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Sammanfattning  
Syftet var att belysa upplevelser av att få ett cancerbesked, fysiska och psykosociala konsekvenser i 

samband med sjukdom, samt vilka copingstrategier som användes bland patienter med 

kolorektalcancer. Syftet var även att ta reda på hur denna patientgrupp upplevde vårdgivarens roll i 

vården. Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. De vetenskapliga artiklar (n=22) 

som ingick i studiens resultat söktes i databaserna ELIN och Cinahl. Oro, ångest, depression, ilska 

och skuldkänslor var några av de vanligaste reaktionerna vid diagnosbeskedet. Den elakartade 

tumören innebar att livet gick in i en ny fas, en fas av radikal förändring, eller att livets slut var nära.

Sjukdomen uppfattades som ett hot mot deras liv och de började planera för sin död. Om patienterna 

fick beskedet att en stomi var nödvändig så ökade känslan av ångest och rädsla. Några uppgav att de 

inte längre var sexuellt aktiva efter att de fått sin kolostomi på grund av psykiska problem relaterat till 

läckage och lukt. Den primära källan till emotionellt och praktiskt stöd för majoriteten av patienterna 

var familj och vänner. Kolostomipatienter ansåg att en genomgång av operationen tillsammans med 

kirurgen samt informationen angående exempelvis special diet hade haft stor betydelse för dem. 

Patienter och deras anhöriga uppskattade specialist sjuksköterskornas arbete, vilka de också ansåg 

vara deras viktigaste källa till stöd och information. En god kommunikation och effektivt arbete hos 

vårdpersonalen ingav lugn och förtroende åt patienterna. Slutsats: Patienter som får en cancerdiagnos 

upplever svåra känslor och tankar på döden är vanliga. Livet genomgår en förändring under 

behandlingstiden och patienterna får lära sig olika strategier för att hantera sjukdomen. Stödet från 

anhöriga och även från vårdgivaren upplevs som betydelsefullt. 

 
Nyckelord: kolorektalcancer, omvårdnad, upplevelse, vårdgivarens roll, stomi 
 
Keywords: care, colorectal cancer, experience, role of the health care provider, stoma 
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INTRODUKTION 
 

Prevalens 
Cancer i tjocktarmen (koloncancer) och ändtarmen (rektalcancer) benämns som 

kolorektalcancer och är den vanligaste cancerformen i bukhålan hos både kvinnor och män 

(Järhult & Offenbartl, 2006). Ungefär 5000 män och kvinnor drabbas årligen. Sjukdomen är 

vanligast bland den äldre befolkningen. Av de som är yngre än 55 år drabbas ungefär 10 % 

(Reitan & Schölberg, 2003). Bland kvinnor är koloncancer näst efter bröstcancer den 

vanligast förekommande cancerformen. Bland männen är det den tredje vanligaste 

cancersjukdomen efter prostatacancer och hudcancer (Cancer i siffror 2009). 

 

Etiologi och riskfaktorer 
Det finns ingen känd enskilt utlösande faktor till kolorektalcancer. Incidensen mellan olika 

länder tyder på att kosten har stor betydelse. Hög konsumtion av fett leder till ökad 

gallsekretion och kan leda till ökad förekomst av koloncancer. Patienter med långvariga 

kolitbesvär (inflammation i tjocktarmen) har ökad förekomst av kolorektalcancer, 20 % 

drabbas. Patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar har 5-6 gånger högre risk att utveckla 

kolorektalcancer (Kolorektalcancer, Nationellt vårdprogram, 2008). 

 

Sannolikt uppstår cancertumörer, då godartade slemhinnepolyper utvecklas i elakartad 

riktning. Hos de med familjär kolonpolypos ”ett tillstånd där det utvecklas många hundra till 

tusen polyper i tarmen, ofta redan under tonåren” (Tarmcancerinfo, 2009) utvecklas ärftlig 

koloncancer hos alla de drabbade familjemedlemmarna före 50 års ålder (Järhult & 

Offenbartl, 2006). 

 

I studien av Wold, Byers, Crane och Ahnen (2005), så var flertalet av de som överlevt sin 

cancer, oavsett cancertyp och kön, övertygade om att genetiska faktorer såsom hereditet för 

cancer utgjorde en trolig risk för att utveckla sjukdomen. Andra orsaker som de överlevande 

rapporterade var rökning, miljöföroreningar och sysselsättning. Över hälften av kvinnorna och 

något färre bland männen trodde att stress var en annan trolig riskfaktor. Några av de kvinnor 

som överlevt sin kolorektalcancer hade uppfattningen att konsumtion av hormontillskott var 

ytterligare en faktor för att utveckla kolorektalcancer (medan det faktiskt minskar risken). 

Kvinnorna trodde oftare än männen att livsmedelstillsatser kunde orsaka kolorektalcancer 

(Wold, m.f.l., 2005). 
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Symtom 
Symtomen varierar beroende på om det är cancer i högerkolon, vänsterkolon eller rektum. 

Vid cancer i högerkolon tar det ofta lång tid innan symtomen yttrar sig. Tumören hinner ofta 

växa sig stor innan patienten söker för mer allmänna symtom som matleda, trötthet och 

avmagring och endast diffusa obehag från buken. Symtom som förstoppning, svullen buk och 

koliksmärtor är sena symtom och ovanligt förekommande. Det är därför en lömsk sjukdom.  

Symtom på cancer i vänsterkolon uppkommer tidigare än de i högerkolon, eftersom det finns 

mindre plats för tumörer att växa. Tarminnehållet är fastare och passagen försvåras snabbt om 

det är trångt på grund av en tumör. Avföringsrubbningar av olika typ och intensitet är de 

vanligaste symtomen. Äldre människor tolkar ofta förstoppning som ett ”naturligt” problem 

som tillhör åldrandet. De drabbas därför ofta av ett akut tillstånd med kolonileus, det vill säga 

tarmvred i tjocktarmen, då tumören täppt till passagen i tarmen helt. Vid cancer i rektum är 

blod i avföringen debutsymtomet. Det finns också här gott om plats för tumörväxt, vilket gör 

att symtom på eventuella stopp i tarmen som exempelvis förstoppning och tarmvred sällan 

förekommer (Järhult & Offenbartl, 2006).  

 

Utredning 
En stor del av rektaltumörer kan upptäckas vid rektal palpation (undersökning med finger i 

ändtarmsöppningen). Andra undersökningar är rektoskopi, koloskopi och röntgen. Att 

upptäcka sjukdomen i tid är den viktigaste åtgärden för att minska dödligheten. Studier har 

visat att genom att spåra blod i avföringen och genomföra undersökningar med koloskop 

(böjligt instrument med en kamera, som förs in via ändtarmsöppningen) kan dödligheten 

minska. Att genomföra datortomografiundersökning och undersökning med magnetkamera är 

viktigt vid avancerade fall av kolorektalcancer (Ringborg, Dalanis & Henriksson, 2008).  

 

Behandling  
En viktig faktor som får betydelse för upplevelsen av behandlingen hos patienterna är hur 

kirurg, onkolog eller sjuksköterska informerar om olika behandlingsalternativ. Det är viktigt 

att ord och begrepp läggs fram på ett begripligt sätt, anpassat efter varje individs 

kunskapsnivå (McCahill & Hamel-Bissell, 2009). 
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Operation  
Förstahandsbehandling av kolorektalcancer är kirurgi (operation). Det innebär att tumören tas 

bort. Ungefär en femtedel av all koloncancer uppkommer akut och måste opereras direkt 

(Ringborg m. fl., 2008).  

 

Kirurgisk behandling med avlastande stomi används då tarmen behöver vila efter att den varit 

antingen perforerad, vidgad eller att blodförsörjningen varit kraftigt påverkad (Nationellt 

vårdprogram, 2008). Före tumörhindret drar man ut en bit av tarmen genom bukväggen och 

vränger sedan tarmen med insidan utåt, därefter sys ändarna fast i huden. Stomi är det 

grekiska ordet för öppning eller mun. Inom den medicinska terminologin står det för en 

öppning i kroppen, från ett hålorgan som exempelvis tjocktarm och ut genom huden eller 

mellan två hålorgan. På 1700-talet utfördes de första stomioperationerna, men inte förrän på 

1950-talet blev stomikirurgi en accepterad behandlingsmetod. (Almås, 2004; Jeppsson, 

Naredi, Peterson & Risberg, 2005). 

 

Strålbehandling   
Strålbehandling har blivit en viktig del av behandlingen vid rektalcancer. Studier har visat att 

patienter som genomgått strålbehandling före operation har mindre återfall i sjukdomen 

(Ringborg m. fl., 2008). 

 

Cytostatika 
Fyrtio procent dör av sin kolorektalcancer trots operation. Cytostatikabehandling (behandling 

med cellgifter) förlänger överlevnaden och förbättrar livskvaliteten hos många patienter 

(Ringborg m. fl., 2008). 

