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Abstrakt
The primary aim with patient education is to provide knowledge to the patient so that he or

she can handle the changed life situation which is followed by the disease. Cancer patients

seek information as a method to handle different situations and to get control back after they

have been informed about their cancer diagnosis. The aim of this litterature study is to

highlight the importance written information material has for patients with cancer. The result

showed that written information material is required and read by patients. It also reveals  that

some material is written in a language hard to understand for the patient. Informations which

is mostly wanted deals with disease and treatment. It also seems that written information

increase knowledge and patient participation.
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INLEDNING
Trenden går mot kortare vårdtider och utökad vård i hemmet. Dessa förändringar har lett till

ett större krav på patienten att klara av sin situation själv, tillsammans med anhöriga. Patient

och anhörigundervisning har alltid varit en uppgift för sjuksköterskan, men har ökat på grund

av patienters högre krav på kunskap. Vårdpersonal har blivit mer medveten om hur de kan

effektivisera utbildningen för att möta behovet hos patienter i förhållande till kostnader och

resurser.

Sedan några år tillbaka finns informationsbroschyrer utarbetade av bland annat

läkemedelsföretag och Cancerfonden. Broschyrerna innehåller information angående olika

cancerformer, behandlingar och reaktioner. Personalen gör en bedömning om vilka

informationsbroschyrer som lämnas ut till patienterna. I vårt dagliga arbete på en

gynekologisk avdelning med inriktning onkologi upplever vi att det saknas kunskap om hur

det upplevs att få dessa broschyrer, om de läses, förstås och är till någon nytta för patienten i

hennes/hans försök att bättre hantera sin livssituation.

Detta har väckt vårt intresse att gå vidare i en litteraturstudie och studera olika aspekter av

skriftligt informationsmaterial.

BAKGRUND

Avsikten med patientundervisning
Det primära målet med patientundervisning är att förse patient och närstående med kunskap

för att kunna hantera en förändrad livssituation vid sjukdom (1). Lazarus framförde tidigt

denna idé och hävdar att människor söker information när de står inför hotfulla situationer för

att lindra rädsla och oro (2).  Cancerpatienter söker information som en metod att hantera

olika situationer och för att återfå kontrollen över sin livssituation efter en cancerdiagnos

(3,4). Undervisning är det redskap som kan ge patienten en ökad beredskap att hantera olika

situationer under och efter hennes sjukdomstid. Kännedom om vad som händer och vad som

kommer att hända stärker patientens självförtroende och ger ofta en känsla av ökad kontroll i

svårbemästrade situationer (5). Den kunskap många cancerpatienter söker ska ge insikt och

ökad förståelse för själva sjukdomen och dess behandling. Kunskapen ska vara till stöd för

patienten vid anpassning till sin nya livssituation och vara till hjälp för att kunna leva med den

osäkerhet diagnosen cancer innebär. Bristande kunskaper om sjukdoms- och

behandlingsförlopp påverkar cancerpatienters anpassning till en förändrad livssituation (6).
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Syftet med patientundervisning är också att den ska leda till att patienten känner sig mer

delaktig i vården. Därmed kan hon anta en mer aktiv roll i sin behandling (7,8).

Vuxenundervisning
Undervisningsprocessen som utgår från en konstruktivistisk och holistisk syn på kunskap

bygger på att deltagarna aktivt bearbetar och analyserar ett konkret problem eller en

frågeställning. Lärandet i sig betraktas som något positivt, utvecklande och

kompetenshöjande. I ett djupinriktat lärande söker individen efter mening och sammanhang i

det som studeras och försöker se hur det nya hör samman med tidigare erfarenheter och med

verkligheten. Utvecklingsinriktad pedagogik ser kunskap som en process, kunskap som

konstruktion och nyskapande. Vid lärande krävs inre motivation, en aktiv roll, kunskap i

handling genom reflektion. Det räcker inte med att ytligt beskriva en teori eller ge ytliga

exempel på praktisk tillämpning. Kunskapen måste nå djupare, vara reflekterad och relaterad

till verklighet. Användning av ny kunskap i handling kräver att kunna ta emot information

samt att förstå och acceptera att informationen är av praktiskt värde. Förändring av handling

kräver att den nya kunskapen används i vardagen och att den är bestående hos individen (9).

