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 Introduktion: Pankreascancer drabbade 458 918 personer i världen under 2018. Orsaken  
till pankreascancer är inte fastställd men ett tydligt samband mellan tobaksrökning och  
uppkomst av pankreascancer finns. Det finns få behandlingsalternativ och mortaliteten är  
hög hos patienter med pankreascancer.   Syfte: Patienters erfarenheter av att leva med pankreascancer.   Metod: En litteraturstudie utformad efter Polit och Beck (2017) nio steg. Sökning efter  
artiklar gjordes i datbaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO vilket resulterade i sex  
kvalitativa och fem kvantitativa artiklar. Artiklarna kvalitetsgranskades och var godkända  av 
etikkommitté. Databearbetning gjordes för att hitta likheter och skillnader vilket  resulterade 
i fyra områden.   Resultat: Resultatet presenteras i fyra kategorier Kroppslig påverkan orsakad av sjukdom  
och behandling, Den känslomässiga reaktionen av att drabbas av sjukdom med hög  
dödlighet, Minskad aptit som försvårar viktökning och Återgå till arbetet.   Slutsats: Patienternas erfarenhet var att pankreascancer orsakade dem flera kroppsliga  
symtom som påverkade deras vardag och att den höga mortaliteten orsakade dem ångest  och 
depression.  
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Introduktion  
Under 2018 drabbades cirka 18 078 957 personer i världen av cancer var av 458 918 personer 
drabbades av pankreascancer (World Health Organization [WHO] 2018). Under 2012 var 
pankreascancer rankad som den 12:e vanligaste cancersjukdomen i världen och ledde till 
331,000 dödsfall (Pourhoseingholi 2017). Cancer är ett samlingsnamn för sjukdomar där det 
skett en onormal celldelning i någon del av kroppen och den okontrollerade celldelningen bildar 
till slut en tumör som sedan växt sig större (Socialstyrelsen 2018). Under 2018 dog 9,6 miljoner 
personer i världen av cancer vilket innebär att cancer är den näst vanligaste dödsorsaken efter 
hjärt- och kärlsjukdomar (WHO 2018). Metastaser är en spridning av cancer till andra delar av 
kroppen som uppstår genom att cancerceller lossnar från den ursprungliga tumören. Det finns 
cirka 200 olika sjukdomar under samlingsnamnet cancer med variation på sjukdomsförlopp. 
Under 2016 diagnostiserades cirka 60 000 personer i Sverige med en cancerdiagnos, varav 1 
217 personer av dem diagnostiserades med pankreascancer som är cancer i bukspottkörteln 
(Socialstyrelsen 2018). Litteratursamanställningen kopplas till forskningsområdet hantering av 
komplexa ohälsotillstånd.  
  

Pankreascancer  
Orsaken till pankreascancer är inte fastställd dock finns ett tydligt samband mellan 
tobaksrökning och uppkomst av pankreascancer (Socialstyrelsen 2018; Pourhoseingholi m.fl. 
2017). Enligt Pourhoseingholi m.fl. (2017) kan det finnas fler orsaker än rökning till en ökad 
risk för pankreascancer exempelvis övervikt, hög ålder, osunda kostvanor, diabetes och kronisk 
inflammation i pankreas. Att drabbas av pankreascancer är näst intill lika vanligt hos män som 
hos kvinnor (Socialstyrelsen 2018). Majoriteten av patienterna som får diagnosen 
pankreascancer söker för symtomen ikterus (Evans m.fl. 2014) och mörkfärgad urin som är två 
av de första tecknen. Ikterus och mörkfärgad urin orsakas av att tumören trycker mot den djupa 
gallgången (Socialstyrelsen 2018). Patienterna med pankreascancer har varierade fysiska 
symtom där de tre vanligaste är minskad aptit, smärta och fatigue relaterat till dålig sömn. Andra 
symtom som kan uppträda är muntorrhet, ändrad smakupplevelse och matsmältningsproblem. 
Nedsatt känsla av välbefinnande, depression och ångest är vanliga psykologiska symtom (Tang 
m.fl. 2018). Då pankreascancer ger vaga och icke specifika symtom i tidigt skede 
(Socialstyrelsen 2018; Evans m.fl. 2014) leder detta till att ca 80% diagnostiseras i ett långt 
framskridet skede och har då en prognos med endast 6 - 12 månaders överlevnad (Tang m.fl. 
2018).  
  

Diagnostisering  
Kliniska tecken tillsamman med undersökningar som ultraljud, datortomografi och 
magnetkameraundersökning kan i de flesta fall ge en bild av pankreascancerns utbredning. Vid 
fynd från tidigare undersökningar kan en endoskopisk undersökning utföras för att ta biopsier 
(Socialstyrelsen 2018). Pankreascancer delas in i tre stadier: operabel pankreascancer, patienter 
med gränsöverskridande pankreascancer och inoperabel pankreascancer (Hartman & 
Krasinskas 2012). Prognosen för pankreascancer är mycket låg, sämre än vid någon annan 
cancersjukdom. Endast 20% överlever första året och 6% har en överlevnad på fem år (Beesley 
m.fl. 2016). Symtombelastningen tillsammans med den korta överlevnadstiden som är vid 
pankreascancer ger inte patienten tid för förberedelse och anpassningen till sjukdomen 
(Sherman m.fl. 2014). Majoriteten av de som får diagnosen pankreascancer har redan vid 
diagnostillfället en långt framskriden pankreascancer och har då inte möjlighet till botande 
behandling (Soialstyrelsen 2018).  
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Behandling  
Den enda botande behandlingen för pankreascancer är operation (Socialstyrelsen 2018; Beesley 
m.fl. 2016; Caratto m.fl. 2015). Det är endast 15-20% som har en operabel pankreascancer 
(Beesley m.fl. 2016; Caratto m.fl. 2015) och 90% av de som genomgått operation återinsjuknar 
(Socialstyrelsen 2018). Neoadjuvant strålbehandling och cytostatikabehandling kan ges till 
patienten pre-operativt för att minska tumören inför operation (Klaiber m.fl 2018; 
Socialstyrelsen 2018). Vid en operation tas hela eller delar av pankreas bort tillsammans med 
gallblåsan, djupa gallgången, tolvfingertarmen, nedre delen av magsäcken och intilliggande 
lymfkärl och lymfkörtlar. Adjuvant behandling med cytostatika ges post-operativt för att 
minska risk för återfall (Socialstyrelsen 2018; Caratto m.fl 2015). Hos de patienter där operation 
inte är aktuellt på grund av inoperabel pankreascancer ges cytostatika för att förlänga 
överlevnadstiden och förbättra livskvalitén (Socialstyrelsen 2018). Enligt Sun m.fl. (2016) är 
det viktigt att behandla symtomen och ge psykologiskt stöd till patienter med pankreascancer 
för att upprätthålla deras livskvalité.  
  