 

Uppföljning 
En av de viktigaste utmaningarna gällande kolorektalcancer är att upptäcka sjukdomen i tid 

för att öka överlevnaden. Det är även viktigt med uppföljning då vissa patienter som 

genomgått tarmresektion (avlägsnande av tarmparti) eller låg rektal anastomos operation 

(sammankoppling av tarmändarna efter borttagning av tumör) har problem med 

tarmfunktionen. Vissa har problem några månader andra upp mot två år (Knowles, Sherwood, 

Dunlop, Dean, Jodrell, McLean & Preston, 2006). 
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Känslomässiga reaktioner 
Sjukdomens inverkan på en persons liv och hur han/hon upplever sin sjukdom är unikt för 

varje enskild patient. Förmågan att uppfatta kroppens signaler hos varje enskild individ avgör 

hur han/hon tolkar signalerna och hur han/hon agerar på detta (Reitan & Schölberg, 2003). 

 

I en studie av Sahay, Gray och Fitch (2000), reflekterade patienterna över det faktum att flera 

av dem hade ignorerat symtomen i månader och år. De funderade på om deras cancerprognos 

hade förbättrats om de hade sökt vård i ett tidigare skede (Sahay m.fl., 2000). I studien av 

Dunn m.fl. (2005) ansåg några av patienterna att det fanns en fördel med deras insjuknande. 

På grund av deras insjuknande blev deras närstående nu mer medvetna om risken att utveckla 

kolorektalcancer och kontaktade vårdgivare tidigare. På så vis kunde de erbjudas regelbundna 

kontroller med koloskopier i ett tidigare skede. Patienterna kände dock en viss oro över att 

veta att deras barn löpte större risk att utveckla denna cancer, men mådde ändå bättre av att 

veta att med dessa kontroller borde alla former av cancer upptäckas tidigt och också 

behandlas med framgång (Dunn m.fl., 2005). 

 
Psykiska reaktioner 
Beskedet om cancer leder ofta till psykiska reaktioner. Patienten hamnar i en kris, ett trauma. 

Krisen är nödvändig för en fungerande läkningsprocess. Hur lång tid som individen befinner 

sig i kris är beroende av tidigare upplevelser och erfarenheter. Den traumatiska krisen består 

av fyra faser enligt följande: Chockfasen kan vara från ett ögonblick till flera dagar.  Chock 

kan yttra sig på många olika sätt, vissa blir apatiska, några gråter och andra kan bli 

aggressiva. Under den här fasen är det viktigt att vara medveten om att patienten har en 

begränsad förmåga att ta emot och förstå information. Reaktionsfasen: När chocken har släppt 

så kommer reaktionsfasen. Känslor som ångest och rädsla uppkommer inför hotet mot 

tillvaron och livet. Många ställer sig frågan varför just de blivit drabbade. Under chock och 

reaktionsfasen aktiveras försvarsmekanismerna. Efter cirka 6-8 veckor hittar den krisdrabbade 

ett mer stabilt känslomässigt läge. Bearbetningsfasen: Den här fasen innebär ett accepterande 

av sin situation och patienten börjar se framåt igen. Bearbetningen innebär att patienten börjar 

acceptera sin situation och kan sakta återgå till sitt normala liv. Nyorienteringsfasen: Den som 

genomgått en kris har fått insikt om sin egen förmåga att hantera sin sjukdom. I den här fasen 

kan vissa uppleva att de stärkts av krisen. Många patienter med cancer börjar mer aktivt 

bearbeta sin rädsla och oro för att sjukdomen ska komma tillbaka (Reitan & Schölberg, 2003). 
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Copingstrategier 
Copingstrategier är olika metoder människor använder för att återfå kontrollen över sitt liv. 

Känslomässigt orienterad coping innebär att individen bearbetar känslor och reaktioner på det 

som skett. Försvarsmekanismer är en del av känslomässig coping, till exempel kan 

förnekande skydda mot ångest. Kognitiv coping innebär att individen försöker förändra 

förståelsen av situationen så att den blir mer begriplig. Patienten analyserar och förbereder sig 

mentalt på olika konsekvenser och olika sätt att agera. En sådan strategi används till exempel 

inför besked om en cancerdiagnos. Problemorienterad coping syftar till att individen genom 

handling och beteende löser problem och anpassar sig till situationen. Det handlar om att få 

vardagen att fungera, hitta nya vägar och börja agera aktivt (Reitan & Schölberg, 2003). 

 

Sjuksköterskans roll 
Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor är det primära ansvaret för en sjuksköterska att ge 

människor en god vård (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2007). Det är därför viktigt för 

sjuksköterskan som arbetar inom kirurgisk verksamhet att känna till hur patienter med 

kolorektalcancer upplever att få beskedet att de har en cancersjukdom, samt hur de hanterar 

detta. Att som vårdgivare ge information och kunskap om patientens sjukdom är av central 

betydelse. Det är viktigt att personalen tar sig tid för samtal, då samtal upplevs som ett 

betydande psykosocialt stöd (Carlsson, 2007). Sjuksköterskan ska respektera varje individs 

mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattning, samt ansvara för att 

informationen som patienten förmedlar behandlas konfidentiellt. Sjuksköterskan ska enligt 

evidensbaserad kunskap utveckla omvårdnaden (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2007). 

Genom att ”kritiskt reflektera över befintliga rutiner och metoder”, ”analysera och kritiskt 

granska relevant litteratur” kan sjuksköterskan verka för att omvårdnaden överensstämmer 

med vetenskap och beprövad erfarenhet (Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska, 2005). 

 
Problemformulering 
I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, (2005) framgår att yrket ständigt 

ställer nya krav på bland annat självständigt arbete och vetenskapligt förhållningssätt. I 

kompetensbeskrivningen belyses också betydelsen av sjuksköterskans förmåga att ”tillvarata 

patientens och/eller närståendes kunskaper och erfarenheter”. Sjuksköterskan bör också 

”uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som 

möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder” (Kompetensbeskrivning för legitimerad 
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sjuksköterska, 2005). Det är därför av intresse att genom en litteraturstudie belysa hur 

patienter med kolorektalcancer upplever att få ett cancerbesked, vilka fysiska och 

psykosociala konsekvenser sjukdomen kan medföra, samt att belysa hur patienterna hanterar 

dessa upplevelser. Det är också av intresse att belysa hur patienterna upplever vårdgivarens 

roll i vården.  

 

Syfte 
Syftet var att belysa upplevelser av att få ett cancerbesked, fysiska och psykosociala 

konsekvenser i samband med sjukdom, samt vilka copingstrategier som användes bland 

patienter med kolorektalcancer. Syftet var även att ta reda på hur denna patientgrupp upplevde 

vårdgivarens roll i vården. 

 

Frågeställning 
Hur upplevdes cancerbeskedet?  

Hur upplevdes sjukdomen avseende fysiska konsekvenser? 

Hur upplevdes sjukdomen avseende psykosociala konsekvenser? 

Vilka copingstrategier användes för att hantera sjukdomen? 

Hur upplevde patienterna vårdgivarens roll i vården? 

 
Definitioner 
Med vårdgivare avses i denna litteraturstudie i första hand sjuksköterska men även läkare. 

Med fysiska konsekvenser avses i denna studie sjukdomens påverkan på kroppen. 

Med psykosociala konsekvenser avses i denna studie sjukdomens inverkan på dagligt liv och 

relationen med närstående. 

Med copingstrategi avses i denna studie hur patienterna hanterar sjukdomens olika faser 

känslomässigt. 

 
METOD 
Design 
Studien har genomförts som en systematisk litteraturstudie. 
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Genomförande 
Databaser 

Sökningar har gjorts på Cinahl, och Högskolan Dalarnas databas ELIN. Vid manuell sökning 

på Mora Lasaretts sjukhusbibliotek hittades böcker som endast användes i introduktionsdelen.  

 

Sökord 

Sökord som användes var colorectal, cancer, cancer patients, experience, colostomy, patient 

perspective, lived experience, nursing, care, patient care, psychosocial, psychosocial needs, 

coping samt emotional support. 

 

Urvalskriterier 

Inklusionskriterier: Sökningen begränsades till att innefatta åren 2000 till 2009. Sökorden 

skulle återfinnas i titel eller i abstract. Artiklar som fanns tillgängliga i fulltext, var skrivna på 

engelska och var gratis ingick i studien. Artiklarna som användes i resultatet var skrivna med 

både kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Exklusionskriterier: Många av artiklarna exkluderades då dessa ej beskrev människors 

upplevelser. 

 

Sökstrategins resultat 

I Bilaga 1, presenteras sökord, antal träffar och antal valda artiklar utifrån två urvalssteg. 

Först tittade uppsatsförfattarna på artiklarnas titel och abstrakt (Urval 1) och därefter lästes 

artiklarnas resultat igenom. De artiklar vars resultat kunde svara på uppsatsförfattarnas syfte 

och frågeställningar ingår i Urval 2. 