Orems omvårdnadsmodell
Orems modell betecknas ofta som en utvecklingsmodell eftersom den fäster stor vikt vid

människans förmåga till problemlösning – på hennes förmåga att lära och utvecklas – när den

beskriver egenvård. De objektiva egenvårdskraven varierar med personens ålder,

utvecklingsnivå och aktuella livssituation. Ett viktigt mål för omvårdnaden är därför att bidra

till att människor tillägnar sig kunskaper och färdigheter för att kunna praktisera egenvård när

livssituationen förändras.

En mycket västentlig del av människans förmåga att utöva egenvård är enligt Orem

kunskapskomponenten. Förmågan att lära är att tillägna sig kunskaper av kognitiv och

affektiv art samt psykomotoriska färdigheter samt att begagna sig av dessa kunskaper och

färdigheter i utövandet av egenvård, är ett grundläggande drag hos människan.

Specifika egenvårdshandlingar lärs in i det samhälle och den kultur där individen växer upp.

Handlingarna kommer således att påverkas av de värderingar, seder och normer som

kännetecknar den kultur och den sociala grupp som personen tillhör. Orem påpekar dessutom

att egenvårdstänkandet överensstämmer med det moderna samhällets förväntningar om att

den enskilda individen i stor utsträckning skall vara självständig och ta vara på sitt eget liv.
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Om både den fysiska och den psykosociala utvecklingen stimuleras, kan patienten tillägna sig

nya och förändrade attityder och värderingar, en förändrad självbild, förbättrad fysisk

funktion och nya färdigheter i kommunikation och interaktion. En miljö som främjar

utveckling, främjar också ansvar, medverkan och inlärning. Denna metod används som ett

komplement till undervisning och de övriga hjälpmetoderna.

Undervisning tillämpas när patienten behöver lära sig nya färdigheter eller tillägna sig nya

kunskaper för att klara sin egenvård. Ingen inlärning sker om inte patienten är psykologiskt

förberedd på att lära, inte är medveten om att han saknar kunskap eller inte är intresserad av

att lära. Sjuksköterskan behöver därför motivera patienten för inlärning genom att hjälpa

honom att själv inse betydelsen av det som skall läras. Sjuksköterskan måste identifiera

patientens behov av inlärning och ta hänsyn till hans bakgrund, tidigare erfarenheter, vanor

och livsstil, önskningar och egenvårdsbehov vid den tidpunkt då undervisningen skall

planeras och genomföras. Inlärningsprocessen skiljer sig mellan barn och vuxna, och

undervisningen skall anpassas efter ålder och utvecklingsnivå (10).

Informationssökare / Icke informationssökare
Individer som stod inför en hotande eller pressad situation kunde för att hantera situationen

välja att söka information (informationssökare) eller undvika information (icke

informationssökare). Informationssökare var intresserade av både generell och specifik

information, uppfattade fler risker och var oftare oroliga för hälsorisker (11,12).

Cancerpatienter som vanligen hanterade stressituationer genom informationssökande,

förväntade sig häftigare illamående och kräkningar under sina cytostatikabehandlingar och

upplevde en större grad av psykologisk oro än icke informationssökare (12). Icke

informationssökare avskärmar sig själva för att undvika stressituationer och önskade bara att

få den nödvändigaste informationen. Dessa personer frågade inte i samma utsträckning och

deltog inte i behandlingsbeslut. Icke informationssökare visade mindre oro och förväntade sig

mindre illamående, liksom mindre ogynnsamma bieffekter av behandlingen i jämförelse med

informationssökare. Det finns ingen absolut gräns mellan informationssökare och icke

informationssökare (11,12).  Ett enkelt sätt för sjuksköterskan att utforska patientens

informationsbehov är att fråga: Vissa personer önskar mycket detaljerad information vad som

händer dem och andra önskar bara huvudlinjerna. Vilket önskar Du? Detta visar om en person

är informationssökare eller icke informationssökare och hjälper sjuksköterskan att hitta den

bästa nivån på detaljerad information (12).
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Informationsbehov
Onkologisjuksköterskor måste förstå patientens behov av kunskap och utbildning. Att

fastställa ett individuellt behov av lärande måste göras för att ta reda på patientens behov

eftersom det är skillnad mellan sjuksköterskans och patientens uppfattning. Exempelvis

visade en studie att sjuksköterskor uppfattade att patientens högst prioriterade önskemål var

information angående hantering av känslor relaterade till sjukdomen, vilket inte stämde med

patientens önskemål (13).

Det är viktigt att göra en bedömning av patientens behov av information. Vad patienten vill

veta är individuellt även om sjukdomen eller behandlingen är liknande för många människor.

Sjuksköterskors och patienters bedömning av informationsbehovet skiljer sig ofta.

