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INTRODUKTION 
En patient som kommer i kontakt med sjukvården, exempelvis inför en operation eller 
nydiagnostiserad sjukdom, kan känna att de tappat kontrollen över sitt liv, vilket ofta leder 
till förvirring, oro, rädsla och panik. Ofta är en förlust kopplat till en svår situation, det kan 
vara förlust av en anhörig, förlust av sin egen hälsa eller förlust av en säker framtid. Det är 
vanligt att en förlust föranleder en kris (Brørup, Hauge & Lyager Thomsen, 1997).  För att 
återta kontrollen menar Antonovsky (1991) att en känsla av sammanhang måste uppstå, 
detta genom en ökad hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet.  Det i sin tur hjälper då 
till att bygga upp en känsla av sammanhang, KASAM, vilket stärker oss i mötet med livets 
motgångar (Antonovsky, 1991).   

Det är sjuksköterskan som har mest kontakt med patienten och dess anhöriga och kan känna 
sig som förmedlare mellan patient – anhöriga och patient – läkare (Konishi & Davis, 1999). 
Dunniece och Slevin (2000) beskriver att sjuksköterskor saknar att få relevant information 
från läkare, vilket medför att de känner sig otillräckliga när en patient har frågor om en 
nyställd diagnos. Cullberg (2003) menar att det inledande samtalet då information om en 
hotande diagnos ges av läkaren, är väldigt kortfattat och ibland ligger helt utanför 
patientens begreppsvärld. Enligt Faulkner (1995) har också många patienter bristande 
kunskap om såväl diagnos, prognos och framtidsutsikter vilket skapar bekymmer för dem. 
Hon menar också att information kan ges på olika sätt. Genom att ge den information 
patienten vill ha eller den information som vårdpersonalen tycker att patienten bör få.  

Bergstrand (2000) tar i sin avhandling upp olika perspektiv som uppstår i konversationen 
mellan sjukvårdspersonal och patient. Skillnaden mellan parternas kunskaps- och 
erfarenhetsvärldar formar samtalet där sjukvårdspersonalen i kraft av sin position, 
begreppsvärld och situationens karaktär hamnar i en maktposition. Det är också 
sjukvårdspersonalen som i sin position med övertag har möjligheten att lägga samtalet på 
en nivå närmare den andre partens begreppsvärld för att skapa en bättre grund för 
kommunikationen (Bergstrand, 2000; Cullberg, 2003). En form av psykologiska 
anpassningsstrategier eller förhållningssätt som träder in för att känslomässigt hantera 
krissituationer är copingförmåga (Rydén & Stenström, 2000). De copingstrategier som 
används är oftast individuella och situationsanpassade och ingen är bättre än en annan. En 
form av copingen är att söka information och därigenom skaffa sig bättre möjligheter för att 
förstå och kontrollera situationen (Rydén & Stenström, 2000). Coping berörs bara ytligt i 
denna studie och är ett begrepp som har många innebörder vilka inte kommer att diskuteras 
ytterligare. 

Kris 
Begreppet kris beskrevs på 1850-talet som; Avgörande brytning i en sjukdom eller farlig 
eller avgörande brytpunkt (Dahlin, 1850). I Nationalencyklopedin från slutet av 1900-talet 
beskrivs begreppet kris som vändpunkten i ett sjukdomsförlopp, och delas upp i; chockfas, 
reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringsfasen (Nationalencyklopedin, 1999). 
Begreppet kris används utanför sin egentliga vetenskapliga mening (Brørup et al. 1997). 
Idag är det vanligt att säga att någon är i kris så fort en motgång dyker upp eller något 
jobbigt uppkommer. Dess betydelse ur vetenskapligt perspektiv är ett tillstånd där känslor 
tar över helt, ångest och stresstillstånd blir så kraftigt att det blockerar förmågan att tänka 
och handla förnuftigt. Minnets förmåga är nedsatt och även förmågan att fatta vettiga 
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beslut. Ångest och stress tar över helt och även vardagliga göromål blir svåra att hantera 
och genomföra (Brørup et al. 1997).   

Sjukvårdspersonal får ofta den första kontakten med en människa i kris, då de befinner sig i 
chockfasen. Under den inledande delen av chockfasen har människan svårt att ta till sig 
information, psyket är då bortvänt från kommunikation. Under chockfasen kan förnekelse 
förekomma som en form av copingstrategi, vilket kan leda till hinder i mottagandet av 
information (Cullberg, 2003).  

Information 
Dahlin (1850) beskriver begreppet information som undervisning. Dagens uppslagsverk har 
en vidare definition av begreppet. Nationalencyklopedin (1999) definierar information som; 
”generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation i olika 
former”.  Orem (2001) ser på information inom omvårdnad som en metod för att guida och 
leda patienten till mesta möjliga egenvård. Sjuksköterskan innehar rollen som leverantör, 
patienten är mottagare och användare av informationen.  

Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763, §2b anger att; ”patienten skall ges individuellt 
anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och 
behandling som finns” (Raadu, 2005, s.121). Rätten till information genomsyrar all hälso- 
och sjukvård. Det är av största vikt att patienten får individuellt anpassad information på ett 
hänsynsfullt sätt för att garantera självbestämmandet (Infomedica, 2005). Ett etiskt 
dilemma kan uppstå inom vården när hela sanningen skall sägas för att garantera 
självbestämmandet, samtidigt som denna information kan skapa oro hos patienten. 
Patienten och dennes anhörigas rätt att få all information ställs emot personalens vilja att 
inte göra skada eller skapa oro (Sullivan, Menapace & White, 2001). Patienten har även rätt 
att helt avsäga sig all information och överlämna beslutsfattandet till medicinskt ansvarig 
läkare (Infomedica, 2005).   

Det är viktigt att skapa en balans mellan att ge adekvat information och undvika överflödig 
sådan utan att vara oärlig i mötet med patienten (Faulkner, 1995). För att försäkra sig om att 
informationen når fram är det bra att steg för steg, hela tiden söka återkoppling och därmed 
få en garanti på att patienten faktiskt har förstått (Ågård, Hermerèn & Herlitz, 2004). 
Viktigt är också att informationen inte innehåller mer än patienten klarar av att ta emot, 
detta innebär att den kanske behöver delas upp och ges vid flera tillfällen (Faulkner, 1995; 
Cullberg, 2003). Informationen bör ges på ett språk så att patienten förstår. Slarvar man 
med detta är det troligt att patienten missförstår och resultatet blir någonting helt annat än 
det man avsåg (Faulkner, 1995). Sjuksköterskan är ansvarig för omvårdnaden av patienten 
och är den som ska se till patienten får information kring sin omvårdnad.  

