patientsäkert sätt i samband med 

cancerdiagnostik. Likaså vore det intressant att se forskning som belyser kostnadseffektiviteten med 

att använda signalhundar jämfört med rådande kliniska metoder för cancerdiagnostik. Förslagsvis i 

jämförelse mellan rådande resurser vid patologisk verksamhet och en eventuell kostnadsvinst att 

tillföra signalhundar till diagnostikverksamheten. Med tanke på internationella variationer i 

forskningsresultat om signalhundars kapacitet och deras tillförlitlighet vore måhända en gemensam 

policy önskvärd för att säkerställa metoder och testresultat för vidare forskning på området. Då 

cancersjukdomar är ett världsomfattande fenomen kan gemensamma riktlinjer möjligen säkerställa 

godtagbara resultat i fortsatt forskning om signalhundarnas roll som screeningresurs i framtiden.  

 

Slutsats  

Informanterna var generellt negativt inställda till användande av signalhundar vid cancerdiagnostik. 

Då avsågs främst bristande tilltro till hundarnas kapacitet och tillförlitlighet. I likhet med forskning 

på området om signalhundar framhölls det att det behövdes uppvisas större träffsäkerhet hos 

signalhundarna för att de skulle kunna anses vara ett tillförlitligt alternativ för screening vid cancer.  

 

Avslutningsvis önskar författarna tacka de informanter som deltagit i intervjuerna, administrativ 

personal som varit behjälpliga med praktiska formaliteter, de avdelningschefer som gett tillåtelse till 

sin personal att delta i studien samt verksamhetscheferna som godkänt genomförandet av studien. 

Slutligen framförs ett varmt tack till handledare för råd och uppmuntran. 
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Bilaga 1 

 

 

 

Missivbrev 

Deltagande i intervjustudie om sjuksköterskors attityder till användandet av signalhundar 
vid cancerdiagnostik. 

Till Dig som är sjuksköterska och arbetar med  patienter med cancer 

Studien består av en intervjustudie som syftar till att föra fram sjuksköterskors attityder till 

användandet av signalhundar vid diagnostisering av cancer. Härmed tillfrågas Ni att deltaga i denna 

studie. Deltagandet är anonymt.  

Syftet med denna studie, som ska ligga till grund för en kandidatuppsats, är att skapa en bild av 

vilka attityder som finns bland sjuksköterskor gällande användandet av signalhundar vid 

cancerdiagnostik. I dagsläget används inte signalhundar i praktiken inom cancerdiagnostik, men 

möjligheterna finns för att man i framtiden ska kunna nyttja hundarnas luktsinne för att upptäcka 

cancer på ett mer omfattande plan. 

Studien baseras på intervjuer. Varje intervju beräknas ta ca 20-30 minuter i anspråk, och genomförs 

med hjälp av ljudupptagning i nära anslutning till Din arbetsplats. Ditt deltagande bidrar till att 

skapa en bild om huruvida användande av signalhundar vid cancerdiagnostik är något som bör 

utvecklas eller ej. Vi skulle vara mycket tacksamma om Du ville dela med Dig av Dina åsikter i 

ämnet. Deltagandet är frivilligt och Du kan när som helst utan närmare motivering avbryta sitt 

deltagande. Författarna kommer att kontakta Dig via telefon eller e-post för att bestämma tid för 

intervjun.  

Informationen från undersökningen kommer endast att granskas av författarna, deras handledare 

samt eventuellt ett fåtal andra lärare vid Uppsala Universitet. Informationen kommer att vara 

anonym. Resultatet av intervjuerna kommer att vara av sådan karaktär att Du inte kommer att bli 

igenkänd. Väljer Du att deltaga i studien ber vi Dig läsa igenom medföljande dokument 

innehållande information om vad en signalhund är och hur den kan användas vid cancerdiagnostik.   
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Användande av signalhundar vid cancerdiagnostik. 

 

En signalhund är en hund som fått särskild träning och utbildning i att markera vid positivt fynd. 

