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Introduktion: Ett cancerbesked kan ses som en process som tar sin början vid själva 

beskedet. I denna process spelar sjuksköterskan en betydelsefull roll i det dagliga arbetet 

i att stödja patienten i omvårdnaden. Sjuksköterskans värderingar styr attityderna som 

formar bemötandet och handlandet gentemot patienten. Syfte: Syftet med 

litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans attityder vid svåra besked för patienter 

med cancer. Metod: vald metod är en litteraturstudie. Arbetet har följt Polit och Beck 

(2012) nio-stegs-modell. Till litteratursökningen användes databaserna PubMed och 

CINAHL. Åtta artiklar återstod efter granskningen. Tre teman uppkom efter 

databearbetningen.  Resultat: Sjuksköterskors attityder till patientens autonomi, 

Sjuksköterskors attityder vid etiska överväganden, Sjuksköterskors attityder vid 

kommunikation av svåra besked. Slutsats: sjuksköterskors attityder är till stor del 

formade av vilket land de bor i och vilken kultur som är rådande där. Utbildning och 

erfarenhet i processen svåra besked hade betydelse för attityderna. Sjuksköterskans 

attityder och därmed funktion och inställning vid cancerbesked är ett eftersatt 

forskningsområde. 
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Introduktion 
 

 

Mellan åren 1970 och 2015 ökade antalet nyupptäckta cancerfall per år i Sverige med 76 procent för 

kvinnor och 98 procent för männen. År 2015 insjuknade 61 000 personer i cancer varav 50 000 av 

dem insjuknade för första gången. Risken att drabbas av cancer ökar vid stigande ålder, därför har 

den allt större andelen äldre i samhället bidragit till att antalet nyupptäckta cancerfall per år ökat.  

Tack vare att screeningverksamheten av cancer är under ständig utveckling kan också fler fall hittas 

och diagnostiseras. Det är nu mera ungefär lika stor risk för både män och kvinnor att drabbas av 

någon form av cancer (Socialstyrelsen, 2017) 

 

Människosyn och sjuksköterskans ansvarsområde 
 

Hippokrates levde ca år 430 - 377 f.Kr och kallades läkekonstens fader. Han formulerade en ed där 

han enligt denna ed skulle behandla sina patienter efter sin kunskap och förmåga och på ett sätt som 

han ansåg bäst för patienten. Denna tanke om vård lämnar föga utrymme för patientens eget 

ställningstagande till sin situation. Läkekonsten har fram till våra dagar haft en auktoritär 

utgångspunkt och så ser det fortfarande ut än idag i många andra länder. Med detta synsätt anses 

patienten vara oförmögen att själv ha en uppfattning om vad som är bäst för hen. Det är bara läkaren 

som kan veta det. År 1982, i Sverige, upphöjdes patienten till en autonom person i och med att hälso 

– och sjukvårdslagen trädde i kraft (Arlebrink 2013). 

 

Dagens omvårdnad utgår från den humanistiska människosynen (Svensk sjuksköterskeförening [SSF] 

2016; Arlebrink 2013). Den humanistiska människosynen ser på en människa som ett subjekt, som 

en fri och självständig (autonom) individ (Arlebrink 2013) och att alla människor har lika värde 

(Hörnsten & Udo 2017). Varje individ anses unik och med denna unikhet betraktas varje individ ha 

individuella behov (Hörnsten & Udo 2017). Ett grundläggande antagande om omvårdnad är att den 

ska ske på individnivå (SSF 2016).  Den svenska sjukvården går allt mer mot en personcentrerad vård. 

Den personcentrerade vården har sitt ursprung i den humanistiska människosynen där patienten ska 

ses som en individ med unika behov, resurser och erfarenheter. (Hörnsten & Udo 2017). Detta sätt att 

bedriva vård innebär att vården inte bara ska se till patientens fysiska behov av omvårdnad. Även 

patientens existentiella, andliga, sociala och psykiska behov anses viktiga för att kunna vårda hela 

människan. Personcentrerad vård syftar till att främja hälsan hos varje enskild individ. Där hälsa ses 

som en subjektiv upplevelse utifrån varje individs unika preferenser (SSF 2016). Omvårdnadens mål 

är att främja hälsa och välbefinnande och att lindra lidande samt att verka för ett värdigt och fridfullt 

slut. För att möjliggöra för det är det viktigt att förstå vad som utgör en människa och att denna 

förståelse också ligger till grund för våra värderingar (SSF 2016). 

 

Sjuksköterskor har enligt ICN:s etiska kod ett moraliskt ansvar att respektera de mänskliga 

rättigheterna (SSF 2016) samt visa hänsyn till människors värderingar, tro, vanor, autonomi, integritet 

och värdighet (SSF 2017). Omvårdnad är sjuksköterskans specifika profession. Omvårdnad är 

grundad i den humanistiska människosynen i det patient-nära arbetet men också som ett vetenskapligt 

kunskapsområde (SSF 2017). Hälso– och sjukvården är värdeladdad och komplex av vilket skäl en 

gemensam värdegrund är till hjälp för att bland annat skydda patienters rätt till självbestämmande.  

Sjuksköterskors förhållningssätt och handlingar avser att främja hälsa och motverka ohälsa. I 

professionen ingår det dels professionella värden som genererats ur erfarenheter mellan vårdare och 

patient, men också de värden som är formulerade i lagstiftningen (SSF 2016).  

 

Ett centralt värde för omvårdnad är bland annat respekten för patientens självbestämmande, autonomi. 

Det autonoma begreppet innebär att patienten är fri att själv fatta beslut som rör den egna personen. 

Detta etiska begrepp innefattar även patientens rätt till information samt rätten till informerat 
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samtycke inom vården (SSF 2016).  

 

Lagar 
 

Enligt Hälso– och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska målet med vård vara god hälsa och vård på lika 

villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för den enskilda individens värdighet och 

för alla människors lika värde och de med störst vårdbehov ska ges företräde. Målet är också att 

motverka ohälsa.  