Omvårdnad  
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska alla människor vårdas med respekt och på 
lika villkor. Vården ska vara av god kvalitet och bygga på respekt för patientens 
självbestämmande och integritet. För att cancervården ska uppnå en god kvalité bör relationen 
mellan sjuksköterska och patient bygga på ömsesidigt förtroende, värdighet och förståelse 
(Browall m.fl. 2013).  International council of nurses [ICN] är en etisk kod som är utarbetad till 
sjuksköterskor. Enligt ICN har sjuksköterskan fyra ansvarsområden: att främja hälsa, förebygga 
sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening 2017). 
Sjuksköterskor har ett ansvar i att bedöma patienters omvårdnadsbehov och tillsammans med 
patienten genomföra omvårdnadsinterventioner. Begrepp som kontinuitet, partnerskap och 
bemötande bör vara grunden för omvårdnaden av patienten (Svensk sjuksköterskeförening 
2018). Begreppen partnerskap och bemötande som är en del i grunden av omvårdnaden kan 
kopplas till vikten av kommunikation i studien av Browall m.fl. (2013). Där det framkom att 
kommunikation är viktigt för att skapa ett partnerskap mellan sjuksköterskan och 
cancerpatienten som i sin tur leder till patienten känner sig jämlik med sjuksköterskan (Browall 
m.fl. 2013). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2018) bygger den personcentrerade 
omvårdnaden på att vårdpersonalen jobbar i team runt patienten. Vilket skick patienten är i 
avgör vem som utför de olika omvårdnadsinterventionerna. I en studie av Browall m.fl. (2013) 
framkom det att det viktigaste för patienter med cancer var att få vara delaktiga i planeringen 
av vården vilket är en av huvudkomponenterna i personcentreradvård. Ett personcentrerat 
tillvägagångssätt är betraktat som synonymt med vårdkvalité baserat på humanistisk 
människosyn. Den personcentrerade vården har visat sig ha inverkan på patientens och 
sjuksköterskans relation med varandra samt patientens tillfredsställelse av vården. Vid vård av 
patient med en cancerdiagnos är det viktigt att sjuksköterskan respekterar patientens autonomi, 
lyssnar och bjuder in till delaktighet i de beslut som ska fattas (Browall m.fl. 2013). Det är 
vanligt att patienter med en cancerdiagnos är stressade och känner osäkerhet under hela 
sjukdomstiden vilket kan påverka patientens psykiska hälsa och livskvalité (Appleton m.fl.  
2018).  
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Problemformulering  
Aktuell forskning visar att patienter som får diagnosen pankreascancer är vanligtvis långt 
framskridna i sitt sjukdomsförlopp, vilket gör att pankreascancer har låg prognos för 
överlevnad. Behandlingsalternativen är få, kirurgi är den enda botande behandlingen och går 
inte att utföra vid långt framskriden pankreascancer. Cytostatikabehandling och strålbehandling 
kan erbjudas som komplement efter kirurgi eller när kirurgi inte är aktuellt. När behandling 
med cytostatika och strålning ges efter kirurgi eller då kirurgi inte är aktuellt ges det för att 
lindra symtom och förlänga livstiden. Genom att beskriva patienters erfarenheter av 
pankreascancer ökar sjuksköterskans förståelse för hur pankreascancer påverkar patienten och 
hur sjuksköterskan kan hjälpa patienten att hantera besvärande symtom under sjukdomstiden.  

Syfte  
Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters erfarenheter av att leva med 
pankreascancer.   
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Metod  
En litteraturstudie sammanställer och analyserar befintlig kunskap inom valt forskningsområde 
(Forsberg & Wengström 2015). Sammanställningen ska utgöras av vetenskapliga artiklar från 
primärkällor (Polit & Beck 2017). Denna litteraturstudie utformades efter Polit och Beck (2017) 
nio steg. Nedan följer en fritt översatt version av Polit och Beck (2017) nio steg.  

1. Formulera syfte och frågeställning.  
2. Planera sökning, välja databas och sökord.  
3. Genomföra databassökning.  
4. Granska titel och abstrakt gentemot syftet.  
5. Läsa utsedda artiklar.  
6. Information från artiklarna granskas och användbar data identifieras.  
7. Kritisk granska artiklarna.  
8. Samordna artiklarnas innehåll i olika kategorier.  
9. Sammanställ resultatet.  

  

Litteratursökning  
I steg 1 i Polit och Beck (2017) nio steg formulerades ett syfte. Under steg 2 valdes 
meningsbärande sökord ut som i denna litteraturstudie blev Pancreatic neoplasms, Patient och 
Experience. Databaserna CINAHL, PubMed, PsycINFO och SCOPUS relevanta för syftet 
användes. CINAHL är en databas inriktad mot omvårdad (Polit & Beck 2017) medan PubMED 
är medicinskt inriktad. PsycINFO och SCOPUS är enligt Polit och Beck (2017) två andra 
potentiella databaser att använda. Inklusionskriterier för litteraturstudien var att artiklarna 
skulle vara skrivna på engelska, publicerade mellan 2013-01-01 till 2019-09-30 och innefatta 
patienter över 18 år. Artiklarna var peer-review vilket innebär att de var vetenskapligt och 
kritiskt granskade av en annan forskare (Polit & Beck 2017). Reviewartiklar exkluderades. I 
steg 3 genomfördes sökning i de valda databaserna med ämnesord. I databasen CINAHL söktes 
Pancreatic neoplasms och Cancer patients som ämnesord vilket innebär sökning med Major 
Heading (MH). Patient* och experience* söktes som fritextsökning med trunkering. 
Trunkering (*) innebär att ordet söks med alla ändelser (Polit & Beck 2017). Sökning gjordes 
med de valda sökorden var för sig och sedan i kombination med varandra med hjälp av booleska 
operatorer AND och OR.  
  
I databasen PubMED söktes Pancreatic neoplasms som ämnesord vilket i PubMed innebär 
sökning med Medical Subject Headings (MeSH). Patient* och experience* söktes som 
fritextsökning med trunkering. Sökningen gjordes med de valda sökorden var för sig och sedan 
i kombination med varandra med hjälp av booleska operatoren AND.  
  
I PsycINFO gjordes fritextsökning med orden Pancreatic neoplasms och Patient experience. 
En sökning med ämnesord som i PsycINFO innebär sökning med Thesaurus genomfördes utan 
att resultera i några träffar som passande till syftet.  
  
Sökning i SCOPUS med samma sökord som i tidigare databaser gav inget resultat som passade 
till litteraturstudiens syfte.  
  
Manuellsökning gjordes på två artiklar som framkom när flera olika sökningar testades för att 
hitta rätt sökord mot syftet. Dock kommer inte dess två artiklar fram med de utvalda sökorden.  
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Tabell 1: Resultat av databassökning i Cinahl.  
Databas 
Cinahl    

 Sökning  Sökord  Träffar  Urval 1  
  

Urval 2  
  

Urval 3  
  

  S1  (MH ”Pancreatic neoplasms”)  9,446        
  S2  (MH ”Cancer patients”)  30,619        
  S3  Patient*  1,768,711        
  S4  Experience*  371,316        

  S5  S2 OR S3  1,768,711     

  
S6 
   

S1 AND S4 AND S5 +  211 
   

11  8  8  

  Totalt   11  8  8  

+ - Med begränsning.  
  
Tabell 3: Reslutat av databassökning i PsycINFO.  
Databas 
PsycINFO  

Sökning 
  

 Sökord  Träffar  Urval 1  
  

Urval 2  
  

Urval 3  
  

  S1  Pancreatic neoplasms  428        

  
S2  Patient experience  89,897     

  
S3 
   

S1 AND S2 +  13 
   

7(3)  2(1)  2(1)  

  Totalt   4  1  1  

+ - Med begränsning. () – Extern dubblett.  
  

Urval 1  
I steg 4, granskades 538 titlar och abstrakt för att bedöma om artiklarna svarade mot syftet. 
Vilket resulterade i 27 artiklar var av tio externa dubbletter. Artiklar som var inriktade mot 
behandling exkluderades. I urval 1 efter att dubbletter exkluderats ansågs 17 artiklar relevanta 
för syftet var av elva från CINAHL, fyra från PsycINFO och två från manuellsökning.   
  
Urval 2  
I steg 5 lästes de 17 artiklarna var för sig och sedan tillsammans. Efter granskning av de 17 
artiklarna återstod elva artiklar som överensstämde mot syftet. De artiklar som uteslöts var ur 
anhörigperspektiv, handlade om hur delaktiga patienterna fick vara i vården eller för att 
resultatet innehöll fler cancersjukdomar som redovisades i samma resultat. Steg 6, artiklarna 
lästes igen och användbar data identifierades.  
  