Utbildningen behöver bli mer fokuserad på patientens önskemål och inte på vad vårdpersonal

tror att patienter ville veta för att uppnå ökad patientillfredställelse. Bedömningen behöver

utföras kontinuerligt då patientens önskemål om kunskap är en ständig process (14).

Patienternas vilja och förmåga att lära är påverkad av det psykosociala och emotionella status

som följer diagnosen. Människors förmåga att lära påverkas av bland annat viljan att lära. Det

finns också olika förutsättningar och hinder för lärande. Förmågan att lära kan också påverkas

av till exempel rädsla eller stress. Patienten kanske är i kris på grund av diagnos och

upplevelser, och har svårigheter att bearbeta information vid det tillfälle den ges. Om en

patient är i ”chock” efter en diagnos, kan de inte ta emot någon mer information.  Rädsla och

stress är viktiga faktorer vid bedömning av informationsbehov eftersom rädda människor inte

kan lära. Fysiska hinder kan vara smärta eller trötthet och psykiska hinder kan vara motivation

eller attityder. Patientens intellektuella förmåga att förstå och tillgodogöra sig undervisning

kan också utgöra ett hinder för inlärning. Dessutom har de ofta fått droger som kan påverka

denna process. Faktorer som påverkar patientens förmåga till lärande kan vara fysiska (som

smärta, fatigue), psykiska (som motivation, attityder), intellektuella (som läsförståelse) och

sociokulturella (som relationer och stöd) (14).
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Att tillfredställa sina grundläggande behov är ett allmänmänskligt behov, som måste

tillgodoses om man skall kunna överleva och utvecklas till en mogen människa. Detta är ett

gemensamt mål för mänsklig strävan hävdar Maslow. Dessa hierarkiska behov är

1. Fysiska och överlevnadsbehov

2. Trygghet och säkerhet

3. Tillhörighet och kärlek

4. Självrespekt

5. Behov av att växa

Hierarkin av behov är enligt Maslow till hjälp för att bedöma patientens individuella

förutsättningar till lärande och behov av utbildning. De fysiska behoven behöver först

tillgodoses, hit räknas till exempel mat och vatten som vi behöver för att överleva. Trygghet

innebär skydd för fara. Tillhörighet och kärlek innefattar vår önskan att tillhöra en grupp och

bli accepterad av andra. En känsla av att bli respekterad är en förutsättning för självrespekt.

Behovet av att växa inkluderar bland annat kreativitet (10,14).

Undervisningsmetoder
De vanligaste undervisningsmetoderna inom patientundervisning är muntlig information,

gruppundervisning, skriftlig information, kassettband, videoband och dataprogram (12). I en

metaanalys av 72 studier utvärderar Theis och Johnson effektiviteten av olika

undervisningsmetoder. Resultatet visade att muntlig information var minst effektivt, medan

videoband var den mest effektiva undervisningsmetoden. Muntlig information ska ges

tillsammans med någon ytterligare undervisningsmetod (15). I en undersökning av kvinnor

med bröstcancer uppgav de läkaren som den primära informationskällan och att den

övervägande informationen gavs muntligt (8). Trots att resultatet från meta-analysen visade

att muntlig information var den minst effektiva formen av patientundervisning, förser få

läkare patienten med skriftligt informationsmaterial för att de ska förstå och minnas

informationen (15). En annan studie fann att patienter som erhöll ett uppföljande brev från

läkaren, som innehöll en överblick över konsultationen var mycket nöjda med informationen.

De patienter som inte fick detta brev var mindre nöjda med informationen. Dessa resultat

förstärker uppfattningen om att muntlig information bör användas i kombination med andra

former av patientundervisning (14).
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Muntlig information
Muntlig information är den oftast använda undervisningsmetoden. Det finns många hinder för

en bra undervisning. Den kräver att vårdpersonalen kan bedöma och undervisa på rätt nivå för

att mottagaren ska förstå budskapet. För att uppnå bästa resultat bör utbildningen vara

planerad och strukturerad och det kräver goda kunskaper i pedagogik. Tidsaspekten är viktig.

Patienten bör känna att det finns tid till en meningsfull diskussion. Undervisningens resultat är

också beroende av när den ges, till exempel kommer patienter inte ihåg mycket direkt efter ett

samtal när en cancerdiagnos lämnats. Då är det bättre att undervisningen ges vid ett senare

tillfälle. När dåliga besked lämnas är det av vikt att närstående är med, dels som stöd och dels

för att patienten och den anhörige senare kan diskutera det som sagts. Vårdpersonalen bör

försäkra sig om att patienten förstår genom att be dem upprepa budskapet i informationen.