 

Patientlagen (SFS 2014:821) finns för att stärka och tydliggöra patientens ställning och för att främja 

patientens delaktighet, integritet och rätt till självbestämmande. Den ska bland annat kontrollera att 

patienten får information om sitt hälsotillstånd och om de metoder som finns för olika undersökningar, 

vård och behandlingar. Patienten ska även ges möjlighet att välja behandlingsalternativ. 

 

Kommunikation och attityder 
 

En viktig del i vårdandet av cancerpatienter är kommunikation (Wilkinson 1991). Forskning visar att 

det finns en problematik i hur mycket information som ges och på vilket sätt informationen lämnas 

ut till patienten. En viktig aspekt i det är sjuksköterskans förhållningssätt till patienten vid svåra 

besked (Tobin & Begley 2008). Sjuksköterskans inställning till patienten samt uppfattningen om sin 

egen uppgift avgör hur relationen och kommunikationen blir (Andersson 2013). Sjuksköterskor 

behöver vara medvetna om andras beteenden såväl som sitt eget för att kunna ge god omvårdnad 

(Price 2015). För att sjuksköterskan ska kunna visa empati för patienterna krävs det att hen är 

medveten om sina attityder. Attityderna är starkt kopplade till sjuksköterskans tro och värderingar 

och de styr i sin tur beteendet. Attityder ges uttryck genom idéer som anses normala, realistiska, rätta, 

hållbara eller typiska för en individ. Inom hälsovårdssammanhang anses vissa attityder vara positiva 

och andra negativa. Under utbildningen till sjuksköterska finns det förväntningar på att professionella 

attityder ska ersätta de tidigare individuella attityderna. (Price 2015).   

 

Cancercentrums (Cancercentrum 2017) hemsida lägger årligen upp rapporter från patientnämnden. I 

rapporterna finns en sammanställning av patienters synpunkter, klagomål och frågor rörande 

cancervården. Syftet med rapporterna är att de ska kunna verka som underlag för förbättringsarbete 

inom cancervården. I patientberättelser finns beskrivet hur patienter blivit bemötta på ett sätt som inte 

kan anses bra. Patienter som vittnar om hur sjukvårdspersonal inte tagit dem på allvar. Inte gett 

önskvärd information eller negligerat oro och funderingar (Cancercentrum 2017). Enligt 

Socialstyrelsen (2007) finns det brister gällande lämnandet av svåra besked och samtalen runt dessa. 

Cancervården brister även i att göra patienten delaktig i vårdandet vilket resulterar att patienten bara 

blir en passiv mottagare. Kvaliteten på cancervården i Sverige har också oacceptabla skillnader 

beroende på vart i landet vården utövas (Socialstyrelsen 2007).   

 

Cancerbesked 
 

Svåra cancerbesked kan vara omvälvande för en patient och sjukdomsbeskedet innebär ofta en 

psykisk påfrestning för patienten (Mystakidou et al. 2004; Tobin & Begley 2008). Inom sjukvården 

brukar ett svårt besked definieras genom information som på något sätt är ogynnsamt eller sorgligt, 

och att det i sin tur påverkar personens framtid negativt. Exempel kan vara att en patient försämrats i 

sin sjukdom, att patienten måste gå igenom en mödosam behandling som exempelvis kemoterapi eller 

att patienten inte längre svarar på behandling och istället får fortsatt vård som palliativ patient 

(Warnock 2014). Patienter beskriver sjukdomsbeskedet som en som en initial fas på en process. 

Därför menar patienterna att beskedet inte kan ses som en enskild isolerad händelse (Tobin & Begley 

2008). När en patient ska övergå från en livsförlängande vård till lindrande vård, hålls ett 
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brytpunktssamtal. Brytpunkt är ett administrativt uttryck som används när en patient ska övergå till 

palliativ vård och används mestadels mellan professioner (Socialstyrelsen 2011). Enligt World Health 

Organization [WHO] (2017) syftar palliativ vård varken till att fördröja eller påskynda döden. Målet 

med palliativ vård är att förbättra livskvalitén hos patient och närstående vid livets slut. Detta bland 

annat genom att lindra och förebygga lidande genom lindring av smärta eller andra plågsamma 

symptom. Ge stöd till patient och närstående i att bekräfta livet och betrakta döden som en naturlig 

process (WHO 2017). 

 

Vad som händer vid ett svårt sjukdomsbesked, hur informationen tas emot och vilken information 

som ges, kan också ha stora kulturella och sociala skillnader som sjukvårdspersonal måste ha i 

beaktande när det gäller omhändertagande av patienten (Warnock et al. 2010). Enligt Cox et al. (2005) 

och Hagerty et al. (2005) vill patienterna oftast veta om sin cancerdiagnos och enligt Tobin och Begley 

(2008) känner en välinformerad patient mer välbefinnande genom minskad ångest och ökad acceptans. 

Jiang et al. (2007) hävdar att patienten blir mer följsam i behandlingen och får möjlighet genom 

kunskap diskutera olika behandlingsalternativ. 

 

En stor del av forskningen om vad som sker omkring ett svårt sjukdomsbesked har fokuset på läkare-

patientperspektivet och inte på sjuksköterska-patientperspektivet (Dewar. 2000). Enligt Warnock et 

al. (2010) har sjuksköterskan tillsammans med läkaren en central roll vid svåra besked om beskedet 

ses som en process som tar plats innan, under och efter själva beskedet (Warnock et al. 2010) som 

ges av läkaren (Tabak et al. 2012; Warnock et al. 2010). 

 

Problemformulering 
 

Sjuksköterskan finns närvarande vid processen av ett svårt besked. Sjuksköterskans värderingar och 

människosyn påverkar attityderna som i sin tur styr beteendet och handlandet. I samband med att 

olika besked lämnas till patienter med cancersjukdom är det angeläget att sjuksköterskan etiskt 

reflekterar över hens värderingar och vad de får för konsekvenser i bemötandet och handlandet mot 

patienten. Det är därför viktigt att studera vilka attityder som förekommer vid lämnandet av svåra 

besked. 