Urval 3  
I steg 7 genomfördes en kvalitetsgranskning av de elva artiklarna från urval 2 med hjälp av 
Polit och Beck (2017) “Guide to an Overall Critique of a Quantitative Reasearch Report” och 
“Guide to an Overall Critique of a Qualitative Reasearch Report”. Granskningen resulterade i 
elva artiklar som blev urval 3. De elva artiklarna sammanställdes i en artikelmatris (se bilaga 
1).     
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Dataanalys  
I steg 8 lästes resultaten i de elva artiklarna igen både var för sig och sedan gemensamt. Utifrån 
bearbetningen av resultatet identifierades områden som svarade mot litteraturstudiens syfte. 
Analysen genomfördes med induktiv ansats genom att artiklarnas resultat diskuterades för att 
hitta mönster, samband, likheter och skillnader mellan dem. Artiklarna numrerades, resultat 
som svarade mot syftet markerades och skrevs sedan in i ett enskilt dokument. När detta utförts 
med alla artiklar hittades likheter och skillnader som slutligen resulterade i fyra kategorier 
Kroppsligpåverkan orsakad av sjukdom och behandling, Den känslomässiga reaktionen av att 
drabbas av sjukdom med hög dödlighet, Minskad aptit som försvårar viktökning och Återgå till 
arbetet. I steg 9 utfördes en sammanställning som utgör resultatet.  
  
Forskningsetiska ställningstaganden  
Forskningsetik baseras på tre etiska principer, göra gott, respekt för människan och rättvisa som 
ska vara riktlinjer för forskaren i utförandet av studien (Polit & Beck 2017). Litteraturstudien 
genomfördes för att få en ökad kunskap om patienters erfarenheter av pankreascancer och hur 
sjuksköterskan kan förbättra sjukdomstiden för patienten. I denna litteraturstudie har etiska 
ställningstaganden utförts genom att inkluderade artiklar var etiskt granskade vilket visar på 
respekt för människan. För att tillgodose rättviseprincipen inkluderades alla resultat relevanta 
mot syftet. Vid granskning av de engelska artiklarna har lexikon använts för att minimera 
riskerna för feltolkning vid översättning från engelska till svenska. Alla artiklar har lästs var för 
sig och sedan tillsammans. Den befintliga kunskapen inom området lades åt sidan för att uppnå 
ett neutralt och opartiskt resultat.  
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Resultat    
Resultatet av litteraturstudien baseras på totalt elva artiklar varav sex kvalitativa och fem 
kvantitativa artiklar. Artiklarna var utförda i länderna USA (n=5), Australien (n=2), Japan 
(n=1), England (n=1), Danmark (n=1) och Nederländerna (n=1). Artiklarna redovisas i en 
artikelmatris, se Bilaga 1. Dataanalysen resulterade i fyra kategorier, Kroppslig påverkan 
orsakad av sjukdom och behandling, Den känslomässiga reaktionen av att drabbas av sjukdom 
med hög dödlighet, Minskad aptit som försvårar viktökning och Återgå till arbetet.  
  
Kroppslig påverkan orsakad av sjukdom och behandling.  
Patienters erfarenheter av kroppslig påverkan under sjukdomstiden baseras på tio artiklar. 
Patienternas erfarenhet var att gastrointestinala symtom som illamående, kräkningar och diarré 
var symtom som påverkade dem i vardagen genom att inte kunna delta i aktiviteter på samma 
vis som innan sjukdomen (Elberg Dengsø m.fl. 2018; Gooden & White 2013; Tang m.fl. 2018). 
I Uitdehaag m.fl. (2015) framkom att patienterna som drabbats av pankreascancer hade besvär 
med ändrade avföringsvanor. I Sun m.fl. (2016) uppgav patienterna att de under sjukdomstiden 
besvärades av förstoppning. Patienternas erfarenhet var att pankreascancer också orsakade dem 
smärta (Sato m.fl. 2018; Tang m.fl. 2018; Witt Sherman & McMillan 2015 ). Då smärtan 
upplevdes påfrestande för patienterna hade de behov av att diskutera symtomet smärta och få 
stöd från sjukvården (Sun m.fl. 2016; Beesley m.fl. 2016). Patienterna uppgav även att 
pankreascancer kunde orsaka dem muntorrhet och en känsla av dåsighet (Witt Sherman & 
McMillan 2015). Det fanns en erfarenhet av sömnproblem hos patienterna med pankreascancer 
och att det påverkade deras liv (Tang m.fl 2018) Hos patienter som drabbats av pankreascancer 
fanns erfarenheter av att sjukdomen orsakade dem fatigue (Sato m.fl. 2018; Sun m.fl. 2016; 
Tang m.fl. 2018; Uitdehaag m.fl. 2015; Witt Sherman & McMillan 2015; Wong m.fl. 2018). 
Detta symtom var ett av de symtom som patienterna upplevde mest påfrestande (Tang m.fl 
2018; Witt Sherman & McMillan 2015). Patienternas erfarenhet var också att fatigue bidrog till 
att de inte orkade med vardagen och arbetet som innan sjukdomen (Tang m.fl. 2018; Wong 
m.fl. 2018).Eftersom patienternas erfarenhet var att fatigue var ett påfrestande symtom uppgav 
de också att det fanns ett behov av att prata om detta symtom (Sun m.fl. 2016). Patienternas 
erfarenhet var också att behandling med cytostatika orsakade dem fysiska besvär som ändrat 
smaksinne, utslag, klåda, håravfall och/eller förändrat utseende av naglar. Även neurologiska 
besvär som balanssvårigheter, yrsel, dimsyn och domningar kunde upplevas i samband med 
cytostatikabehandling (Tang m.fl. 2018). Patienterna hade också erfarenhet av att 
kirurgiskbehandling kunde orsaka förändrat smaksinne (Cooper m.fl 2015; Elberg Dengsø m.fl. 
2018; Sato 2018). I Wong m.fl. (2018) uppgav patienterna att biverkningarna från 
cytostatikabehandling begränsade deras fysiska funktion och deras självständighet. De patienter 
som fick genom gå kirurgi för sin pankreascancer hade erfarenhet av att smärtan och fatigue 
förbättrades sex månader postoperativt (Sato m.fl. 2018).  
  
Den känslomässiga reaktionen av att drabbas av sjukdom med hög dödlighet.  
I sju artiklar framkom patienternas känslomässiga erfarenheter av att drabbas av en sjukdom 
med hög dödlighet. Patienterna uppgav att den låga överlevnadsstatistiken och de få 
behandlingsalternativen som finns vid pankreascancer resulterade i att de drabbades av 
depression och ångest (Wong m.fl. 2018). Flertalet av patienterna som drabbats av 
pankreascancer upplevde ångest  (Carlson m.fl. 2018; Sun m.fl. 2016). Att ha diagnostiserats 
med pankreascancer gjorde att patienterna i studien av Wong m.fl. (2018) kände en ilska över 
att ha drabbats. En patient uttryckte sig så här:  
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” The why me came in really strong…I coulden’t shake that. This has been thrown 
at me. I did nothing to deserve it…I never smoked, I don’t drink, I was health 
conscious, I’m not diabetic. I went through all of the risk factors and had non of 
them” (Wong m.fl. 2018 s. 323).  

  
Patienternas erfarenhet var att sjukvårdspersonal i ett tidigt skede ville diskutera patienternas 
kommande försämrade hälsa och vad de hade för önskemål angående behandling och 
livsuppehållande åtgärder. Detta gav en känsla hos patienterna att pankreascancer var en 
dödsdom och skapade känslor av besvikelse mot sjukvården (Wong m.fl. 2018). Patienternas 
erfarenhet var att sjukdomen tog över deras liv genom återkommande läkarbesök och 
sjukhusvistelser. På grund av dessa var sociala tillställningar och planerade resor tvungna att 
ställas in (Wong m.fl 2018). Genom att ha drabbats av pankreascancer kunde inte patienterna 
arbeta som tidigare vilket resulterade i sänkt inkomst som ledde till en finansielloro hos 
patienterna. Den finansiella oron hos patienterna grundade sig i minskad inkomst och utökade 
medicinska utgifter (Sun m.fl. 2016). I Wong m.fl. (2018) framkom att patienterna kände en 
oro över att genomgå operation av pankreas. Oron grundade sig i riskerna för att inte överleva 
operationen eller att bli drabbade av biverkningar som tillexempel diabetes. Dock uppgav 
patienterna att när möjlighet till operation gav det en ökad känsla av att kunna bli frisk (Cooper 
m.fl 2015). De patienter som genomgått operation av pankreas upplevde riskerna för 
återinsjuknande mycket oroande. Patienterna uppgav att de kände en oro för den framtida hälsan 
och vågade inte planera för framtiden (Wong m.fl. 2018). Patienter med pankreascancer som 
deltog i Witt Sherman och McMillan (2015) uppgav att de kände sig sorgsna. Hos patienterna 
med en pankreascancerdiagnos fanns det en rädsla att drabbas av fysiskt lidande och metastaser 
(Uitdehaag m.fl. 2015). Hos de patienter med metastaser fanns det ett framtida behov av 
psykologisk stöd (Beesley m.fl. 2016).  
  