Muntlig information har visat sig vara den minst effektiva undervisningsformen. En stor

fördel är att den kan vara interaktiv och att den snabbt kan tillhandahållas i akuta situationer

(10).

Kassettband/Videoband
En annan undervisningsmetod är baserad på användningen av kassettband eller videoband.

Idag har de flesta tillgång till ljudbandspelare och video i sitt hem, men de kan också

användas på sjukhuset. Fördelar med metoden är exempelvis att patienten och sjuksköterskan

kan bedöma när den bästa tiden är för att lyssna till ljudbandet eller titta på videon på

sjukhuset. Den kan senare användas igen i hemmet för att återupprepa undervisningen. Det är

också en tillgång att närstående har tillgång till samma undervisning. Metoden har visat sig

vara mycket effektiv och är särskild användbar i förhållande till andra metoder för patienter

med begränsad läskunnighet (14).

CD-ROM
CD-ROM innehåller information som är lagrad på en CD och har mycket gemensamt med

ovanstående. Dessutom kan den vara utformad så att den i viss mån är interaktiv. En nackdel

är att den är dyr att utveckla och producera och det kräver att patienten har tillgång till en

persondator. I framtiden förmodas den användas i allt större utsträckning. Människor med

små ekonomiska resurser är en patientgrupp som även i framtiden förmodligen har begränsad

tillgång till persondator (14).
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Internet – baserat material
Internet har revolutionerat patienters tillgång till information. Persondatorerna kan användas

att söka information via databaser eller att erbjudas patientutbildnings - material. Den ger

också möjlighet att ”chatta” med andra i stödgrupper och andra forum. Information på internet

förändras i snabb takt och det är inte någon lätt uppgift för patienter att bedöma

tillförlitligheten i materialet. Cancerrelaterade web- sidor har börjat utformas och finns idag

att tillgå. Sjuksköterskor kan hjälpa patienter och närstående att erhålla god kunskap genom

att tillhandahålla råd och adresser till bra och passande web-sidor och hjälpa till att bedöma

tillförlitligheten i materialet som används (14).

Styrkan och svagheten med olika typer av undervisningsmetoder presenteras i figur 1.
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Figur 1. Styrkan och svagheten med olika typer av undervisningsmetoder.

SYFTE
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa betydelsen av skriftligt informationsmaterial

till patienter med en cancersjukdom.

Styrkan Svagheten

Skriftlig information Tillgänglig

Billig

Lätt att använda

Läsaren kan bestämma tid och

takt

Kräver läskunnighet

Inte interaktiv

Muntlig information Interaktiv

Kan förklara

Låg minnesförmåga

Tidskrävande

Når ofta få personer

CD-ROM Kan vara interaktiv

Läsaren kan bestämma tid och

takt

Kan anpassas till individuella

behov

Kräver tillgång till persondator

Dyr att utveckla

Kassettband/videoband Kan användas i hemmiljö

Användbar vid låg läskunnighet

Lätt att använda

Flera kan lyssna/se samtidigt

Inte interaktiv

Kräver  kassett/video

Dyr att producera

Internet-baserat material Eventuellt den mest aktuella

informationen

Interaktiv

Privat

Anonym

Tillförlitligheten

Kräver tillgång till persondator

och datakunskap
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Följande frågeställningar har besvarats

� Är informationsbroschyrer efterfrågade och lästa?

� Förstår patienten informationen i broschyrerna?

� Vilken information bör informationsbroschyrerna innehålla?

� Ökar skriftlig information patienters kunskap?

� Påverkar informationsbroschyrerna patientens upplevelse av delaktighet i vården?

METOD
Studien är en litteraturstudie. Utifrån arbetets syfte har litteratur sökts i olika databaser på

biblioteket vid HTU Vänersborg, samt Norra Älvsborgs Länssjukhus. Vid sökning vid Norra

Älvsborgs Länssjukhus fick vi hjälp av bibliotekarie. Sökning gjordes i databaserna Pub Med,

Libris, Cinahl, Swe Med + MIKS.