 

Syfte 
 

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans attityder vid svåra besked för patienter med 

cancer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

Metod 
 

Den valda arbetsmetoden är en litteraturstudie. Syftet med en litteraturstudie är att undersöka 

kunskapsläget inom ett visst område (Forsberg & Wengström 2013). Enligt Polit och Beck (2012) 

innebär en litteraturstudie att studien är grundad i den kunskap som finns att hämta i tidigare forskning. 

Det finns flera kriterier som måste uppfyllas för att studien ska vara av god kvalitet. Den ska bland 

annat vara replikerbar, verifierbar, tidsenlig, omfattande och grundligt genomförd. Den ska också vara 

opartisk (Polit & Beck. 2012). Strukturen på arbetet kommer att följa det flödesschema som finns 

beskrivet av Polit och Beck (2012). Se figur 1. 

Figur 1. Flödesschema för litteraturstudie av Polit och Beck (2012). Modellen är fritt översatt till 

svenska. 

Litteratursökning 
 

Steg ett: Litteraturstudiens syfte arbetades fram under steg 1 (Polit och Beck, 2012). 

 

Steg två: Efter att syftet formulerats arbetades en sökstrategi fram enligt Polit och Beck (2012) 

flödesschema steg 2. I den sökstrategin ingår vilka sökord som ska användas vid sökning av artiklar 

samt i vilka databaser som sökningarna ska ske. De sökord som var relevanta för sökningen i 

CINAHL var truth disclosure och nurse attitudes, båda sökorden var CINAHL-headings.   I 

sökningen i PubMed användes MeSH-termen truth disclosure samt fritext-termerna truth telling 

cancer samt nurse attitudes som var relevanta sökord för att söka fram artiklar till studiens syfte. Det 

fanns ingen motsvarande CINAHL-heading till truth telling cancer varför det sökordet inte användes 

i sökningar i CINAHL. Databasen CINAHL valdes då den innehåller artiklar inom ämnet omvårdnad 

(Forsberg och Wengström 2015). Databasen PubMed valdes då den enligt Polit och Beck (2012) 

innehåller artiklar inom ämnet medicin. 

 

Steg tre: Under det tredje steget i Polit och Beck (2012) flödesschema genomfördes 

databassökningarna. Sökorden kombinerades för att söka fram relevanta artiklar som kunde svara på 

syftet, se tabell 1 och 2 nedan. Kombinationerna av sökorden gjordes med den booelska operatorn 

“AND” och ”OR” som gjorde det möjligt att hitta artiklar på ämnet som innefattade valda sökord. 

Enligt Polit och Beck (2012) används den booelska operatorn ”AND” för att begränsa sökningen och 

den booelska operatorn ”OR” utökar sökningen.  
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Inklusionskriterier 
 

Artiklarna i sökningarna ska vara Peer Reviewed. Enligt Polit och Beck (2012) innebär det att de är 

granskade av personer som är experter på ämnet. Sökningarna ska bara innefatta studier publicerade 

mellan 2002-01-01 – 2017-08-31 och de ska vara skrivna på engelska, svenska eller norska. Endast 

artiklar rörande sjuksköterskor som arbetar med cancerpatienter ska inkluderas samt att de handlar 

om personer över 18 år. Artiklarna skulle belysa sjuksköterskors attityder vid svåra besked.  

 

 

Databassökning 
 

Tabell 1 
CINAHL TRÄFFAR URVAL1 URVAL2 URVAL3 

S1 TRUTH 

DISCLOSURE 

MH 

1,387    

S2 NURSE 

ATTITUDES MH 

10,497    

S1 & S2 66 5 3 3 

TOTALT  5 3 3 

 

MH= Exact Subject Heading 

 

Tabell 2 
PUBMED TRÄFFAR URVAL1 URVAL2 URVAL3 

S1 TRUTH 

DISCLOSURE 

(MESH) 

7,074    

S2 NURSE 

ATTITUDES 

(FRITEXT) 

32,862    

S3 TRUTH 

TELLING 

CANCER 

(FRITEXT) 

136    

S2 AND S1 OR S3 330 14 ((2)) 6 5 

TOTALT  12 6 5 

 

(MeSH)= Medical Subject Headings (())= Extern dubblett 
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Urval 
 

Urval 1 

 

Steg fyra: Enligt Polit och Beck (2012) flödesschema steg 4 granskades artiklarnas titel och abstrakt 

för att de skulle motsvara syftet med litteraturstudien. Totalt granskas 66 artiklar i CINAHL varav 

fem valdes ut till urval 1 i enlighet med ovan. I PubMed granskades 330 artiklar varav 12 artiklar 

valdes enligt samma kriterier.   

 

Urval 2 

 

Steg fem och sex: Under steg fem och sex i Polit och Beck (2012) flödesschema granskades artiklarna 

från urval 1 med fokus på syfte och resultat. De artiklar som inte svarade på litteraturstudiens syfte 

sorterades bort. Totalt granskades 15 artiklar varav sju valdes bort. Då återstod totalt åtta artiklar till 

kvalitetsgranskningen i urval tre.  

 

Urval 3 

 

Steg sju: Under det sjunde steget granskades artiklarna enligt Polit och Beck (2012) 

granskningsmallar, Guide to an Overall Critique of Quantitative Research Report och Guide to an 

Overall Critique of a Qualitative Research Report.  Mallarna är till hjälp för att kritiskt granska och 

värdera fakta i vetenskapliga artiklar, deras styrkor och svagheter i att betraktas som evidens (Polit 

och Beck 2012). Alla åtta artiklar från urval 2 klarade granskningen. De utgjordes av två kvalitativa 

studier och sex kvantitativa studier. Dessa åtta artiklar ligger till grund för litteraturstudiens resultat.   

