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Sammanfattning 
Syftet med studien är att genom en systematisk litteraturstudie undersöka vuxna 

cancerpatienters psykosociala behov utifrån tidigare forskning, samt att identifiera 

psykiatriska aspekter som konsekvenser av cancerdiagnosen. Vidare ämnar syftet ringa in 

eventuella ouppfyllda behov hos vuxna cancerpatienter. Litteraturstudien består av 12 stycken 

utvalda vetenskapliga artiklar som analyserats med inspiration från en innehållsanalys. 

Resultatet visade att det föreligger flera psykosociala behov hos cancerpatienterna och att 

ångest, depression och sömnsvårigheter är vanligt förekommande problem som en följd av 

cancerdiagnosen och efterföljande behandling. Cancerpatienterna upplevde även till viss grad 

deras psykosociala behov som ouppfyllda och önskemål om utökade resurser förekom. 

 

Nyckelord: Vuxna cancerpatienters psykosociala behov, kurator hälso- och sjukvård, 

känslomässiga reaktioner, sömnstörningar, depression, ångest 
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Abstract  
The aim of this study is to investigate the psychosocial needs of adult cancer patients in a 

systematic literature review based on previous research, as well as to identify psychiatric 

aspects as consequences of cancer diagnosis. Furthermore, the aim is to pinpoint unmet needs 

among adult cancer patients. The literature review consisted of 12 scientific articles analysed 

with inspiration from a content analysis. The results showed that several psychosocial needs 

in cancer patients existed, and that anxiety, depression and sleep disorders are common 

problems as results of a cancer diagnosis and subsequent treatment. Also, cancer patients 

experienced their psychosocial needs as unmet to some extent. Patients’ requests for extended 

recourses occurred.    

 

Keywords: Adult cancer patients’ psychosocial needs, counselor health care, distress, sleep 

disorders, fatigue, depression, anxiety  
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1. Inledning 

Cancer är ett samlingsnamn på tumörsjukdomar som många människor drabbas av, endast 

under år 2015 diagnostiserades 61 000 personer i Sverige med en cancerdiagnos 

(Socialstyrelsen, u.å.). Förutom den medicinska aspekten, som ofta står i fokus då individen 

genomgår behandling, är det viktigt att även arbeta med patientens psykologiska och sociala 

mående. Det finns över 200 cancerformer vilket medför att den medicinska behandlingen 

varierar och anpassas individuellt efter patientens förutsättningar och diagnos (Sörensen, 

2012). Eftersom den medicinska delen påverkar individen i allmänhet är det betydande för 

socialarbetare att känna till de medicinska effekterna. Precis som att cancerformen och 

behandlingen skiljer sig mellan olika individer skiftar även emotionella reaktioner. Vissa 

människor hanterar cancerbeskedet relativt bra medan andra oroar sig för framtiden och en 

eventuell för tidig död. Detta trots att Cancerfonden (2015) framhåller att många idag blir 

friska från sin cancersjukdom tack vare forskning och medicinska framsteg. Även patienter 

med obotliga cancersjukdomar kan leva ett meningsfullt liv med hjälp av dagens moderna 

behandlingsmetoder (Cancerfonden, 2015).   

 

Lundin (2007) lyfter fram operation, strålbehandling och cellgiftsbehandling som några av de 

vanligaste behandlingsformerna och dessa kan tillsammans med regelbundna kontroller 

innebära stora påfrestningar för en individs psykosociala mående. Inte sällan blir även 

cancerpatientens familj, vänner samt övrig social omgivning påverkad av insjuknandet, vilket 

i sin tur kan medföra ytterligare stress för patienten som sällan vill vara en belastning för sin 

omgivning. Vidare är sjukdomsbesked som förknippas med död, väntetider till 

undersökningar eller behandlingstillfällen samt rädsla för återfall och/eller spridning av 

cancer ytterligare aspekter som kan resultera i psykosocial stress (Regionalt Cancercentrum 

Väst, 2016). ”Distress” är ett vanligt förekommande begrepp i studier och är en samlingsterm 

för emotionella tillstånd som ovisshet, rädsla, ångest och depression i samband med 

exempelvis en cancerdiagnos. Ett motsvarande svenskt begrepp är ”känslomässiga reaktioner” 

som enligt Regionalt Cancercentrum Väst (2016) innefattar ovannämnda tillstånd som av 

varierande grad kan innebära en försämring gällande patientens möjlighet att hantera fysiska 

symtom, medicinsk behandling och sjukdomsförloppet överlag. Mellan 35–47 % av 

cancerpatienterna upplever distress/känslomässiga reaktioner från dess att diagnos 

konstaterats till och med efter avslutad behandling. Det är alltså en problematik som kan 

uppstå tidigt och kvarstå efter tillfrisknandet (Regionalt Cancercentrum Väst, 2016). 

 

Forskning visar att det finns ett psykosocialt behov hos cancerpatienter, vilket medför att 

behov av professionellt stöd kan vara aktuellt hos många av de drabbade. De flesta enheter 

som behandlar cancerpatienter erbjuder kuratorskontakt för att stötta patienten. I dagsläget är 

kuratorn den enskilda professionen inom hälso- och sjukvård som saknar legitimation, vilket i 

praktiken innebär att vem som helst kan benämnas som kurator (Akademikerförbundet SSR, 

u.å.). Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har dock fått uppdrag från Regeringen om att lämna 

förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen gällande kuratorer inom hälso- och sjukvård 

(Regeringen, 2016). Kuratorn utför ett omfattande arbete genom praktiska och informativa 

stödåtgärder men även stödjande samtalsbehandling för både patienten och de närstående 

(Region Örebro Län, 2017). Ett förbättrat mående bland cancerpatienter några månader efter 

sjukdomsbesked har påvisats, detta kan delvis bero på att den första chocken lagt sig men 

även att patienten fått hjälp med att hantera den påfrestande situationen (Minstrell et al., 

2007). Det har också visat sig att cancerpatienter som fick sina psykiska behov tillgodosedda 

mådde bättre än patienter som inte fick hjälp att hantera sitt emotionella mående (Merluzzi et 

al., 2016).  
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För att kunna erbjuda patienter så bra hjälp som möjligt är det viktigt att se till de specifika 

behov som finns hos varje individ. Det har visat sig att läkare inom onkologin generellt har 

svårt att bedöma patienters behov av psykosociala stödåtgärder. Gällande läkarnas förmåga att 

identifiera psykosociala stödbehov avseende ångest och depression, socioekonomiska 

problem, socialt nätverk samt önskemål av stödsamtal med psykoterapeut och kurator 

framgick det att samstämmigheten mellan patienterna och läkarna var relativt låg. Läkarnas 

fokus på de medicinska aspekterna medförde att patienternas behov av kuratorsstöd förbisågs. 

(Söllner et al., 2001). Det har även visat sig att bristfällig kommunikation mellan vårdpersonal 

och vårdtagare inom onkologin kan innebära indirekta negativa psykosociala konsekvenser 

för patienter (Thorne, Bultz & Bailer, 2005). Det kan tänkas att andra professioner inom 

hälso- och sjukvården, som kuratorer, förbises trots ämnesspecifik kompetens. 

Kuratorprofessionens syfte inom onkologin är att komplettera hälso- och sjukvårdens övriga 

yrkesgrupper med ett psykosocialt synsätt (Akademikerförbundet SSR, u.å.) 

 

1.1 Problemområde 
Föreliggande studie ämnar kartlägga forskning för att undersöka de behov som finns hos 

vuxna cancerpatienter överlag, samt vad som kan göras för att stödja patienterna. En 

forskningsöversikt över det psykosociala arbetet inom hälso- och sjukvård pekade bland annat 

på behovet av kunskapstillväxt inom området (Flink et al., 2008). Att kartlägga eventuella 

brister inom kunskapsområdet är av relevans för framtidens sociala arbete med 

cancerpatienter eftersom bristernas synliggörande kan leda till att det psykosociala stödet 

förbättras. Genom att sammanställa kvalitativa och kvantitativa studier inom ämnesområdet är 

det möjligt att få en bild över nuvarande evidens och behov av kunskapstillväxt. 

 

1.2 Syfte 
Syftet är att identifiera psykiatriska aspekter bland vuxna cancerpatienter samt att undersöka 

psykosociala behov som konsekvenser av cancerdiagnosen utifrån tidigare forskning. Vidare 

ämnar syftet ringa in eventuella ouppfyllda behov hos vuxna cancerpatienter. 

 

1.3 Frågeställningar 
- Vilka psykiatriska aspekter kan uppstå hos vuxna cancerpatienter som en följd av 

cancerdiagnosen? 

- Vad har vuxna cancerpatienter för psykosociala behov enligt tidigare forskning? 

- Upplever vuxna cancerpatienter att deras behov tillgodoses eller att ouppfyllda behov 

förekommer?  

 

2.     Bakgrund 
2.1 Psykiatriska aspekter vid cancersjukdom 
En cancerdiagnos kan medföra psykiska påfrestningar för patienten. Upprepad psykisk ohälsa 

kan i sin tur leda till att cancerbehandlingen försvåras, det är därför viktigt att tidigt upptäcka 

symtom på psykisk ohälsa (Hellblom & Thomé, 2013). Strong et al. (2007, refererad i 

Hellblom & Thomé, 2013) framhåller att ungefär en fjärdedel av alla cancerpatienter lider av 

psykisk ohälsa och behöver professionellt stöd. Det förekommer dock svårigheter att 

identifiera nytillkomna psykiska besvär, även hos patienter med tidigare riskfaktorer såsom 

nedstämdhet, relationsproblematik och svårigheter med ekonomin. Många som drabbas har 

dessutom haft välfungerande liv tidigare.  
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Cancerbehandling och nödvändiga mediciner kan medföra stora fysiska och psykiska 

påfrestningar för patienten, vilket medför svårigheter när det gäller att urskilja medicinska 

biverkningar från psykosociala symtom. Det är dock viktigt att försöka utreda vad besvären 

beror på eftersom depression- eller ångestproblematik tillsammans med cancerbehandlingens 

påfrestningar kan vara mycket ansträngande för patienten. Därför behöver den som drabbats 

av psykisk ohälsa ofta professionellt stöd för att lättare kunna hantera vardagen (Hellbom & 

Thomé, 2013). 

 

2.1.1 Sömnstörningar 

Vid psykisk ohälsa är sömnstörningar, som kan uppenbara sig på olika sätt, ett vanligt 

symtom som bör uppmärksammas (Hellbom & Thomé, 2013). Enligt Ancoli-Israel, Moore 

och Jones (2001) är det inte särskilt ovanligt att cancerpatienter drabbas av trötthet. Trötthet 

relaterat till cancersjukdom kallas för ”fatigue” och kan inte jämföras med vanlig trötthet utan 

påminner snarare om utmattning (Vårdguiden 1177, 2016). Det finns svårigheter med att 

klarlägga trötthetens orsaker men Ancoli-Israel et al. (2001) påpekar att dessa antagligen är 

relativt många och kan bero på både behandlingen och medicinerna i sig, men även på den 

psykiska påfrestningen. Vidare framhåller Wu, Davis, Padiyar och Yarandi (2011) 

bröstcancerpatienter som en cancergrupp där hög grad av trötthet och sömnsvårigheter har 

uppmärksammats. Patienter med bröstcancer som lider av problem med sömnen använder 

även sömnmediciner i större grad än personer som inte är cancersjuka. Dessa resultat 

motsvarar liknande forskning inom ämnet (Wu, 2011).  

 

Sömnstörningar kan visa sig genom att individen har svårt att somna, ofta vaknar på nätterna 

eller har en tendens att vakna för tidigt, alltså endast efter några enstaka timmars sömn. För att 

kunna hjälpa en individ med sömnstörningar på bästa sätt är det viktigt att undersöka om 

problemet uppstått nyligen eller funnits tidigare samt hur sömnsvårigheterna ter sig. Det är 

även betydande att ta reda på vad som kan ha framkallat sömnstörningarna, som exempelvis 

fysiska eller psykiska problem. Det kan dock vara så att det inte går att finna några specifika 

orsaker till sömnproblematiken (Hellblom & Thomé, 2013). 