 

Bedömning av artiklarna utifrån granskningsmall 

De artiklar som inkluderades i studien granskades med hjälp av modifierade 

granskningsmallar för både kvalitativa och kvantitativa studier (Forsberg & Wengström, 

2008; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Mallarna bestod av 25 (kvalitativa) respektive 29 

(kvantitativa) frågor. Frågorna besvarades med ja som gav 1 poäng eller nej som gav 0 poäng. 

Studiernas kvalitet bedömdes sedan som låg, medel eller hög beroende av erhållna maxpoäng. 

Ur Tabell 1 framgår artiklarnas kvalitet. 
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Tabell 1. Kvalitetsbedömning av artiklar 

Kvantitativa 

Nivå % Antal poäng Antal artiklar 

Hög >80% 23-29 3 

Medel 60-79% 17-22 3 

Låg <60% 0-16 0 

 

Kvalitativa 

Nivå % Antal poäng Antal artiklar 

Hög >80% 20-25 15 

Medel 60-79% 15-19 1 

Låg <60% 0-14 0 

 
Analys 

Artiklarna delades upp mellan uppsatsförfattarna. En första bearbetning utfördes sedan var för 

sig genom att läsa och analysera resultatet i artiklarna för att på så vis göra det möjligt att 

plocka ut relevant information som svarade på studiens syfte och frågeställningar. Till 

resultatet har 22 artiklar använts, varav 6 hade en kvantitativ ansats och 16 en kvalitativ ansats 

(Tabell 2). 

 
 
Etisk granskning 
Uppsatsförfattarna har strävat efter att förhålla sig objektiva till artiklarnas innehåll, samt att 

sanningsenligt återge resultat och att använda sig av citationstecken vid ordagrann 

beskrivning av text. 
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RESULTAT 
 
Tabell 2.  Översikt över artiklar ingående i analysen (n=22). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare Land Årtal Titel Design Urval n= Kvalitetsnivå 

Arndt, A., Merx, H., 
Stegmaier, C.,  Ziegler, H., 
& Brenner, H. 

Tyskland 2006 Restrictions in quality of life in 
colorectal cancer patients over three 
years after diagnosis: A population 
based study. 
 

Kvantitativ Kohort 
studie 

309 Hög

25/29

Beaver, K. m. fl. England 2005 Exploring the decision-making 
preferences of people with 
colorectal cancer. 
 

Kvalitativ studie 
Intervjuer semi-
strukturerade 

41 Hög

23/25

Broughton, M.,  Bailey, J., 
& Linney, J. 

England 2004 How can experiences of patients 
and carers influence the clinical 
care of bowel cancer? 

Kvalitativ studie 
Intervjuer semi-
strukturerade 

49 Hög

21/25

Cotrim, H. & Pereira, G.  Portugal 2008 Impact of colorectal cancer on 
patient and family: Implications for 
care. 

Kvantitativ 
Deskriptiv 
tvärsnittsstudie 

153 Medel

20/29

Dunn, J. m. fl.    Australien 2005 Dimensions of quality of life and 
psychosocial variables most salient 
to colorectal cancer patients. 

Kvalitativ 
Ostrukturerade 
intervjuer. 

15 Hög

21/25

Emslie, C., Browne, S.,  
MacLeod, U., Rozmovits, 
L., Mitchell, E. & 
Ziebland, S. 

England 2009 “Getting trough” not “going under”: 
A qualitative study of gender and 
spousal support after diagnosis with 
colorectal cancer. 

Kvalitativ 
Studie, 
Intervjuer 

33 Hög

20/25

Houldin, A. D., & Lewis, 
F. M. 

USA 2006 Salvaging Their Normal Lives: A 
Qualitative Study of Patients With 
Recently Diagnosed Advanced 
Colorectal Cancer. 

Kvalitativ Studie, 
Intervjuer semi-
strukturerade, 
deskriptiv 

14 Hög

21/25

Kidd, L., Hubbard, G., 
O´Carroll, R., & Kearney, 
N. 

England 2009 Perceived control and involvement 
in self care in patients with 
colorectal cancer. 

Kvalitativ Studie, 
Intervjuer semi-
strukturerade, 

11 Hög

23/25

Kidd, L., Kearney, N., 
O´Carroll, R.,  & Hubbard, 
G. 

England 2008 Experience of self-care in patients 
with colorectal cancer: a 
longitudinal study. 

Kvalitativ studie, 
Semistrukturerade  

11 Hög

20/25

Krouse, R., Grant, M., 
Ferell, B., Dean, G., 
Nelson, R., & Chu, D. 

USA 2006 Quality of Life Outcomes in 599 
Cancer and non-Cancer Patients 
with Colostomies. 

Kvantitativ, 
frågeformulär 

599 Hög

24/29

McIllmurray, M. B., 
Thomas, C., Francis, B., 
Morris, S., Soothill, K., & 
Al-Hamad, A.  

England 2001 The psychosocial needs of cancer 
patients: findings from an 
observational study. 

Kvantitativ  
Deskriptiv, 
tvärsnittsstudie 

402 Medel

22/29

Mizuno, M., Kakuta, M., 
Ono, Y., Kato, A., & 
Inoue, Y. 

Japan 2007 Experiences of Japanese Patients 
With Colorectal Cancer During the 
First Six Months After Surgery. 

Kvalitativ studie 
intervju 

12 Hög

21/25

Moene, M., Bergbom, I., & 
Scott, C. 

Sverige 2005 Patients´ existential situation prior 
to colorectal surgery. 

Kvalitativ studie 
Intervju 
hermeneutisk 
fenomenologisk 

28 Hög

21/25
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Tabell 2. (forts.) Översikt över artiklar ingående i analysen (n=22). 
 
Författare Land Årtal Titel Design Urval n= Kvalitetsnivå 

Molassiotis, A., Stricker, 
C. T., Eaby, P., Velders, 
L., & Coventry, P. A. 

England/ 

USA 

2008 Understanding the concept of 
chemotherapy-related nausea: the 
patient experience. 

Kvalitativ, deskriptiv 
intervjuer 

17 Hög

21/25

Persson, E.,  Gustavsson, 
B, Hellström, A-L.,  
Lappas, G., &  Hulten, L. 

Sverige 2005 Ostomy patients´perceptions of 
quality of care. 
 

Kvantitativ studie. 
Frågeformulär, 
survey 

49 Hög

23/29
Sahay, T. B., Gray, R. E., 
& Fitch, M. 

Canada 2000 A qualitative study of patient 
perspectives on colorectal cancer. 

Kvalitativ studie 
Intervju 

20 Hög

22/25

Shaha, M., & Cox, C. L. England 2003 The omnipresence of Cancer. Kvalitativ studie 
intervju 

7 Hög

22/25

Simpson, M. F.,  & 
Whyte, F. 

Skottland 2005 Patients´ experiences of 
completing treatment for colorectal 
cancer in a Scottish District 
General Hospital. 

Kvalitativ studie 
halvstrukturerade 
intervjuer 

8 Hög

22/25

Sultan, S., Fisher, D., 
Voils, C., Kinney, A.,  
Sandler, R., &  
Provenzale, D. 

USA 2004 Impact of Functional Support on 
Health-Related Quality of Life in 
Patients with Colorectal Cancer. 

Kvantitativ 
Telefonintervjuer 

636 Medel

22/29

Taylor, C. England 2000 Patients´experiences of “feeling on 
their own” following a diagnosis 
of colorectal cancer: a 
phenomenological approach. 

Kvalitativ studie 
halvstrukturerade 
intervjuer, 
fenomenologisk 
ansats 

8 Medel

18/25

Thorne, S. E., Hislop, T. 
G., Stajduhar, K., &  
Oglov, V. 

Canada 2008 Time-related communication skills 
from the cancer patient 
perspective. 

Kvalitativ studie 
Intervjuer, sekundär 
analys 

260 Hög

22/25

Worster, B., &  Holmes, 
S.  

England 2008 The preoperative experience of 
patients undergoing surgery for 
colorectal cancer: A 
phenomenological study. 

Kvalitativ studie 
Intervju, 
fenomenologisk 
ansats 

20 Hög

23/25

 

 
Resultatet presenteras via valda frågeställningar med underrubriker. 

 

 
Upplevelser av att få ett cancerbesked. 
 