Information kan överföras på flera sätt, t ex genom användande av olika media. I denna 
litteraturstudie kommer kommunikation som redskap för informationsöverförandet att vara 
utgångspunkten. Kommunikationsprocesser och resultaten kring dessa är väldigt komplexa. 
Flera teorier finns utvecklade kring begreppet kommunikation, 40 olika sätt att se på 
kommunikation har identifierats (Eide & Eide, 1997). Denna begreppsdefinition beskrivs ej 
djupare i denna uppsats då fokus ligger på själva informationsöverförandet och 
sjuksköterskans roll i det hela. Kopplat till detta bör ändå kommunikationens betydelse som 
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redskap påpekas. ”..communication allows access to and exchange of information and 
emotional support during stress.” (Alasad & Ahmad, 2005 s. 356). Genom att söka 
evidens, angående sjuksköterskans överföring av information till patient i kris, är uppsatsen 
en aktuell sammanfattning av den kunskap som finns i ämnet. Förhoppningen är att 
resultatet skall komma att användas av den kliniskt verksamma sjuksköterskan och 
därigenom bidra till en evidensbaserad omvårdnad.  

SYFTE 
Syftet var att belysa faktorer sjuksköterskan bör vara medveten om som informatör i mötet 
med patient i kris.                                    
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METOD 
Omvårdnadsforskning är att systematiskt undersöka problemområden där syftet är att få 
fram vetenskapligt baserad kunskap (evidens) som bas för den kliniskt verksamma 
sjuksköterskan (Polit, Beck & Hungler, 2001). Studien bygger på litteraturstudier gjorda 
under hösten 2005. Arbetsgången följde den modell som Polit et al. (2001) beskrivit (Figur 
1).             

Figur 1. Tillvägagångssätt vid litteraturstudie, översatt från Polit et al. (2001, sid. 128). 

Begrepp 
Krisbegreppet i uppsatsen innefattar besked om hotande diagnos, prognos och upplevt 
trauma vid sjukdom. Med information menas den överföring som sker genom 
kommunikation mellan sjuksköterska och patient. 

Urval  
Urvalet begränsades till vetenskapliga artiklar som berörde betydelsen av kopplingen 
mellan sjuksköterska, patient och information i krissituation, passande för studiens syfte. 
Inklusionskriterier var artiklar publicerade mellan 1995 – 2005, på svenska eller engelska 
och med abstrakt relevanta för uppsatsens syfte. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar 
ingick i studien. Exklusionskriterier var litteraturreviewer, artiklar med för få referenser 
samt artiklar med låg vetenskaplig kvalitet/metod enligt granskningsmall (Institutionen för 
hälsa och vård, 2004). Exkluderades gjordes även artiklar inriktade på patientundervisning.  

Litteratursökning 
Sökord och begrepp som var anpassade för sökningen identifierades, vilket innebar att 
passande referenser kunde tas fram. Databassökningar genomfördes i Medline och 
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CINAHL med sökorden information, nurs*, truth disclosure, communication, care, 
information giving, information-needs och nurse-patient relations. Försök gjordes att 
använda sökordet crisis då det ansågs relevant för studien, detta ord används inte i 
databaserna med den betydelse som avses här och funna artiklar låg utanför denna studies 
område. Sökorden valdes ut från intressanta artiklars nyckelord och genom hur ordets 
innebörd beskrevs i Medline och CINAHL.  Genom att använda trunkering efter nurs (*) 
gjordes sökningen över alla ändelser som är kopplat till nurs.  Begreppen information och 
nurs* söktes som textord och de övriga som ämnesord, i Medline (MeSH-termer) och i 
CINAHL (Thesaurus). Sökningen inkluderar alla subheadings om inget annat anges (Tabell 
1).   

Tabell 1. Databas, sökord och antal träffar samt hur sökordet är sökt. 
Sökord CINAHL Urval 1 Urval 2  Medline Urval 1 Urval 2 
Nurs* 308459   440536   

Information 104527   402983   

Truth disclosure 1712   8367   

(Experience) 55796      

Truth disclosure and Nurs* and 
Information (and Experience i 
Medline)  

64 9 1  158 4 2 

Nurse-patient relations  6518   20585   

Truth disclosure** 1712   4357   

Nurse-patient relations and Truth 
disclosure ***  

72 4 2  61 2 1 

Care    888998   

Nurse-patient relations    20585   

Communication      279826   

Information giving    3641   

Care  and Nurse-patient relations and 
Communication  and Information 
giving  

63 2 1 27 4 4 

Truth disclosure  1712   8430   

Information needs 3683   1318   

Nurs* 308459   442888   

Truth disclosure and Information 
needs  and Nurs* 

28 4 2 98 *** 0 0 

 

* Trunkering 
** MAJR = Huvudämnesord 
*** Limits ( Artiklar skrivna på svenska och Engelska samt årtal 1995-2005)   

Sökningar gjordes vid flera tillfällen, därför redovisas samma sökord flera gånger. 
Sammanlagt hittades 29 artiklar som bedömdes passa till studiens syfte.  

Databearbetning 
En kritisk granskning av artiklarnas vetenskaplighet genomfördes med hjälp av 
granskningsmall (Institutionen för hälsa och vård, 2004). De artiklar som ansågs ha 
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tveksam kvalité, grundat på mängden referenser, tidskrift för publicering, antalet 
informanter eller storlek på population, samt de med låg vetenskaplighet förkastades. Efter 
detta urval återstod 13 artiklar till vidare bearbetning och analys.  

Databearbetning skedde genom objektiv granskning av materialet enskilt och gemensamt. 
Kontinuerligt samarbete minskade risken för missförstånd och misstolkningar av artiklarnas 
innehåll. Vid gemensamma analysen av artiklarnas resultat togs viktiga faktorer för syftet 
fram. De fakta som ansågs viktiga för syftet numrerades i artiklarna samt noterades på 
lappar vilka sedan användes vid sammanställningen av resultatet. Det numrerade materialet 
diskuterades och sorterades slutligen i olika områden. Fakta testades kontinuerligt mot 
syftet, det sammanställdes i faktorer och en modell som låg till grund för resultatdelen.   