 

2.1.2 Ångest 

Det finns många olika orsaker till att en individ drabbas av ångest och problematiken kan 

utspela sig på ett flertal sätt. En ångestdrabbad individ kan bland annat känna sig orolig, 

ledsen och ängslig eller få fysiska symtom som magont, hjärtklappning, svettningar och 

andningsbesvär. Symtomen kan uppstå plötsligt eller infinna sig vid olika tillfällen som varar 

i allt från några minuter till flera dagar. När det gäller cancerpatienter är det vanligt att 

ångestsymtomen uppstår i samband med olika procedurer i behandlingen, till exempel vid en 

undersökning. Även olika besked/nya faser i cancerbehandlingen, blod, trånga utrymmen och 

nålstick kan utlösa ångest hos en patient (Hellblom & Thomé, 2013). Segrin, Badger, Dorros, 

Meek och Lopez (2007) framhåller ångest som ett av de vanligaste psykologiska problemen, 

som även kan påverka livskvaliteten hos cancerpatienter. 

 

Vissa patienter kan känna rädsla inför döden under en lång period, och inte veta om de 

kommer överleva, vilket kan leda till att ett posttraumatiskt stressyndrom utvecklas hos 

patienten. Detta kan i sin tur försvåra behandlingen och påverka patientens sömnrutiner och 

koncentrationsförmåga (Hellblom & Thomé, 2013). Linden, Vodermaier, MacKenzie och 

Greig (2012) belyser både könsskillnader och åldersskillnader gällande ångestproblematik hos 

cancerpatienter och menar att kvinnor och yngre personer rapporterar högre ångest än män 

och äldre personer. För att kunna behandla ångesten är det viktigt att försöka ta reda på vad 
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som utlöst ångestsymtomen från första början. Patienten kan även behöva samtalsstöd om 

ångesten återkommer konsekvent eller kvarstår under en längre period (Hellbom & Thomé, 

2013).  

 

2.1.3 Depression 

Precis som ångest är depression relativt vanligt förekommande bland cancerpatienter. 

Depression ska dock inte ses som ett normaltillstånd hos en cancersjuk utan bör identifieras 

och behandlas eftersom en cancerpatient som lider av depression kan få större svårigheter att 

bli frisk från sin sjukdom än en patient som är psykiskt frisk. En depression kan medföra att 

individen känner sig trött, orkeslös eller nedstämd, får minskad lust till aktiviteter, eller sämre 

självkänsla. Depression kan även visa sig kroppsligt i form av att personen exempelvis rör sig 

långsammare, tappar matlusten, går ned i vikt eller får problem med sömnen. Liknande 

symtom/biverkningar ses även vid behandling av cancer (Hellblom & Thomé, 2013). 

 

Depression har visat sig vara vanligare hos kvinnor än män, samt mer förekommande hos 

yngre personer än hos äldre. De demografiska skillnader som ses i allmänheten har också 

påvisats bland cancerpatienter (Linden et al. 2012). Depression kan uppstå på grund av 

tidigare erfarenheter av andras cancer- och sjukdomsförlopp men även då en cancerpatient ser 

negativt på sin egen framtid och tror att situationen är värre än vad den kanske egentligen är. 

Det är därför viktigt att informera cancerpatienter om just deras specifika sjukdomstillstånd 

eftersom det finns en mängd olika cancerformer, vissa av lindrigare grad och andra svårare. 

En depression av lätt eller måttlig karaktär kan behandlas med hjälp av exempelvis en 

samtalskontakt (Hellbom & Thomé, 2013). 

 

2.2 Psykosocialt behov och stöd 
Flera faktorer tyder på att cancerpatienter är i behov av psykosocialt stöd för att lära sig 

hantera sin diagnos och den förändrade vardagen som sjukdomen innebär. Det psykosociala 

behovet kan se olika ut beroende på vem som drabbas samt hur dennes sociala relationer 

fungerat innan cancern uppenbarat sig. Både personliga egenskaper och livserfarenheter 

spelar följaktligen roll. Ytterligare faktorer som kan påverka det psykosociala stödbehovet är 

de konsekvenser sjukdomen medfört för individen samt var i sjukdomsförloppet patienten 

befinner sig. Behovet kan nämligen öka eller minska beroende på behandlingens följder. Det 

psykosociala stödet som erbjuds i Sverige skiljer sig beroende på vilket sjukhus patienten 

vårdas på. Det är inte möjligt för alla sjukhus att erbjuda sina patienter ett specificerat och 

anpassat stöd (Carlsson, 2007).  

 

Socialt stöd delas av House (1981, refererad i Carlsson, 2007) in i fyra kategorier som 

benämns som emotionellt stöd, bekräftande stöd, informativt stöd och instrumentellt stöd. Det 

emotionella stödet handlar om att vara empatisk, lyssna, visa tillit och delaktighet medan 

bekräftande stöd handlar om att visa uppskattning, bekräfta patienten samt framhålla 

betydelsen av den sociala rollen som patienten fortfarande har. Informativt stöd ges genom 

tydliga råd och konkret information men även genom att handleda och förmedla kunskaper. 

Det instrumentella stödet handlar om att bistå med praktiskt stöd som ekonomi, hjälpmedel, 

miljöanpassning och transport (Carlsson, 2007). 

 

3. Teoretisk referensram 
Bland den mängd teorier som existerar har KASAM och behovsteorin valts då de anses vara 

av stor relevans för studien eftersom teorierna behandlar ämnen som kan hjälpa oss att förstå 

studiens datamaterial utifrån syftet. En av frågeställningarna inbegriper vilka behov som kan 
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återfinnas hos vuxna cancerpatienter och eftersom behovsteorin handlar om just behov, hur de 

kan se ut och hur de kan påverka individens handlingar och val, utgör teorin en väsentlig del i 

studien. Frågeställningen som handlar om psykiatriska följder av en cancersjukdom 

undersöker vilka konsekvenser som kan uppstå, och dessa skulle kunna påverkas av 

individens KASAM, vilket gör att teorin fyller en intressant och betydande funktion i studien.  

 

3.1 KASAM 
Antonovsky hade ett intresse av att undersöka varför en del individer klarar av svåra 

motgångar bättre än andra och utgick från ett salutogent perspektiv för att finna individens 

hälsofrämjande komponenter. Antonovsky skapade således begreppet KASAM - ”känsla av 

sammanhang”. Antonovsky delade upp KASAM i de tre delkomponenterna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. ”Begriplighet” innebär att individen upplever en viss 

struktur och förutsägbarhet för situationer som kan komma att uppstå. Detta medför även att 

svåra livsomställningar kan upplevas som begripliga. Med ”hanterbarhet” innefattas 

tillgängliga resurser som individen kan använda sig av när livssituationen drastiskt ändras 

(Lundin, Benkel, Neergaard, Johansson & Öhrling 2007). Resurserna kan bestå av familj, 

vänner, arbetskollegor, högre makter, grannar eller liknande (Antonovsky, 2005). Trots att 

individen hamnar i en negativ livsomställning försöker en positiv och värdig inställning 

bevaras genom att individen ser till att finna mening i det som hänt, vilket präglas av 

”meningsfullhet” (Lundin et al., 2007). Vidare lyfter Antonovsky (2005) fram motivation och 

engagemang som två huvudkomponenter kopplade till meningsfullhet. Meningsfullhet ses 

som den mest centrala och betydelsefulla komponenten i KASAM då en individ med drivkraft 

och vilja kan kämpa för att få ökad begriplighet och hanterbarhet. Däremot är det svårare för 

en oengagerad individ att nå god KASAM genom de två övriga komponenterna (Antonovsky, 

2005).  

 

Antonovsky menar att varje individ har sin egen sammanslagning av generella 

motståndsresurser (GMR) som kan bestå av en mängd olika faktorer, exempelvis god 

ekonomi eller sociala förhållanden. Goda GMR medför större chanser för en individ att klara 

av svåra livshändelser. Individens tidigare erfarenheter och lärdomar skapar tillsammans ett 

handlingsmönster som hjälper individen att agera i olika situationer, vilket innebär att de 

förväntningar som finns skapar trygghet och sammanhang. En stark KASAM hjälper 

människor att klara av olika livssituationer på ett bättre sätt än personer med en svagare 

KASAM (Lundin et al., 2007).  

 

3.2 Behovsteori 
Enligt Lennéer, Axelson och Thylefors (2005) agerar människor på olika sätt beroende på 

vilket behov som behöver uppfyllas, och nämner Maslows hierarkiska behovsteori som ett 

exempel på detta. Individens behov fungerar som drivkraft och påverkar hur individen väljer 

att handla (Halse, 2008). Behoven utgjordes tidigare av mat, vatten och bostad men idag är 

detta en självklarhet för majoriteten i Sverige. Således har behoven skiftat till att idag bestå av 

social karaktär men även individuella mål som att skapa karriär, prestera inom idrott, ha en 

god självkänsla och stark identitet är betydelsefulla. Människan har också ett behov av att bli 

bekräftad av andra och sig själv, som att känna sig betydelsefull (Lennéer et al., 2005).  

 

Maslow rangordnade olika behov i en pyramid där fysiologiska behov placerades längst ner, 

följt av sociala behov, självhävdelsebehov samt behov av självförverkligande som återfinns 

överst i pyramiden. De fysiologiska behoven utgörs av de grundläggande behov som nämndes 

i ovanstående stycke. Sociala behov handlar om relationer, tillhörighet, vänskap och status 

medan självhävdelsebehov utgörs av identitetsfrågor. ”Slutligen följer behovet av 
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självförverkligande: behovet av att kunna uttrycka sig själv, få sin nyfikenhet tillfredsställd, 

att kunna uppleva sköna och vackra ting med mera” (Halse, 2008, s. 277). Människans 

personlighet formas utifrån dennes behov och ändamål, men även av individuella resurser och 

kapacitet samt andra faktorer som kan påverka en individs personlighet (Halse, 2008). 

 

Ytterligare en faktor som anses viktig är att känna sammanhang och meningsfullhet i sin 

tillvaro. Eftersom människan är en social varelse är det sociala behovet, och därmed det 

sociala stödet, oerhört viktigt för livskvaliteten. Det sociala behovet kan tillfredsställas direkt 

genom att stöttning fås från omgivningen men det sociala stödet kan även fungera som 

lindrande av en redan svår situation. Det sociala nätverket anses som en betydande del för att 

en individ ska kunna genomgå svåra livsomställningar på ett bättre sätt (Lennéer Axelson & 

Thylefors, 2005). 

 

4. Metod 
Den valda metoden grundar sig i en systematisk litteraturstudie som innebär ett metodiskt 

tillvägagångssätt för att bemöta den preciserade forskningsfrågan. Den systematiska 

litteraturstudien syftar till att bedöma värdet av tidigare forskning för att möjliggöra en analys 

och sammanställning. Det är således viktigt att de valda artiklarna lever upp till en förväntad 

kvalitet (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

En systematisk litteraturstudie anses lämplig för att kunna besvara syftet och 

frågeställningarna. Genom en sammanställning av tidigare studier kan likheter och skillnader 

belysas samt kunskapsluckor identifieras för att i framtiden kunna skapa ett förbättrat och mer 

individanpassat psykosocialt arbete för cancerpatienter.  

 

Booth et al. (2016) framhåller fem aspekter som utgör litteraturstudiens strukturella 

förhållningsramar: tid, resurser, expertis, publik och tillgänglig data. Den totala 

tidsbegränsningen för denna studie är cirka 10 veckor, resurserna utgörs av bibliotek, 

databaser och lärare, expertis fås genom handledning och publiken består av medstudenter 

och yrkesutövare av socialt arbete.  Förhållningsramarna kräver i sin tur ett systematiskt 

arbetssätt inför, under och efter datainsamling för att underlätta arbetsprocessen. Ovannämnda 

aspekter behövdes därmed tas i beaktning. 