Reaktioner i samband med cancerdiagnos 
Första reaktionen var att patienterna blev chockade över diagnosen. Oro, ångest, depression, 

ilska och skuldkänslor beskrevs som det vanligaste reaktionerna. Patienterna upplevde också 

känslor av förlamning och misstro (Broughton, Bailey & Linney, 2004 ; Shaha & Cox, 2003; 

Simpson & Whyte, 2005; Taylor, 2001; Worster & Holmes, 2008). De drabbade associerade 

cancer med döden och döendet. Diagnosen upplevdes som att nu var livet slut (Shaha & Cox, 

2003; Simpson & Whyte, 2005; Worster & Holmes, 2008). Patienterna kände sig rädda och 

osäkra över sin framtid, oroliga inför behandlingen, om cancern hade spridit sig och om de 

skulle överleva operationen och cancersjukdomen (Taylor, 2001). Patienterna pratade om 

cancersjukdomen som "det". Hos några var oro över arbete och rädslan för döden det som 
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dominerade i deras medvetande. Ångestkänslorna ökade under tiden fram till dess att de fick 

besked om resultatet av de utredningar som gjorts samt om det uppstod förseningar avseende 

detta (Broughton m.fl., 2004). Den elakartade tumören innebar att livet gick in i en ny fas, en 

fas av radikal förändring, eller att livets slut var nära (Moene, Bergbom & Scott, 2005). För 

de flesta startade denna fas ett behov av att komma till rätta med diagnosen. Känslan av att 

vara "ensam" var vanligt förekommande. Trots att de var omgivna av människor, kände sig 

några av patienterna ensamma när de blev informerade om diagnosen, medvetna om att andra 

inte kunde dela rädslan i deras upplevelse. Fysiskt var de inte ensamma, men mentalt kände 

de sig isolerade (Worster & Holmes, 2008). Sjukdomen uppfattades som ett hot mot deras liv 

och de började planera för sin död. De kände sig ensamma och utlämnade, vilket de beskrev 

som ”feeling on your own” (Taylor, 2001).  

 

‘‘I was heartbroken because I don’t really know much about it, only 

what I have read in the papers and I thought, gosh,  

I am going to die?” (Worster & Holmes, 2008, sid. 420) 

 

De flesta förknippade diagnosen tarmcancer med att få "en påse". Om de fick beskedet att en 

stomi var nödvändig så ökade känslan av ångest och rädsla (Broughton m.fl., 2004).  

 

“The possibility of a permanent colostomy was worse 

than the actual cancer (when told a stoma was required) 

...how could I ever cope with it?”  

Male aged 37 (Broughton, m. fl., 2004, sid. 321) 

 

Patienter som diagnostiserats efter en akut operation drabbades ibland av kraftiga reaktioner 

vid ett senare tillfälle. Det tog längre tid att acceptera cancerdiagnosen för de patienter som 

under lång tid trodde att de enbart hade godartade polyper. Detta berodde på att de inte förstod 

att polyper kunde utvecklas till elakartad cancer (Broughton m.fl., 2004).  

 

Chocken som uppstår vid besked om diagnosen begränsade patientens förmåga att formulera 

frågor och höra vad doktorn sa (Sahay, Gray & Fitch, 2000).  
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"You can´t believe it. Not me, this, couldn´t happen to me,  

I can´t have cancer. You´re in a state of disbelief, and then the shock sets in, and then you 

start to accept it. You just feel frightened, you don´t know what the future holds for you” 

(Sahay m.fl., 2000, sid. 40). 

 

De flesta patienter blev medvetna om döden och döendet efter att ha fått sin cancerdiagnos. 

Några upplevde en känsla av att vara redo att dö. När de blev medvetna om döden och 

döendet, så insåg de flesta också att de var rädda för risken att dö. De kunde acceptera sin 

cancerdiagnos, när de blev medvetna om viljan att överleva och insåg att de måste ta sitt 

ansvar för att leva (Mizuno, Kakuta, Ono, Kato & Inoue, 2007). Patienterna talade om vikten 

av att försöka upprätthålla en positiv attityd och inställning till sin sjukdom efter den 

inledande perioden av rädsla och chock vid diagnos (Beaver m.fl., 2005). Trots lidande blev 

de beslutsamma om att återhämta sig från sjukdomen, att fullfölja sina roller och vad som 

krävdes av dem, att återgå till det normala, att leva sina liv i sin helhet (Mizuno m.fl., 2007). 

 

Äldre patienter tog cancer beskedet på ett lugnare och mer filosofiskt sätt. De accepterade att 

de hade haft ett långt och gott liv, och var därför inte rädda för vad som skulle komma 

(Worster & Holmes, 2008). I studien av Dunn m.fl. (2005) framkom att äldre individer 

verkade ha lättare att ta till sig diagnosen då de såg cancern som en ofrånkomlig del av det 

naturliga åldrandet. 

 

Har man en gång fått diagnosen cancer, förändras tidsuppfattningen dramatiskt. Chock och 

kris i ett tidigt skede, leder till en ökad känslighet som får betydelse för hela 

sjukdomsförloppet. Cancerpatienter upplevde läkare som väldigt stressade och blev därför  

akut medvetna om att avsatt tid var värdefull i deras interaktion med klinik och andra 

vårdgivare (Thorne, Hislop, Stajduhar & Oglov, 2008).  

 
Känslor inför kommande behandling 
Patienterna uttryckte antingen ett hopp om en förbättrad livssituation eller rädsla för att livet 

skulle försämras efter behandling, beroende på om de hade en godartad eller elakartad 

diagnos. Patienter som väntade på kirurgi för en godartad diagnos kunde använda tiden till att 

slappna av och samla energi. Däremot upplevde de som hade en elakartad diagnos höga 

nivåer av ångest och stress. Patienter med en elakartad sjukdom som orsak för kirurgi 

uttryckte att livet begränsades för dem och de förmedlade känslor av att deras plats i tillvaron 
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försämrades. Lång väntan på operation vid misstänkt elakartad sjukdom, upplevdes 

frustrerande och oroande. När de fanns stark misstanke om elakartad sjukdom och väntan på 

operation varit kort, förvärrades osäkerheten. De misstänkte då att en kort väntan på operation 

tydde på en dålig prognos och därför var deras tankar koncentrerade på konsekvenserna av 

operationen. För vissa hade väntan på operation inneburit ett reflekterande avbrott i livet. 

Några uttryckte förvåning över att väntan på operation hade gett dem ett positivt avbrott från 

arbete, studier eller liknande. Beslutet om operation fick dem att stanna upp och reflektera 

över hur de använde sin tid. Nu var fokus på dem och de upplevde en ökad beslutsamhet över 

att ta tillvara på sin tid (Moene m.fl., 2005). 

 

Upplevelser av fysiska konsekvenser.  
 

Tankar inför kommande behandling 
Den vid diagnosbeskedet upplevda livshotande situationen gjorde att patienterna fick 

uppfattningen av att kirurgisk behandling var oundviklig med få, om ens några alternativ 

(Beaver m.fl., 2005). Preoperativa upplevelser kännetecknades av rädsla, obesvarade frågor, 

isolering och osäkerhet (Worster & Holmes, 2008). Kirurgen som opererade hade ett viktigt 

ansvar då placeringen av stomin hade stor betydelse för patienterna och deras dagliga liv 

(Krouse m.fl., 2006). Patienternas upplevelser av sin kropp liknade varandra. De beskrev att 

kroppen måste överlämnas, och att de lämnade den i goda händer eftersom de litade på 

personalens kompetens. Flertalet kände sig säkra på att kroppen snart skulle återställas till 

dem så att de kunde återta kontrollen över den. De litade på sin kropp och var övertygade om 

att den klarade av en operation (Moene m.fl., 2005). 

 

I studien av Krouse m.fl. (2006) jämfördes en grupp patienter med kolorektalcancer och 

kolostomi med patienter som hade kolostomi men inte hade cancer. Studien visade att en 

kolostomi påverkade livskvaliteten negativt. Hälften av icke-cancer gruppen och nästan 

hälften av cancergruppen uppgav att de varit deprimerade efter att ha fått sin stomi. Trots 

detta så upplevde de med cancer och kolostomi högre livskvalitet än de med godartad diagnos 

och kolostomi (Krouse m.fl., 2006). 
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Biverkningar av behandling 
 

Trots att de flesta upplevde att sjukdomen haft väldigt liten påverkan på det dagliga livet 

överlag, så framkom ändå specifika negativa konsekvenser hos patienterna vad gäller nedsatt 

aptit och sömnsvårigheter (Sahay m.fl., 2000). Patienter som behandlades med cytostatika 

upplevde att illamåendet påverkade deras dagliga aktiviteter och sociala liv. De kunde inte gå 

ut och äta med vänner på grund av illamåendet och det skapade känslor av irritation. Det 

sociala livet påverkades av att patienterna hade minskad aptit och även kände stor trötthet 

(Molassiotis, Stricker, Eaby, Velders & Coventry, 2008). Genom att ta mediciner mot diarré 

och illamående kunde biverkningarna av cytostatikabehandling lättare hanteras. Illamåendet 

lindrades genom att minska matintaget eller endast äta flytande kost (Kidd, Kearney, 

O´Carroll & Hubbard, 2008). Många upplevde att deras illamående även kunde lindras med 

stöd från anhöriga som stöttade patienten och också påminde dem att ta medicinen mot 

illamående (Molassiotis m.fl., 2008).  

 

En studie visade att patienter som fått en stomi upplevde en försämring av livskvalitet, att det 

hade en negativ påverkan både fysiskt, psykiskt, socialt och emotionellt i jämförelse med 

patienter som inte fått stomi. Det visade även att stomipatienterna upplevde sämre livskvalitet 

gällande kroppsuppfattning och sexuell tillfredsställelse. De uppgav även mer symtom som 

cancertrötthet och diarré (Cotrim & Pereira, 2008). 