Litteratursökning
Pub Med

cancer, education 12 171

cancer, patient education     3 046

cancer, written patient education             91

cancer, nursing, written patient education        31

oncology, education    2 395

oncology, patient education           477

oncology, written patient education               22

oncology, nursing, written patient education          8

Libris

patient utbildning                                    40

cancer, patient utbildning                  0

cancer, skriftlig patient utbildning                               0

cancer, skriftlig patient information                  0

Swe Med + MIKS

cancer,  education              86
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cancer,  patient education                  7

cancer,  written patient education              35

cancer, nursing, written patient education            35

cancer, patient utbildning              10

cancer, skriftlig patient utbildning                  0

cancer, skriftlig patient information                  2

Cinahl

cancer and education     8 858

cancer and patient education     2 021

cancer and written patient education               13

cancer and nursing and written patient education        13

oncology and education     3 485

oncology and patient education            869

oncology and written patient education                    9

oncology and nursing and written patient education              9         

Inklusionskriterier: Att artiklarna klart visade att studierna belyste patientens syn på skriftligt

informationsmaterial. Informationsmaterialet skulle vara riktat till patienter med cancer eller

risk för cancer och innehålla empiriska data ur patientperspektiv och inte inkludera studier

som fokuserar på data från personal eller närstående. Reviewartiklar som inte direkt byggde

på empiriska data inkluderades.

Exklusionskriterier: Den hastiga utvecklingen inom området informatik syntes genom att

referenserna var relativt nya. Därför skedde ingen begränsning till tidsperiod, det vill säga

inga artiklar exkluderades på grund av sin ålder. Referenser som inte var relevanta i

förhållande till syftet exkluderades.

Abstrakten i de artiklar som vi fann i  Pub Med med sökorden cancer, nursing, written patient

education (31 st), med sökorden oncology, written patient education (22 st) och med sökorden

oncology, nursing, written patient education (åtta st) lästes igenom av båda författarna och

utifrån ovanstående inklusionskriterier användes sex artiklar.
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I Cinahl lästes abstrakten i artiklar med sökorden, cancer and nursing and written patient

education (13st), samt oncology and nursing and written patient education (nio st) igenom.

Utifrån ovanstående kriterier valdes ytterligare fyra artiklar.

Efter att ha läst och studerat ovanstående tio artiklar ett flertal gånger av båda författarna,

upptäcktes att flera referenser i artiklarna verkade intressanta i förhållande till vårt syfte och

återkom i flera artiklar samt i reviewartiklar. Ytterligare åtta referenser tillkom som användes

i vårt arbete. Alla artiklarna var skrivna på engelska.

Ytterligare två böcker har också tillkommit genom kursen: Tillämpad pedagogik i onkologisk

vård 5 p på HTU Institutionen för omvårdnad. Även Febe Fribergs avhandling Pedagogiska

möten mellan patienter och sjuksköterskor på en medicinsk vårdavdelning har använts.

Det förekommer många olika definitioner på patientundervisning. I engelskt språkbruk

motsvaras termen undervisning av termerna teaching, instruction och education. I

engelskspråklig litteratur används education i övergripande betydelse både för

undervisningsaktiviteter och utbildningsverksamhet. Det är också termen patient education

som ger flest träffar i vårdvetenskapliga databaser. I svenskt språkbruk används främst

termerna undervisning, information och rådgivning. I vårt arbete använder vi

patientundervisning som övergripande innefattande till exempel information och rådgivning.

Skillnaden mellan patientundervisning och patientinformation är att undervisning är en

tvåvägskommunikation medan patientinformation är en envägskommunikation.

När patienten får skriftlig patientinformation och har möjlighet att diskutera innehållet kallas

det patientundervisning.

RESULTAT

Skriftligt Informationsmaterial
Skriftliga informationsbroschyrer används idag i stor omfattning för att tillgodose patienters

behov av undervisning. Det är omöjligt att komma ihåg all verbal information, därför anses

skriftligt material som ett bra komplement.  Broschyrer kan användas för att spara tid för

vårdpersonal eftersom patienterna själva kan läsa den. För patienten innebär detta att den kan

läsas när och var som önskas (14). Fördelarna med skriftligt material inkluderar bland annat

att

� Den kan användas flera gånger

� Den är permanent

� Läsaren kan bestämma tid och takt
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� Den är lätt att reproducera

� Den är lätt att distribuera

� Den är lätt att ta med sig

� Budskapet är konsekvent

Är informationsbroschyrer efterfrågade och lästa?
Vuxenpedagogiken visar att det krävs aktiva deltagare för att uppnå kunskap. Det krävs

motivation att vilja lära och en aktiv roll. Patienters motivation att vilja lära kan ses bland

annat genom att de önskar och läser informationsbroschyrer. Litteraturen visar att patienter

med cancer önskar och läser information i form av broschyrer (8,16,17,18,19,20,21,22,23).