 

4.1 Inklusions- och exklusionskriterier 
Studiens datamaterial består av vetenskapliga artiklar som inhämtats från Applied Social 

Sciences Index and Abstracts (ASSIA) samt Social Services Abstracts (SSA). De specifika 

databaserna valdes för att försäkra angränsning till ämnesområdet socialt arbete, till skillnad 

från renodlade ämnesdatabaser inom medicin, psykologi och omvårdnadsvetenskap. I 

databaserna valdes ”research article” och ”peer reviewed” för att endast inkludera ett urval av 

vetenskapliga artiklar. Artiklar som publicerats år 2007 eller senare valdes då forskning från 

de senaste tio åren ansågs rimligt för studiens avsikt och storlek. Vidare inklusionskriterier 

var artiklar skrivna på engelska som inkluderade cancerpatienter 18 år eller äldre, detta på 

grund av att barn och ungdomar kan ha andra behov och även ha svårt att uttrycka sina behov. 

Kvantitativa och kvalitativa artiklar samt litteraturstudier inkluderades. Genom att inbegripa 

olika forskningsansatser i litteraturstudien var det möjligt att inkludera fler artiklar med 

akademiska discipliner som berör det psykosociala arbetet för cancerpatienter som 

socialarbetare kan komma i kontakt med. Däribland medicin, psykologi och 

omvårdnadsvetenskap. 
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Exklusionskriterierna för studien var artiklar specificerade inom, och kopplade till ett visst 

ämne, till exempel medicin, psykologi och omvårdnadsvetenskap, som inte angränsade det 

sociala arbetet utan endast behandlade andra professioners arbete. I vissa artiklar var det 

tydligt att fokus riktades till vårdande hälso- och sjukvårdspersonal och därmed inte berörde 

det ämnesområdet socialt arbete, som studien har för avsikt att undersöka. Artiklar med 

specifika minoritetsgrupper eller population från u-länder samt artiklar med fokus på 

närstående till cancerpatienter uteslöts. På grund av tidsbegränsning valdes databasen som 

hade ett lägre antal träffar i den sista sökningen (se tabell 1) då författarna prioriterade ett 

kvalitetsurval snarare än ett kvantitetsurval.  

 

Tidigare sökningar som författarna gjort inom området resulterade i att bröstcancerpatienter 

var en överrepresenterad enhet inom det onkologiska forskningsfältet. Innan första 

söktillfället avsedd för denna studie togs ett beslut att prioritera ett varierat urval för att inte 

överrepresentera en viss cancerform.  

 

4.2 Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen genomfördes med en systematisk ansats. Litteraturstudiens frågeställningar 

och teoretiska bas dekonstruerades och sökord formulerades för att ringa in uppsatsen syfte. 

Följande sökord användes, cancer, cancerpatient, psychosocial needs (psykosociala behov), 

counseling (rådgivning), counselor (kurator), social work (socialt arbete) och research review 

(litteraturstudie). Sökord kombinerades i större sökningar bestående av sökord i olika 

konstellationer. I vissa fall matades sökorden in enskilt. Samtliga sökningar genomfördes på 

engelska. 

 

Urvalsprocessen för datainsamling presenteras nedan i ett enklare flödesschema med 

inspiration från Bridges och Phibbs (2003). 
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                                             (Flödesschema 1) 

 

4.2.1 Litteratursökning  

De kombinationer av sökord som slutligen valdes resulterade i sökningar som genomfördes 

vid två tillfällen. Vid båda tillfällena gjordes två olika sökningar i både ASSIA och SSA 

vilket innebär att totalt fyra olika sökningar genomfördes. Av tidsskäl inkluderades inte 

samtliga sökningar (se tabell 1). Artikelsökningarna som inkluderades resulterade i ett urval 

bestående av totalt 244 artiklar.   

 

Titlarna lästes igenom på samtliga artiklar för att i ett tidigt stadium kunna utesluta artiklar 

som inte ansågs vara av relevans för syftet med denna studie. Efter att ha uteslutit irrelevanta 

artiklar kvarstod 27 stycken. Därefter lästes abstract igenom på de kvarstående artiklarna för 

att ytterligare kunna göra en exkludering. Totalt kvarstod 14 vetenskapliga artiklar som sedan 

noggrant studerades. Därefter uteslöts ytterligare två artiklar på grund av att de behandlade 

andra områden som inte ansågs relevant för att kunna besvara syftet med denna studie. 

Insamlade data bestod därmed av sju kvantitativa artiklar, tre kvalitativa och två stycken av 

både kvantitativ och kvalitativ karaktär.  En kvalitetsgranskningsmall hämtad från Forsberg 

och Wengström (2015) användes för att bedöma om de kvarstående 12 artiklarna uppnådde en 



 9 

tillräckligt god kvalitet för att inkluderas som datamaterial. Alla artiklar bedömdes vara av 

sådan karaktär att de kunde inkluderas i studien.  

 

Datum Sökord Databas Resultat Kommentar 

2017-03-24 

Sökning 1 

all(psychosocial 

needs) and all(cancer 

patient) and all(social 

work) 

ASSIA 

och SSA 

0 resp. 21 Sökningen i SSA valdes 

på grund av högst antal 

träffar. 

2017-03-24 

Sökning 2 

all(Counselling needs 

psychosocial) 

all(cancer) 

ASSIA 

och SSA 

5 resp. 43 Sökningen i SSA valdes 

på grund av högst antal 

träffar. 

2017-04-05 

Sökning 3 

all(psychosocial 

needs) AND 

all(oncology) 

ASSIA 

och SSA 

117 resp. 117 Sökningen i ASSIA 

valdes slumpartat efter att 

ha kontrollerats med SSA 

(samma träffar). 

2017-04-05 

Sökning 4 

all(psychosocial 

needs cancer patient) 

ASSIA 

och SSA 

217 resp. 63 Sökningen i SSA valdes 

på grund av ett lägre antal 

träffar. 
(tabell 1) 

4.3 Analysmetod  

Analysen grundar sig i en innehållsanalys som innebär att innehållet i texten kan studeras på 

ett fördjupat sätt. Relevanta teman väljs ut från artiklar för resultatpresentation och därefter 

analyseras (Mannheimer, 2005). Det ansågs lämpligt att hämta inspiration från en 

innehållsanalys för att skapa en djupare förståelse för datamaterialet genom att tillämpa 

studiens teorier, KASAM och behovsteorin. I resultatet presenteras de mest väsentliga delarna 

som författarna funnit i studiens datamaterial kopplade till studiens syfte. Teorierna används 

för att belysa resultatet ur andra perspektiv genom tillämpandet av de olika aspekterna på en 

individs sociala resursers, mentala inställning och psykosociala behov. 

 

Kvantitativa data tydliggjorde hur många cancerpatienter som led av exempelvis ångest, 

depression och sömnsvårigheter men även hur stort antal som tog emot psykosocialt stöd eller 

hade velat ha mer av sådan resurs. Informationen kunde användas i den kvalitativa analysen 

genom att, via konkreta resultat baserade på siffror, stärka de kvalitativa studieresultaten som 

belyste liknande problematik men på ett mer beskrivande sätt.  

 

Det första steget i analysen, efter att återigen ha läst igenom artiklarna, var att välja ut 

relevanta teman. Återkommande och betydande delar i artiklarna som dessutom svarade mot 

studiens syfte valdes som teman i analysen. Ångest och depression exempelvis var två vanligt 

förekommande begrepp i artiklarna och dessa var även av stor relevans utifrån studiens syfte, 

därför utgjorde dessa begrepp viktiga teman i analysen. Teman valdes med utgångspunkt i 

studiens syfte, vilket innebär att delar som återkom i artiklarna som hade relevans till syftet 

och frågeställningarna med föreliggande studie valdes. 

 

När alla teman identifierats valdes betydande resultatdelar ut från artiklarna som sedan 

analyserades utifrån uppsatsens teoretiska referensram och bakgrund. Den teoretiska 

referensramen utgjorde inte en avgörande del i själva valet av teman utan fungerade snarare 

som en betydande och kompletterande del i den fortsatta analysen. Behovsteorin och KASAM 

ansågs ha relevans till syftet med denna studie samt resultatet i artiklarna, därför utgjorde 

dessa teorier en intressant del i analysen. Med hjälp av den teoretiska referensramen kunde 

resultatet belysas och förstås utifrån olika perspektiv.  
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De teman som identifierats presenteras nedanstående (se tabell 2) och anses vara av relevans 

för studiens syfte och frågeställningar.  

 

Teman/koder Frågeställning som besvaras 

“sömnstörningar” 

“ångest” 

“depression” 

 

Frågeställning 1 

(Vilka psykiatriska aspekter kan uppstå hos vuxna 

cancerpatienter som en följd av cancerdiagnosen?) 

-       

“samtalsstöd” 

 “informativt stöd” 

 

Frågeställning 2  

(Vad har vuxna cancerpatienter för psykosociala behov 

enligt tidigare forskning?) 

 

“ouppfyllda behov” 

”det psykosociala arbetets 

betydelse” 

 

Frågeställning 3  

(Upplever vuxna cancerpatienter att deras behov tillgodoses 

eller att ouppfyllda behov förekommer?) 

(tabell 2) 

4.3.1 Abduktiv metod 

Studien grundar sig i en kvalitativ ansats och utgörs även av en kombination av induktion och 

deduktion, en så kallad abduktiv metod. Induktion bygger på en metod som innebär att 

forskaren drar vissa slutsatser beroende på teorier och begrepp som skapats utifrån det som 

studerats, medan deduktion handlar om att forskaren utgår från teorier och frågor i sin 

undersökning och därmed fokuserar på vissa specifika delar. Den abduktiva metoden tillåter 

att vissa delar i en studie är av deduktiv karaktär medan andra delar grundar sig i induktion 

(Larsson, 2005).  

 

I föreliggande studie baseras resultat på relevanta begrepp och teman som utformats utifrån 

datamaterialet, exempelvis de psykiatriska aspekterna sömnsvårigheter, ångest och oro. 

Däremot har den teoretiska referensramen; behovsteorin och KASAM, fungerat som ett 

underlag i analysprocessen. De forskningsfrågor som ställts har tillsammans med artiklarnas 

resultat varit centrala för de teman som valts inför analysen. Med tanke på att ovanstående 

induktiva och deduktiva metoder kombinerats har en abduktiv metod använts. Detta kan 

utläsas genom att betrakta analysmetoden som varit induktiv i sitt sökande av teman och 

studien i stort som varit deduktiv vid utformandet av forskningsfrågor. 

 

4.4 Studiens validitet och reliabilitet/kvalitet 
En forskare ska sträva efter att uppnå en god reliabilitet och validitet oavsett om 

forskningsmetoden är av kvalitativ eller kvantitativ karaktär. Validitet innebär att forskaren 

förmår att mäta det som ämnades mätas. Det är även viktigt att yttre faktorer inte påverkar 

mätningen på olika sätt, alltså att reliabiliteten är hög (Elofsson, 2005). Reliabilitet innebär 

även att liknande resultat uppnås om studiens mätningar upprepas. För att resultatet med 

studien ska bli så trovärdig som möjligt behöver både validiteten och reliabiliteten vara hög 

(Lilja, 2005).  