Minskad aptit som försvårar viktökning  
Erfarenheterna av minskad aptit och hur det påverkade patienten framkom i sex av 
resultatartiklarna. Patienternas erfarenhet var att det var svårt att återgå till att njuta av 
måltiderna efter operation vilket ledde till svårigheter att hålla vikten eller att gå upp i vikt. På 
grund av en ständig kamp mot illamående och kräkningar var det energikrävande att hålla vikten 
(Elberg Dengsø m.fl. 2018). Patienterna uppgav också att de drabbades av nedsatt aptit under 
sjukdomstiden (Cooper m.fl. 2015; Elberg Dengsø m.fl. 2018; Witt Sherman & McMillan 
2015). Patienternas erfarenhet var att nedsatt aptit gjorde att måltiderna var svåra att genomföra. 
I de fall där sond efter kirurgi använts upplevde patienterna att det bidrog till minskad aptit 
(Cooper m.fl. 2015). Patienternas erfarenhet var att det under sjukhusvistelsen var svårare att 
få i sig den mängd mat som krävdes för att hantera viktnedgången, anledning till detta var att 
förrätt, huvudrätt och dessert serverades samtidigt. Vilket gjorde att symtomen minskad aptit 
och ändrat smaksinne var svårare att hantera på sjukhus än i hemmet (Cooper m.fl. 2015). 
Hemma kunde istället patienterna uppleva påtryckningar från familjen vid måltid vilket en 
patient i Tang m.fl (2018) uppgav som frustrerande. Patienternas erfarenhet var att svårigheten 
att gå upp i vikt skapade en frustration, vilket också de återkommande frågorna om kost och 
vikt gjorde (Wong m.fl. 2018). Även bristande information från dietist skapade en frustration 
hos patienterna (Gooden & White 2013). Då sjukdomen orsakade viktnedgång påverkade det 
patientens syn på sig själv. Hos patienter med övervikt sågs viktnedgången som en positiv 
aspekt medans patienter som var normalviktiga innan sjukdomen såg viktnedgången som en 
oönskad effekt. Normalviktiga patienters erfarenheter var att viktnedgången resulterade i sänkt 



  12  

fysiska förmåga och gav psykiska konsekvenser. Viktnedgången resulterade även i ett nytt 
utseende vilket kunde upplevas påfrestande (Cooper m.fl. 2015).  
    
Återgå till arbetet  
Patienternas erfarenhet var att det var viktigt att kunna gå tillbaka till arbetet om så endast för 
några timmar för att få någon form av normalitet i vardagen. Patienterna uppgav också att det 
var viktigt att chefen hade förståelse för sjukdomen och lät dem börja arbeta gradvis. (Elberg 
Dengsø m.fl. 2018)  
  

”It was nice to know so I also knew that I could take the time I needed. That my work 
place would be patient with me. I didn’t have to be concerned about that part. And as thing 
went along I was on sick leave longer than I had thought just as my boss hade said all along. I 
was gone for about 6-7 weeks before going back. And then I more or less didn’t do anything 
axcept be there for a few hours and then I went on my holidays and after that back to work for 
a few hours a day where I started to do a little work and than gradually I started doing more 
and more”. (Elberg Dengsø m.fl. 2018 s. 9)      
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Diskussion  
Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters erfarenheter av att leva med 
pankreascancer. I resultatet framkom fyra kategorier Kroppslig påverkan orsakad av sjukdom 
och behandling, Den känslomässiga reaktionen av att drabbas av sjukdom med hög dödlighet, 
Minskad aptit som försvårar viktökning och Att återgå till arbetet.  
  
Resultatdiskussion  
I litteraturstudiens resultat framkom att patienternas erfarenhet av pankreascancer var att de blir 
begränsade i sin vardag av den kroppsliga påverkan som sjukdomen orsakade (Elberg Dengsø 
m.fl. 2018; Gooden & White 2013; Sun m.fl. 2016). Det framkom också i litteraturstudiens 
resultat att patienterna hade erfarenhet av att biverkningar från behandling var en orsak till 
begränsning av den fysiska funktionen (Wong m.fl. 2018). Detta styrks i studien av Salihah 
m.fl (2016) och i studien av Aldaz m.fl. (2018) där patienter som genomgått behandling med 
cytostatika fick symtom som påverkade patienterna i deras vardag. I studierna av Salihah m.fl. 
(2016) och Aldaz m.fl. (2018) framkom det att symtomen illamående och kräkningar hade 
påverkan på vardagen vilket då styrker litteraturstudiens resultat om att de gastrointestinala 
symtomen har inverkan på vardagen hos patienter med pankreascancer (Elberg Dengsø m.fl. 
2018; Gooden & white 2013; Tang m.fl. 2018). Litteraturstudiens resultat visade på att 
patienterna hade erfarenhet av att smärta kunde förbättras efter operation (Sato m.fl. 2018). 
Detta styrks med en studie av Gustavell m.fl. (2019) där patienterna redan sex veckor efter 
operation rapporterade en förbättring av symtomet smärta I litteraturstudiens resultat framkom 
också att patienternas erfarenhet var att fatigue bidrog till att de inte orkade med vardagen och 
arbetet som innan sjukdomen (Tang m.fl. 2018; Wong m.fl. 2018)Detta styrks med en studie 
av Scott m.fl. (2011) där det framkom att cancerrelaterad fatigue var vanligt förekommande 
och att det påverkade patientens fysiska och psykiska förmåga. I litteraturstudiens resultat 
framkom även att en del patienter med pankreascancer upplevde sömnproblem (Tang m.fl. 
2018). Enligt Nishiura m.fl. (2015) gavs smärtlindring i form av opioider eller NSAID till 
patienter med cancer. Dessa smärtlindrande preparat har sömnproblem som en biverkan vilket 
skulle kunna vara orsaken till sömnproblem hos patienterna i litteraturstudiens resultat. 
Sömnbesvär kan vara påfrestande för patienten och bör utredas för att hitta orsaken. Skulle 
smärtlindringen vara orsaken kan det eventuellt lösas med annan smärtlindring och på så sätt 
förbättra patientens välmående. De många symtomen tillsammans med den låga prognosen är 
påfrestande för patienten. Därför är det viktigt att sjuksköterskan stöttar patienten och hjälper 
till att lindra symtomen för att uppnå bästa möjliga livskvalité.  
  
I litteraturstudiens resultat framkom att patienterna som diagnostiserats med pankreascancer 
upplevde ångest och frustration kopplat till den låga prognosen (Wong m.fl. 2018). Detta styrks 
med Clark m.fl. (2010) och Zabora m.fl. (2001) som uppgav att flertalet patienter med 
pankreascancer upplevde oro och ångest. Det framkom i litteraturstudiens resultat att 
patienterna kände en oro över att bli opererade (Wong m.fl 2018) trotts att operation är den 
enda behandlingen som eventuellt kan bota (Beesley m.fl. 2016). Denna oro kan ses befogad 
relaterat till en studie av Ziebland m.fl. (2014) där det framkom att dödligheten är relativt hög 
vid den typen av ingrepp. I litteraturstudiens resultat framkom att patienters erfarenhet av att 
drabbas av pankreascancer orsakade dem oro och ångest (Carlson m.fl. 2018; Sun m.fl. 2016; 
Tang m.fl. 2018; Wong m.fl. 2018) detta är fullt förståeligt med tanke på att 
behandlingsalternativen är få och prognosen för överlevnad låg. Med kunskap om patienternas 
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erfarenhet av att drabbas av pankreascancer kan sjuksköterskan få en bättre förståelse för deras 
oro och ångest.  
  