Avsikten med en undersökning genomförd av Stewart et al var bland annat att fastställa om

den utbildningsbroschyr som sändes till patienten i samband med kallelse till kolposkopi

lästes av patienterna. I studien deltog 125 kvinnor med dysplasier. För att se om den varit till

någon nytta tillfrågades patienterna bland annat om de läst broschyren och 98,4 % av

patienterna uppgav att de hade läst broschyren, samt tyckte att den varit användbar för att

hantera sin situation. Slutsatsen drogs att broschyren var en effektiv informationsstrategi, lätt

att distribuera till låg kostnad och att utbildningsbroschyren rutinmässigt skulle lämnas till

patienter med dysplasier (18).

I en annan undersökning fick patienter beskriva vilken informationskälla avseende

cancersjukdomen och dess följder de tyckte var till störst hjälp. Urvalet var alla patienter som

besökte onkologikliniken Philadelpia Affairs Medical Center mellan april och december 1991.

Av de tillfrågade 72 patienterna accepterade 88% (n=63) att delta. Studien var en kvantitativ

deskriptiv tvärsnittsstudie. När patienterna tillfrågades vilken informationskälla de föredrog

uppgav 26% att de önskade enbart broschyrer och att de tyckte dessa var det bästa sättet att få

information. En kombination av personlig information och broschyrer tyckte allra flest

patienter var bästa sättet till ökad kunskap om till exempel sin sjukdom eller behandling (16).

Liknande resultat fann Bilodeau et al i en undersökning där kvinnor med nydiagnostiserad

bröstcancer fick rangordna vilka informationskällor de önskade. I denna kvantitativa

tvärsnittsundersökning ingick 74 kvinnor från Canada. Kvinnorna i undersökningen uppgav

broschyrer som den fjärde viktigaste informationskällan. Patienterna fick i kronologisk
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ordning gradera vilka informationskällor de föredrog. Från högst till lägst prioriterade var

läkare, sjuksköterskor, närstående, broschyrer, läroböcker, videoband, tv eller radioprogram,

den medicinska journalen och tidningar. I första hand önskades information från läkare och

sjuksköterskor. Personlig information önskades av alla framför skriftlig information. Det

kunde inte ses några skillnader i denna rangordning beroende på ålder och utbildningsnivå

(8).

I en studie av Berner et al undersökte man resultaten av erhållen skriftlig information som

komplement till muntlig information. Urvalet var 120 patienter som fått diagnosen cervix-,

livmoder- och äggstockscancer. De var randomiserade i två grupper, de som enbart fick

muntlig information och de som fick både muntlig och skriftlig information. Den skriftliga

informationen PIF (Patient Information File) innehåller patientorienterade upplysningar

likartad personalens men är skriven på ett enklare språk. Den allmänna reaktionen till PIF var

god eller utmärkt för 92 % av patienterna. Att erhålla en kombinerad skriftlig och muntlig

information uppskattas av patienter och är betydelsefull av olika anledningar. Bland annat

tyckte patienter att det ökar förståelsen om sin cancersjukdom. Den skriftliga informationen är

också mycket användbar för definitioner och ett bra diskussionsunderlag cancerpatienter

emellan. Patienterna upplevde att den var lätt att läsa och förstå (22).

En skriftlig patientinformation till patienter vid strålbehandling utarbetades av Bakker et al.

Broschyren omarbetades vid två tillfällen efter att den utvärderats av patienter under och efter

strålbehandling. Informationsbroschyren lämnades till alla patienterna vid den första

konsultationen på strålenheten. Syftet var bland annat att utvärdera kvalitè på den erbjudna

skriftliga informationen. Nästan alla patienterna uppgav att de läst hela broschyren (80%) bara

några (4%) uppgav att de inte läst den alls. Patienterna tyckte att informationen var värdefull,

viktig, kompletterande och stödjande. Endast några (4%) fann den onödig, men ingen uppgav

att den var överflödig (17).

Ett utbildningsprogram innehållande verbal och skriftlig information utarbetades av de Wit et

al, med syfte att utbilda smärtpatienter i baskunskaper om smärta och smärtbehandling.

Studien var longitudinell och följdes upp 2, 4 och 8 veckor efter interventionen. Vid

utvärdering av utbildningsprogrammet tillfrågades deltagarna om de läst broschyren och 75%

av patienterna uppgav att de läst hela broschyren. De flesta var nöjda med den skriftliga

informationen, särskilt angående olika smärtbehandlingar som används vid cancer. Trots att
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patienten erhållit verbal information om innehållet i smärtbroschyren uppgav en fjärdedel att

de läst ny information i broschyren. Dessutom uppgav hälften av patienterna att närstående

läst broschyren (19).