Det vill säga, hunden ska skälla eller på annat sätt markera vid det fynd som doftar som det 

eftersökta ämnet. Om man till exempel letar efter blod kan man preparera en tygbit eller dylikt med 

blod, gömma tygbiten och sedan låta hunden leta efter den. När hunden hittat tygbiten ska den 

skälla eller på annat sätt markera fyndet.  

 

Signalhundar används idag inom försvaret och räddningstjänsten. Där används de till att leta efter 

försvunna personer, söka efter bomber, narkotika eller avlidna människor. Användningsområdena 

är många.  

 

Själva sökandet efter cancer kan gå till på följande vis. 

Man använder sig av en ställning som ser ut som en torkvinda i knähöjd. Det är en metallställning 

med ett visst antal "armar" som utgår från ett nav. Man preparerar särskilda provrör med mänsklig 

vävnad, i ett av rören placeras en bit av en tumör. Rören läggs i varsin "arm" på ställningen. Sedan 

släpps hunden in i rummet och får nosa på alla "armarna". Hunden ska då markera vid den arm där 

det cancerpreparerade provröret finns. Oftast markerar hunden med att stanna vid "armen" och 

skälla. 

 När man testat hundar för att spåra lungcancer har man använt sig av utandningsluft från patienter 

med lungcancer. Patienterna får blåsa ut luft i en liten plastlåda. Lådan är sedan tidigare preparerad 

med en särskild vätska som binder luften och får den att stanna kvar i lådan. Man låter sedan 

hundarna nosa i lådan samt andra opreparerade lådor. Signalhunden ska då markera vilken låda som 

är den med luft från cancerpatienten. 

Dessa olika sätt att utföra tester på är bara exempel. Testerna kan utföras på andra sätt, men 

principen är densamma. Man har alltid flera alternativ som hunden ska undersöka och ett av 

alternativen är ett prov med cancer som hunden ska hitta och markera.   
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

Kön: 

Ålder: 

Yrkesverksamma år som SSK: 

Avdelning: 

Vidareutbildning: Ja/nej 

Är hundägare: Ja/nej 

 

Fråga: Utifrån texten som du har läst eller tidigare erfarenhet, 

Vad känner du till om signalhundar och cancerdiagnostik?  

(Frågan kanske kan ställas före själva intervjun, liksom för att få koll på läget innan?) 

 

Huvudfråga 

Vilka är dina attityder till användande av signalhundar vid cancerdiagnostik? 

 

Följdfrågor 

Vilken funktion anser du att signalhundar kan ha vid cancerdiagnostisering? 

Vilket förtroende har du för att signalhundar kan ha kapacitet att känna igen cancerdofter? 

När i vårdförloppet skulle signalhundar kunna användas för att upptäcka cancer hos patienter? 

Anser du att signalhundar skulle kunna ge en säker bedömning vid diagnostisering av cancer? 

Varför/varför inte? 

Hur ser du på patientperspektivet med användande av signalhundar vid cancerdiagnostik? 

Vilka fördelar eller nackdelar anser du att det finns med att använda signalhundar vid 

cancerdiagnostik? 
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Finns det några nackdelar med att använda signalhundar vid cancerdiagnostik? 

Vilka? 

Om signalhundar skulle användas inom vården i framtiden, hur skulle du vilja att själva 

undersökningen gick till?  

Vilken betydelse tror du att forskning på området skulle kunna innebära i fördelar för 

sjuksköterskan?  

Bör det forskas mer om signalhundars funktion och effektivitet inom vården?  

Varför/varför inte?  

Vilka forskningsresultat skulle du vilja se för att signalhundar skulle kunna användas vid 

cancerdiagnostik? 

Hur skulle den eventuella forskningen kunna gå till? 

Skulle du kunna tänka dig att arbeta med signalhundar i ditt yrke som sjuksköterska?  

Varför/varför inte? 

Har det väckts några nya funderingar hos dig efter att du har läst materialet och svarat på frågorna? 

Vilka? 

 

Avslutningsvis: 

Är det något som du vill ändra på? 

Är det något som du vill förtydliga? 

Är det något som du vill lägga till? 

 

 

 

 

 