Databearbetning 
 

Steg åtta: Enligt Polit och Beck (2012) flödesschema steg 8 analyserades informationen i artiklarna. 

Analyseringen skedde med en induktiv ansats genom innehållsanalys (Polit och Beck 2012). Artik-

larna skrevs ut i pappersformat för att de lättare skulle kunna bearbetas. Artiklarnas resultatdel lästes 

grundligt med litteraturstudiens syfte hela tiden i fokus. Meningsbärande enheter som svarade på 

syftet markerades med överstrykningspenna. Markerad text infogades sedan i ett dokument med nog-

grann dokumentering av vilken artikel de meningsbärande enheterna hörde till. Dokumentet skrevs 

ut och klipptes isär varefter textremsorna parades ihop efter innehåll och tema. Utifrån den processen 

växte de olika kategorierna fram genom olika sätt att para ihop de meningsbärande enheterna tills det 

blev tydligt hur all den tolkade datan hörde samman. Slutligen namngavs kategorierna. 

Steg nio: Enligt Polit och Beck (2012) flödesschema steg nio, sammanställdes data som framkommit 

ur analysen av artiklarnas resultatdel som hade svarat på litteraturstudiens syfte.   
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Forskningsetiska ställningstaganden 
 

Enligt Forsberg och Wengström (2015) ska forskningsetiska överväganden göras innan litteraturstu-

dien påbörjas. I denna litteraturstudie har endast artiklar som haft ett etiskt utförande eller varit grans-

kade av en etisk kommitté, använts. De artiklar som inte var granskade av en etisk kommitté bedöm-

des utefter val av metod i studien. Deltagarna skulle inte vara av en sårbar grupp. Deltagarna skulle 

ha blivit informerade om syftet med studien och att det var frivilligt att delta eller att dra sig ur när 

som helst under studien. Samt att studien inte skulle vara till skada för deltagarna. Enligt Polit och 

Beck (2012) skriver inte alla författare ut detaljerad information om etiska ställningstaganden på 

grund av utrymmesmässiga skäl. Då är måste ställningstagande om artikelns etiska aspekter göras 

baserat på metoden i studien (Polit & Beck 2012). Alla vetenskapliga artiklar som utgjort resultatde-

len i litteraturstudien har redovisats i en matris. Redovisat material har inte avsiktligt förvrängts eller 

förvanskats. Enligt Forsberg och Wengström (2015) ska allt material redovisas oavsett om det stöder 

den egna ståndpunkten eller inte. Resultatmaterialet från de vetenskapliga artiklarna som svarade på 

syftet har redovisats i denna litteraturstudies resultatdel. Eftersom engelska inte är modersmålet har 

lexikon använts för att översätta texter så korrekt som möjligt. Författaren till litteraturstudien är 

medveten om sin egen förförståelse och har tagit hänsyn till detta. Inga egna värderingar har påverkat 

studiens resultat.  
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Resultat 

Resultatet utgjordes av två kvalitativa och sex kvantitativa artiklar. I artiklarna framkom ett flertal 

perspektiv som belyste olika attityder vid svåra besked för patienter med cancer och hur sjuksköters-

korna förhöll sig till dessa. 

Resultatet presenteras under tre kategorier som framkom under analysen av artiklarna. De tre katego-

rierna var: Sjuksköterskors attityder till patientens autonomi, Sjuksköterskors attityder till etiska över-

väganden och Sjuksköterskors attityder vid kommunikation av svåra besked. 

 

Sjuksköterskors attityder till patientens autonomi 
 

Kategorin belyser olika attityder till om patienten ska få veta om sin diagnos eller inte. Resultatet 

visade olika ställningstagande beroende på vilket sjukdomsstadium patienten befann sig i. Resultatet 

visar också att sjuksköterskorna ansåg att patienternas anhöriga var dem som skulle fatta beslut om 

patienterna skulle få veta eller inte.  

 

Sjuksköterskorna ansåg att patienterna skulle bli informerade om sin diagnos direkt efter att den var 

satt (Li et al. 2008; Rassin et al. 2006; Razban et al. 2013;), men bara om de hade cancer i tidigt 

stadium (Li et al. 2008), eller före påbörjad behandling (Arbabi et al. 2010). Sjuksköterskorna ansåg 

att patienten skulle själv få bestämma hur mycket han/hon ville veta (Rassin et al 2006). Patientens 

kön hade heller ingen betydelse för om hen skulle få besked om diagnosen eller inte. (Arbabi et al 

2010). Enligt Li et al (2008) var sjuksköterskornas attityder tudelade för om patienten skulle få besked 

om sin sjukdom eller inte. En del ansåg att patienter med cancer i tidigt stadie hade rätt att få besked 

medan de som befann sig i terminalt skede inte skulle få besked. Gifta sjuksköterskor tyckte i större 

utsträckning att patienter i terminalt skede hade rätt att veta, medan sjuksköterskor med mer erfaren-

het ansåg att patienter i terminalt skede inte hade rätt att få besked. Enligt Georgaki et al (2002) ansåg 

sjuksköterskorna att bara en del patienter med cancer hade rätt att få besked om sin diagnos, men att 

patientens anhöriga alltid hade rätt att få besked om den (Arbabi et al. 2010; Georgaki et al. 2002). 

Vid ett etiskt dilemma ansågs det bäst om patienten eller patientens familj fick fatta beslut om hur 

vida patienten skulle få besked om sin diagnos eller inte (Razban et al. 2013).  En majoritet av sjuk-

sköterskorna skulle berätta för familjen innan de berättade för patienten om diagnosen (Huang et al. 

2014) och att de anhörigas åsikt var den viktigaste faktorn för ett avslöjande eller ej (Arbabi et al. 

2010). Därför skulle de också dölja sanningen för patienten om de anhöriga efterfrågade detta (Huang 

et al. 2014). 