Etiska överväganden 
Innan en systematisk litteraturstudie påbörjas bör etiska överväganden kring hela processen 
göras (Forsberg & Wengström, 2003). Artiklar till grund för resultatet är granskade och 
godkända av etiska kommittéer samt genomförda på ett etiskt försvarbart sätt. Avsikten var 
att så objektivt som möjligt granska alla artiklar, för att säkerställa detta lästes artiklarna 
både enskilt och gemensamt för att minska risken för språkligt missförstånd. Genom att 
använda korrekt referensteknik framställs tydligt var informationen hämtats och direkta 
citat förstärker funnet resultat.                        
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RESULTAT 
Utifrån betydelsen av sjuksköterskans roll som informatör till patient i kris framkom 
faktorerna; anhörigas delaktighet, möjlighet att inge trygghet (att vara där), tillfället, 
kontinuitet, att informationen når fram, individens särskilda behov, maktförhållandets 
inverkan (autonomi, kontroll) (Figur 2). Tretton (n=13) artiklar (Bilaga 1) presenteras i en 
modell och i löpande text. Citat används kontinuerligt för att knyta an litteraturen till det 
resultat som presenteras. Faktorerna kan ses utifrån den betydelse de har för sjuksköterskan 
i rollen som informatör.   

Figur 2. Viktiga faktorer sjuksköterskan bör vara medveten om som informatör i mötet med 
patient i kris.   

Anhörigas delaktighet 
Familjemedlemmarnas närvaro är ofta mycket viktig under sjukdomsperioden. Deras 
närvaro har visat sig vara till stor hjälp för patienten. Genom de anhörigas stöd kan 
patienten lättare ta till sig information samt hantera en svår situation (Hafsteindóttir, 1996).  

I Georgaki, Kalaidopoulou, Liarmakopoulos och Mystakidou (2002) studie anser 89 % av 
sjuksköterskorna att det är viktigt att kommunicera med, delge information, samt göra 
anhöriga delaktiga i sjukdomsförloppet, diagnosavslöjande eller prognosavslöjande vid svår 
sjukdom. Det finns flera anledningar till varför detta är viktigt, bland annat kan de anhöriga 
genom sin nära relation till den sjuke lättare förutsäga hur denna kommer att reagera på 
informationen än vad sjukvårdspersonalen kan. Anhöriga fungerar därför som en länk 
mellan patienten och sjukvårdspersonal vid informationsöverförandet (Hafsteindóttir, 
1996).  En patient uttrycker det stöd hon upplevt från sina anhöriga; “They, [her husband 
and son] stayed much with me, so they were able to answer much for me, if there was 
something. So that was helpful” (Hafsteindóttir, 1996, s. 266). Socialt stöd är alltså en  
viktig del vid svår sjukdom och det har visat sig att anhöriga bäst bidrar med detta 
(Georgaki et al. 2002).   
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Sullivan, Menapace och White (2001) visar på en önskan hos en stor del av patienterna att 
informationen skall gå genom deras anhöriga, att de skall vara fullt informerade om 
sjukdomsutvecklingen. Som anhörig kan detta orsaka stor rädsla och ångest och ett svårt 
ställningstagande till vad man skall göra med denna information. I ett kritiskt läge kan de 
anhöriga tro att undanhållande av information skyddar patienten, men i själva verket ökar 
risken för att överföra oro och ångest till patienten. Detta sker då icke-verbalt genom deras 
omedvetna sätt att använda sitt kroppsspråk. Här är det därför viktigt att som sjuksköterska 
kunna vara ett stöd även till de anhöriga och informera om denna risk för att undvika 
onödigt lidande för patienten (Georgaki et al. 2002).  

Möjligheten att inge trygghet 
Genom att tillse att patienterna är välinformerad har det visat sig att de upplever en trygghet 
i det skrämmande tillstånd som en sjukhusvistelse kan vara (Henderson, 2002; Sainio & 
Eriksson, 2003). I Sainio och Erikssons (2003) studie framkommer det att patienterna vill 
ha information om sin sjukdom för att de själva tror att informationen som ges till dem har 
en positiv inverkan på deras syn på sitt tillstånd. Informationen inverkar också på deras 
förmåga till coping gällande rädslor kring sjukdomen. Genom att kunna kontrollera sina 
rädslor och förstå situationen skapas en ökad trygghet och därmed ett ökat välmående 
(Sainio & Eriksson, 2003). Information kan alltså starta en god cirkel. Information ger 
kunskap, kunskap skapar en djupare förståelse vilket skapar en känsla av trygghet, och 
detta mynnar i välmående. Detta kom också fram i Hafsteindóttir (1996) studie där 
patienterna uttryckte en känsla av välmående och säkerhet kopplat till den information de 
fick. De påpekade även vikten av att bli introducerade för personal, få information om 
förlopp och skeenden i omvårdnaden samt medicinsk behandling och den utrustning som 
används omkring dem (Hafsteindóttir, 1996). ”I think…it was worst, waking up, not 
knowing what was happening. Then it is very important to have someone to be there and to 
explain for him [the patient], so that he will not be afraid. People can become very afraid” 
(Hafsteindóttir, 1996, s. 265).  

Patienter har också uttryckt att det betyder mycket för dem att sjuksköterskan känner till 
deras namn och historia. Att bli tilltalad med sitt förnamn, innebär att bli sedd som en 
person och inte som ett objekt, det inger en känsla av vänskap och att kunna vara trygg i att 
överlämna sig i sjuksköterskans händer (Henderson, 2002). ”I was clearly amazed  by her 
positive and warm approach. The nurse knew me from before and used my first name and 
this was essential for me. She looked up on me as a person, not just as an object” 
(Henderson, 2002, s. 249).  

En vilja att bli delgiven information har även uttryckts från patienters sida för att kunna 
uppnå trygghet. I Sullivan et al. (2001) studie svarade 72% av patienterna att de ville få 
information om alla detaljer kring sitt sjukdomstillstånd. Värt att notera är att i samma 
studie svarade bara 40% av sjuksköterskorna att de trodde att patienterna ville ha all 
information.  

Att vara där 
”Att vara där” har visat sig vara mycket viktigt för patienter som delgivits information om 
något svårt, exempelvis en allvarlig diagnos. ”Att vara där” innebär för sjuksköterskan att 
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finnas till hands och lyssna, svara på frågor, förklara och helt enkelt bara vara närvarande 
vid rätt tillfälle då patienten är i behov av det. ”Att vara där” handlar inte enbart om fysisk 
närvaro utan om att skapa en speciell närhet och relation genom kommunikationen 
(Dunnice & Slevin, 2000). Innebörden av begreppet ”att vara där” visar på den vidare 
betydelsen av att fungera som informatör. ”I feel that its just as important to be there with 
them… to know that there is somebody there and they´re not just left on there own…” 
(Dunnice & Slevin, 2000, s. 614).    

Tillfället 
När i tiden man ger information, eller finns tillgänglig för att möta funderingar, vilket 
tillfälle man väljer, påverkar hur patienten kommer att påverkas och ta till sig 
informationen.  