Hinds et al ville i en studie undersöka patienters uppfattning av information, innefattande

vilken funktion, om några, information gav dem samt identifiera vilket medium och/eller källa

patienten föredrar för att få information. Totalt intervjuades 83 lämpliga patienter med cancer

före och/eller efter behandling, varav 36 patienter intervjuades både före och efter för att

avgöra deras uppfattning angående frågeställningen ovan. Resultatet påvisar att många

patienter anser att information tillgodoser deras främsta behov; aktivt deltagande, att reducera

ångest och hantering av sin situation. Patienten tycker att en kombinerad muntlig och skriftlig

information är av stor betydelse, de vill ha båda men uppdelade. Behovet av vilken

information som skall lämnas i första hand och när den skall ges varierar. De flesta av

patienterna kommenterar att de före en behandling först vill ha muntlig information och då av

läkare, eftersom de enligt patienten har mest medicinsk kunskap. Efter samtalet vill patienten

erhålla skriftlig information att ta med för att senare vid behov kunna läsa och repetera vad

som sagts. Däremot efter en behandling vill patienten först ha skriftlig information åtföljd av

muntlig vid behov. Sjuksköterskan var mest omnämnd som informationskälla vid detta

tillfälle, mycket för att hon var mest kunnig i att ge råd till patienten om hantering av sin

situation. Den mest önskvärda skriftliga informationen var angående hantering av sin situation

(21).

Griffiths et al genomförde en studie med syfte att bland annat bedöma om de

utbildningsmetoder som används inom cancervården motsvarar patienters önskemål. Studien

hade både en kvantitativ och en kvalitativ ansats. 76 patienter telefonintervjuades. Alla

patienterna visade ett stort intresse och behov av utbildningsmaterial. De önskade i första

hand verbal information som de uppfattade som den mest effektiva informationskällan

angående cancer. Patienterna ville ha någon inom sjukvården att fråga och diskutera

fortlöpande med. Därefter önskade de erhålla skriftligt material. Den skriftliga informationen

upplevdes mer effektivt än övriga metoder och var även användbar för anhöriga (23).

Schapira et al menar att patientutbildning till patienter med prostatacancer, kan minska oro

och öka delaktigheten i val av behandling genom att öka kunskapen. En prospektiv cohort

studie genomfördes, där 112 patienter med prostatacancer deltog. Resultatet visade att
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generellt önskades mer information än de erhållit, även om denna önskan hör ihop med

patientens individuella coping-style. För att kunna informera patienter angående olika

behandlingar vid prostatacancer, är det av vikt att veta vilka informationskällor patienter söker

och om de uppfattar att dessa kan vara till hjälp. I denna studie undersöktes vilka

informationskällor som användes av patienter med prostatacancer, mellan diagnosbesked och

behandlingens början. Alla patienter uppgav att de konsulterat vårdpersonal och skattade

denna informationskälla som viktigast för dem. Därefter kom skriftliga

informationsbroschyrer som lästs av de flesta (80%) och patienterna uppgav också att dessa

var den näst viktigaste informationskällan för dem. I undersökningen hade inte

informationsbroschyrer lämnats (men kanske sjukhuset) och man fann det intressant att de var

så vanligt använda. Undersökningen visade att näst efter personlig information ansåg

patienterna skriftliga informationsbroschyrer som den informationskälla de helst önskade.

Patienters individuella coping-style påverkar beslutet att söka eller avböja information.

Informationsbehovet hos cancerpatienter förändras också med tiden, vissa patienter söker mer

aktivt information senare under sin sjukdomstid.  Skriftligt informationsmaterial kan vara ett

bra redskap att öka patienters kunskap och delaktighet i sin vård (24).

Ovanstående resultat visar att patienter med cancer önskar och läser skriftligt

informationsmaterial. Broschyrer upplevdes som en effektiv informationsstrategi. Näst efter

personlig verbal information, ansågs skriftlig information som den mest värdefulla. Patienter

beskrev den som värdefull, viktig, kompletterande och stödjande. Det upplevdes som positivt

att kunna läsa dem för att bättre förstå den verbala informationen. En fördel med broschyrer

var att de kunde läsas när patienten önskade samt att den även kunde läsas av närstående.

Förstår patienten informationen i broschyrerna?
För att broschyrer ska vara till någon nytta för patienter krävs att de förstås av patienten.