 

 

 

Sjuksköterskors attityder vid etiska överväganden 

 

Kategorin belyser olika attityder vid etiska överväganden som ansågs skulle kunna äventyra patien-

tens psykiska välbefinnande. Dock ansåg sjuksköterskorna att det var viktigt att vara ärlig och att 

ärlighet var viktigt för en god relation mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskorna uppgav 

även rädslor för olika situationer. 

Enligt Huang et al (2014) ansåg sjuksköterskorna att patienter med cancer i terminalt skede inte skulle 

bli olyckligare av att få besked. Vetskap om prognosen skulle inte heller göra att patienter förlorade 

sin vilja att leva (Huang et al. 2014), inte heller att patienter och anhöriga skulle drabbas av hopplöshet 

(Razban et al. 2013). Sjuksköterskorna ansåg att cancerpatienter i terminalt skede skulle drabbas av 

mer ångest om de inte fick besked om sjukdomen (Huang et al. 2014) och att ett avslöjande skulle 

hjälpa patienterna att kunna avsluta saker som de påbörjat (Li et al. 2008).  Samarbete i framtida 
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behandling ansågs som den viktigaste anledningen till att patienter med cancer i tidigt skede skulle få 

besked (Li et at. 2008). Enligt Huang et al (2014) var sjuksköterskorna ambivalenta till om ett avslö-

jande för terminala patienter skulle åsamka dem känslor av förtvivlan och besvikelse och enligt Ge-

orgaki et al (2002) ansåg sjuksköterskorna att patienterna riskerade att känna besvikelse, förtvivlan 

och utanförskap. Majoriteten av sjuksköterskorna (Razban et al. 2013) ansåg inte att det var varken 

sjuksköterskans eller läkarens arbetsuppgift att avgöra om besked angående sjukdomsprognos skulle 

vara välgörande eller ej och enligt Rassin et al. (2006) ansåg ungefär hälften av sjuksköterskorna att 

det var lättare att ge ett svårt besked till en äldre patient. Det spelade ingen roll om patienten och 

vårdpersonalen var av olika kön när beskedet gavs (Arbabi et al 2010). Tidsbrist när ett svårt besked 

skulle lämnas var enligt Rassin et al (2006) inte ett problem. 

 

Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg enligt Huang et al (2014) att trots att det skulle smärta så var 

det viktigt att vara ärlig och att det inte var tillåtet att ljuga för patienten i förhoppning att ge patienten 

hopp (Rassin et al. 2006). Sjuksköterskorna ansåg att ärlighet var essentiellt för en framgångsrik te-

rapeutisk relation (Georgaki et al. 2002; Huang et al. 2014) och att det var svårt för sjuksköterskorna 

att upprätthålla ett professionellt förhållningssätt när inte hela sanningen om diagnosen givits patien-

ten (Tobin. 2012). Sjuksköterskorna var rädda för att säga något som berörde diagnosen för att de inte 

ville riskera att motsäga vad läkaren sagt (Tobin 2012). Otillräckligt stöd från läkarna i arbetet med 

att ge ett svårt besked, var också något som väckte rädslor hos sjuksköterskorna (Ehsani et al. 2016). 

Sjuksköterskorna var rädda för att få reprimander av läkarna (Ehsani et al 2016) och det hierarkiskt 

uppbyggda multidisciplinära vårdteamet skapade frustration hos sjuksköterskorna när läkarna inte 

gav patienterna hela sanningen (Tobin 2012). Användandet av förskönande omskrivningar från läka-

rens sida vid besked angående patientens diagnos ansågs urholka det professionella förhållandet mel-

lan sjuksköterska och patient (Tobin 2012).  

 

Enligt Ehsani et al (2016) var sjuksköterskorna rädda för konsekvenserna av att ge ett svårt besked. 

Oro för patientens känslomässiga reaktioner och ångest var enligt Arbabi et al. (2010) den viktigaste 

faktorn till att de ansåg att patienten inte skulle få veta. Det fanns barriärer hos sjuksköterskorna som 

hindrade dem att vilja prata om diagnosen. Dessa var rädsla för olämpligt uppträdande från patienten 

och känsla av otillräcklig kunskap om diagnosen för att kunna besvara frågor (Arbabi et al. 2012). 

De ansåg också att de hade otillräcklig träning i kommunikation för att kunna engagera sig i en öppen 

konversation med patienten (Georgaki et al. (2002). Oerfarna sjuksköterskor ansåg att det var för 

svårt för dem att ge ett besked och att de kände rädsla för att möta patienterna i det svåra beskedet 

(Huang et al. 2014). 

 

Sjuksköterskors attityder vid kommunikation av svåra besked 

 

Kategorin belyser hur och av vem ett besked ska ges. Det ansågs vara viktigt att familjen var vid 

lämnandet av ett besked. Sjuksköterskorna uppgav att de verkade som stöd för patienterna vid svåra 

besked, både genom fysisk och psykisk närvaro. 

Majoriteten ansåg att det var läkarens uppgift att informera patienten om dennes sjukdom (Arbabi et 

al. 2010; Huang et al. 2014; Li et al. 2008; Razban et al. 2013), oavsett sjukdomens stadium (Li et al. 

2008). På grund av att läkaren har större kunskap i medicin och därför kunde ge utförligare förkla-

ringar (Li et al. 2008). Sjuksköterskorna var enligt Arbabi et al. (2010) villiga att berätta om diagno-

sen, men majoriteten enligt Razban et al. (2010), ansåg även att det var sjuksköterskans uppgift att 

informera. Det ansågs även vara viktigt att både sjuksköterska och läkare deltog när ett svårt besked 

skulle ges (Huang et al. 2014; Rassin et al. 2006). Sjuksköterskorna ansåg också att det var värdefullt 

om patientens familj närvarade vid beskedet (Arbabi et al. 2010; Rassin et al. 2006), men förhöll sig 

neutrala till att patientens anhöriga var de som skulle ge beskedet (Huang et al. 2014). Sjuksköterskor 
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utbildade i att ge svåra besked var mer positiva till att prata om diagnosen med patienterna men trots 

detta förmedlade de sällan någon diagnos (Arbabi et al. 2010) och enligt Huang et al. (2014) var 

sjuksköterskorna ambivalenta till att ge ett svårt besked. Sjuksköterskornas attityd var att det skulle 

vara tyst och lugnt i omkring patienten när ett svårt besked skulle ges. Ett ostört rum ansågs därför 

vara den mest lämpade platsen (Li et al. 2008; Arbabi et al. 2010). 