Resultatet av litteraturstudien visar tydligt att patienter med pankreascancer drabbas av nedsatt 
aptit (Cooper m.fl. 2015; Elberg Dengsø m.fl. 2018; Witt Sherman & McMillan 2015). Nedsatt 
aptit var även i studien av Reyes Gibby (2007) ett av de tre vanligaste symtomen hos patienter 
med pankreascancer och styrkte på så vis litteraturstudiens resultat. I litteraturstudiens resultat 
framkom att patienter med pankreascancer hade svårigheter med att gå upp i vikt eller hålla 
vikten efter operation (Elberg Dengsø m.fl. 2018). Detta skulle kunna kopplas till en studie av 
Ronga m.fl. (2014) där det framkom att det var vanligt med viktnedgång vid pankreascancer. 
Det framkom i litteraturstudiens resultat att normalviktiga patienters erfarenhet av viktnedgång 
var att den resulterade i sänkt fysisk förmåga och gav psykiska konsekvenser (Cooper m.fl. 
2015). Att viktnedgången gav psykiska konsekvenser skulle kunna förklaras med en studie av 
Zhu m.fl. (2018) som visade att cancerpatienter som var undernärda oftare upplevde 
psykologisk oro. Denna kunskap ger en inblick i hur symtomen påverkar varandra och hur 
påfrestande diagnosen pankreascancer verkligen är för de drabbade patienterna.  
  
Metoddiskussion  
Litteraturstudien baserades på 11 artiklar med syftet att beskriva patienters erfarenhet av att 
leva med sjukdomen pankreascancer. Från start hade litteraturstudien inklussionskriteriet att 
artiklarna i resultatet skulle vara publicerade mellan åren 2014-01-01 till 2019-09-30, detta gav 
inte tillräckligt med material för att kunna sammanställa ett resultat vilket gjorde att sökningen 
fick utvidgas med ett år. Resultaten hämtades från både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Av 
dessa elva var det sex kvalitativa artiklar som riktar in sig på att beskriva patienters upplevelse 
och erfarenheter av olika fenomen vilket var syftet med litteraturstudien. En svaghet med 
kvalitativa studier är att de utförts på mindre antal deltagare vilket kan resulterat i en mindre 
omfattande beskrivning av erfarenheten. Trots att syftet var att titta på patienters erfarenheter 
inkluderades fem kvantitativa artiklar för att styrka det som framkom i de kvalitativa studierna. 
Styrkan med kvantitativa studier är att de genomförts på en större mängd deltagare. Det kan ses 
som nackdel att inkludera kvantitativa artiklar då de utförts för att mäta statistisk information 
om verkligenheten. Litteraturstudien utfördes med en induktiv ansatts som innebär att resultatet 
har studerats förutsättningslöst och beskrivits på ett korrekt sätt (Priebe & Landström 2017). 
Hade en deduktivansats använts hade resultatet studerats utefter en hypotes (Priebe & 
Landström 2017). Då studien syftade till att beskriva patienters erfarenheter av att leva med 
pankreascancer ansågs en induktiv ansatts vara den mest relevanta ansatsen.  
  
Sökning gjordes i databaserna Cinalh, PubMed, PsycINFO och SCOPUS. I resultatet användes 
artiklar från Cinahl och PsycINFO som var relevanta databaser för forskning inom 
omvårdnadsvetenskap (Polit & Beck 2017). Användandet av flera databaser ökade validiteten 
i litteraturstudien. Dock resulterade sökningen i PubMed endast med externa bubbletter, detta 
skulle kunna visa på en sensitivitet som ökar trovärdigheten i resultatet. Ämnesorden som 
användes var relevanta mot syftet. Nyckelorden “Pankreas neoplasms”, patient* och 
experience* är litteraturstudiens kärna, dessa sökord söktes på i alla databaser och i 
kombination med varandra vilket är en styrka för resultatet. Vid reflektion av genomförandet 
av sökningarna framkom att en sökning på ”Life experience” kunde ha gjorts för att eventuellt 
fått fler träffar. En svaghet var att i PsycINFO fick sökning med fritextord genomföras, då 
ämnesorden inte gav några resultat relevanta mot syftet. Trovärdigheten i litteraturstudien 
stärks av att artiklarna som användes i resultatet var peer reviewed.  
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Artiklarna kvalitetsgranskades med Polit och Beck (2017) “Guide to an Overall Critique of a  
Quantitative Reasearch Report” och “Guide to an Overall Critique of a Qualitative Reasearch 
Report” som ökade resultatets tillförlitlighet. Samtliga artiklar lästes enskilt och sedan 
tillsammans för att minska risken för feltolkning vilket stärker studiens reliabilitet. Tolkningar 
av resultaten diskuterades sedan öppet för att få en djupare förståelse. Detta gjorde att två 
tolkningar av resultatet infångades och kunde jämföras vilket gav styrka till att resultatet 
tolkades rätt. De elva artiklarna som inkluderades i resultatet ansågs ge en bra översikt av 
patienteters erfarenheter av att leva med pankreascancer. Validiteten i arbetet stärktes genom 
handledning i grupp och individuellt där kontroller av innehållet i litteraturstudien gjordes. 
Under handledningstillfällena lästes resultat av handledare och studiekamrater som hjälpte till 
att försäkra att resultatet grundade sig i data, verkade rimligt och svarade på syftet.  
  
Det etiska förhållningssättet stärktes genom att alla inkluderade artiklar var etiskt granskade 
och godkända av etisk kommitté. Allt resultat som var relevant mot syftet inkluderades och 
förförståelsen lades åt sidan.  
  
Vid sökningen av artiklar gjordes ingen geografisk begränsning vilket resulterade i att tio av 
artiklarna var utförda i västvärlden och en i Japan. Erfarenheter av pankreascancer verkar inte 
skilja sig avsevärt mycket mellan länder. Resultatet i litteraturstudien skulle kunna stämma för 
Sverige också då prognosen inte är högre här än i resten av världen. Då litteraturstudiens resultat 
baseras på artiklar från flera länder och många av dem har resulterat i liknande resultat. Det 
skulle kunna visa på att erfarenheten av att leva med pankreascancer är snarlik för de flesta som 
drabbas vilket borde öka möjligheten till överförbarhet till andra som drabbas av samma 
sjukdom.  
  
Slutsats   
Resultatet i litteraturstudien visar på att patienternas erfarenhet av pankreascancer var att 
sjukdomen orsakade flera kroppsliga symtom som påverkade deras dagliga liv. Erfarenheten 
var också att den höga mortaliteten och de få behandlingsalternativen orsakade patienten ångest 
och många drabbades av depression. Patienternas erfarenheter var även att sjukdomen 
påverkade deras aptit vilket också försvårade viktökningen. Det fanns även en erfarenhet av att 
det var viktigt att kunna gå tillbaka till arbetet för att få någon form av normalitet i vardagen.  
  
Klinisk betydelse  
Genom kunskap om patienternas erfarenhet kan sjuksköterskan vara mer medveten om vilken 
belastning sjukdomen har på patienten och i ett tidigt skede erbjuda stöd för de besvärande 
symtomen som patienten upplever. Då kunskapen om att patienterna upplever minskad aptit 
och svårigheter med att gå upp i vikt framkommit bör sjuksköterskans kunskap inom området 
nutrition ökas. Hur maten serveras på sjukhus har betydelse för patienterna med pankreascancer 
och bör tas i beaktning för att kunna förbättra deras nutritionsstatus.  
  