 

Cancertrötthet var ett vanligt bekymmer som följde efter avslutad behandling (Dunn m.fl., 

2005; Simpson & Whyte, 2005). Många patienter rapporterade också att deras fysiska styrka 

hade försämrats avsevärt. Trötthet var en börda som nästan alla kände igen. Även små 

variationer från de vardagliga rutinerna tröttade ut dem lätt, särskilt sådant som inträffade kort 

efter utskrivningen. Några kunde kontinuerligt känna för att ligga ner och vila eller orkade 

inte ens gå som tidigare (Dunn m.fl., 2005; Mizuno m.fl., 2007). Några uppgav att de hade 

problem med att sova på natten men sömntabletter ansågs inte alltid vara det bästa alternativet 

(Beaver m.fl., 2005). Symtom som sömnlöshet och andnöd ökade med tiden (Arndt, Merx, 

Stegmaier, Ziegler & Brenner 2006). 

 

Några upplevde en känsla av sårbarhet i samband med påträngande tankar om sin självbild. 

Särskilt de som hade en kolostomi värderade förändringarna efter att ha opererats och 

uttryckte därefter en förändrad självbild. Förändrad självbild drabbade dock inte enbart dem 
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som hade genomgått kolostomioperation. Även patienter som inte hade en kolostomi 

upplevde vissa problem (Mizuno m.fl., 2007).  

 

Det var viktigt för patienterna att bevara sin identitet och att kunna fortsätta leva ett vanligt liv 

trots behandlingen. Även utseendet blev förändrat, en peruk var viktigt för att behålla 

kontrollen (Kidd m.fl., 2008). Även om patienterna upplevde ett visst handikapp av sin 

behandling så fick den ingen långvarig inverkan på patientens liv (Simpson & Whyte, 2005). 

 

Sexuella svårigheter 
Det var bara de yngre deltagarna (< 60 år) som beskrev hur deras cancer hade påverkat deras 

sexuella relationer och sexuella självuppfattning. Två yngre män sa att de hade slutat med all 

sexuell aktivitet när de fick sin diagnos. Risken för impotens hade blivit ett allvarligt problem 

för dessa män under deras behandling. En yngre man med en tillfällig kolostomi förklarade att 

han inte skulle "komma nära en kvinna" så länge han hade denna ”påse” på magen (Dunn 

m.fl., 2005). I studien av Krouse m.fl. (2006), uppgav några patienter att de inte längre var 

sexuellt aktiva efter att de fått sin kolostomi på grund av risken för läckage, dålig lukt eller att 

stomipåsen fylldes med gas eller avföring (Krouse m.fl., 2006). En yngre gift kvinna 

konstaterade att hennes sjukdom påverkat sexlivet. De som inte hade någon sexuell relation 

kände en oro över att deras cancer skulle inverka på framtida sexuella relationer (Dunn m.fl., 

2005). 

 

Upplevelser av psykosociala konsekvenser.  
 
Att värna om de anhörigas reaktioner 
De uppstod svåra känslor i samband med cancerbeskedet och det var svårt att dela dessa med 

de anhöriga. De beskrev hur de hanterade de här känslorna dag för dag genom att hålla sig 

sysselsatta och försöka se ljust på saken. De var även oroade över hur deras sjukdom 

påverkade deras anhöriga och smärtan det orsakade dem. Många avstod från att berätta för 

vissa familjemedlemmar för att skona dem. Det gjorde att kommunikationen försvårades 

(Taylor, 2001). 

 

En del försökte finna sätt att hantera sina egna känslor, samtidigt som de försökte hantera 

oron över anhörigas reaktioner. Några valde att inte berätta direkt om sin diagnos, utan 

väntade tills strax innan operationen, för att på så vis skydda anhöriga från det smärtsamma 
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beskedet så länge som möjligt (Worster & Holmes, 2008). Några försökte att hantera sina 

psykologiska problem genom att prata med familj och vänner på ett öppet och ärligt sätt, 

vilket ansågs ha en god terapeutisk inverkan (Beaver m.fl., 2005).  

 

Att få stöd 
Både män och kvinnor med kolorektalcancer var överlag extremt positiva till stödet från sin 

partner under sjukdomstiden. Många uppgav att de inte hade klarat sig igenom sjukdomen 

utan stöd från partnern och att förhållandet blev starkare. Partnern upplevdes som ett stöd i 

kontakten med sjukvården och var den som hjälpte till att söka information om sjukdomen på 

internet (Emslie, Browne, MacLeod, Rozmovits, Mitchell & Ziebland, 2009). 

 

Den primära källan till emotionellt och praktiskt stöd för majoriteten av patienterna var familj 

och vänner, där maka/maken vanligtvis var den som tog på sig huvudansvaret (Sahay m.fl., 

2000; Simpson & Whyte, 2005). Ett stort stöd för patienterna kom också ofta från vänner och 

bekanta som hade liknande erfarenheter (Taylor, 2001). Emotionellt stöd inkluderade sådant 

som att finnas tillhands för patienten under behandlingen, att visa en oro över patientens 

välbefinnande, vara den som bibehöll en positiv attityd när patienten blev deprimerad, och 

uppmuntrade. Praktiskt stöd bestod främst i att hjälpa patienten navigera i sjukvårdssystemet, 

utföra hushållssysslor, och ta hand om transporten till och från behandling (Sahay m.fl., 

2000). Patienter som hade tillgång till emotionellt och praktiskt stöd hade en betydligt bättre 

psykisk hälsa (Sultan, Fisher, Voils, Kinney, Sandler & Provenzale, 2004).  

 

Några uppgav att deras sociala liv inte hade påverkats negativt av deras diagnos och 

behandling, men att de kände sig mindre bekväma med att delta i aktiviteter där det inte fanns 

tillgång till toalett (Dunn m.fl., 2005). En studie visade att patienter som överlevt sin 

kolorektalcancer överlag uppgav hög livskvalitet och endast små försämringar både fysiskt 

och i sin förmåga att fungera i vardagen. (Arndt m.fl., 2006). 

Copingstrategier som användes för att hantera sjukdomen. 
 

Att acceptera sin sjukdom 
Som exempel på kognitiv coping visade flera studier att patienter i någon fas av sjukdomen 

upplevde ett accepterande. Patienter som inte haft några återfall upplevde tacksamhet över att 

ha överlevt och funnit att överlevnaden i sig hjälpt dem hantera smärre försämringar lättare, 
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som exempelvis att leva med en permanent kolostomi. En 68-årig man beskrev hur han var 

beredd att acceptera de invalidiserande effekterna av sin sjukdom:  

 

"I´d rather have this, when I seriously think about it, than being in bed or lingering under 

further treatments and recurrences. I´m thankful for that aspect. It doesn´t affect my mobility, 

but it gets in the way of things that I would probably be doing otherwise.  

So it does get a little frustrating and then I kick myself and think of how thankful I am." 

(Sahay m.fl., 2000, sid. 41-42). 

 

Några beskrev vikten av att lära sig att acceptera vad de inte kunde förändra (dvs. kolostomi) 

(Sahay m.fl., 2000). 

 

“My alternative:  you aren´t going to be here. So the choice is to stay here  

and deal with whatever they give you. All they gave me  

was an extra bag on my stomach, which is not a big problem” (Sahay m.fl., 2000, sid. 42). 

 

De med tillfälliga stomier upplevde den som opraktisk och väldigt jobbig (Simpson & Whyte, 

2005). En kvinna som visste att hennes kolostomi var temporär medgav att hon ändå haft ett 

mycket svårt år fysiskt sett. Hon erkände att om situationen varit den att hennes kolostomi 

blivit permanent, så hade hon varit tvungen att använda andra överlevnadsstrategier. 

Patienterna upplevde sig dessutom socialt missgynnade på grund av lukt, tarmljud, hygien, 

diet, hudirritation, svårigheter med att hitta material, och begränsade möjligheter att resa på 

grund av sin stomi. Patienterna beskrev vidare hur hanteringen av sin kolostomi följde en 

inlärningskurva, allt eftersom patienterna lärde sig, så minimerades begränsningarna. 

Lärandet, var dock intensivt och långvarigt. Patienterna som erkände att de var ganska 

begränsade av sin kolostomi, hade alla haft minst ett återfall vid tiden för studien (Sahay 

m.fl., 2000). Många av dem som fick en permanent stomi lärde sig att leva med den och ansåg 

att den var en del av deras kropp (Simpson & Whyte, 2005). 

 

Patienterna kämpade med att hantera sjukdomen och samtidigt bevara deras vanliga vardag. 

Kombinationen av symtom, förändrade rutiner och kroppsliga funktioner innebar att de 

knappt klarade av att hantera det som hände utan var tvungna att istället försöka identifiera 

och hantera existensen av deras sjukdom. Deras liv var förstört av sjukdomen (Houldin & 

Lewis, 2006). De förlorade kraften att ta egna beslut och överlät till andra att fatta beslut 
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gällande behandling av sjukdomen. De kämpade istället med att finna sätt att hantera all sin 

rädsla och oro (Shaha & Cox, 2003).  