Sjuksköterskor som hade erfarenhet av att ge svåra besked tyckte inte det var lika svårt att prata med 

patienter om deras dödliga sjukdom (Huang et al. 2014) och enligt Razban et al. (2013) ansåg sjuk-

sköterskorna att det inte var svårt att prata med patienterna om döende och död. Sjuksköterskorna var 

mer villiga att prata om förväntad livslängd (Arbabi et al. 2010) och majoriteten skulle inte byta till 

något lättare samtalsämne om patienten frågade om hen var döende (Razban et al. 2013). Enligt Hu-

ang et al. (2014) skulle sjuksköterskor som tillfrågades av patienterna om deras tillstånd, be dem fråga 

ansvarig läkare. Alternativt skulle sjuksköterskorna försöka göra en bedömning av hur mycket pati-

enten redan visste. En del skulle fråga läkaren först och sedan fatta ett beslut om att berätta eller inte. 

Ett flertal skulle också fatta beslut om att ge besked baserat på den mest verkningsfulla medicinska 

behandlingen (Huang et al. 2014). 

Enligt Huang et al (2014) skulle sjuksköterskorna berätta på ett gradvis, milt, optimistiskt, hoppfullt 

och indirekt sätt, och de skulle undvika att använda ordet ”cancer” (Georgaki et al. 2002). De skulle 

enligt Huang et al. (2014) inte berätta på ett klart och tydligt sätt även om patienterna efterfrågade 

det. Sjuksköterskor yngre än 30 år eller som hade släktingar med cancer ansåg i större utsträckning 

att beskedet skulle ges gradvis. Enligt Tobin (2012) ansåg sjuksköterskorna att användandet av för-

skönande omskrivningar rörande diagnosen, hindrade patienterna att inse sin situation.  

Sjuksköterskorna tycktes agera som patientens advokat (Tobin 2012) och kunde ge stöd till patienten 

i dennes nya situation efter det svåra beskedet. De tenderade att använda mer uppmuntrande fraser än 

läkarna (Arbabi et al. 2010; Rassin et al. 2006), så som ”jag finns här för dig”, ”jag beundrar ditt 

mod”, ”jag förstår hur du känner” och ”fokusera på nuet och att läka efter operationen, när vi kommer 

till kemoterapin kommer vi klara det” (Rassin et al. 2006). Enligt Arbabi et al. (2010), Rassin et al. 

(2006) och Razban et al. (2013) ansåg sjuksköterskorna att det var välgörande för patienten att få 

ventilera sina känslor och att de skulle stötta patienterna genom respektfull tystnad (Arbabi et al. 

2010; Huang et al. 2014; Rassin et al. 2006). Sjuksköterskorna var mer angelägna än läkarna om att 

ha fysisk kontakt, så som att hålla hand, när beskedet gavs (Arbabi et al. 2010; Rassin et al. 2006). 
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Diskussion 
 

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans attityd vid svåra besked för patienter med 

cancer. Studierna i de vetenskapliga artiklarna belyste hur sjuksköterskans attityder påverkade 

kommunikationen med patienter där sanningen hade/hade inte givits patienten. I ett stort antal fall var 

patientens autonomi helt underordnad familjens vilja. Rädslor för hur patienten skulle reagera på 

beskedet eller vad läkaren skulle reagera var också en barriär för att prata om diagnosen. Det framkom 

även olika kommunikativa attityder. 

 

Resultatdiskussion 
 

Valda delar i samtliga kategorier kommer att tas upp och diskuteras. 

I kategorin om patientens autonomi gick det att se att inom vissa kulturer var sjuksköterskans attityd 

till patientens autonomi underordnad familjens vilja, särskilt artiklar från icke västerländska kulturer. 

En majoritet skulle delge familjen om diagnosen innan de berättade för patienten. Enligt Novack et 

al. (1979) hade en attitydförändring till patientens autonomi skett redan år 1979. Studien från USA 

visade att hela 97% av deltagarna ansåg att patienten skulle få besked till skillnad från knappt två 

decennier tidigare då 90% av deltagarna ansåg att patienten inte skulle få besked (Novack et al. 1979). 

Studien av attitydförändringen i USA, styrker antagandet om att patientens autonomi och rätt till 

självbestämmanden är ledande inom västerländska kulturer. Cox et al. (2005), Jiang et al. (2007), Seo 

et al. (2000) och Yun et al (2004) styrker också att de flesta patienter med cancer vill veta om sin 

diagnos och prognos. Cox et al. (2005) beskriver att 86.8 procent av deltagarna ville känna till sin 

cancerdiagnos och enligt Jiang et al. (2007) ville 90.8 procent av deltagarna i studien känna till sin 

diagnos. Dock svarade endast 13.5 procent ja på frågan om att de hade rätt att veta. Istället ansåg 

majoriteten att skälet för ett avslöjande var att de skulle kunna samarbeta med läkaren i framtida 

behandling (Jiang et al. (2007). Vilket tyder på motstridiga attityder till autonomi även hos patienterna. 

Oavsett om patienterna bor i en västerländsk kultur eller inte verkar det ändå vara viktigt för dem att 

få veta om sin cancerdiagnos oavsett anledningen till avslöjandet.  