Tiden som faktor har många dimensioner, dels betydelsen av när i tiden sjuksköterskan 
väljer att ge informationen och dels hur mycket tid som då finns avsatt för 
informationstillfället. Patienter har påvisat en viss skillnad i hur de tycker att sjuksköterskor 
kontra läkare väljer sitt tillfälle att informera. Av 302 patienter ansåg 74% att 
sjuksköterskan valde rätt tillfälle medan 62% tyckte att läkaren lyckades med detsamma 
(Sainio & Eriksson, 2003). Viktigt är också att sjuksköterskan har tillräckligt med tid vid 
rätt tillfälle, exempelvis tid att möta patientens reaktioner, frågor och funderingar efter att 
ha mottagit information om något svårt besked. I studien visas både positiva och negativa 
erfarenheter gällande detta. Positiv erfarenhet där sjuksköterskan har tid att möta och stödja 
patienten och anhöriga i copingen jämfört med ett tillfälle då patienten lämnas ensam ute i 
väntrummet direkt efter att ha fått ett svårt besked (Dunniece & Slevin, 2000). 

Kontinuitet 
För patienten byggs relationen till sjuksköterskan upp genom kontinuitet, vilket i sin tur 
bidrar till en känsla av trygghet och som ökar förmågan att tillgodose sig information 
(Lindvall, von Post & Bergbom, 2003). Kontinuitet innebär flera möten med samma 
sjuksköterska under vårdtillfället. Genom kontinuitet i informationsöverförandet byggs en 
relation upp som präglas av samhörighet, patienten upplever att sjuksköterskan känner till 
dennes historia och önskningar (Lindvall et al. 2003).  

För sjuksköterskans del kan det också vara av vikt att vara delaktig i hela processen kring 
patienten, det ger en ökad insikt och kunskap (Dunniece & Slevin, 2000). Ofullständig 
information från läkarna efter att en diagnos delgivits patienten resulterar i en känsla av 
hjälplöshet från sjuksköterskans sida när det gäller att tackla patientens frågor efteråt (De 
Valck & Van de Woestijne, 1996). Är sjuksköterskan delaktig redan från mötet med 
läkaren när diagnosen avslöjas är det lättare att finnas till och svara på frågor och ge 
information i sina kommande möten med patienten (Dunniece & Slevin, 2000).  

Det har också visat sig att patienten lättare tar till sig information, och kan hantera större 
mängd information, vid en nydiagnostiserad allvarlig sjukdom om en föraning eller 
misstanke om sjukdom diskuterats innan. Därför är det viktigt att patienten träffar samma 
personal vid informationstillfällena och har möjlighet att få samma information vid flera 
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tillfällen (Leadbeater, 2001). ”An effective strategy was to give small amounts of 
information and repeat it” (Dewar, 2000, s. 327). Den oförberedda patienten reagerar med 
större upprördhet och är inte kapabel att ta in mer information om sitt tillstånd, blir 
blockerad av det faktum att ha drabbats av en svår sjukdom (Leadbeater, 2001). 

Att informationen når fram 
Det kan vara farligt att ta för givet att informationen verkligen når fram, att ge information 
betyder inte att motparten faktiskt blivit informerad. Befinner sig patienten i kris finns risk 
att informationen inte når fram och kan lätt misstolkas.   

Dewar (2000) menar att vid flera tillfällen har sjuksköterskan märkt att patienten inte 
förstått innebörden av den information de fått. Orsaken kan vara ett för avancerat språkbruk 
där medicinska termer hindrar förståelsen då dessa ligger helt utanför patientens 
begreppsvärd och ibland har patienten varit för sjuk för att kunna förstå. Sättet att ge 
informationen främjar ibland inte vidare frågor och funderingar vilket ökar risken för 
missförstånd (Dewar, 2000). Sjuksköterskor har också sett att patienter med ryggradsskador 
lämnar akuten och fortfarande tror att de kommer att kunna gå, informationen har då inte 
sjunkit in och blivit accepterad. ”What I find when they are injured most of the time they 
can’t accept that this has happened. And so no matter what they are told by anybody, it 
doesn´t sink in” (Dewar, 2000, s. 326). I en studien gjord av Ågård et al. (2004) visade 
majoriteten av patienterna en klart undermålig förståelse för innebörden av sin sjukdom. De 
visste att det var någon form av hjärtsjukdom men kunde inte redogöra för vad som 
egentligen var fel. 

Individens särskilda behov 
Alla individer är och fungerar olika, så även när det gäller informationsbehov och viljan att 
få veta. De flesta patienter vill ha information om sitt sjukdomstillstånd och har en 
uppfattning om att sjukvårdspersonal har en skyldighet att informera dem om detta 
(Sullivan et al. 2001).  

Skillnader i viljan till att bli informerad berodde delvis på demografisk bakgrund. Patienter 
med högre utbildning och högre lön var i större utsträckning intresserade av att få detaljerad 
information om sitt tillstånd än de med lägre utbildning och lön (Sulivan et al. 2001; De 
Valck & Van de Woestijne, 1996). I Sullivan et al. (2001) studie sågs även en skillnad i 
förhållande till ålder, bland äldre patienter över 60 år var 61% (av de 331 tillfrågade) 
intresserade av att få all information medan de i yngre ålderskategorier varierade mellan 
73% till 82%. Av de tillfrågade patienterna ville 72% få reda på detaljerna personligen, en 
ännu högre andel, (85%) ville att anhöriga skulle få veta alla detaljer (Sullivan et al. 2001).  

Anledningarna till varför patienter vill ha information skiljer sig åt. Sainio och Eriksson 
(2003) beskriver att en del vill ha information för att de vill känna att de kan göra något 
själva och att ha möjlighet att kunna göra allt de kan för att bli bättre. Andra gav 
anledningar som aktivt deltagande i sin omvårdnad och en vilja att veta vad som pågick i 
vårdandet, information för att kunna planera sitt liv och förbereda sig för framtiden var en 
annan anledning som nämndes (Sainio & Eriksson, 2003). 
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En del patienter vill inte ha information om sin sjukdom för att de känner att detta inverkar 
negativt på deras oro och rädslor, de försöker leva som vanligt utan att tänka på sin 
sjukdom (Sainio & Eriksson, 2003). En patient uttrycker sin ovilja till ytterligare 
information med orden: ”if you start diving any deeper, it´s uppsetting” (Leadbeater, 2001, 
s. 34). För en del patienter hade det ingen större betydelse om de blev informerade eller ej. 
De kände att det inte förändrade situationen, att sjukdomstillståndet inte gick att påverka 
genom att få mer information (Ågård et al. 2004). Detta är en viktig uppgift för 
sjuksköterskan att vara uppmärksam på. Vem vill ha information och vem vill inte, samt i 
vilken mån de själva är aktiva i sökandet efter information (Leadbeater, 2001). En syn på 
sig själva som okapabla att förstå innebörden av medicinska termer leder till att vissa avstår 
från information och lämnar över ansvaret på utbildad vårdpersonal (Ågård et al. 2004). 