Med tanke på att uppsatsen är en systematisk litteraturstudie av kvalitativ karaktär och 

därmed inte innehåller vare sig några mätningar, enkäter eller intervjuer förekommer inga 

frågor som påverkas beroende på exempelvis en intervjuareffekt. Däremot finns andra yttre 

betingelser som eventuellt påverkat författarnas val av artiklar. Förförståelse och även val av 
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sökord påverkas av författarnas tidigare erfarenheter och kunskaper avseende cancer relaterat 

till socialt arbete. Om författarnas förförståelse hade grundat sig i andra kunskaper, 

utbildningar och erfarenheter hade sökorden eventuellt sett annorlunda ut, vilket i sin tur kan 

påverka och förändra sökresultatet. Även om samma sökord använts men databaserna bytts ut 

hade resultatet också kunnat se annorlunda ut. Användandet av andra databaser kan medföra 

artiklar med annan bakgrund/fokus alternativt ett mindre eller större urval av artiklar vilket 

hade kunnat ändra studiens slutgiltiga datamaterial. I och med att författarnas förförståelse 

påverkar val av sökord, databaser och analysteman påverkas även studiens reliabilitet och 

validitet. Om mer tid och utrymme funnits hade fler databaser, sökningar och sökord kunnat 

tillämpats, vilket i sin tur kan medföra att studiens tillförlitlighet stärks.  

4.5 Etiskt ställningstagande 
Etiska aspekter i en litteraturstudie innefattar huvudsakligen hanteringen av färdigställd 

forskning. Det är således essentiellt att samtliga översättningar språkligt tolkas och 

sammanställs korrekt för att undvika att underlaget förvrängs. Redovisning av valda artiklar 

ska alltid ange upphovsman (Vetenskapsrådet, 2011). 

  

Artiklarna som inkluderats i studien presenterar sina etiska aspekter på olika sätt. Alla artiklar 

behandlar information från deltagare över 18 år, vilket innebär att inga barn och ungdomar 

ingår i studien, vilket i sin tur medför en etisk fördel. När barn deltar i en studie kan 

godkännande behöva inhämtas från vårdnadshavare men i detta fall är deltagarna vuxna och 

kan fatta egna beslut. Ett flertal av studierna belyser vikten av att deltagarna ska vara fria från 

kognitiva svårigheter samt delta på frivillig basis. I de artiklar där det inte tydligt står utskrivet 

att deltagarna frivilligt deltagit framgår det att mail skickats ut med enkätundersökningar som 

givit ett visst antal svar. Med tanke på detta kan antas att deltagarna svarat utifrån egen vilja 

medan de individer som inte svarat på enkäten valt att avstå. 

 

Etiska godkännanden har inhämtats från forskningsetiska kommittéer i majoriteten av 

artiklarna. Forskningsetiska kommittéer har som uppgift att kontrollera att studier följer 

forskningsetiska riktlinjer. Vetenskapsrådet (u.å.) lyfter fram de fyra huvudkraven 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som 

forskaren ska utgå ifrån och överväga i sin studie. Kraven innebär att deltagarna ska bli 

informerade om studiens syfte, att deras personuppgifter inte lämnas ut till obehöriga, att 

deltagarnas tankar och erfarenheter endast får användas för att bedriva forskning samt att 

deltagarna själva måste samtycka till att delta eller inte (Vetenskapsrådet (u.å.). 

Forskningsprojekt som godkänts av forskningsetiska kommittéer anses uppfylla ovanstående 

krav. Forskning som inkluderas i studien ska också uppfylla sakkunnigbedömningar (peer 

review) för att hålla en god kvalitet (Vetenskapsrådet, 2011). Artiklarna anses uppnå en god 

kvalitet samt ha strävat efter att uppfylla de forskningsetiska krav som finns.  

 

4.6 Metoddiskussion 
Med en metoddiskussion ämnar författarna diskutera studiens eventuella begränsningar och 

förtjänster avseende metodval. En systematisk litteraturstudie är i hög grad beroende av 

struktur och förhållningsramar som bestäms i valet och motiverandet av metod (Booth et al., 

2016).  

 
Generellt sett anses både inklusions- och exklusionskriterierna vara noggrant avvägda och 

författarna har inga nämnvärda kommentarer avseende just kriterierna. Däremot fanns ett 

intresse i att undersöka hur det psykosociala behovet och stödet ser ut för cancerpatienter i 

allmänhet och i den processen uteslöts artiklar om bröstcancerpatienter som inte ansågs vara 
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av lika stor relevans för syftet med studien som övriga valda artiklar. Detta för att inte en 

specifik cancerform skulle vara överrepresenterad. Uteslutningen kom i efterhand ses som en 

begräsning då den inte följde den i övrigt systematiska urvalsprocessen. Valet av endast två 

databaser vid litteratursökning kan tänkas begränsat studien. Författarna ansåg efter det första 

söktillfället att litteratursökningar i ytterligare databaser medförde svårigheter relaterat till 

tidsaspekten. Valet av antal artiklar som till slut inkluderades i studien följde inga riktlinjer i 

enlighet med någon metodlitteratur utöver flödesschemat. Däremot diskuterades antalet 

artiklar som inkluderats kontinuerligt med handledare under arbetsprocessen samt hänvisning 

till den subjektiva upplevelsen av datamättnaden för att uppnå studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

Analysmetodens abduktiva ansats valdes eftersom författarnas förförståelse inom 

ämnesområdet fordrade möjligheten att pendla mellan teori och empiri. Detta innebär att 

studien är beroende av frågor som framkommit genom teorier och individuella erfarenheter 

men samtidigt att förklaringar skapats utifrån befintliga data (Larsson, 2005). Författarna 

upplevde en fördel med abduktiv metod tack vare att arbetsprocessen inte behövde styras av 

en viss inriktning utan snarare en kombination av två olika, men ändå relevanta, 

metodansatser. Urvalet som bestod av både kvalitativa och kvantitativa studier ansågs med 

fördel analyseras med en abduktiv ansats som enligt Larsson (2005) tillåter bearbetning på 

olika abstraktionsnivåer.   

 

Studiens validitet och reliabilitet kan som tidigare nämnts påverkats av yttre betingelser, 

såsom val av artiklar på grund av författarnas förförståelse inom ämnet. Dessa aspekter bör 

läsaren rimligtvis ta hänsyn till.  Om studien skulle replikeras inom en snar framtid skulle 

troligtvis liknande resultat erhållas med tanke på att val av sökord och databaser tidigare 

presenterats, samt att datamaterialet består av befintliga artiklar. Däremot kan nya studier 

tillkomma vilket skulle medföra annorlunda resultat, exempelvis att cancerpatienters 

psykosociala behov tillgodoses på ett bättre sätt tack vare att utvecklingen går framåt. Med 

tanke på detta anses reliabiliteten uppnå en rimlig nivå för den här typen av studie som 

genomförts under en relativt kort period. Detsamma gäller validiteten. Författarna anser att 

det som studien avsåg undersöka har undersökts inom studiens förhållningsramar. Brister 

förekommer dock på grund av bland annat tid och utrymme som tidigare nämnts. Vidare bör 

viss försiktighet beaktas gällande urvalets systematiska tillvägagångssätt med hänsyn till 

författarnas val att utesluta ett antal studier gällande bröstcancerpatienter, som tidigare 

nämnts. 

5. Resultat och analys 
Nedan presenteras litteraturstudiens resultat och analys med beaktande av studiens syfte och 

frågeställningar. Tidigare nämnda teman utgör rubriker under vilka artiklarnas resultat 

presenteras följt av författarnas analys. Resultat-analys sekvenserna är genomgående i 

samtliga underrubriker. Vidare refereras data, litteraturstudiens inkluderade artiklar, med 

hjälp av klamrar för att tydliggöra respektive hänvisning. En tablå över artiklarna återfinns i 

bilaga 4. 

 

5.1 Psykiatriska aspekter  
Ett symtom som återkommande beskrivs i flera artiklar är trötthet och sömnsvårigheter. En 

studie påvisade att trötthet var den mest gemensamt förekommande problematiken bland 

manliga patienter som rapporterat en allmänt försämrad livskvalitet i sin cancersjukdom [4]. 

Problem med trötthet och sömnen var också två av de fem vanligaste kroppsliga symtomen 

direkt relaterat till cancersjukdom och behandling där 17,4 % av cancerpatienterna svarade att 
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de led av trötthet (fatigue) och 8,5 % uppgav sig ha sömnsvårigheter [7]. Nästan nio av tio 

bröstcancerpatienter upplevde trötthet som kunde leda till sociala påfrestningar [11]. Bland 

bröstcancerpatienter som screenats för uppvisande av påtagliga känslomässiga reaktioner 

rapporterades en reducerad sömnkvalitet bland 70 % av urvalet. En stor majoritet av 

bröstcancerpatienter rapporterade reducerad sömn [3]. Det återfanns dessutom ett signifikant 

samband mellan samsjuklighet och försämrad sömn bland patientgruppen [3]. Trötthet och 

sömnsvårigheter visade sig alltså vara en väsentlig problematik bland cancerpatienter i flera 

studier [3, 7, 11].  

 

Trötthet och sömnsvårigheter har tidigare uppmärksammats bland åtskilliga patientgrupper 

med olika cancerdiagnoser, framförallt bland bröstcancerpatienter (Wu et al., 2011). Sömnen 

ses som ett fysiologiskt fundament i Maslows hierarkiska behovsteori (Halse, 2008) och är 

därför nödvändig för att behov även högre upp i behovspyramiden ska kunna tillgodoses och 

därigenom öka individens välmående. Sambandet mellan sömn och samsjuklighet bland 

cancerpatienter tyder på en ond cirkel varvid cancersjukdom, psykiska påfrestningar, 

ansträngande medicinsk behandling och övrig psykosocial problematik negativt påverkar den 

cancersjuka individen. För att hjälpa patienten att få bättre sömn och minska tröttheten är det 

viktigt att försöka ta reda på vad tröttheten och sömnsvårigheterna grundar sig i, som Ancoli-

Israel et al. (2001) påpekar finns det svårigheter med detta. Ancoli-Israel et al. (2001) menar 

att trötthet kan uppstå på grund av både medicinsk behandling och den mentala belastning 

som cancersjukdom ofta innebär. Även Hellblom och Thomé (2013) förklarar att det ibland 

inte går att finna orsakerna till sömnproblematiken. Om orsakerna inte kan hittas är det svårt 

att erbjuda patienten en anpassad och lämplig lösning på problemet. Stödet bör skilja sig om 

problematiken grundar sig i biverkningar av mediciner och behandling eller den mentala 

omställningen. Samtliga aspekter kan nämligen vara anledningar till reducerad sömn hos 

cancerpatienter. 

 

Ångest och depression drabbar ofta människor som befinner sig under påfrestande 

förhållanden, inte minst i samband med ett cancerbesked. Generellt återfanns signifikanta 

samband mellan försämrad livskvalitet samt ångest- och depressionstillstånd [5, 6]. En av 

studierna påpekade att tiden efter diagnostisering korrelerade med patienternas psykiska 

mående och känslomässiga reaktioner. Studiens resultat påvisade att depressiva symtom var 

mer frekventa bland nydiagnostiserade patienter [5]. Två andra studier konstaterade dock att 

depressiva symtom snarare var en konsekvens av medicinsk behandling. I dessa studier 

återfanns depression bland 8,6 % [7] respektive mild depression bland 22 % [8] av 

cancerpatienter som behandlats med cellgifter eller strålning. Något färre patienter 

självrapporterade faktorer som pekade på en djupare depression. Det diskuterades huruvida 

patienter som upplevt depression tidigare i livet oftare kände igen symtomen och kunde 

rapportera ett återinsjuknande i depression. Individer som däremot inte varit deprimerade 

hade eventuellt svårare att rapportera att depressiva symtom uppstått [8]. Bland 

lungcancerpatienter återfanns flest antal deprimerade individer, dessa patienter delgav även 

lägst resultat gällande socialt stöd. Avseende ångestproblematik och tid sedan diagnostisering 

var studierna överensstämmande. Ångestsymtom visade sig vara mer förekommenade bland 

patienter långt gångna i sjukdomsförloppet [5] och mer frekvent efter att patienter genomgått 

medicinsk behandling då en ökning skett från 12,5% till 21,4% [7]. I allmänhet var 

ångestsymtom mer vanligt än depression bland cancerpatienterna där nästan en femtedel av 

patienterna med stor sannolikhet hade ångest [11]. I en annan studie uppgav endast 6 % att de 

upplevde ångest eller oro relaterat till cancersjukdomen [4].    
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En individ drabbad av ångest och/eller depression befinner sig i ett psykiskt svagt tillstånd 

och då är det inte helt otänkbart att även livskvaliteten försämras, eftersom det psykiska 

måendet påverkar många aspekter hos en person. Negativa cykliska processer som tyder på 

försämring i allmäntillståndet visade sig vara påtagliga även bland cancersjuka patienter som 

uppvisar ångest- och depressionstillstånd [5, 6, 7, 8].  