 

I kategorin som handlade om etiska överväganden uppgav sjuksköterskor att det var viktigt att vara 

ärlig, detta trots att beskedet kanske skulle bli smärtsamt. De ansåg även att det inte var tillåtet att 

ljuga för patienten i tron om att det skulle ge patienten mera hopp. Enligt Erichsen et al (2010) 

beskriver sjuksköterskorna ärlighet som något essentiellt; att ärlighet var något som generellt sett alla 

människor försökte uppnå, men också krävde och förväntade sig av andra. Sjuksköterskorna hävdade 

också att patienterna hade rätt att få besked om sin sjukdom, att det skulle vara bäst i det långa loppet 

trots att det initialt kanske skulle smärta (Erichsen et al. 2010). Tobin och Begley (2008) berättar om 

att patienterna innan de fått en diagnos, känner på sig att något är fel med dem. Denna känsla av att 

något är fel är också något som i sin tur leder till känslor som rädsla och ångest. Enligt Erichsen et al. 

(2010) beskriver sjuksköterskorna att sanningen alltid kommer fram till slut, vilket i sin tur skulle 

kunna leda till att patienten skulle känna ilska och förlora sin tilltro till sjukvården. Samt riskera att 

underminera det goda förhållandet mellan sjuksköterska och patient (Erichsen et al. 2010). 

Antagandet om att ärlighet är essentiellt för en framgångsrik vårdrelation framkom även i 

litteraturstudien. När inte hela sanningen delgivits patienten ansågs det svårt för sjuksköterskorna att 

agera professionellt. Om patienten inte har fått all information som hen själv önskar är det svårt att 

utöva sin yrkesprofession till fullo och i Sverige innebär detta också att inte lagen följs (SFS 

2014:821) 
I kategorin om kommunikativa attityder visar sjuksköterskorna en stödjande attityd i form av att verka 

som patientens advokat. Sjuksköterskorna såg det som sin uppgift att vidta den attityden för att kunna 

stödja patienten i den nya situationen. Ambitionen om att ge stöd i processen av ett svårt besked i en 

ny situation stärks i Warnock et al. (2010) studie. Där ansåg sjuksköterskorna att genom att vara 
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involverade i det svåra beskedet kunde de hjälpa till att förbereda patienterna inför framtiden. Sjuk-

sköterskorna ansåg också att deras involvering i beskedet stärkte relationen mellan sjuksköterska och 

patient. Det tillät dem även att dela livsförändrande händelser med patienten. (Warnock et al. 2010). 

De flesta sjuksköterskor i litteraturstudien ansåg att det var läkarens uppgift att ge svåra besked. Några 

sjuksköterskor ansåg att det också var sjuksköterskans uppgift att ge besked alternativt i samarbete 

med en läkare. Enligt Dewar (2000) så visar den kliniska tillämpningen att sjuksköterskan är en viktig 

del för att ge svåra sjukdomsbesked, även om det är läkarens uppgift att lämna dessa besked. Nya 

riktlinjer kanske borde tas upp för hur och av vem svåra sjukdomsbesked ska lämnas. Läkaren kanske 

är den som ska ge beskedet och svara på frågor som rör sjukdomen och eventuella behandlingar, 

medan sjuksköterskan är med som stöd för patienten men också för sin kollega.  

Attityder återspeglades ur erfarenheter och nivå av kunskap. Där olika attityder kunde ses beroende 

på vilken erfarenhet och kunskap sjuksköterskorna hade inom området att ge besked. Det var olika 

attityd till patientens autonomi, otillräcklig kunskap i kommunikation och sjuksköterskor med mer 

erfarenhet och kunskap var generellt sett mer benägna om att prata om diagnosen med patienterna. 

Enligt Imanipour (2016) var de flesta sjuksköterskorna positiva till att vara involverade i processen 

att ge svåra besked trots att de själva ansåg att de bara hade måttligt med utbildning i ämnet. Sjuk-

sköterskorna arbetade på olika sorters intensivvårdsavdelningar i Iran (Imanipour 2016). Den högre 

utbildningsnivån som ändå krävs för att arbeta på en intensivvårdsavdelning kan ses som en faktor 

till den mer positiva inställningen till att delta i processen av svåra besked. Sjuksköterskorna såg det 

också som sin uppgift att stötta patienten och familjen i det svåra beskedet (Imanipour 2016). Vilket 

stödjer det som framkom i litteraturstudien.  

 

Metoddiskussion 
 

Attityder är ett komplext begrepp eftersom de är starkt kopplade till en människas värderingar. Därför 

begränsades studiens omfattning till att bara innefatta attityder vid svåra besked för patienter med 

cancer.  

De vetenskapliga artiklar som ligger till grund för litteraturstudien söktes i databaserna CINAHL och 

PubMed. Databasen CINAHL valdes för att det är en databas som innehåller artiklar på ämnet om-

vårdnad och databasen PubMed valdes för att det är en medicinsk databas och därmed lämpade sig 

för att söka fram relevanta artiklar som kunde svara på syftet.  

För att söka fram rätt sökord i CINAHL, gjordes fritextsökningar på sökord som ansågs kunna vara 

relevanta för studiens syfte. Ord som bland annat testades i fritextsökningen ”breaking bad news” 

”Nurses role” ”cancer” och ”attitudes”, och utifrån de resultaten framkom vilka CINAHL-Headings 

som kunde vara relevanta för sökningar av artiklar till studien. De begrepp som visade sig vara rele-

vanta för sökningen var ”truth disclosure” och ”nurse attitudes”. Till en början användes även CI-

NAHL-headingen ”oncologic nursing” men detta sökord tillförde inget utöver de redan valda sökor-

den, därför uteslöts det sökordet. 

Inför sökningen i PubMed användes Svensk MeSH för att få fram rätt MeSH-termer till sökningen. 