Maktförhållandets inverkan  
Sjuksköterskan besitter stor makt i sin position som informatör. Genom att styra hur 
mycket information patienten får påverkas förutsättningarna för patientens rätt till 
självbestämmande, dess välmående och medgivande till omvårdnadsåtgärder (Aveyard, 
2004; Henderson, 2002).  En betydande maktobalans föreligger då sjuksköterskan är den 
som sitter inne med informationen och har makten att bestämma vilken information som 
ska delges patienten (Henderson, 2002). 

Autonomin 
Information är en förutsättning för autonomi. Patienter behöver få information om 
sjukdomstillståndet och behandling av sjuksköterskan för att kunna göra egna beslut 
angående sin omvårdnad (Henderson, 2002). En patient som inte är tillräckligt informerad 
kan orsaka konflikter och vägran kring olika omvårdnadsåtgärder. Ges inte tillräckligt med 
information om vad som ska göras från början kommer genomförandet av 
omvårdnadsåtgärden att ta mycket längre tid (Aveyard, 2004). Här ligger det i 
sjuksköterskans händer att få med sig patienten i vårdandet, vilket kan leda till en del etiska 
dilemman. Hafsteindóttir (1996) kunde visa i sin studie att patienter ofta blev styrda av 
sjuksköterskan istället för att bli assisterade till självbestämmande. De undanhölls 
information för att de inte skulle komma att ifrågasätta sjuksköterskan, då hon ansåg sig 
veta bäst samt att omvårdnaden tog kortare tid (Henderson, 2002; Alasad & Ahmad, 2004). 
I mötet med patienter sparades tid in genom att ställa slutna frågor som bara kan besvaras 
med ja och nej (Henderson, 2002). En sjuksköterska uttrycker sig så här angående den makt 
de besitter över patienter: ”We abuse the power we have. We persuade patients a bit too 
much. We use power – well not force them but to get them to do what we wan´t” (Aveyard, 
2004, s. 347). 

Kontrollen 
Patienter som inte vet vad som händer medicinskt sett underlättar vårdpersonalens jobb och 
befäster deras makt och kontroll över patienten. Det har även visat sig att patienter upplever 
en oro att inte få samma goda vård om de ifrågasätter och inte gör som sjuksköterskan säger 
åt dem. De upplevde också att sjuksköterskan uppvisade en attityd av att veta bäst vad som 
skulle göras för patienten, och att de stämplades som besvärliga om de ifrågasatte vad som 
skedde omkring dem (Henderson, 2002). 
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En studie gjord på en intensivvårdsavdelning visade att vissa sjuksköterskor  föredrog att 
vårda sederade patienter för att slippa att bli ifrågasatta i sin profession och slippa det 
krävande momentet att tolka patientens viljor och försök till kommunikation (Alasad & 
Ahmad, 2004). Det kan verka avskräckande att kommunicera och informera en patient som 
inte svarar, där ingen feedback ges, sjuksköterskan undviker helst denna form av 
kommunikation och riskerar därmed att brista i rollen som informatör (Alasad & Ahmad, 
2004). 

Resultatsammanfattning 
Enligt angivna källor visade sig anhörigas delaktighet vara mycket betydande för hur 
patienten tar till sig och hanterar information i en svår situation. Möjligheten att inge 
trygghet är stor då informationen kan ge patienten en känsla av förståelse, kontroll och ökat 
välmående. Tillfällets betydelse har flera aspekter, att avsätta tid vid rätt tillfälle och att då 
ha tillräckligt med tid för att möta patienters informationsbehov. Betydelsen av kontinuitet 
beskriver hur återkommande möten med samma personal ger upphov till en säkrare 
informationsgång. Personalen har mer kontroll över vilken information som givits eller 
inte, patienten känner sig tryggare och har därmed lättare att ta till sig informationen samt 
ställa följdfrågor. Nå fram med informationen till mottagaren är inte lätt utan något 
sjuksköterskan bör kontrollera vid varje informationstillfälle. Individens särskilda behov 
vad gäller information ser olika ut och kan bero på social status, ålder och utbildning. 
Maktförhållandets inverkan delas in i autonomin och kontrollen som sjuksköterskan har 
över patienterna. Fullgod information krävs för att säkerställa autonomin, dock är inte alla 
sjuksköterskor villiga att dela med sig av informationen då de vill behålla kontrollen i 
vårdsituationen. 

DISKUSSION 
Syftet med litteraturstudien var att belysa viktiga faktorer en sjuksköterska bör vara 
medveten om som informatör i mötet med patient i kris. De mest centrala som framkom i 
artiklarnas resultat sammanställdes som betydelsen av; anhörigas delaktighet, möjligheten 
att inge trygghet, tillfället, kontinuitet, att informationen når fram, individens särskilda 
behov och maktförhållandets inverkan.   

Utifrån Engström (1986) kan förstås att det redan 1966 gjordes studier om hur mycket 
patienter egentligen vill veta om sin diagnos. Det framkom då att patienter var missnöjda 
med den mängd information som de fick. Detta visar också en studie gjord två decennier 
senare då patienter fortfarande är missnöjda med den information de tillhandahålls 
(Engström, 1986). Som framkommer i resultatet är dock behovet av att få information 
individuellt, och individuella faktorer påverkar hur mycket information som önskas 
(Sullivan, et al. 2001; Sainio & Eriksson, 2003). Antononvsky (1991) använder begreppet 
KASAM, det innebär att individen ska känna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet 
vilket ger en känsla av sammanhang. Utmaningen för sjuksköterskan blir att göra 
situationen begriplig för patienten utifrån dennes förutsättningar. Lyckas sjuksköterskan 
med det stärks patientens KASAM och ytterligare svår information blir lättare att hantera, 
samt gör den mer begriplig (Antonovsky, 1991). Enligt Antonovsky (1991) kan en person 
drabbas av psykisk obalans vid exempelvis avslöjande av svår sjukdom. För att hantera en 
sådan krissituation krävs särskilda resurser, dessa kan vara sådana som personen har själv, 
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jagstyrka, men också en form av socialt stöd från anhöriga. De hjälper då till att bygga upp 
en känsla av sammanhang, KASAM (Antonovsky, 1991).   