 

Som nämnts är ångest och depression inte helt ovanligt bland cancerpatienter men enligt vad 

som framkommer i resultatet är upp mot 20–25 % av patienterna som uppger sig vara 

deprimerade eller ångestdrabbade. Det kan tänkas att alla patienter inte vill inse eller erkänna 

att de känner av symtom som tyder på dessa psykiatriska konsekvenser och att det därför 

finns fler ångest- och/eller depressionsdrabbade cancerpatienter. Det är dock fler patienter 

som inte upplever sig ha problem med ångest och/eller depression, vilket tyder på en relativt 

stark KASAM som eventuellt förstärks efter en tid i sjukdom. En god KASAM beror enligt 

Lundin et al. (2007) bland annat på individens resurser. Socialt stöd från omgivningen kan 

hjälpa cancerpatienten att känna sammanhang i sin situation. En cancersjuk som däremot har 

ett svagt nätverk, dålig ekonomi och så vidare kan få svårare att känna mening med livet och 

eftersom meningsfullhet enligt Antonovsky (2005) är en oerhört viktig komponent för att 

klara av svåra livssituationer är det inte helt omöjligt att dessa individer i större utsträckning 

riskerar att drabbas av depression och/eller ångest. Trots att det är färre cancerpatienter som 

uppger sig ha ovannämnda psykiska besvär som en följd av cancerdiagnosen är det en relativt 

hög andel individer som har ett som behov av ett mer individanpassat psykosocialt stöd och 

insatser. Upp mot en femtedel av patienterna kan tänkas ha det som Lundin et al. (2007) och 

Antonovsky (2005) beskriver som en svag KASAM, vilket eventuellt kan stärkas genom en 

kuratorskontakt. 

 

Riskfaktorer för depression och ångest beskrevs och påvisades med statistisk signifikans i 

framförallt två studier.  En artikel visade att yngre kvinnor (<45 år) hade högre ångest- och 

depressionssymtom i jämförelse med äldre kvinnliga patienter (>45 år) [5]. På liknande sätt 

visade en annan artikel att yngre kvinnor med bröstcancer var mer utsatta för 

ångestproblematik i jämförelse med äldre kvinnor, däremot återfanns inte statistiskt samband 

mellan ålder och depression bland dessa patienter [3]. Det uppvisades även signifikanta 

samband mellan samsjuklighet och depression bland patientgruppen [3]. Majoriteten (61 %) 

av bröstcancerpatienter som screenats för konkreta känslomässiga reaktioner rapporterade 

kliniskt signifikanta ångest eller depressiva symtom [3]. Äggstockscancerpatienter uppvisade 

mer ångest och depression i jämförelse med normalpopulationen och patienter med icke-

gynekologisk cancer [5]. Dessutom återfanns samband mellan patienters uppvisande av 

fysiska symtom och starkare psykologisk påfrestning i form av både ångest och depression 

[5].  

 

Ovanstående resultat överensstämmer med tidigare forskning som visat att ung ålder och 

kvinnligt kön är demografiska riskfaktorer för ångest- och depressionstillstånd (Linden et al., 

2012). Yngre kvinnor, och yngre individer överlag, har inte hunnit leva och erfara lika mycket 

som äldre människor och kan därför ha svårt att känna begriplighet i sin situation på grund av 

att den struktur och förutsägbarhet som Lundin et al. (2007) nämner inte hunnit skapas på 

samma sätt som hos äldre personer. Äldre cancerpatienter kan också ha lättare att känna 

meningsfullhet och hanterbarhet eftersom de vanligtvis befunnit sig i arbetslivet under en 

längre period, fått se sina barn växa upp, ingått äktenskap och så vidare. Yngre 

cancerpatienter kan känna att de går miste om detta och därför löpa större risk att drabbas av 

depression och ångest. Lennér et al. (2005) påpekar att individer agerar efter vilka behov de 

behöver uppfylla. Det kan vara så att äldre personer inte har samma behov som yngre och 
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därför kan nöja sig med att befinna sig lägre ner i Maslows behovshierarki. Längst ner i 

pyramiden återfinns fysiologiska och sociala behov (Halse, 2008) som äldre patienter 

möjligtvis kan anse vara tillräckliga medan yngre patienter i större utsträckning strävar efter 

att nå de högre placerade behoven som enligt Halse (2008) består av självhävdelsebehov och 

behov av självförverkligande. Det bör dock klargöras att ålder och kön fastslogs som 

riskfaktorer med viss oförenlighet avseende statistisk signifikans i artiklarna.  

 

5.2 Det psykosociala arbetets betydelse 
Samtalsprofessionernas, kuratorernas och psykologernas, betydelse för cancerpatienter 

belystes framförallt i två studier [12, 1]. Patienter beskrev psykologerna som viktiga, trygga 

och välkomnande och flera märkte positiv utveckling i måendet efter att ha tagit del av 

samtalsstöd endast ett fåtal gånger. Vidare framställdes psykologer som lyhörda och 

hjälpsamma och bra på att se patientens helhetsbild. Det var även viktigt för patienterna att få 

deras beteenden och känslor bekräftade som naturliga och helt normala. Samtalssessionerna 

var kostnadsfria och detta ansåg cancerpatienterna viktigt då tillgängligheten ökade tack vare 

att psykologerna fanns nära till hands, dessutom utan extra kostnader [12]. Socialarbetare 

(kuratorer) inom onkologin konstaterades vara den profession som erbjöd flest psykosociala 

stödåtgärder, bland annat ekonomiska-, logistiska- och juridiska stödåtgärder [1]. Kuratorer 

och psykologer var de professioner som till störst utsträckning kunde tillgodose individ- och 

familjerådgivning till cancerpatienter och dess närstående.  

 

Professionellt stöd där patienten känner sig sedd, betydelsefull och normaliserad har som 

ovannämnt visat sig vara av stor vikt för patientens mående. Enligt behovsteorin har individen 

ett socialt behov som hjälper till att stärka livskvaliteten hos individen (Lennéer et al. 2005), 

vilket i sin tur innebär att det är viktigt att individen erbjuds socialt stöd när svåra 

livsomställningar inträffar. Beroende på hur livsomställningen drabbar individen kan det 

sociala stödet antingen minska de känslomässiga reaktionerna eller reducera dem helt. Det 

sociala stödet utgör därmed en oerhört viktig del i den påfrestade livssituationen (Lennéer et 

al., 2005) som i denna studie åsyftar ett cancerinsjuknande. Kuratorer kan bidra med att 

tillgodose cancerpatientens sociala behov och individanpassa samtalen genom att ta hänsyn 

till individens personlighet, kapacitet och resurser som Halse (2008) nämner har betydelse för 

individens behov. För vissa patienter är det viktigt att fortfarande känna sig som en del av 

samhället och därmed bli normaliserad, medan det för andra är mer betydande att bli 

bekräftad och känna att någon lyssnar på de tankar och känslor som uppstått i samband med 

sjukdomen. 

 

5.3 Ouppfyllda behov  
Utöver psykiatriska aspekter och betydelsen för socialt arbete belystes cancerpatienternas 

uttryckta ouppfyllda behov i flera av studierna. Ett flertal manliga cancerpatienter upplevde 

befintliga psykosociala och informativa stödåtgärder som otillräckliga för att uppnå det 

önskvärda stödbehovet. Drygt en femtedel av deltagarna önskade få professionellt samtalsstöd 

för att kunna hantera sin oro på ett bättre sätt [7]. En annan artikel påpekade uttryckligt att det 

fanns flera otillfredsställda psykosociala behov bland cancerpatienter [10]. Dessa resultat 

indikerade på att många cancerpatienter har ett mindre psykosocialt behov medan ett mindre 

antal patienter hade stora behov av både psykologisk och social karaktär. Demografiska 

faktorer som ålder, kön och utbildning hade viss betydelse för behov av olika slags 

stödformer. Äldre cancerpatienter var inte i lika stort behov av psykosocialt stöd som yngre 

[4, 10]. Kvinnor var mer oroade över cancerbehandlingen än män vars oro handlade om 

återhämtningsprocessen [10]. Bristen av informativt stöd hos cancerpatienter både vid 

diagnostillfället och under behandlingens gång belystes [9]. En majoritet av cancerpatienterna 
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upplevde att det inte fanns tillräcklig information rörande sociala frågor och ekonomiska 

svårigheter. Även efter behandlingen upplevde en avsevärd stor patientgrupp liknande brister 

i informationen gällande ekonomi, sociala problem och rädslan för ett utanförskap [9]. Tiden 

som följer cancerbeskedet framhölls som den tuffaste perioden för patientens psykiska 

tillstånd och ett behov av socialt stöd återfanns för att hantera känslomässigt mående på ett 

bättre sätt [10]. Det återfanns även ett samband mellan psykologiska påfrestningar och ett 

ouppfyllt behov av information [10]. Dock påpekades att det är ytterst troligt att flertalet 

patienter behöver ytterligare stöd än endast information, som exempelvis enskilda samtal eller 

stödgrupper [9]. Slutligen visade högutbildade cancerpatienterna större intresse av att delta i 

stödgrupper för att tillgodose deras informationsbehov, medan cancerpatienterna med lägre 

utbildningsnivå tenderade att oroa sig för att vara en belastning för omgivningen [10]. 

Patienter med olika cancerformer som levt en längre tid med sin sjukdom, inom en 

ettårsperiod, hade mindre otillfredsställda behov i jämförelse med nydiagnostiserade patienter 

[6]. 

 

Som ovannämnt framgick, att det utöver emotionella stödåtgärder, återfanns ett behov av 

informativt stöd samt rådgivning om sociala och ekonomiska frågor. Det har i tidigare 

resultatredovisning fastställts att kuratorer är den profession som i störst utsträckning kan 

erbjuda diverse psykosociala stödåtgärder. Som tidigare noterats uttrycker dock 

cancerpatienter sällan enskilda psykosociala problem. Psykosocial problematik uppstår 

snarare genom en växelverkan varvid flera aspekter uttrycks som oroande.  Därför är det 

tänkbart att cancerpatienters otillfredsställda psykosociala behov bör kartläggas och att 

Antonovskys teori om GMR kan tillämpas.  Enligt Lundin et al. (2007) kan teorin hjälpa 

individen att på ett bättre sätt klara av svåra situationer. Om informationsbehovet ska 

tillfredsställas krävs det av hälso- och sjukvården att det finns ett befintligt samarbete runt 

patienten, även vad gäller psykosociala aspekter. En kurator kan tänkas kartlägga patientens 

GMR för att möta patienten relaterat till dennes allmäntillstånd i sjukvårdsförloppet. Genom 

ett ökat samarbete mellan olika hälso- och sjukvårdsprofessioner kan alla fyra stöd 

(emotionellt, bekräftande, informativt och instrumentellt) som House (1981, refererat i 

Carlsson, 2007) beskrev tillgodoses på ett bättre sätt tack vare att ett bredare perspektiv, en 

helhetsbild, intas. Det är också viktigt att ta hänsyn till varje individs situation, exempelvis 

med tanke på att högutbildade cancerpatienter i större utsträckning visat intresse för 

stödgrupper. Detta kan tänkas bero på att högutbildade personer har en högre KASAM och 

lågutbildade en svagare KASAM i enlighet med Lundin et al. (2007) och Antonovsky (2005), 

eftersom de oroat sig utgöra ett besvär för sin omgivning. Detta tyder även på att det sociala 

nätverket och stödet som Lennéer et al. (2005) beskriver, inte är lika starkt hos de 

lågutbildade. 