 

”I am used to taking my life in my own hands. Nobody tells med to do anything. Since I have 

been ill, all has changed. I cannot make my own decisions anymore. Everything is given.” 

(Shaha & Cox, 2003, sid. 194). 

 

Att finna glädje i det vardagliga livet 
Även exempel på problemorienterade copingstrategier visades i de granskade artiklarna. En 

strategi var att försöka finna glädje i vardagen. På frågan om hur mycket patienternas liv hade 

förändrats till följd av sjukdomen, fokuserade de flesta av de tillfrågade på positiva 

förändringar som starkare familjerelationer, känslor av att vara mer fysiskt välmående, att få 

vara smärtfri, känsla av säkerhet relaterat till fortsatt uppföljning, och en hälsosammare 

livsstil (Sahay m.fl., 2000). 

 

Att stå ut med förlusterna 
Att försöka stå ut med förlusterna som sjukdomen innebar var ytterligare ett exempel på 

problemorienterad coping. Symtomen upplevdes inte enbart som symtom, de representerade 

förlusterna, som till exempel att förlora kontrollen över sin vikt, sin sexualitet och tidigare 

sömnmönster. De kunde hantera sin sjukdom bättre genom att försöka vara positiv och ta 

hjälp av andra (Houldin & Lewis, 2006). Vissa återtog kontrollen över sitt liv genom att neka 

till cytostatikabehandling och strålning, trots att de var medvetna om att det skulle förkorta 

deras liv (Shaha & Cox, 2003). 

 

”I´m not having any more chemotherapy. I´ve had enough of sickness. I am going on holiday 

now and look forward to seeing my family at Christmas.” (Shaha & Cox, 2003, sid. 194). 

 

Andra valde behandling i en önskan att överleva sjukdomen så länge som möjligt (Shaha & 

Cox, 2003). 

 

” I am very hopeful…But I will have to wait and see. At each screening the thoughts (of 

cancer returning) won´t be far away. Now I am looking forward and know what I must do to 

stay well.” (Shaha & Cox, 2003, sid. 194). 
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Effekterna av att få en kolorektalcancer diagnos var större för personer som upplevt återfall 

eller var i ett avancerat stadium av sin sjukdom. Patienter med avancerad cancer beskrev en 

personlighetsförändring, med nedsatt förmåga och svaghet, med liten kontroll över sina liv 

och mindre möjlighet att få saker gjorda. Trots detta problem, beskrev dessa patienter också 

positiva förändringar av sin sjukdom, däribland mindre oro över oviktiga saker och en 

förändring av prioriteringar gentemot familj och annat som hade betydelse för dem (Dunn 

m.fl., 2005). Många deltagare beskrev hur deras liv aldrig mer skulle bli detsamma efter en 

cancerdiagnos på grund av rädslan för återfall och avancerad sjukdom (Sahay m.fl., 2000). 

  

"I know things will never be exactly like they were before I got cancer.  

If you had your gallbladder out or something, that´s it. But cancer is a different thing. There´s 

always the worry, it´s always there" (Sahay m.fl., 2000, sid. 42). 

 

Patienters upplevelser av vårdgivarens roll i vården.  
 

Att ge stöd genom att göra patienten delaktig 
Patienter som genomgick behandling för sin cancersjukdom upplevde det som viktigt att få 

vara delaktiga i sin behandling och på så sätt behålla kontrollen över sitt liv. De upplevde 

sjuksköterskor som ett avgörande stöd i sitt engagemang i vården. Några patienter överlät helt 

ansvaret för behandlingen av sin sjukdom till sjuksköterskor och annan vårdpersonal som de 

upplevde som experterna (Kidd, Hubbard, O´Carroll & Kearney, 2009; Kidd m.fl., 2008). 

Några upplevde att vårdpersonalen var upptagna och förstod att de inte hade möjlighet att 

spendera tid till att förklara behandlingar i detalj. En del kände ångest när det direkt 

förväntades att engagera sig i beslutsprocessen angående behandlingen (Beaver m.fl., 2005). 

De kom till insikt om att inte ha kontroll över det kirurgiska förfarandet och att de därför 

måste överlåta förtroendet till personalen (Worster & Holmes, 2008). Att ändå få vara 

involverad i och informerad om det som skulle ske uppskattades av flertalet, men däremot 

ogillades när de ombads att fatta beslut. De flesta patienterna hade förtroende för den 

medicinska expertisen och hade en positiv syn på det förväntade resultatet av behandlingen. 

Några hade dock erfarenheter av hälso- och sjukvårdspersonal som hade uttryckt osäkerhet 

angående behandlingsresultatet och osäkerhet angående hur man bäst gick vidare, vilket 

upplevdes förbryllande (Beaver m.fl., 2005).  
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Att ge stöd genom att ge undervisning i stomivård 
För dem med en stomi var det uppenbart att stomisjuksköterskor behövde visa hur man tar 

hand om stomin och att patienterna behövde träna upp sin kompetens inom detta område. Att 

få en stomi var en ny och främmande erfarenhet. Det ansågs viktigt att i inledningsskedet ha 

tillgång till stomisjuksköterskans råd och stöd. När patienterna sedan vant sig vid sin nya 

situation kunde de ta mer kontroll över det egna beslutsfattandet och själva söka information 

om stomivård samt vara mer aktiva i att hitta rätt slags material och metoder för att stomi 

hanteringen skulle passa just deras livsstil (Beaver m.fl., 2005).  

 

På frågan om eget ansvar gällande fysiska aspekter i vården, tenderade patienterna att belysa 

främst stomivård och diet som hanterbart, medan sårvård uppfattades som bäst lämpat för 

vårdpersonalen att ta ansvar för (Beaver m.fl., 2005).  

 

Att ge psykologiskt stöd 
Psykologiskt stöd erbjöds främst från familj och vänner samt från sjuksköterskor som 

patienterna hade fått en nära relation med under sin tid av diagnos och behandling. 

Patienterna upplevde annars att vårdpersonalen i allmänhet inte tenderar att erbjuda något 

psykologiskt stöd (Beaver m.fl., 2005). Medan majoriteten var nöjd med det stöd de fått från 

läkare och sjuksköterskor, så ansåg vissa att sjukvårdspersonalen bara "gör sitt jobb" (Dunn 

m.fl., 2005). 

 

“The nurses were exceptionally good, they were 

friendly, they were gentle, and they were encouraging 

me to help out myself” (Dunn m. fl., 2005, sid. 25). 

 

Att ge stöd genom att som vårdgivare ge svar på alla frågor 
Vid diagnosbeskedet kände sig den drabbade väldigt rädd och hade ett behov av att prata. Det 

ansågs viktigt att sjukvårdspersonalen tog sig tid för att prata med patienten. Många patienter 

upplevde att de tog upp dyrbar tid för den stressade vårdpersonalen med sina frågor och sitt 

behov av emotionellt stöd. När sjukvårdspersonalen tog sig den tid som patienten behövde 

upplevdes det som att de blev bemötta med respekt. Det var viktigt för patienterna att kunna 

ställa frågor utan att känna sig negligerade. Patienterna upplevde kommunikationen som god 

när de visste att personalen tog sig tid. De behövde ställa samma frågor flera gånger (Thorne, 
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Hislop, Stajduhar, Oglov, 2008). Stöd från hälso- och sjukvårdspersonal var värdefullt 

(Taylor, 2001). 

 
Information ansågs viktigt för att kunna bygga upp en kunskap om sjukdomen och för en 

förståelse snarare än att användas för att kunna fatta egna beslut angående sin behandling 

(Beaver m.fl., 2005). Yngre cancerpatienter hade oftast ett större behov än äldre patienter att 

få svar på frågor som berörde psykosociala, emotionella och andliga behov. Kvinnor visade 

sig ha ett större behov än män när det gällde tillgång till andra informationskällor och stöd 

från sjukvårdspersonal. De palliativa patienterna hade ett större behov av information 

angående medicinering, "vad man kan förvänta sig" och inför planerade behandlingar än 

övriga patienter. Patienter med kolorektalcancer hade generellt ett stort behov av råd om kost 

och diet (McIllmurray, Thomas, Francis, Morris, Soothill, & Al-Hamad, 2001). Patienterna 

uppgav att de saknade information angående vad de kunde förvänta sig på lång sikt. Den 

vanligaste oro som de uttryckte var att de inte fick någon information om kost. De flesta 

ansåg att de hade problem med matsmältningen av vissa livsmedel efter sin behandling, men 

hade ändå inte fått några råd om vad de borde och inte borde äta (Dunn m.fl., 2005). 

 

Patienterna såg till cancerspecialister som sin huvudsakliga källa till information, särskilt för 

uppgifter om sin cancerprognos. De flesta patienter underströk vikten av att få informationen 

förklarad på ett förenklat sätt (Sahay m.fl., 2000). 

 

“You need clear facts so that you can evaluate 

the chances yourself and then have the doctor tell you 

what he feels your chances are” (Sahay m.fl., 2000, sid. 40). 