Det framkom i resultatet att anhörigstödet också har stor betydelse för hur informationen 
når fram och hanteras av patienten då de fungerar som en länk mellan personal och patient 
(Hafsteindóttir, 1996; Georgaki et al. 2002). Det kan ses som en viktig resurs även för 
sjuksköterskan att ha möjlighet att involvera anhöriga i omvårdnadsprocessen och därmed 
underlätta sin egen kontakt med patienten. Viktigt är dock att vara vaksam på anhörigas 
hälsa, de kan hamna i ett känslomässigt svårt läge då de sitter inne med känslig information 
om en närståendes hälsotillstånd (Georgaki et al. 2002). Inte att förglömma är den 
kulturella skillnad som finns kopplad till anhörigas betydelse. I väst är en starkare 
individualism utvecklad än i till exempel asiatiska länder. Konishi och Davis (1999) belyser 
i sin studie de Japanska traditioner som förespråkar återhållsamhet med information, den 
sjuke skall skyddas av de anhöriga genom att undanhållas svår information.  
Familjesammanhållningen går före individualismen.   

För att skapa trygghet krävs att en relation byggs upp mellan sjuksköterska och patient, 
kontinuitet krävs för att skapa denna relation (Hafsteindóttir, 1996; Lindvall et al. 2003). 
För att minska oro och en känsla av att vara utlämnad och ensam är det alltså viktigt att 
patienten känner att sjuksköterskan är tillgänglig och alltid öppen för att möta frågor och 
funderingar. Detta kan vara svårt att uppnå som arbetssituationen ser ut i dag med olika 
arbetstider, stora personalstyrkor och hög arbetsbelastning. Detta försvårar också 
sjuksköterskans delaktighet från början då diagnosen ges av läkaren, något som i resultatet 
visade sig ha stor betydelse för den fortsatta informationsprocessen (Dunniece & Slevin, 
2000). Att vara där, finnas till hands när patientens informationsbehov är som störst blir då 
en svår utmaning. Alltså vore det bästa för både sjuksköterskan och patienterna att 
sjuksköterskan oftare deltar vid diagnosavslöjande och följer patienten hela vägen.   

Patienter som fick fullgod information och gavs tid till att kommunicera med 
vårdpersonalen uppskattade sin tid på sjukhuset som kortare än den faktiskt varit (Tran, 
Schutte, Muellman & Wadman. 2002). Patienter angav också information och 
kommunikation som en betydande faktor för hur de upplevde kvalitén på vården (Tran et 
al. 2002). Detta visar på den stora betydelse information har för patienters trygghet och 
välmående i en vårdsituation. I resultatet framkommer detta bland annat som kontroll av 
rädslor och hjälp till coping (Hafsteindóttir, 1996; Hendersson, 2002; Sainio & Eriksson, 
2003).  

Som resultatet visade tror 40% av sjuksköterskorna att patienter inte vill ha all information 
kring sitt sjukdomstillstånd, detta motsätts av det faktum att hela 72% av patienterna 
faktiskt önskar få all information (Sullivan et al. 2001). Detta innebär en risk för både 
sjuksköterskan och patienten. Sjuksköterskan misslyckas i sin roll som informatör och med 
att göra gott för patienten, samtidigt missar patienten information som hade kunnat inverka 
positivt på deras sjukdomssituation. Som också framkom i studierna förstår många 
patienter inte innebörden av den information de får (Ågård et al. 2004). Sammantaget kan 
man då se problemet med missad information för patienter som ännu större.    
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Information och kunskap är en förutsättning för autonomi (Hanssen, 2003). I resultatet 
framgår också att patienter har ett behov av att få information om sitt tillstånd och 
behandling för att kunna delta i beslutsprocessen (Hendersson, 2002). I ICN:s etiska kod  
beskrivs sjuksköterskans ansvar gällande information; ”Sjuksköterskans ansvarar för att 
den enskilde individen får tillräcklig information för att kunna ge samtycke till vård och 
behandling” (Svensk sjuksköterskeförening, 2000. s. 4). Trots detta är bara vissa 
sjuksköterskor villiga att delge patienter information, medan de flesta medvetet väljer att 
undanhålla information från patienter. Det framkom också att patienter upplevt avsaknad av 
adekvat information (Aveyard 2004). De flesta sjuksköterskorna ville fatta besluten kring 
patienternas vård på egen hand istället för att hjälpa patienterna till självbestämmande 
(Hendersson, 2002). Detta var ett skrämmande resultat men som vid närmare eftertanke 
känns igen från den kliniska verksamheten. Sett till verkligheten är diskussioner kring 
omvårdnadsåtgärder inte något som alltid sker naturligt för sjuksköterskan, mål och fokus 
ligger ofta på att få saker gjorda och vikten av den enskilde individens självbestämmande 
glöms bort. Det kan också vara så att viljan att informera ställs mot viljan att göra gott 
(Sullivan et al. 2001). Kalkas och Sarvimäki (1996) skriver om altruism- att göra gott för 
andra. Information kan göra ont och är inte alltid lätt att bära, det kan vara anledningen till 
att sjuksköterskan väljer att inte berätta allt för patienten. Men då det är reglerat enligt lag 
är det anmärkningsvärt att så många sjuksköterskor, av olika anledningar, väljer att inte 
informera patienten (Raadu, 2005; 1982:763 §2b). Frågan är hur många patienter som 
egentligen är medvetna om denna rättighet. I samhället i övrigt framhålls ofta vikten av 
integritet och självbestämmande, kanske måste fler sådana krav ställas också på 
omvårdnaden. 

Metoddiskussion 
En mycket viktig del av en litteraturstudie är att identifiera nyckelord väsentliga för syftet 
(Polit et al. 2001). I de artikelsökningar som gjordes i Medline och CINAHL kunde inte 
”information” användas som sökord, det resulterade i artiklar helt utanför valt område. 
Detta bör ses som en brist då information är ett centralt begrepp i uppsatsen. Istället 
användes sökord som ”nurse-patient relations” och ”truth disclosure” som ändå ansågs 
ligga nära det syfte som eftersträvades. För att komma närmre informationsbegreppet 
användes ”information-needs” och ”information-giving”, och dessa sökord resulterade i en 
del artiklar som kom att ligga till grund för resultatet. En brist är också att ordet ”crisis” inte 
gick att söka på. Då sökningarna resulterade i många artiklar och urvalet från träfflistorna 
grundar sig på abstrakt, nyckelord och titlar, finns en risk att artiklar viktiga för syftet 
missats. Ett grundligare arbete med att identifiera och testa sökord hade kunnat minska 
denna risk.     