 

Cancerpatienternas önskan om att få tydligare information gällande samtalsstöd och att stödet 

fanns tillgängligt även obekväma tider framlades i en studie [12]. Ytterligare hinder som 

medförde svårigheter för vissa cancerpatienter att söka professionellt samtalsstöd var det 

rådande stigma som patienterna upplevde. Några upplevde sig själva som svaga om de skulle 

behöva söka hjälp för att hantera känslor och tankar [12]. En kvalitativ studie betonade att 

kinesiska patienter inte sällan diskrimineras vid insjuknandet av cancer på grund av 

uppfattningen om att cancerdiagnoser smittar. Diskrimineringen medförde att cancerpatienter 

sällan talar om sina sjukdomar i hopp om att undvika exkludering och utfrysning. Således 

återfanns ett behov av ett psykologiskt stöd för dessa patienter, företrädesvis med andra 

cancerpatienter i form av gruppsamtal [2]. Både unga och äldre patienter önskade 

psykologiskt stöd i gruppsamtal med andra cancerpatienter [5]. Vidare framhölls att ungefär 

50 % av de manliga cancerpatienterna hade uttryckt en önskan om att få samtala med någon, 
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men att det samtidigt var väldigt få av alla män i studien som hade tagit del av individuellt 

samtalsstöd, och ännu färre var det som deltog i gruppsessioner. Orsaken till detta var enligt 

patienterna att de inte var i behov av hjälp, eller att de hade svårt för att öppna upp sig och 

dela med sig av sina problem. Ett flertal av männen visade dock intresse för att delta i 

specifika gruppkurser för att få hjälp med att hantera sin livstillvaro [7]. Trots att en 

övervägande majoritet (61 %) bland bröstcancerpatienter uppvisat kliniskt signifikanta 

ångest- eller depressionssymtom var det knappt en femtedel (23 %) av urvalet som erhöll 

psykologiskt stöd och ännu färre deltog i gruppsamtal (17 %) [3]. Vidare diskuterades 

betydelsen av patienternas behov av psykologiskt stöd identifieras då bland annat 

depressionssymtom ofta förbises inom onkologin [5].  

 

Lennéer et al. (2005) belyser individens behov av att känna sig betydelsefull och bli bekräftad 

av omgivningen och detta är något som kan uppfyllas till viss del genom kuratorsstöd. Därför 

är det beklagligt att ett flertal patienter går miste om samtalsstöd trots att de har ett behov av 

att få känna sig bekräftade. En del av cancerpatienterna avstod att söka samtalsstöd på grund 

av att de upplevde stigmatisering eller att de hade svårt att öppna sig och prata om sina 

känslor. Detta kan leda till att patienterna går miste om en betydande del i det sociala stödet 

som Lennéer (2005) påpekar är viktigt i den svåra situationen och därmed fastnar långt ner i 

Maslows behovspyramid där endast de fysiologiska behoven tillgodoses. Även Hellblom och 

Thomé (2013) framhåller betydelsen av samtalsstöd för att exempelvis minska en depression 

av lätt till måttlig karaktär. För att vidare öka livskvaliteten hos cancerpatienterna är det 

viktigt att stigmatiseringen minskar och att allt fler patienter får chansen att klättra i 

behovspyramiden för att öka sin livskvalitet. Ovanför de sociala behoven återfinns 

självhävdelsebehov där individen vill få svar på sina identitetsfrågor (Halse, 2008) och detta 

kan vara extra viktigt i en cancersjukdom där identiteten troligtvis ifrågasätts beroende på 

sjukdomens omfattning och ovisshet om framtiden. En tydligare identitetsbild kan även 

medföra att patientens känsla av stigmatisering minskar i och med att identiteten och  

självkänslan stärks. 

6. Diskussion 
I en avslutande diskussion avser författarna resonera kring studiens resultat och analys men 

även diskutera hur litteraturstudiens resultat kan belysas i det sociala arbetet inom onkologin. 

Författarna har dessutom valt att framhäva rekommendationer om framtida forskning i 

avsnittet med beaktning av studiens kunskaper.  

 

Litteraturstudiens syfte ämnar identifiera psykiatriska aspekter som konsekvenser av 

cancerdiagnosen samt att undersöka vuxna cancerpatienters psykosociala och eventuellt 

ouppfyllda sådana behov utifrån tidigare forskning. Kvalitativa och kvantitativa resultat 

konstaterar att det återfinns konkreta psykosociala behov bland cancerpatienter. Socialt arbete 

är i skenet av resultatet en grundläggande och befogad professionsutövning som bör finnas 

tillgänglig i flera patienters rehabilitering i och med cancersjukdom. I allmänhet beskrivs 

cancerpatienter som en heterogen grupp relaterat till dels patienternas cancerdiagnos och 

medicinsk behandling och dels relaterat till demografiska aspekter. Följaktligen återfinns en 

mångfald även bland cancerpatienternas psykosociala behov, en slutsats som inte sällan 

påträffas i forskning som undersökts i föreliggande litteraturstudie. Heterogeniteten lär 

kvarstå med tanke på ett högt insjuknande i cancer bland populationer, däremot återfinns 

mönster i vilka psykosociala problem som uppstår och på vilket sätt dessa kan identifieras. 

Sömn-, ångest- och depressionsproblematik konstateras vara aspekter som i allmänhet 

återfinns frekvent bland olika patientgrupper med olika cancerformer. Studiens resultat 

synliggör de demografiska riskfaktorernas förekomst och att dessa rimligtvis bör beaktas för 
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cancerpatientens rättvisa rehabilitering. Patienternas mognad och acceptans i cancersjukdom 

tyder dock på människans förmåga att självläka avseende känslomässiga reaktioner samt att 

klara av livsomställningen som sjukdomen innebär. Det är följaktligen många gånger upp till 

socialarbetare, specifikt kuratorer, att kartlägga patienternas behov av stödåtgärder som faller 

utanför medicin- och omvårdnadsvetenskapens spektrum. 

 

Förnekelse av psykosociala problem, psykiskt mående i synnerhet, kan tänkas riskera att 

patienter och/eller vårdpersonal förbiser behovet av ytterligare stödåtgärder utöver medicinsk 

vård. Kartläggningen av cancerpatienters psykosociala helhetsbild är därför essentiell för en 

social yrkesutövning inom onkologin. Hur kan då motstridigheter avseende samband mellan 

depression och tid sedan diagnostisering tolkas? Författarna anser att tidsaspekten efter 

diagnostisering och behandlingstillfällen inte kan likställas som lika variabler i sambandet 

mellan tid och depression. Operation, strål- och cellgiftsbehandling är nämligen vårdinsatser 

som kan bli aktuella kort efter ett cancerbesked beroende på diagnos och individuella faktorer. 

Uppvisande av depressiva symtom relaterat till behandlingsstart blir ur ett sådant perspektiv 

en missvisande tidsangivelse då sjukvårdsplanering för olika cancergrupper och individer 

varierar. Således bör det sociala arbetet inom onkologin individanpassas i högst möjliga mån 

med patienternas psykosociala behov i beaktning.  

 

Socialt arbete i form av kuratorprofessionens yrkesutövning har alltså på flera plan visat sig 

nödvändig inom hälso- och sjukvårdsväsendet men i synnerhet inom onkologin med tanke på 

många cancerpatienters uppenbara behov av psykosociala stödåtgärder. Som framgick i 

resultatet påvisades samtalsprofessionerna vara betydelsefulla i arbetet med cancerpatienter. 

Psykologers och kuratorers utövning kan inte likställas, i ens inte inom onkologin. En 

psykolog kan tänkas bedriva djupgående samtalsterapi medan en kurator i samtal 

huvudsakligen arbetar bearbetande genom att lyssna, bekräfta och identifiera psykosociala 

behov. Cancerpatienter med kliniskt diagnostiserad psykisk sjukdom kan behöva medicineras 

och genomgå terapi hos en psykolog. Patienter med oro, ångest och/eller annan psykosocial 

problematik bör företrädesvis erbjudas stöd av en kurator.  Det bör rimligtvis, som med alla 

delar inom hälso- och sjukvård, ges möjlighet till interprofessionell samverkan i de fall 

patienter har ett behov av både psykolog- och kuratorsstöd vid sidan om den medicinska 

behandlingen.  

 

Vad anser förslag för framtida forskning bör resultat i föreliggande litteraturstudie avseende 

heterogeniteten bland cancerpatienter beaktas. Visserligen korrelerar aspekter som hög ålder 

med de individer som riskerar att insjukna i cancer, varvid anpassning av psykosociala 

stödåtgärder kan tillämpas. Däremot antyder forskning även andra skillnader och likheter 

avseende demografiska aspekter och patienter som uttryckt specifika psykosociala behov. För 

att förbättra och effektivisera det psykosociala arbetet inom onkologin fordras således en 

kartläggning över demografi och psykosociala behov bland olika cancergrupper. Vidare 

tänkvärt forskningsområde är att kartlägga specificerade stödinsatser som skulle ingå i en 

framtida standardiserad psykosocial intervention för cancerpatienter. Longitudinella studier 

kan sedermera bidra till ökad kunskap om cancerpatienters behov av stöd och psykosocial 

problematik över tid. Som tidigare nämnt kan i princip vem som helst kalla sig själv kurator. 

Det innebär lägre status och mandat för den befintliga kuratorskåren i hälso- och 

sjukvårdsfrågor eftersom titeln, i teorin, kan tillskrivas en helt outbildad individ. 

Socialarbetarens position inom hälso- och sjukvården kan dock komma att förändras inom 

snar framtid med tanke på UKÄ:s uppdrag från regeringen. Frågan är huruvida den eventuella 

yrkeslegitimationen kan förändra socialarbetarens roll inom hälso- och sjukvården och om 
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forskning inom ämnesområdet då kommer att utvecklas i takt med att professionen 

reformeras.  

 

Att endast internationell forskning inkluderades i litteraturstudien var ett resultat av att 

sökningar inte inbegrep någon relevant svensk forskning. Detta kan bero på en begränsad 

metodansats och forskningsdesign. En annan tänkbar förklaring är att det finns ett påtagligt 

behov av nationella studier som kan tänkas vara fruktsamma för det sociala arbetet inom 

onkologin. Ytterligare en fråga där det finns behov av särskilda studier avser sambandet 

mellan cancerdiagnostisering och känslomässiga reaktioner. Om nuvarande kunskaper kan 

bestyrkas och kompletteras i framtida svensk forskning finns det tänkvärda möjligheter att 

framgångsrikt screena patienter för identifikation av framförallt depressionstillstånd i 

cancersjukdom. På ett sådant sätt kan och bör depression bland cancerpatienter behandlas som 

den separata diagnos den är.  

 

7. Slutsatser 
Vuxna cancerpatienters psykosociala behov har visat sig vara flertaliga av både social och 

psykisk karaktär. I studier beskrivs alltifrån informationsbehov i samband med 

sjukdomsbeskedet till uppvisande av depression. Trötthet, sömnsvårigheter, oro och ångest är 

ytterligare psykiatriska aspekter som visat sig vara återkommande problemområden bland 

cancerpatienter. De psykiatriska följderna av cancerdiagnosen riskerar dock att misstas för 

andra symtom eller biverkningar av den medicinska behandlingen.  