Förslag till framtida forskning  
Det framkommer i litteraturstudiens resultat att patienterna upplever påfrestande symtom, 
forskning skulle kunna göras på vilken effekt psykologiskt stöd har. En kvalitativ studie skulle 
kunna göras på patienter med pankreascancer för att se hur de tycker att matsituationen skulle 
kunna förbättras under sjukhusvistelsen.  



  16  

    
Referenser  
Artiklar som ingår i resultatet är markerade med *  
  
Aldaz, B., Treharne, G., Knight, R., Conner, T. & Perez, D. (2018). ”It gets into you head as 

well as your body”: The experiences of patients with cancer during onclogy 
treatment with  curative  intent.  Journal  of  Health 
 Psychology.  23(1),  3-16.  doi:  
10.1177/1359105316671185.  

  
Appleton, L., Poole, H. & Wall, C. (2018). Being in safe hands: Patient’s perceptions of how 

cancer services may support psychological well-being. Journal of Advanced Nursing. 
74(7), 1531-1543. doi: 10.1111/jan.13553.  

  
*Beesley, V., Wockner, L., O’Rourke, P., Janda, M., Goldstein, D., Gooden, H., Merrett, N., 

O’Connell, D., Rowlands, I., Wyld, D. & Neale, R. (2016). Risk factors for current and 
future unmet supportive care needs of people with pancreatic cancer. Alongitudinal 
dtudy. Supportive care in cancer. 24(8), 3589-3599. doi:  
10.1007/s00520-016-3212-4.  

  
Browall, M., Koinberg, I., Falk, H. & Wijk. H. (2013). Patients’ experience of important factors 

in the healthcare environment in oncology care. International Journal of Qualitative 
studies on Health and Well-being. 8(0), 1-10. https://doi.org/10.3402/qhw.v8i0.20870.  

  
*Carlson, L., Zelinski, E., Toivonen, K., Sundstom, L., Jobin, C., Damaskos, P. & Zebrack, B. 

(2018). Prevalence of psychosocial distress in cancer patients a cross 55 North 
American cancer centers. Journal of psychosocial oncology. 37(1), 5-21. doi: 
10.1080/07347332.2018.1521490  

Carrato, A., Falcone, A., Ducreux, M., Valle, J.W., Parnaby, A., Djazouli, K., Alnwick-Allu, 
K., Hutchings, A., Palaska, C. & Parthenaki, I. (2015). A Systematic Review of the 
Burden of Pancreatic Cancer in Europe: Real-World Impact on Survival, Quality of 
Life and Costs. Journal of gastrointestinal cancer. 46(3), 201-211. doi: 
10.1007/s12029-015-9724-1.  

Clark, K., Lascalzo, M., Trask, P., Zabora, J. & Philip, E. (2010). Psychological distress in 
patients with pancreatic cancer – an understudied group. Psycho-Oncology. 19(12), 
1313-1320. doi: http://dx.doi.org.bibproxy.kau.se:2048/10.1002/pon.1697.  

  
*Cooper, C., Burden, S. & Molassiotis, A. (2015). An explorative study of the views and 

experiences of food and weight loss in patients with operable pancreatic cancer 
perioperatively and following surgical intervention. Supportive care cancer. 23, 
10251033. doi: 10.1007/s00520-014-2455-1.  

  
*Elberg Dengsø, K., Tjørnhøj-Thomsen, T., Oksbjerg Dalton, S., Christensen, B., Hillingsø, J. 

& Thomsen, T. (2018). Gut disruption impairs rehabilation in patients curatively 
operated for pancreaticoduodenal cancer – a qualitative study. BMC Cancer, 18(1), 1– 
9. doi: 10.1186/s12885-018-4933-1.  



  17  

  
Evans, J., Chapple, A., Salisbury, H., Corrie, P. & Ziebland, S. (2014). “It can’t be very 

important because it comes and goes” – patients’ accounts of intermittent symptoms 
preceding a pancreatic cancer diagnosis: a qualitative study. BMJ Open. 4(2). doi:  
10.1136/bmjopen-2013-004215.  

  
Forsberg, C. & Wengström, Y. (2015). Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. 4. uppl. Stockholm: Natur & Kultur.  
  
*Gooden, H. & White, K. (2013). Pancreatic cancer and supportive care - pancreatic exocrine 

insufficency negatively impacts of quality of life. Support Care Cancer. 21, 18351841. 
Doi: 10.1007/s00520-013-1729-3.  

  
Gustavell, T., Sundberg, K., Segersvärd, R., Wengström, Y. & Langius-Eklöf, A. (2019). 

Decreased symptom burden following surgery due to support from an interactive app 
for symptom management for patients with pancreatic and periampullary cancer. Acta 
Oncologica. 58(9), 1307-1314. https://doi.org/10.1080/0284186X.2019.1633473.  

  
Hartman, D. & Krasinskas, A. (2012). Assessing treatment effect in pancreatic cancer. Archives 

of Pathology & Laboratory Medicine. 136(1), 100-109.  
  
Klaiber, U., Leonhardt, C-S., Strobel, O., Tjaden, C., Hackert, T. & Neoptolemos, J. (2018). 

Neoadjuvant and adjuvant chemotherapy in pancreatic cancer. Langenbeck’s Archives 
of Surgery. 403(8), 917-932. doi: 10.1007/s00423-018-1724-8.  

  
Nishiura, M., Tamura, A., Nagai, H. & Matsushima, E. (2015). Assessment of sleep disturbance 

in lung cancer patients: Relationship between sleep disturbance and pain, fatigue, 
quality of life and psychological distress. Palliativ and Supportive Care. 13(3), 
575581. doi: 10.1017/S1478951513001119.  

  
Polit, D. & Beck, C. (2017). Nursing Reserch: Genereting and Assessing Evidence for Nursing 

Practice. 10. uppl. Philadelpia: Lippincott Williamns and Wilkins.  
  
Pourhoseingholi, M-A., Ashtari, S., Hajizadeh, N., Fazeli, Z. & Zali, M-R. (2017). Systematic 

review of pancreatic cancer epidemiology in Asia-Pacific Region: major patterns in 
Globacon 2012. Gastroenterology & Hepatology from Bed to Bench, 10(4), 245-257.  

  
Priebe, G. & Landström, C. (2017). Den vetenskapliga kunskapens möjligheter och 

begränsningar – grundläggande vetenskapsteori. I Henricsson, M. (red.) Vetenskaplig 
teori och metod – från idé till examination inom omvårdnad. 2. uppl. Lund:  
Studentlitteratur, ss. 25-42.  

  

Reyes-Gibby, C., Chan, W., Abbruzzese, J., Xiong, H., Ho, L., Evans, D., Varadhachary, G., 
Bhat, S., Wolff, R. & Crane, C. (2007). Patterns of Self-Reported Symptoms in 
Pancreatic Cancer Patients Receiving Chemoradiation. Journal of Pain and Symptom 
Management, 34(3), 244-252.  



  18  

  
Ronga, I., Gallucci, F., Riccardi, F. & Uomo, G. (2014). Anorexia- cachexi syndrome in 

pancreatic cancer: Recent advances and new pharmacological approach. Advances in 
Medical Sciences. 59(1), 1-6. http://dx.doi.org/10.1016/j.advms.2013.11.001.  

  
Salihah, N., Mazlan, N. & Lau, P.L. (2016). Chemotherapy-induced nausea and vomiting: 

Exploring patients’ subjective experience. Journal of Multidisciplinary Healthcare. 
1(), 145-151. https://doaj.org/article/814c30d9093443a293745743f0cb0174  

  
*Sato, N., Hasegawa, Y., Saito, A., Motoi, F., Ariake, K., Katayose, Y., Nakagawa, K., 

Kawguchi, K., Fukudo, S., Unno, M. & Sato, F. (2018). Association between 
chonological depressive changes and physical symptoms in postoperative pacreatic 
cancer patients. BioPsychoSocial Medicine. 12. doi:10.1186/s13030-018-0132-1.  