Svårigheter i sökningarna fanns kring att begränsa antalet träffar vilket innebär en risk vid 
genomgång av abstrakt då relevanta artiklar kan missas. Polit et al. (2001) påpekar att en 
svårighet i att göra en litteraturstudie är att sortera ut och avgöra vad som är vetenskapligt 
och relevant. De begränsningar som kunde göras utifrån språk, årtal och tillägg av fler 
sökord gjordes för att minimera risken, samt en gemensam genomgång av hela sökningen.   

Begreppet information beskrivs i mycket litteratur utifrån kommunikation, relationer och 
möten mellan sjukvårdspersonal, anhöriga och patienter och sällan ligger fokus på själva 
informationen. Dock har de funna artiklarna genomgående gett stöd för de presenterade 
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faktorerna. Forsberg och Wengström (2003) påpekar vikten av att fokusera på aktuell 
forskning inom det valda området. Under genomgången av artiklarna visade det sig att 
ämnet är oerhört brett och sparsamt forskat i, därför inkluderades artiklar skrivna från 1995 
och framåt. Dock är de flesta inkluderade artiklarna från 2000-talet.   

Resultatet är en generalisering som gäller sjuksköterskan i allmänhet, oavsett kulturell 
tillhörighet eller land för yrkesutövning. Artiklarna som ligger till grund för resultatet 
kommer från olika delar av världen, och inga direkta skillnader har gått att urskilja 
kopplade till detta. Av denna anledning kändes en generaliserad slutsats korrekt att dra. 
Dock bör den kulturella aspekten beaktas av sjuksköterskan då detta till stor del kan 
påverka hur patienten hanterar, vill ha och reagerar på information (Konishi & Davis, 
1999). En brist i studien är att ingen notis har tagits om vad information har för betydelse 
och funktion i den transkulturella omvårdnaden. Idag är det vanligt att vårda patienter från 
många olika kulturer och detta påverkar naturligtvis också informationsgången.    

Databearbetningen gjordes både enskilt och gemensamt för att minska risken för 
feltolkningar av texten då den genomgående var skriven på engelska. Vid bearbetningen 
togs relevanta och centrala punkter som motsvarade syftet fram, vilka grupperades. En 
svårighet i detta var att särskilja valda grupperingar då de låg nära varandras innehåll. En 
del punkter som synliggjordes passade in i flera av grupperingarna och gjorde det svårt att 
bedöma vilken grupp de tillhörde. Efter att ha testat flera alternativ kändes modellen som 
presenteras som det bästa och mest tydliga utifrån lästa artiklar och uppsatsens syfte.  

Slutord 
Inom klinisk praktik kan sjuksköterskan ha nytta av att känna till dessa faktorer som 
påverkar hur väl informationsprocessen utfaller. Då det ej finns så mycket forskat kring 
information till patient i kris kan denna litteraturstudie vara ett bra komplement till både 
nyutbildade men också verksamma sjuksköterskor. I flera av de artiklar som granskats 
påvisas också en brist i sjuksköterskeutbildningen gällande att kommunicera och informera 
i svåra situationer (Georgaki et al. 2002; Dunniece & Slevin, 2000). Större vikt bör läggas 
på detta under utbildningen då det är en stor del av sjuksköterskans arbete. Det är svårt att 
bedöma vilken information som är viktig att ge, att kunna ge denna information på rätt sätt, 
och att dessutom få den att nå fram samt att bli tolkad som det var avsett (Ågård et al. 
2004). Studien visar hur viktigt det är att fungera bra som informatör i mötet med patienter. 
Denna kunskap är bra att ha med sig ut i verksamheten för sin egen del, samt för att kunna 
sprida den till andra sjuksköterskor.   

Vidare forskning inom ämnet bör göras mer specifikt riktad både mot patientens upplevelse 
och uppfattning och anhörigas delaktighet då det visat sig att deras stöd hade stor betydelse 
för hur patienten mottog och hanterade information. Också av sjuksköterskans erfarenhet 
och uppfattning kring att agera som informatör. Intressant skulle vara att testa empirisk 
studie som innefattar både sjuksköterske- och patientperspektiv.      
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Författare Titel Syfte Metod Huvudresultat 
Alasad, J., & 
Ahmad, M. (2004).    

Communicaiton with 
critically ill patients. 

Undersöka en grupp Jordanska IVA-
sjuksköterskors erfarenheter gällande 
kommunikation med kritiskt sjuka 
patienter. 

Kvalitativ, fenomenologisk och 
hermeneutisk. 28 sjuksköterskor 
deltog, inget bortfall, 
djupintervjuer gjordes.  

Medvetslösa patienter mottog mindre interaktion 
och kommunikation än vakna patienter, en stor 
brist då de ändå är i stort behov av stöd genom 
kommunikation och information. 

Aveyard, H. (2004).    The patient who 
refuses nursing care. 

Undersöka hur sjuksköterskor 
hanterar medgivande från patienter 
vid omvårdnadshandlingar. 

Kvalitativ, explorativ. 
Informanterna valdes ut med 
strategiskt urval, inget bortfall 
diskuteras och antal informanter 
anges ej. 

Ett medgivande från patienter är väldigt viktigt, 
men ingen nödvändighet. Informanterna var 
införstådda med vikten av medgivande, och hur 
det skulle uppnås, men det praktiserades inte i 
den dagliga verksamheten. 

De Valck, C., & Van 
de Woestijne, K, P. 
(1995).    

Communication 
problems on an 
oncology ward. 

Utforska sjukvårdspersonalens 
erfarenheter av 
kommunikationssvårigheter, utveckla 
en metod att använda för att hantera 
dessa svårigheter samt klargöra 
psykologens specifika roll i teamet.  

Kvalitativ, explorativ. En 
avdelning med 25 personal och 
18 patienter deltog i studien. 
Inget bortfall diskuteras. 

Kommunikationsproblemen mellan olika 
yrkeskategorier och patienter berodde på 
otillräcklig information. En blankett utvecklades 
för att förbättra kommunikationen på 
avdelningen. 

Dewar, A. (2000).    Nurses´experiences 
in giving bad news to 
patients with spinal 
cord injuries. 

Utforska sjuksköterskors iakttagelser 
av sina egna roller när det gäller att 
ge dåliga nyheter på en 
akutavdelning för ruggmärgsskador 
samt beskriva deras erfarenheter, 
svårigheter och behov.  

Kvalitativ, Grounded Theory. 22 
sjuksköterskor deltog, de togs ut 
med strategiskt urval, de delades 
in i fokusgrupper, alla intervjuer 
översattes ordagrant. 

Fem teman framkom; att leverera svåra nyheter, 
strategier använda vid levererandet av dåliga 
nyheter, patientens roll, familjens roll samt att 
möta sjuksköterskans behov.  