 

Föreliggande litteraturstudie har bidragit till att flera psykosociala konsekvenser av en 

cancerdiagnos ringats in, och genom vidare forskning skulle de psykiatriska aspekterna kunna 

studeras på ett mer fördjupat sätt för att så småningom kunna utveckla ett mer individanpassat 

stöd för målgruppen. Socialt arbete, mer specifikt kuratorsutövning, inom onkologin har visat 

sig vara betydelsefull och nödvändig för att möta, identifiera och stötta den heterogena 

patientgruppen med varierande ouppfyllda psykosociala behov. Det existerar dock ytterligare 

utvecklingsmöjligheter för att ouppfyllda behov ska kunna minska och fler patienter ska 

känna sig tillfredsställda med vården ur ett helhetsperspektiv.  
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Bilaga 1 - Kvantitativ kvalitetsgranskningsmall 
 

A. Syftet med studien?  

 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

 

Är designen lämplig utifrån syftet?  

 

B. Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna?  

 

Vilka är exklusionskriterierna?  

 

Vilken urvalsmetod användes?  

 

Är undersökningsgruppen representativ?  

 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen?  

 

C. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes?  

 

Var reliabiliteten beräknad? (Ja/Nej) 

 

Var validiteten diskuterad? (Ja/Nej) 

 

D. Analys 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? (Ja/Ne) 

Om nej, vilka skillnader fanns?  

 

Hur stort var bortfallet?  

 

Fanns en bortfallsanalys? (Ja/Nej).  

 

Var den statistiska analysen lämplig? (Ja/Nej)  

Om nej, varför inte? 

 

Vilka var huvudresultaten?  

 

Erhölls signifikanta skillnader? (Ja/Nej) 

Om ja, vilka variabler? 

 

Vilka slutsatser drar författaren?  

 

Instämmer du? (Ja/Nej) 
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E. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population? (Ja/Nej)  

 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? (Ja/Nej)  

 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? (Ja/Nej) 

Motivera varför/varför inte.  
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Bilaga 2 – Kvalitativ kvalitetsgranskningsmall 
 

A. Syftet med studien?  

 

Vilken kvalitativ metod har använts?  

 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningarna? (Ja/Nej)  

 

B. Undersökningsgruppen 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och 

exklusionskriterier ska vara beskrivna) 

 

Var genomfördes undersökningen? 

 

Finns urvalet beskrivet, var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?  

 

Vilken urvalsmetod användes?  

 

Är undersökningsgruppen lämplig?  

 

C. Mätmetoder 

Är fältarbete tydligt beskrivet? Var, vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling? 

(Ja/Nej) 

 

Beskriv metoderna för datainsamling tydligt? Vilken typ av frågor användes etc.?  

 

Vilka mätmetoder användes? 

 

Är data systematiskt samlade? Finns intervjuguide/studieprotokoll? (Ja/Nej)  

 

D. Analys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?  

 

Ange om:  

- Teman är utvecklade som begrepp 

- Det finns episodiskt presenterade citat  

- De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 

- Svaren är kodade 

 

Resultatbeskrivning:   

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? (Ja/Nej)  

 

Är resultat trovärdiga? Källor bör anges. (Ja/Nej)  

 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? (Ja/Nej)  

 

Finns stabilitet och överenstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? (Ja/Nej) 

 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? (Ja/Nej) 
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Är det teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data? (Ja/Nej)  

 

Instämmer du? (Ja/Nej) 

 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? (Ja/Nej) 

 

Stöder insamlade data forskarens resultat? (Ja/Nej) 

 

Har resultaten klinisk relevans? (Ja/Nej)  

 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? (Ja/Nej) 

  

Finns risk för bias? (Ja/Nej) 

 

Vilka slutsatser drar författaren?  

 

Håller du med om slutsatserna? (Ja/Nej) 

Om nej, varför inte?  

 

Ska artikeln inkluderas? (Ja/Nej) 

Motivera varför/varför inte.  
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Bilaga 3 – Kvalitetsgranskningsmall av litteraturöversikt 
 

A. Syftet med studien?  

 

B. Litteraturval 

I vilka databaser har sökningen genomförts? 

 

Vilka sökord har använts?  

 

Har författaren gjort en heltäckande litteratursökning? (Ja/Nej) 

 

Har författaren sökt efter icke-publicerande forskningsresultat? (Ja/Nej) 

 

Vilka begränsningar har gjorts? 

 

Är inkluderade studier kvalitetsbedömda? (Ja/Nej) 

 

C. Resultat  

Hur många artiklar togs med? 

 

Hur många artiklar valdes bort? Redovisas dessa? Anges motivering för uteslutning av dessa?  

 

Vilka var huvudresultaten?  

 

Genomfördes en metaanalys? (Ja/Nej)  

Om ja, vilket resultat erhölls?  

 

Vilka slutsatser drar författaren?  

 

Instämmer du? (Ja/Nej) 

Motivera.   

 

D. Värdering  

Kan resultaten ha klinisk betydelse? (Ja/Nej)  

 

Ska denna systematiska litteraturstudie inkluderas? (Ja/Nej)  

Motivera varför/varför inte. 
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Bilaga 4 - Litteraturtablå  
 

ID Titel Syfte  Urval och bortfall Metod Slutsatser Kvalitet 

1 The state of psychosocial 

services in cancer care in the 

United States. Deshields et 

al. (2013). USA. 

Studien ämnade 

bedöma professioner 

inom onkologin och 

omfattningen av 

psykosociala 

stödtjänster för 

cancerpatienter i 

USA. För att uppnå 

syftet fick diverse 

yrkesutövare besvara 

en enkät om 

psykosociala 

stödåtgärder.  

N (yrkesverksamma inom 

onkologi) = 233  

 

36 % psykologer  

19 % socialarbetare  

13 % sjuksköterskor  

 

N (bortfall) = 630 

 

Kvantitativa data bestod av svar 

från en online-baserade enkät 

utskickad till olika 

yrkesverksamma professioner inom 

onkologin.  

 

Analysmetod: Deskriptiv 

dataanalys 

 

 

Trots nationella rekommendationer om rutinmässig 

screening för nödställda patienter erbjuds det inte av 

en majoritet av cancer- och sjukvårdsorganisationer.  

 

Det konstaterades att socialarbetare (kuratorer) 

erbjuda flest psykosociala stödåtgärder. Kuratorer 

och psykologer var de professioner som till störst 

utsträckning kunde tillgodose individ- och 

familjerådgivning inom onkologin. Vidare framgick 

det att psykosociala stödåtgärder sällan anpassas till 

en kulturellt varierande population 

 

OK 

2 A qualitative exploration of 

the unmet psychosocial 

rehabilitation needs of 

cancer survivors in China. 

Wang et al. (2016). Kina.  

Studien ämnade 

undersöka 

cancerpatienters 

otillfredsställda 

psykosociala behov i 

samband med 

rehabilitering.   

N (cancerpatienter) = 68 

  

50 kvinnor och 18 män.  

Ca 75 % av urvalet 

definierades som 

canceröverlevare 1. 

Samtliga patienter 

rekryterades från Shanghai 

Cancer Rehabilitation 

Club.  

 

N (bortfall) = ej beskrivet 

Kvalitativa data insamlades i 

fokusgrupper om sex till tio 

patienter. Öppna frågor ställdes för 

att ge patienterna möjlighet att 

uttrycka sina egna erfarenheter och 

tankar om otillfredsställda 

psykosociala behov.   

 

Analysmetod: tematisk analys.  

Patienternas utsagor tyder på att canceröverlevare 

upplever flera olika psykosociala påfrestningar. 

Däribland ekonomiska förhållanden, brist på 

förståelig information, tillgång till stödåtgärder och 

diskriminering2. Cancerpatienter behöver således ett 

varierat stöd från både vården, i det sociala nätverket 

och från samhället.   

 

OK 

 

 

 

 

                                                 
1 Canceröverlevnad definieras olika i studier, generellt innebär termen att patienten i fråga inte mottar palliativ vård.  
2 Det konstaterades i studien att det finns utbredda föreställningar i Kina att cancersjukdomar smittar. Därigenom riskerar cancerpatienter att diskrimineras på grund av 

allmänhetens rädslor för att smittas av cancersjukdom.  
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ID Titel Syfte  Urval och bortfall Metod Slutsatser Kvalitet 

3 An examination of distress, 

sleep, and fatigue in 

metastatic breast cancer 

patients. Mosher et al. 

(2012). USA.  

Studien ämnade 

kartlägga (screena) 

bröstcancerpatienter 

som uppvisat 

känslomässiga 

reaktioner; generellt 

och mer specifikt 

ångest samt 

depressiva symtom.  

Bland nödställda 

patienter undersöktes 

trötthet och 

sömnproblem.  

N (screenade patienter) = 

173 

N (nödställda patienter) = 

90 (av 173) 

 

Endast 

bröstcancerpatienter, 

samtliga kvinnor.   

 

N (bortfall) = 431 

Patienter som i screening klassats 

som ”nödställda” för uppvisande 

av känslomässiga reaktioner 

kontaktades för en uppföljande 

telefonenkät för bedömning av 

ångesttillstånd, depressivitet, 

trötthet och sömnproblematik.   

 

Analysmetod: statistisk dataanalys 

(t-test och chi2) 

61 % av patienterna uppvisade kliniska symtom på 

ångest eller depression en vecka efter att de 

uppvisat känslomässiga reaktioner i screening. 

Samband mellan ett icke-utnyttjandet av ”mental 

health service (stödåtgärder)” och påtaglig ångest- 

och depressionsproblematik påvisades. Framtida 

forskning bör således se till att identifiera barriären 

patient och professionell som eventuellt kan 

erbjuda ett tillfredsställande stöd och 

interventioner.  

 

Bland urvalet rapporterades en reducerad 

sömnkvalitet bland 70%. 

 

OK 

4 Self-reported psychosocial 

needs and health-related 

quality of life of colorectal 

cancer survivors. Santin et 

al. (2015). Nordirland. 

Studien ämnade 

identifiera 

otillfredsställda 

behov hos patienter 

med tjock- och 

ändtarmscancer. 

Sedermera 

undersöktes 

relationen mellan 

patienternas behov 

och upplevd 

livskvalitet. 

N (cancerpatienter) = 124 

 

52 kvinnor, 72 män. 

Deltagare med tjock- 

och/eller ändtarmscancer. 

Dessa utvaldes 

slumpmässigt från ett 

patientregister. Patienterna 

hade haft cancerdiagnos i 

minst 2 år. 

 

N (bortfall) = 289  

 

Kvantitativa data insamlades från 

urvalet som tilldelats enkätmaterial 

om otillfredsställda behov och 

livskvalitet.  

 

Analysmetod: statistisk dataanalys 

(t-test och chi2) 

 

 

Majoriteten (61 %) av urvalet ”rapporterade” inga 

otillfredsställda behov. Dessa resultat föreslår 

tillsammans med andra brittiska studier att en 

minoritet av just denna patientgrupp ”rapporterar” 

otillfredsställda behov. Vidare uppgav endast en 

liten del (hur mkt) av patientgruppen att ha 

psykiska svårigheter. Detta kan dock bero på att 

urvalet bestått av patienter som överlevt 

cancersjukdom i minst 2 år.  

 

Patienter som uppvisade ett eller flera 

otillfredsställda vård- eller sociala behov hade en 

försämrad livskvalitet i jämförelse med patienter 

som inte påtalat otillfredsställda behov. Endast en 

minoritet (6 %) uppgav att de upplevde ångest eller 

oro relaterat till cancer.  

 

Denna forskning är endast en ögonblicksbild av 

verkligheten. Longitudinella studier vädjas med 

tanke på framfart inom medicinsk onkologi och 

förlängd överlevnad i cancersjukdom.  

OK 
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ID Titel Syfte  Urval och bortfall Metod Slutsatser Kvalitet 

5 A literature review of the 

social and psychological 

needs of ovarian cancer 

survivors. Roland et al. 

(2013). USA.  

Studien ämnade 

identifiera och 

kartlägga omfattande 

psykosociala behov 

hos patienter med 

äggstockscancer i en 

litteraturstudie. 

Psykosociala behov 

jämfördes mellan 

äldre (>45 år) och 

yngre (<45 år) 

patienter.  

 

 

N (artiklar) = 28 

 

Artiklarna kategoriserades 

in i sex psykosociala 

aspekter, däribland 

uppvisande av 

känslomässiga reaktioner 

och livskvalitet.   