  
Scott, J., Lasch, K., Barsevick, A. & Piault-Louis, E. (2011). Patients’ experiences with 

cancerrelated fatigue: A review and synthesis of qualiative research. Oncology Nursing 
Forum. 38(3), 191-203. doi: 10.1188/11.ONF.E191-E203.  

  
SFS 2017:30. Hälso och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet.  
  
Sherman, D., McGuire, D., Free, D. & Cheon, J. (2014). A pilot study of the experience of 

family caregivers of patients with advanced pancreatic cancer using a mixed methods 
approach. Journal of Pain and Symptom Management. 48(3), 385-399. doi:  
10.1016/j.jpainsymman.2013.09.006.  

  
Socialstyrelsen. (2018). Cancer i siffror 2018. 2018-6-10.pdf [2019-09-03]  
  
*Sun, V., Ruel, N., Chung, V., Singh, G. Leong, L., Fakih, M., Fong, Y. & Ferrell, B. (2016). 

Pilot study of an interdisciplinary supportive care planning intervention in pancreatic 
cancer. Support care cancer. 24(8), 3417-3424. doi: 10.1007/s00520-016-3155-9  

  
Svensk sjuksköterskeförening (2017). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. https://swenurse.se/  

[2019-09-03]  
  
Svensk  sjuksköterskeförening  (2018).  Omvårdnad:  en  fråga 

 om  liv  och  död. https://swenurse.se/ [2019-09-03]  
  
*Tang, C-C., Draucker, C., Tejani, M. & Von, D. (2018). Symptom experiences in patients with 

advanced pancreatic cancer as reported during healthcare encounters. Euoropean 
Journal of Cancer Care, 27(3), doi: 10.1111/ecc.12838.  

  
*Uitdehaag, M., Verschuur, E., Van Eijck, C., Van der Gaast, A., Van der Rijt, C., De Man, R., 

Steyerberg, E., Kuipers, E. & Siersema, P. (2015). Problems and needs in patients with 
incurable esophageal and pancreaticobiliary cancer. Gastroenterology Nursing. 38(1), 
42-54. doi: 10.1097/SGA.0000000000000088.  

  
WHO. (2018). Cancer Today. online-analysis-table [2019-09-03]  



  19  

  
*Witt Sherman, D. & McMillan, S. (2015). The Physical Health of Patients With Advanced 

Pancreatic Cancer and the Psychological Health of Their Family Caregivers When 
Newly Enrolled in Hospice. Journal of Hospice & Palliative Nursing. 17(3), 235–241.  
doi: 10.1097/NJH.0000000000000154.  

  
*Wong, S., George, T., Godfrey, M., Le, J. & Pereira, D. (2018). Using photography to explore 

psychological distress in patients with pancreatic cancer and their caregivers: a 
qualitative study. Supportive Care in Cancer. 27(1), 321–328. doi: 
10.1007/s00520018-4330-y.  

  
Zabora, J., Brintzenhofeszoc, K., Curbow, B., Hooker, C. & Piantadosi, S. (2001). The 

prevalence of psychological distress by cancer site. Psycho-Oncology. 10(1), 19-28.  
doi: 10.1080/07347332.2018.1521490.  

  
Zhu, C., Wang, B., Gao, Y. & Ma, X. (2018). Prevalence and relationship of malnutrition and 

distress in patients with cancer using questionnaires. BMC Cancer. 18(1), 1-6. doi:  
10.1186/s12885-018-5176-x.  

  
Ziebland, S., Chapple, A. & Evans, J. (2014). Barriers to shared decisions in the most serious 

of cancer: a qualitative study of patients with pancreatic cancer treated in the UK. 
Health Expectations: An International Journal of Public Participation in Health Care 
& Health Policy. 18(6), 3302-3312. 
http://dx.doi.or.bibproxy.kau.se:2048/10.1111/hex.12319.  



 

 

   

 
 

 

  

 

  

 

 

Carlson, L.  
m

.fl. (2018)    
  U

SA
   

                      Beesley, V
.  

m
.fl. (2016)   

  Q
ueensland,  

A
ustralia   

          Författare,  
Å

rtal, Land    

Prevalence of  psychosocial distress in cancer  
patients across 55 N

orth A
m

erican cancer  
centers.    
    Journal of Psychosocial O

ncology    

Risk factors for current and future unm
et  

supportive care needs of people w
ith  

pancreatic cancer.  A
 longitudinal study.   

    Support Care Cancer   

Titel   och Tidskrift    

Syftet var att försåt  
prevalensen och sam

bandet  
av ångest hos  
cancerpatienter.    

Syftet m
ed studien var att  

fastställa om
 behovet av  

stödjande vård ändras m
ed  

tiden och att  identifiera  
nuvarande och fram

tida  
otillfredsställda behov.   

Syfte   

M
etod:  K

vantitativ.   
Tvärsnittsstudie    
  U

rval:    K
onsekutivt, N

  
5685.    
  Bortfall:    n 1,021 (18%

).    
  D

ataanalys:   SPSS.    

M
etod:  K

vantitativ    
Longitudinell    
studie    
  U

rval:  K
onsekutivt, N

  
116   
  Bortfall:   Efter 2 m

ånader  
n 34 (29%

). Efter 4  
m

ånader n 66 (57%
)    

  D
ataanalys:   G

eneralised  
estim

ating equations  
G

EEs  
  

M
etod   

B
ilaga  1 .   



 

  

 

 

Resultatet visar att patienter  
m

ed pankreascancer    har en  
ökad prevalens för att  
uppleva ångest jäm

fört m
ed  

andra cancersjukdom
ar  .    

Studien  visar på att  
patienter m

ed  
pankreascancer eller som

 är  
under utredning av  
pankreascancer har  
otillfredsställda behov och  
dessa otillfredsställda  
behoven var varaktiga över  
tid.   

H
uvudresultat   



 

  

  



 

   

  

 

 
 

 

  

 

Elberg  
D

engsø, K
.  

m
.fl. (2018)   

  D
anm

ark   
            Cooper, C.  
m

.fl. (2015)   
    England   
    Författare,  
Å

rtal, Land    

G
ut disruption im

pairs rehabilation in patients  
curatively operated for pancreaticoduodenal  
cancer  –   a qualitative study.   
    BM

C Cancer    

A
n explorative study of the view

s and  
experoem

ces of food and w
ight loss in patients  

w
ith operable pancreatic cancer perioperatively  

and follow
ing surgical intervention.   

    Support Care Cancer   

Titel och Tidskrift    

Syftet m
ed studien var att  

undersöka patienters  
upplevelse av deras tarm

,  
m

atsm
ältning,  

återhäm
tning och åter gå  

till vardagen efter H
PB  

kirurgi m
ed  

tarm
rekonstruktion.   

Syftet m
ed studien var att  

undersöka åsikter och  
upplevelser av viktnedgång  
och m

at hos patienter m
ed  

operabel pankreascancer  
innan operation och efter  
kirurgisk behandling.   

Syfte   

M
etod:  K

valitativ,   
Sem

i - strukturerad  
intervjustudie    
  U

rval:  Strategiskt, N
 14   

  Bortfall :   n 2 (14%
)   

  D
ataanalys:    N

V
ivo 11  

Pro.    

M
etod:  K

valitativ   
H

erm
eneutik    

Fenom
enologisk   

  U
rval:  Strategiskt, N

 18   
  Bortfall:    n 5 (28%

)   
D

ataanalys:   
Innehållsanalys   

M
etod   



 

  

  

 

Resultatet beskriver hur  
patienterna påverkas efter  
att ha genom

gått operation  
för sin pankreascancer. Två  
tem

an identifierades m
ed  

undergrupper. H
uvudtem

an  
var  Störd tarm

   och  
Återhäm

tning  .    