 

De flesta var nöjda med informationens kvalitet och kvantiteten om omedelbar behandling. 

Några beskrev ändå problem med bristande information om långsiktig hantering av sjukdom 

inklusive kost och kostrelaterade alternativa terapier. En patient ansåg att mer information 

skulle ha gjort henne mer förberedd på att spela en större roll i beslutsfattandet angående sin 

behandling (Sahay m.fl., 2000). 

 

"Maybe the patient should be trusted more  

with all the available information” (Sahay m.fl., 2000, sid. 40). 
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Kolostomipatienter ansåg att en genomgång av operationen tillsammans med kirurgen samt 

informationen angående exempelvis special diet hade haft stor betydelse för dem. De kände 

sig dock missnöjda över att de inte haft möjligheter att diskutera sexuella frågor (Persson 

m.fl., 2005). 

 

Patienter och deras anhöriga uppskattade specialist sjuksköterskornas arbete, vilka de också 

ansåg vara deras viktigaste källa till stöd och information. Sjuksköterskorna tog sig mycket tid 

till att förklara saker och ringde hem till patienterna (Broughton m.fl., 2004). 

 

“I thought they were brilliant, the stoma nurses. 

Everything she said happened and they just had endless time for us.  

You felt that they had all day just for you” (Broughton m.fl., 2004, sid.323). 

 
 

Att ge stöd genom god kommunikation mellan vårdgivare och patient 
En god kommunikation och effektivt arbete hos vårdpersonalen ingav lugn och förtroende åt 

patienterna. Några patienter kände sig ibland förvirrade under processens gång och över 

svaren som följde utredningarna. De ansåg att mer information skulle ha lindrat deras ångest 

och förvirringen. Patienter och anhöriga hade önskat att de fått lite mer information innan de 

blev utskrivna till hemmet, framförallt information om vilka symtom som är normala efter 

tarmkirurgi (Broughton m.fl., 2004). 

 

Kontinuitet, tillförsikt och kommunikation på ett känslosamt sätt skapade positiva 

erfarenheter. Det sätt på vilket sjukvårdspersonalen uppträdde gentemot den drabbade, bristen 

på kontinuitet och dålig kommunikation bidrog till en negativ erfarenhet av vårdkvaliteten 

(Simpson & Whyte, 2005). Stomirelaterade komplikationer inverkade också negativt på 

patienternas uppfattning av vårdkvaliteten (Persson, Gustavsson, Hellström, Lappas & 

Hulten, 
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DISKUSSION 
Sammanfattning av huvudresultat 
Syftet var att belysa upplevelser av att få ett cancerbesked, fysiska och psykosociala 

konsekvenser i samband med sjukdom, samt vilka copingstrategier som användes bland 

patienter med kolorektalcancer. Syftet var även att ta reda på hur denna patientgrupp upplevde 

vårdgivarens roll i vården. Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. Oro, 

ångest, depression, ilska och skuldkänslor var några av de vanligaste reaktionerna vid 

diagnosbeskedet (Broughton m. fl., 2004 ; Shaha & Cox, 2003; Simpson & Whyte, 2005; 

Taylor, 2001; Worster & Holmes, 2008). Den elakartade tumören innebar att livet gick in i en 

ny fas, en fas av radikal förändring, eller att livets slut var nära (Moene m.fl., 2005). 

Sjukdomen uppfattades som ett hot mot deras liv och de började planera för sin död (Taylor, 

2001). Patienterna talade om vikten av att upprätthålla en positiv attityd och inställning till sin 

sjukdom efter den inledande perioden av rädsla och chock (Beaver m.fl., 2005). Äldre 

patienter tog cancerbeskedet på ett lugnare och mer filosofiskt sätt, de accepterade att de hade 

haft ett långt och gott liv, och var därför inte rädda för vad som skulle komma (Worster & 

Holmes, 2008). Om patienterna fick beskedet att en stomi var nödvändig så ökade känslan av 

ångest och rädsla (Broughton m.fl., 2004). Några uppgav att de inte längre var sexuellt aktiva 

efter att de fått sin kolostomi på grund av psykiska problem relaterat till läckage och lukt 

(Dunn m.fl., 2005). Den primära källan till emotionellt och praktiskt stöd för majoriteten av 

patienterna var familj och vänner (Sahay m.fl., 2000; Simpson & Whyte, 2005). 

Kolostomipatienter ansåg att en genomgång av operationen tillsammans med kirurgen samt 

informationen angående exempelvis special diet hade haft stor betydelse för dem (Persson 

m.fl., 2005). Patienter och deras anhöriga uppskattade specialist sjuksköterskornas arbete, 

vilka de också ansåg vara deras viktigaste källa till stöd och information (Broughton m.fl., 

2004). En god kommunikation och effektivt arbete hos vårdpersonalen ingav lugn och 

förtroende åt patienterna (Broughton m.fl., 2004). 

 
Resultatdiskussion 
 

Reaktioner i samband med cancerdiagnos 
Det som framgick i litteraturstudien var att många känslor följde cancerbeskedet. Chock var 

den första reaktionen som sedan följdes av känslor som ångest, oro, depression, ilska och 

skuldkänslor (Broughton m.fl., 2004 ; Shaha & Cox, 2003; Simpson & Whyte, 2005; Taylor, 

2001; Worster & Holmes, 2008). Cancerbeskedet gjorde att de drabbade upplevde att nu var 
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livet slut, tankar på döden var dominerande (Moene m.fl., 2005; Shaha & Cox, 2003; 

Simpson & Whyte, 2005; Taylor, 2001; Worster & Holmes, 2008). Känslan av att vara ensam 

var vanligt förekommande trots att många hade människor runt sig (Taylor, 2001; Worster & 

Holmes, 2008). Efter att chocken lagt sig och de kunde börja acceptera sin cancerdiagnos 

talade patienterna om vikten av att försöka vara positiv och hitta strategier för att hantera 

sjukdomen (Beaver m.fl., 2005; Mizuno m.fl., 2007). Uppsatsförfattarna anser att 

sjuksköterskan och övrig vårdpersonal har en viktig uppgift när patienterna fått sitt 

diagnosbesked. Det är viktigt att vara medveten om patienternas tankar på döden och att våga 

tala om det öppet. Många patienter har ett stort behov av att prata eftersom deras liv har vänts 

upp och ner. Enligt Reitan och Schölberg (2003) är krisen nödvändig för en fungerande 

läkningsprocess. 

 

Behandlingen och dess biverkningar 
Cytostatikabehandlingen innebar för många patienter biverkningar som illamående och 

trötthet (Dunn m.fl., 2005; Kidd m.fl., 2008; Molassiotis m.fl., 2008; Simpson & Whyte, 

2005). Illamåendet kunde lindras med hjälp av läkemedel, genom att minska matintaget eller 

att äta flytande kost (Kidd m.fl., 2008). Stödet från anhöriga upplevdes också lindrande vid 

illamående (Molassiotis m.fl., 2008). Uppsatsförfattarna vet att illamående är ett stort problem 

hos de cancerdrabbade patienterna. Sjuksköterskan spelar en stor roll i vården då det gäller att 

lindra illamåendet genom att ge förebyggande läkemedel innan måltid.  Det är också viktigt 

att hjälpa patienten att inleda en kontakt med andra professionella kollegor, som exempelvis 

dietister för råd angående kost. 

 

Sexuella svårigheter 
Yngre patienter upplevde att deras cancersjukdom påverkade deras sexuella relationer (Dunn 

m.fl., 2005). Det var framför allt patienter som fått en stomi som beskrev att den upplevdes 

hämmande i en sexuell relation, då de var rädda för läckage, dåligt lukt och att stomipåsen 

fylldes med avföring (Krouse m.fl., 2006). Uppsatsförfattarna anser att det idag är svårt för 

många patienter att tala om sexuella svårigheter med vårdgivaren, men att det är viktigt att det 

påtalas för patienter i alla åldrar. 

 

Att acceptera sjukdomen 
Uppsatsförfattarna vet av erfarenhet att det är svårt att acceptera en stomi och flertalet studier 

visade att många upplevde en försämrad livskvalitet när de fick en stomi (Cotrim & Pereira, 
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2008; Krouse m.fl., 2006; Sahay m.fl., 2000; Simpson & Whyte, 2005). En stomi gjorde att 

många kände sig socialt handikappade på grund av rädsla för lukt och generande tarmljud. 

Många upplevde att de blev begränsade att resa bort (Sahay m.fl., 2000). 

 

Flertalet patienter förlorade kraften att ta egna beslut och överlät till andra att ta beslut 

gällande behandling av sjukdomen. Andra reagerade annorlunda och återtog kontrollen över 

sitt liv genom att till exempel neka till cytostatikabehandling och strålning (Shaha & Cox, 

2003). Här anser uppsatsförfattarna att det är viktig att vårdpersonalen är lyhörd för patientens 

önskningar och stöttar de beslut som patienterna tar. Patienten kan enligt Reitan och 

Schölberg (2003) på så vis lättare acceptera och bearbeta sin situation och så småningom 

återgå till sitt normala liv. 