 

N (bortfall) = 40 

 

Diverse psykosociala aspekter 

användes för att skapa relevanta 

sökord: livskvalitet, socialbidrag 

och relationer, självbild och 

sexuell funktion, psykisk ohälsa 

och funktion, rädsla för 

död/återfall i cancer samt 

personlig mognad och coping. 

Ytterligare artiklar inkluderades 

genom snöbollsurval i studien från 

artikelsökning.  

 

Databaser: PubMed, PsycINFO, 

CNAHL, Cochrane och Web of 

knowledge.  

 

Peer reviwed.  

Artikelsök mellan 2000-2010.  

 

Yngre patienter (<45 år) visade sig ha ett större behov 

av psykosocialt stöd p.g.a depressiva symtom i 

jämförelse med äldre patienter. Vidare blev det evident 

att yngre återgett en allmänt sämre livskvalitet än äldre. 

Samtal i grupp med andra cancerpatienter ansågs 

betydelsefullt bland patienter med äggstockscancer 

generellt.   

 

Då det inte finns bra screening instrument för tidig 

upptäckt av livskvaliteten är det av stort vikt att 

fokusera på att förbättra cancerpatienters psykosociala 

hälsa och livskvalitet.  

OK 

6 Cancer survivors in the first 

year after treatment: the 

prevalence and correlates of 

unmet needs in different 

domains. Willems et al. 

(2016). Nederländerna.  

Studien ämnade 

studera det första året 

i cancerpatienters 

diagnos och 

förekomsten av 

otillfredsställda 

behov utifrån 

demografiska, 

sjukdomsrelaterade 

och psykosociala 

aspekter.   

N (cancerpatienter) = 255  

 

Olika cancerformer 

Bröstcancer = 58,8 % 

Mag-ändatarmcancer = 20 

% 

Prostata = 9 % 

Lymfom = 5,3 % 

Äggstock = 3,1 

 

Patienter hade genomgått 

någon typ av 

behandlingsform 

framgångsrikt. Max 1 år.  

 

N (bortfall) = 200 

Patienter fick dels besvara 

demografiska frågor och dels ett 

enkätmaterial om psykosociala 

aspekter. 

 

Analysmetod = statistisk 

dataanalys (tvärsnittsstudie)  

 

63 % uppgav minst ett otillfredsställt behov, dessa 

bestod i huvudsak av patienternas behov av 

känslomässigt och socialt stöd, hantering av rädsla för 

återfall, sjukvårdsförlopp och komplikationer samt att 

tillskansa aktuell information. Det visade sig att 

patienter som levt en längre tid med cancer hade mindre 

otillfredsställda behov i jämförelse med 

nydiagnostiserade, inom en ettårsperiod.  

 

Heterogeniteten bland cancerpatienter försvårar 

anpassningen av det otillfredsställda psykosociala 

behovet.  Att möta cancerpatienters psykosociala behov 

relaterat till cancersjukdom kommer således bli en 

fortsatt utmaning med tanke på patienters fortsatta 

åldrande i cancersjukdom.  

OK 
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ID Titel Syfte  Urval och bortfall Metod Slutsatser Kvalitet 

7 Men and cancer: A study of 

the Needs of Male Cancer 

Patients in Treatment.  

Manii, D., & Ammerman, 

D. (2008). Kanada.  

Studien ämnade 

undersöka 

psykosociala behov 

hos manliga 

cancerpatienter samt 

utforska lämpliga 

psykosociala 

stödåtgärder.  

N (cancerpatienter) = 128  

 

Manliga cancerpatienter 

som behandlades för 

cancer i lungor och 

centrala nervsystemet.  

 

N (bortfall) = 72 

Patienterna fick besvara en 9 sidor 

lång enkät med bland annat 

demografisk, medicinsk och coping 

frågor.  

 

Analysmetod: Innehållsanalys 

kompletterad med NVivo 2.0 

software 

Det förelåg både psykosociala behov och 

informationsbehov hos de manliga 

cancerpatienterna. De stödtjänster som fanns till 

förfogande var inte tillräckliga för att uppfylla 

patienternas behov och därmed fanns det ouppfyllda 

behov hos patienterna. Det fanns ett uttryckt intresse 

från de manliga cancerpatienternas sida att delta i 

informationsgrupper där exempelvis teman kan 

diskuteras. Patienterna vill även fokusera på 

problemlösning av de psykosociala problemen. 

OK 

8 Exploratory Survey of 

Patients’ Needs and 

Perceptions of Psychosocial 

Oncology. Preyde,M., 

Chevalier, P., 

Hatton-Bauer, J.,   

& Barksey, M. 

(2010). Kanada. 

Studien ämnade 

studera 

cancerpatienters 

psykosociala behov 

samt att utvärdera de 

informativa resurser 

som patienterna fått 

ta del av.  

N (cancerpatienter) = 156  

 

N (bortfall) = ej beskrivet 

Cancerpatienterna deltog i en 

enkätundersökning som pågick 

under två veckor. 

Screeninginstrument användes för 

att identifiera patienternas 

känslomässiga reaktioner och 

behov av psykosocialt stöd.  

 

Analysmetod: Innehållsanalys och 

deskriptiv statistik.  

Studien visade att det fanns ett informationsbehov 

samt emotionellt stödbehov hos cancerpatienterna 

och deras familjer. De workshops som erbjöds 

upplevdes som relativt bra vilket medförde en slags 

kvalitetssäkring för resursen. Patienterna framhöll 

även vikten av hälso- och stödpersonalen som 

engagerade och uppgav generellt sätt positiv respons 

på personalens arbete. Något som cancerpatienterna 

lyfte fram som önskemål var att bibehålla stödet 

även efter avslutad behandling.  

OK 
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ID Titel Syfte  Urval och bortfall Metod Slutsatser Kvalitet 

9 Informational needs of 

patients and perceived 

adequacy of information 

available before and after 

Treatment of Cancer. 

Hawkins, N. et al., (2008). 

USA. 

Studien ämnade 

beskriva patienternas 

behov av information 

samt undersöka om 

den tillgängliga 

informationen som 

finns för patienter 

under och efter 

behandling upplevs 

vara tillräcklig för att 

stilla patienternas 

funderingar och oro. 

 N (cancerpatienter) = 731 

 

Bröstcancer = 46,9 % 

Genitalia- och 

urinvägscancer = 16,4 % 

lungcancer 13, 8% 

 

N (bortfall) = 273  

 

Data insamlades från en större 

longitudinell studie av 

cancerpatienter som behandlades 

med cellgifter eller strålning. 

Intervjuer och enkätundersökningar 

(både före och efter behandling) 

hölls med patienterna. 

Alla cancerpatienter har enskilda, specifika behov 

och därför kan det vara svårt att erbjuda varje 

individ det stöd som behövs. Därför kan en 

betydande del i arbetet vara att använda sig av 

verktyg för att identifiera patienternas behov för att 

få en mer detaljerad bild av situationen. Studien 

visade att de ouppfyllda behov hos cancerpatienterna 

som är vanliga är kopplade till sociala och 

ekonomiska förhållanden samt livsstilen. Även om 

mer utvecklad information inte kan fungera som 

ensam resurs för att tillgodose patienternas behov 

skulle det vara ett värdefullt verktyg.  

OK 

10 Psychosocial needs of 

cancer patients and related 

factors: a multi-center, 

cross-sectional study in 

Korea.  Choi, K-H., Park, 

Jae-Hyun., Park, Jong-

Hyock., & Park, J-S. (2013). 

Korea. 

Studien ämnade 

undersöka 

cancerpatienternas 

psykosociala behov 

samt identifiera 

faktorer som kan 

påverka behoven, 

exempelvis 

sociodemografiska 

och kliniska faktorer. 

N (cancerpatienter) = 2661  

 

53,06 % män 

46,4 % kvinnor 

 

N (bortfall) = ej beskrivet 

Multicenterundersökning i form av 

en intervjuundersökning med 

frågeformulär. 

 

Analysmetod: Deskriptiv statistisk 

analys. 

Studien lyfte fram att yngre cancerpatienter var i 

större behov av att få stöd för deras oro gällande 

familjeproblem och den kommande 

återhämtningsprocessen, att kanske aldrig bli frisk, 

samt hantera känslor som irritation och nervositet. 

Det fanns även samband mellan behov av socialt 

stöd och informationsbehov. Vidare lyfte studien 

fram att cancerpatienterna upplevde sig nödställda 

och att dessa problem inte alltid kunde tillgodoses. 

Resurserna bör således anpassas utifrån varje 

individs sociodemografiska och kliniska faktorer. 

 

 

OK 
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ID Titel Syfte  Urval och bortfall Metod Slutsatser Kvalitet 

11 Factors associated with 

supportive care needs of 

patients under treatment for 

breast cancer. Schmid-

Büchi, S., Halfens R., 

Müller, M., Dassen T., & 

van den Borne, B. (2013). 

Schweiz. 

Studien ämnade 

skapa insikt kring de 

symtom och 

stödjande behov 

relaterade till 

cancerpatienterna 

samt vilka faktorer 

som kunde relateras 

till behoven. 

N (cancerpatienter) = 175  

Deltagarna bestod av 

bröstcancerpatienter som 

genomgått strålbehandling 

eller cellgifter inom 1-12 

månader efter 

diagnosbesked. 

 

N (bortfall) = 101 

 

Cancerpatienterna fick delta i en 

enkätundersökning bestående av 

flera olika frågeformulär: SCNS, 

CTSS, IPRI, HADS och DT. 

 

Analysmetod: Statistisk analys 

bestående av univariat analys och 

logisk regressionsanalys. 

Studien visade detaljerade och genomgripande 

resultat om bröstcancerpatienternas behov och dess 

relaterade faktorer. Det är viktigt att tidigt fånga upp 

patienter med ouppfyllda behov men även de som 

befinner sig i riskzonen, för att i ett tidigare skede 

kunna erbjuda mer anpassat stöd.  

OK 

12 Cancer Patient’s 

Experiences of the Early 

Phase of Individual 

Counseling in an Outpatient 

Psycho-Oncology Setting. 

Nekolaichuk, C., Turner, J., 

Collie, K., Cumming, C., & 

Stevenson A. (2012). 

Kanada. 

Studien ämnade 

undersöka 

cancerpatienternas 

upplevelser efter att 

de deltagit i minst en 

samtalssession för att 

ta reda på vilka 

faktorer som bidrog 

till att patienterna 

kände sig nöjda eller 

missnöjda med 

samtalen. 

N (cancerpatienter) = 23 

 

N (bortfall) = 236 

 

En formativ 

utvärderingsforskningsram, 

fallstudiedesign och fokusgrupper 

användes för att få utförlig 

information om det individuella 

samtalsprogrammets första fas samt 

patienternas egna uppfattningar om 

programmet. 

 

Analysmetod: Induktiv tematisk 

innehållsanalys. 

För att cancerpatienter ska få bättre förutsättningar 

att mentalt förbereda sig kunde det vara betydande 

att i ett tidigt skede informera om samtalstjänster. 

Flertalet patienter upplevde stigma som ett hinder 

för att ta del av de samtalsresurser som erbjöds och 

därför kunde det vara fördelaktigt att bjuda in 

patienter som tidigare deltagit i samtalsstöd för att 

skapa en mer normaliserad och avslappnad miljö. Ett 

annat alternativ för att minska stigmatiseringen var 

att använda sig av utbildningsprogram anpassat för 

patienterna som handlar om nöd och stödbehov. Det 

fanns även ett önskemål om att få alternativa 

resurser samt mer tillgängliga resurser, exempelvis 

utökade tider för samtalsstöd. Detta var dock en 

resursfråga som kunde vara svår att genomföra. 

Studien poängterade dock betydelsen av att stödja 

och informera cancerpatienterna tidigt i 

sjukdomsfasen. 

 

OK 
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