Det visade sig att ”truth disclosure” som använts i sökningen i CINAHL hade samma innebörd som 

”truth disclosure” som MeSH-term, varför det sökordet då valdes. Det fanns ingen MeSH-terms mot-

svarighet till ”nurse attitudes” som använts som CINAHL-Heading i CINAHL-sökningen. Den enda 

liknande MeSH-termen var ”attitude of health personnel” och vid användandet av det sökordet blev 

sökningen alldeles för bred då den innefattade all sorts sjukvårdspersonal. Därför fritextsöktes ”nurse 

attitudes” för att sökningen bara skulle innefatta sökningar med sjuksköterskors attityder eller studier 

med mixat urval av deltagare som innefattade både sjuksköterskor och läkare. I sökningen i PubMed 

tillades fritexttermen ”truth-telling cancer” till för att utöka sökningen ytterligare. Ett tillägg av den 

fritexttermen genererade inga nya artiklar i databasen CINAHL varför den uteslöts från sökningen.  
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Sökningarna gjordes först inom tidsspannet 2007-01-01- 2017-08-31 men efter urval 2 var det en 

artikel som inte kunde svara på syftet. I den studien deltog både sjuksköterskor och läkare men de 

presenterade tabellerna visade inte hur de olika deltagargrupperna hade svarat på frågorna. Då åter-

stod för få artiklar för att utgöra resultatet i litteraturstudien varför en utökning på ytterligare fem år 

lades till i sökningen. Den utökningen genererade två nya artiklar som båda klarade kvalitetsgransk-

ningen. En artikel till litteraturstudien är 15 år gammal och kan ses som en svaghet då mycket kan ha 

hänt beträffande sjuksköterskornas attityder från då till nu. Samtidigt framkom ingen nyare studie 

från samma geografiska område och då är det svårt att veta om attityderna har förändrats. Författaren 

av litteraturstudien är medveten om vilka förändringar i attityder till svåra besked och respekten för 

patientens autonomi som har skett över tid i olika delar i världen (Novack et al. 1979).  

Det finns en positiv aspekt i att tidsspannet på sökningen utökats. Det visar på att forskningen inom 

området är eftersatt. Det är viktigt att belysa sjuksköterskors attityder vid svåra besked då sjukskö-

terskor enligt Warnock et al. (2010) spelar en betydande roll vid svåra besked till patienter. Därför är 

det motiverat att litteraturstudien gjordes på artiklar från ett brett tidsspann. 

Ingen av de artiklar som utgjorde resultatet var gjorda i Sverige. En majoritet av resultatmaterialet 

utgjordes av artiklar från andra länder som inte anses vara av västerländsk kultur vilket kan ses som 

en svaghet. Detta då synen på patienten i Sverige utgår från patientens autonomi. En styrka i att belysa 

hur det kan se ut runt om i världen är den att samhället i Sverige blir allt mer mångkulturellt.  

Det är bara en författare till litteraturstudien vilket kan ses som en fördel då författaren inte behövt 

kompromissa om utrymmet och ämnet. Det fanns dock försvårande stunder då en diskussionspartner 

hade varit värdefullt, särskilt under analyseringen av de kvalitativa studierna. När en förståelse av 

innebörden i uttalandena skulle växa fram. Detta krävde därför extra mycket eftertanke och reflektion 

när en diskussion med en andra part inte var möjlig. I litteraturstudien har även ett mindre antal ar-

tiklar använts än för en litteraturstudie skriven av två författare. Detta kan ses som en nackdel då fler 

källor troligtvis hade givit mer tyngd åt uttalandena. Samtidigt så har de artiklarna som använts belyst 

ämnet utifrån olika frågeställningar för att få fram vilka attityder sjuksköterskorna hade runt svåra 

besked. Syftet har därför kunnat besvarats med ett brett perspektiv.    

 

Klinisk betydelse 
 

Sverige är ett land med människor som har olika etniska och kulturella bakgrunder. Kulturella skill-

nader som påverkar värderingarna och attityderna på hur vård ska bedrivas. Sjuksköterskorna kom-

mer möta människor som på ett eller annat sätt har andra värderingar än vad många svenskar är vana 

vid eftersom patienten anses som en autonom person i Sverige. Det kräver kunskap hos sjuksköters-

kan att förstå att det råder olika inställningar och attityder till hur svåra sjukdomsbesked ska lämnas. 

Det krävs också kunskap för att kunna förstå vad patienterna själva önskar av sitt möte med vården, 

men också aspekten kring anhörigas åsikt är viktiga att ha i beaktande och det kräver ödmjukhet.  

 

Förslag till fortsatt forskning 
 

Eftersom resultatunderlaget är tunt beträffande ny forskning på området är det angeläget med ny ak-

tuell forskning inom ämnet, förslagsvis med andra perspektiv. Hur sjuksköterskans attityd formar 

omvårdnadens kvalitet vid svåra besked. Forskning om hur besked ska lämnas och vilka som ska 

närvara. Om exempelvis läkare och sjuksköterska, som standard, ska lämna ett besked i team.  
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Slutsats 
 

Sjuksköterskans attityder är formade efter vilket land de lever i och vilken kultur som är rådande 

där. Därför ser attityderna till patientens autonomi och rätt till självbestämmande olika ut. På många 

platser i världen anses familjen vara den som ska få fatta beslut om patienten ska få besked om sin 

sjukdom eller inte. Faktorer som vilket stadium patienten befann sig i sin cancer hade också 

inverkan för om patienten ansågs ha rätt att få besked. Utbildning och erfarenhet hade betydelse för 

vilka attityder sjuksköterskorna erhöll. Ett ärligt förhållningssätt ansågs som något essentiellt för att 

kunna bedriva god omvårdnad och agera professionellt utifrån patientens behov. De flesta 

sjuksköterskor ansåg att läkaren var den rätta personen att ge beskedet till patienten. Men att 

sjuksköterskorna var dem som var med som stöd genom att bland annat agera som patientens 

advokat vid svåra besked. Det ansågs även viktigt att patienterna fick möjlighet att ventilera sina 

känslor.  
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