Dunniece, U., & 
Slevin, E. (2000).   

Nurses´experiences 
of being present with 
a patient recieving a 
diagnosis of cancer. 

Beskriva sjuksköterskors 
erfarenheter av att vara närvarande 
med en patient som får en 
cancerdiagnos. 

Kvalitativ, fenomenologisk. 
Strategiskt urval användes för att 
ta ut de 6 informanterna. 
Semistrukturerade intervjuer 
gjordes. 

Sju teman framkom; ”tänk om det var jag?”, 
avvikande känslor, att vara där, komma närmre, 
metod vid avslöjande, tid som en influens, att 
lära genom reflektion.  

Georgaki, S., 
Kalaidopoulos, O., 
Liarmakopoulus, I., 
& Mystakidou, K. 
(2002).  

Nurses attitudes 
toward truthful 
communication with 
cancer. 

Undersöka grekiska sjuksköterskors 
attityder gällande att säga sanningen 
till cancerpatienter samt deras 
psykologiska status när det gäller att 
dagligen kommunicera med dessa 
patienter. 

Kvantitativ, deskriptiv statistik 
användes.  Frågeformulär 
baserat på ordinalskala skickades 
ut till 200 sjuksköterskor. 74% 
svarade.  

De flesta ansåg att cancerpatienter bör få veta 
sanningen om sitt tillstånd, men ännu fler ansåg 
att anhöriga bör få veta sanningen. Många ansåg 
att det var svårt att föra öppna samtal med dessa 
patienter då det saknade detta från sin 
utbildning.  

Hafsteindóttir, T.B. 
(1996)      

Patients experiences 
of communication 
during the respirator 
treatment period.  

Utforska och beskriva kommunika-
tionen som den upplevs av respirator 
vårdade patienter på en intensiv- 
vårdsavdelning. 

Kvalitativ, fenomenologisk. Åtta 
informanter som vårdats i 
respirator deltog, strategiskt 
urval. Öppna intervjuer gjordes.  

57 teman framkom i fyra kategorier. Två 
kategorier presenteras; patienternas upplevelse 
av kommunikationen som otillräcklig samt att de 
ansåg information som viktig för att kunna 
förstå vad som skedde omkring dem. 
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Författare Titel Syfte Metod Huvudresultat 
Henderson, S. 
(2002).    

Power imbalance 
between nurses and 
patients: a potential 
inhibitor of 
partnership in care.  

Undersöka och beskriva sjuksköter-
skor och patienters syn på kompan-
jonskap inom omvårdnad på sjukhus. 

   
Kvalitativ, Grounded Theory. 
Strategiskt urval, deltog gjorde 
33 sjuksköterskor och 32 
patienter. Djupintervjuer gjordes 
med deltagande observation. 

Få sjuksköterskor visade sig villiga att delge 
patienter tillräckligt med information för att göra 
dem delaktiga i beslutsfattandet, de ansåg sig 
veta bäst. Detta skapade en maktobalans.  

Leadbeater, M. 
(2001).      

Information needs of 
patients with cancer.  

Fastställa den mängd information 
patienter gavs när de fick sin cancer-
diagnos, vilken i information som var 
välgörande och om individuella 
faktorer hade betydelse för 
patienternas behov av information.  

Kvalitativ. Genom strukturerat 
urval togs 10 informanter ut, 
inget bortfall förekom. 
Strukturerat frågeformulär 
användes under intervjuerna med 
både stängda och öppna frågor.  

Patienter som hade en föraning om sin diagnos 
hade lättare att ta till sig och förstå den 
efterföljande informationen än de som inte alls 
var förberedda.  

Lindvall, L., Von 
Post, I., & Bergbom, 
I. (2003). 

Patients and nurses 
experience of 
perioperative 
dialogues. 

Beskriva och tolka meningen av 
omvårdnad som den upplevs av 
patienter och anestesi och 
operationssjuksköterskor genom pre- 
intra- och postoperativa dialoger. 

Kvalitativ, hermeneutisk. 
Genom strategiskt urval valdes 
passande informanter ut. 
Intervjuer gjordes med 
patienterna och sjuksköterskorna 
fick skriva ner sina erfarenheter.  

Kontinuitet visade sig vara viktigt, för patienter 
innebar det en känsla av att kroppen var i trygga 
händer och för sjuksköterskan gav kontinuiteten 
en mening till arbetet. 

Sainio, C., & 
Eriksson, E. (2003).    

Keeping cancer 
patients informed: a 
challenge for nursing. 

 

Undersöka hur mycket information 
cancerpatienter tyckte att de fått av 
personalen, hur den delgavs samt 
vilka övriga källor till information 
patienterna använder sig av.  

Kvantitativ, deskriptiv statistik 
användes. Frågeformulär 
skickades ut till de 335 som 
passade urvalskriterierna, de fick 
en svarskvot på 90 %.  

Ungefär hälften av informanterna ansåg att de 
fått för lite information samt att det var för lite 
information i skriftlig form. Broschyrer om 
cancer var det vanligaste komplementet av 
information. 

Sullivan, R.J., 
Menapace, L.W., & 
White, R.M. (2001). 

Truth-telling and 
patient diagnoses 

Undersöka på vilken information 
patienter vill ha om sin sjukdom, 
samt hur läkarna gör bedömningen 
om vilken information som ska ges 
och sjuksköterskans observationer 
och åsikter om detta.  

Kvantitativ, deskriptiv statistik 
användes. Tre olika typer av 
frågeformulär delades ut till 
patienter, sjuksköterskor och 
läkare. Alla på sjukhuset fick 
delta, totalt 337 patienter, 72 
läkare och 66 sjuksköterskor.  

Sjuksköterskor och läkare undervärderar ofta 
hur mycket information patienter vill ha. Det 
finns individuella skillnader i hur mycket 
information patienterna vill ha.  

Ågård, A., 
Hermerén, G., & 
Herlitz, J. (2004).     

When is a patient 
with heart failure 
adequately informed? 
A study of patients 
knowledge of and 
attitudes towards 
medical information. 

Utforska patienters kunskap kring 
hjärtsjukdom och deras attityd till 
medicinsk information samt fastställa 
patientrelaterade faktorer som kan 
hindra att deras kunskap ökar.  

Kvalitativ, Grounded Theory. 40 
patienter i olika stadier i sin 
sjukdom valdes ut att delta. 
Semistrukturerade intervjuer 
användes vid datainsamlingen.  

Många patienter hade begränsad kunskap om sin 
sjukdom, men dessa hävdade ändå att de var 
nöjda med informationen. Vissa verkade 
acceptera, inte bry sig eller inte vara medveten 
om sin bristande insikt.  
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