 

Upplevelse av stöd 
Flera studier visade att patienterna upplevde att det viktigaste stödet kom från partnern, 

familjen och vännerna (Emslie m.fl., 2009;  Sahay m.fl., 2000; Simpson & Whyte, 2005). 

Även sjukvårdspersonalens stöd sågs som viktigt. När personalen tog sig tid till samtal 

upplevde patienterna att de blev bemötta med respekt (Thorne m.fl., 2008). Uppsatsförfattarna 

har egen erfarenhet av hur viktigt det är att ta sig tid för samtal för att patienterna ska må bra. 

Några patienter upplevde sjuksköterskor och annan personal som experterna och överlät hela 

ansvaret för sin sjukdom till dem (Kidd m.fl., 2009 och Kidd m.fl., 2008). Uppsatsförfattarna 

tror att det är viktigt att vårdpersonalen uppmuntrar patienterna att även känna sig delaktiga i 

sin sjukdom och behandling. Sjuksköterskor och läkare ska finnas som stöd men inte helt ta 

över ansvaret från patienten. Patienter med cancer är "experter" på att leva med sjukdomen 

och deras erfarenheter kan ha en betydande roll i planeringen och genomförandet av 

cancervården (Worster & Holmes, 2008). 

 

Behovet av information 
Många studier visade på vikten av information ((Beaver m.fl., 2005; Broughton m.fl., 2004 ; 

Dunn m.fl., 2005; McIllmurray m.fl., 2001; Persson m.fl., 2005;  Sahay m.fl., 2000). 

Information om kost var viktigt för patienter med kolorektalcancer (Dunn m.fl., 2005; 

McIllmurray m.fl., 2001). En studie visade att de flesta var nöjda med informationen, det 

fanns dock brister när det gällde till exempel information om kost och skötsel av stomi (Sahay 

m.fl., 2000). Uppsatsförfattarna tror att mycket information ges på samma gång och att 

patienterna har svårt att ta till sig allt. Det är viktigt att informationen ges under flera tillfällen 
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och att den ges både muntligt och skriftligt. Kontakt med stomisjuksköterska och dietist bör 

inledas i ett tidigt skede och sedan fortgå kontinuerligt även efter det att patienterna kommit 

hem från sjukhuset. 

 

Metoddiskussion 
Denna studie genomfördes som en systematisk litteraturstudie och artiklarna som använts har 

alla funnits tillgängliga i fulltext. De har även varit kostnadsfria. Det har inte inneburit några 

begränsningar att endast välja artiklar i fulltext och endast kostnadsfria, då vi funnit ett stort 

antal artiklar som var relevanta för studien.  Artiklarna som litteraturstudien baserades på var 

publicerade under åren 2000-2009. Artiklarna söktes fram i databaserna ELIN och Cinahl. 

Någon ytterligare sökning ansågs inte nödvändig eftersom antalet artiklar bedömdes vara 

tillräckligt för uppgiften. Böcker har endast använts i introduktionsdelen. Artiklarna som 

använts i resultatet har varit skrivna på engelska och analyserats efter bästa förmåga. Eftersom 

engelska inte är uppsatsförfattarnas modersmål har innehållet i artiklarna ofta diskuterats 

mellan uppsatsförfattarna för att på så vis få en bra tolkning av innehållet. Uppsatsförfattarna 

har haft som ambition att på ett objektivt sätt bedöma resultaten i artiklarna.  

 

Studien grundar sig på 22 vetenskapliga artiklar, varav huvuddelen är från Europa. De övriga 

artiklarna kommer från USA, Canada, Australien, Portugal och Japan. Uppsatsförfattarna tror 

inte att det påverkat resultatet att studierna är utförda i olika länder då vi tror att 

sjukvårdsorganisationen ser förhållandevis lika ut i de olika länderna. Sammanställningen av 

artiklarna innefattar de fakta som svarar mot studiens syfte och frågeställningar. Texten består 

av 5 huvudrubriker utifrån frågeställningarna. Förutom huvudrubrikerna innehåller texten i 

sin tur olika underrubriker som presenteras i löpande text. Underrubrikerna har tagits fram 

efter det att den analyserade texten har kategoriserats. 

 

Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenheter och upplevelser av sjukdomen 

kolorektalcancer. Eftersom studien handlar om patienternas erfarenheter och upplevelser så 

har de flesta artiklar en kvalitativ design. Enligt Forsberg och Wengström (2008) kan 

kvalitativ forskning karaktäriseras genom att den mer ”går på djupet”. Den kvalitativa 

ansatsen är lämplig när syftet är att försöka förstå vilka faktorer som påverkar 

förändringsbenägenhet (Willman m.fl., 2006). När syftet är att belysa erfarenheter och 

upplevelser i patienternas livsvärld är den kvalitativa ansatsen självklar (Kvale, 1997). 
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För att säkra kvaliteten granskades artiklarna enligt granskningsmallar. Ingen av artiklarna 

som granskades bedömdes ha låg kvalitetsnivå. Artiklarna som använts bedömdes ha medel 

(n=4) eller hög kvalitet (n=18).  

 

Vid sökningen hittades ett stort antal artiklar om kolorektalcancer (n=34), men endast 22 av 

dessa beskrev patienternas olika erfarenheter och upplevelser av sin sjukdom sett ur ett 

patientperspektiv. De artiklar som exkluderades beskrev bland annat kartläggning (screening) 

av kolorektalcancer samt olika riskfaktorer för att utveckla kolorektalcancer. Några av 

artiklarna som exkluderades tog också upp olika erfarenheter av specifika 

behandlingsmetoder. Uppsatsförfattarna har därmed strävat efter att använda artiklar som 

svarat på syfte och frågeställningarna. Enligt uppsatsförfattarna är denna ambition uppnådd. 

 
Konklusion 
Patienter som får en cancerdiagnos upplever svåra känslor och tankar på döden är vanliga. 

Livet genomgår en förändring under behandlingstiden och patienterna får lära sig olika 

strategier för att hantera sjukdomen. Stödet från anhöriga och även från vårdgivaren upplevs 

som betydelsefullt. 

 
Projektets kliniska betydelse 
Uppsatsförfattarna har i denna studie påvisat hur patienter upplever att få en kolorektalcancer 

diagnos. Uppsatsförfattarna anser att denna studie har klinisk betydelse för utformningen av 

vården runt patienter med kolorektalcancer då det är viktigt för vårdgivarna att veta hur 

patienterna reagerar när de får besked om sin sjukdom. Att veta hur patienterna upplever 

sjukdomen både fysiskt och psykosocialt är viktiga kunskaper för personalen för att kunna ge 

bästa vård och stöd. 

 
 
Förslag till vidare forskning  
Sjuksköterskan behöver kunskap om patienternas behov av stöd vid besked om 

kolorektalcancer, under tid av behandling, samt vid uppföljning. Uppsatsförfattarna anser 

därför att mer forskning med en kvalitativ ansats behövs gällande sjuksköterskans roll i 

omvårdnaden av patienten.  Genom kvalitativa intervjuer med både patienter och närstående 

till patienter med kolorektalcancer kan ytterligare kunskap erhållas angående dessa patienters 

behov. Sjuksköterskan behöver också kunskap angående kommunikation. Genom att intervjua 
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både sjuksköterskor och patienter, kan information om hur kommunikationen ska utformas 

med patienter som befinner sig i ett livshotande stadium erhållas.  
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Bilaga 1.  
Litteratursökning, utfall avseende träffar och urval. 
 
Databas Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 
ELIN 
 
 
 
 

Cancer 
+patient experience 
 
Colorectal cancer 
+colostomy 
 
Cancer 
+ lived experience 
+colorectal 
 
Colorectal cancer 
+emotional support 
 
Cancer patients 
+psychosocial needs 
+colorectal 
 
Cancer 
+patient perspective 
 
Colorectal cancer 
+care 
+nursing 
 
colorectal cancer 
+coping 
 
Colorectal cancer 
+psychosocial 

47 

31 
 
 
 
55 
3 
 
 
5 
 
 
30 
1 
 
 
41 
 
 
844 
49 
 
28 
 
 
 
57 

 
1 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
4 
 
 
 
3 

 
1 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
0 
 
 
 
0 

 
Cinahl Colorectal cancer 

+experiences 
 
colorectal cancer 
+coping 

15 
 
 
13 

 
6 
 
 
4 
 
 

 
5 
 
 
0 

Summa  34 22 
*Några artiklar påträffades vid flera sökordskombinationer och finns därför representerade på 
flera ställen i urval1. 
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Bilaga 2.  
GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING  
Kvantitativa studier 

 Fråga Ja Nej 
1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
Maxpoäng:  29 
Erhållen poäng: ?? 
Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006) och 
Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 
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Bilaga 2 forts. GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING  
 
Kvalitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng:  25 
Erhållen poäng: ?? 
Kvalitet:  låg medel hög 
 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006)  och 
Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 