Resultatet visade att  
patienter m

ed  
pankreascancer får ändrat  
sm

aksinne och nedsatt aptit  
efter kirurgiskbehandling.  
D

essa sym
tom

 resulterar i  
svårigheter att gå upp i vikt. 

H
uvudresultat   

    
  

  



 

 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

    G
ooden, H

. &
  

W
hite,  

K
. (2013)   

  A
ustralien     

          Sato, N
. m

.fl.  
(2018)   
  Japan   
    Författare,  
Å

rtal, Land    
Pancreatic cancer and supportive care  -   
pancreatic exocrine insufficency negatively  
im

pacts of quality of life.    
    Support Care  Cancer   

A
ssociation betw

een chonological depressive  
changes and physical sym

ptom
s in  

postoperative pacreatic cancer patients.    
    BioPsychoSocial M

edicine    

Titel och Tidskrift    

Syftet m
ed studien var att  

försåt hur pankreascancer  
upplevdes från olika  
perspektiv av de m

ed  
pankreascancer och deras  
fam

iljer för att identifiera  
behovet av psykiskt stöd.    

Studien syftade till att  
belysa sam

band m
ellan  

depressiva förändringar  
och självrapporterade  
subjektiva fysiska sym

tom
  

m
ed kronologiska  

bedöm
ningar av depression  

pre - operativ hos patienter  
som

 opererat bort  
pankreastum

ör och vid 3  
och 6 m

ånader post  - 
operativt.   

Syfte   

M
etod:  K

valitativ.   
Sem

i  - strukturerad  
intervjustudie   
  U

rval:   Strategiskt, N
 40  

patienter n 12, anhörig n  
23).   
  Bortfall:  n 5 (12,5%

).   
  D

ataanalys:   Tem
atisk  

innehållsanalys.   
M

etod:  K
vantitativ  

O
bservationsstudie.    

  St  udien är en del av en  
analys av en  
observationsstudie inom

  
en prospektiv  
kohortstudie.    
  U

rval:   K
onsekutivt, N

  
101   
  Bortfall:    n 0 (0%

)    
  D

ataanalys:    A
N

O
V

A
.    

  M
etod   



 

 

 

 

Resultatet visade att  
patienternas vardag  
påverkades av sym

tom
 från  

m
age och tarm

. Patienterna  
käm

pade m
ed problem

 som
  

undernäring och önskade   
inform

ation från dietist.    

D
et är vanligt att patienter  

m
ed pankreascancer  

upplever depression innan  
och efter operation. D

et ä  r  
därför viktigt m

ed  
psykologiskt stöd till dessa  
patienter.    

H
uvudresultat   



 

 

 
   

   

 

  
 

 

 

 

 

 

U
itdehaag, M

.  
m

.fl. (2015)    
  N

ederländerna  
    Tang, C. - C.  
m

.fl. (2018)   
  U

SA
   

      Sun, V
. m

.fl.  
(201 6 )   
  U

SA
   

          Författare,  
Å

rtal, Land    

Problm
s and needs in patients w

ith incurable  
esophageal and pancreaticobiliary cancer.    
    G

astoenterology Nursing    

Sym
ptom

 experiences in patients w
ith  

advanced pancreatic cancer as reported during  
healthcare encounters.    
    European Journal of Cancer Care   

Pilot study of an interdisciplinarysupportive  
care   planning intervention in pancreatic cancer   
    Support Care Cancer    

Titel och Tidskrift    

U
ndersöka specifika  

problem
 och behov av vård  

bland ett kohort av  
patienter m

ed ett  
oåterkalleligt eller  
återkom

m
ande stadium

 av  
dessa m

aligniteter som
 inte  

kan ändras till botande  
behandling.   

Syftet m
ed studien var att  

undersöka   hur patienter  
m

ed pankreascancer  
upplever sym

tom
en.   

Syftet m
ed studien är att  

fastställa genom
förbarheten  

av en tvärvetenskaplig  
stödjande  
planeringsintervention hos  
patienter m

ed  
pankreascancer under  
sjukdom

sfokuserad  
behandling.   

Syfte   

M
etod:    K

vantitativ,    
Beskrivande studie.    
  U

rval:   K
onsekutivt, N

  98   
  Bortfall:    n 41 (42%

)    
  D

ataanalys:   Beskrivande  
statistik.   

M
etod:  K

valitativ  
beskrivande  
tillvägagångssätt.    
  U

rval:  Strategiskt.   
N

 71 (patienter n 37,  
anhörig n 34).    
  Bortfall:  n 0 (0%

)    
  D

ataanalys:  N
V

ivo.   

M
etod:  K

valitativ,   
Pilot studie.   
  U

rval:   Strategiskt, N
 19.    

  Bortfall:   n 9 (47%
).   

  D
ataanalys:  Beskrivande  

statistik.    

M
etod   



 

   

 

 

Patienter m
ed övre  

grastrointestinal cancer  
upplever fysiska och  
em

otionella problem
 och de  

flesta patienter uppger ett  
behov av professionell  
vård.    

Flera av deltagarna  uppger  
att sym

tom
en påverkar det  

dagliga livet och kan orsak  
psykisk ohälsa hos  
patienten.   

Resultatet visade att  
patienter m

ed  
pankreascancer upplevde  
psykiska och fysiska besvär  
under sjukdom

stiden.  
Patienterna hade behov av  
stöd för sina upplevda  
besvär.   

H
uvudresultat   



 

  

 
 

 

  

 

  

 

  

 

  W
ong, S.  

m
.fl. (2018)   

    U
SA

   
    W

itt Sherm
an,  

D
. &

  
M

cM
illan, S.  

(2015)   
  U

SA
   

    Författare,  
Å

rtal, Land   

U
sing photography to  explore psychological  

distress in patients w
ith pancreatic cancer and  

their caregivers: a qualitative study.    
    Supportive Care in Cancer    

The Physical H
ealth of Patients W

ith  
A

dvancedPancreatic Cancer and the  
Psychological H

ealth of Their Fam
ily  

Caregivers W
hen N

ew
ly Enrolled in H

ospice.    
    Journal of H

ospice &
 Palliative Nursing   

  Titel   och Tidskrift    

Syftet m
ed studien är att få  

en m
er om

fattande  
förståelse av faktorerna  
förknippade m

ed  
psykologiska besvär från  
patient m

ed pankreascancer  
och vårdgivares perspektiv.    

Syftet m
ed denna studie  

var att beskriv de  
vanligaste sym

tom
en och  

nivå av upplevd börda hos  
patienter m

ed avancerad  
pankreascancer såväl som

  
det upplevda sociala stödet,  
upplevd hälsa och  
depressiva sym

tom
 på  

deras fam
ilj när patienten  

nyligen registrerats på  
hospice.   

Syfte   

M
etod:  K

valitativ   
G

ruppintervju m
ed två till  

tre deltagare åt gången.    
  U

rval:  Strategiskt, N
 71  

patient n 46, anhörig n  
25)   
  Bortfall:    n 34 (28%

)    
  D

ataanalys:    Insam
lad  

data laddades upp till  
N

V
ivo 11  Pro och  

nalyserades m
ed en  

tem
atisk analys.    

M
etod:  K

vantitativ,   
Beskrivande studie, dela  
va en större studie.   
  U

rval:   K
onekutivt, N

 64.   
  Bortfall:   n 0 (0%

)   
  D

ataanalys:   A
nalyserad  

m
ed statistiskt paket för  

sam
hällsvetenskap.   

M
etod   



 

  

 

 

Resultatet bidrog till en  
bättre förståelse av de  
psykologiska besvären hos  
patienter m

ed  
pankreascancer.    Resultatet  
visade också hur de fysiska  
sym

tom
en påverkade  

patienten.    

Resultaten av d enna studie  
av patienter m

ed avancerad  
pankreascancer indikerar att  
trötthet, brist på aptit, torr  
m

un och sm
ärta fortsätter  

att vara sym
tom

 m
ed hög  

förekom
st över  

sjukdom
sbanan till livets  

slut.   

H
uvudresultat   



 

 