Cooley et al undersökte huruvida trettio av de frekvent använda broschyrerna från National

Cancer Institute, samt från American Cancer Society kunde förstås av patienterna.

Undersökningen visade att läsförståelsen hos 27% av patienterna var så låg att de inte kunde

förstå någon av broschyrerna. 17% av patienterna kunde förstå fjorton av broschyrerna och

endast 27% kunde tillgodogöra sig informationen i alla de trettio broschyrerna. De nyare

broschyrerna var lättare att förstå än de något äldre. Vidare upplevde också patienter med god
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läsförståelse det lättare att tillgodogöra sig information från lättare skriven text med

vardagsspråk (16).

Avsikten med reviewartikeln av Doak et al var att beskriva praktiska metoder för att göra

skrivet cancer-material lättare att förstå och mer motiverat att läsa för alla, inklusive de med

begränsad läsförståelse. I denna framkom att cancerbroschyrer i USA ofta skrivs på vad som

av många uppfattas som ett svårt språk. Video eller ljudband kan användas vid mycket

begränsad läsförståelse.  Ett behov finns att utveckla broschyrer som möter behovet hos

patienter. Doak et al (1996) menar att vid utveckling av skriftligt informationsmaterial bör det

göras en bedömning av utbildningsbehovet för målgruppen, samt språknivå, begränsa

utbildningsmålet, fokusera på beteende snarare än fakta och principer, samt presentera den

nya informationen först.

Vid utformningen av skriftligt informationsmaterial är det viktigt att använda ett enkelt språk

för att så många patienter som möjligt ska förstå. Personer med begränsad läsförståelse har

svårt att tillgodogöra sig innehållet även i en enkel text på grund av att de inte förväntar sig att

förstå skrivet material. De läser ett och ett ord och har svårt att förstå sammanhanget (25).

Foltz and Sullivan undersökte hur två broschyrer som var skrivna med mycket enkel

text, och anpassade till patienter med begränsad läsförståelse, uppfattades av patienterna. De

innehöll information om cytostatika och dess biverkningar och lämnades i samband med

cytostatikabehandling. Alla deltagarna i undersökningen tyckte broschyren var mycket lätt att

förstå. En av deltagarna fastslog ”den går att förstå i förskolan”. Patienterna tyckte broschyren

var mycket värdefull och att den kunde användas till alla. Ingen uppfattade informationen som

för banal eller under ”sin nivå”. Foltz and Sullivan föreslår att informationsbroschyrer ska

vara skrivna på ett enkelt språk. Patienter får ofta mycket information och har svårt att ta till

sig komplext material. Det är viktigt att beakta att de flesta inte har någon större kunskap om

människans anatomi och fysiologi, även om de en gång studerat det under sin utbildning. Det

språk som används i sjukvården är ofta främmande för de flesta patienter. Denna bristande

kunskap i kombination med oro för sjukdomen och behandlingen minskar förmågan att

tillgodogöra sig svårare text. Därför föreslås att skriftligt informationsmaterial ska vara enkelt

skrivet, med så få flerstaviga ord och medicinska termer som möjligt (20).

Vid utvärdering av de mest använda broschyrerna visade det sig att en stor del inte förstods av

patienterna. De var skrivna på ett för svårt språk för att flertalet patienter skulle kunna ha
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möjlighet att tillgodogöra sig innehållet i texten. De nyare var skrivna på ett enklare språk och

var lättare att förstå. Broschyrer som skrevs med mycket enkel text uppfattades som värdefull

både av patienter med god och sämre läsförståelse. Vid utveckling av broschyrer förslås att ett

enkelt språk med få medicinska termer används.

Vilken information bör informationsbroschyrerna innehålla?
En undersökning genomfördes av Jenkins et al i Storbritannien angående informationsbehovet

hos patienter med cancer. Det var en multicenter studie där 2331 både manliga och kvinnliga

patienter ingick. Resultatet från studien visar att patienterna behöver så mycket information

som möjligt om olika behandlingar och om sin sjukdom. Även om patienter generellt föredrar

goda nyheter eller att lämna detaljerna till läkaren, önskade de ändå väldigt specifik

information. Författarna uppfattade det som extremt viktigt att 98% av patienterna ville veta

att deras sjukdom var cancer. Detta visar att sjukvårdspersonal inte ska undanhålla tydligheten

om diagnosen på de grunder att många patienter föredrar att inte få veta. Vidare önskade 95%

veta vilka chanser det fanns för bot, vilket visar att information om prognos inte heller skall

undanhållas. Istället för att fortsätta att ifrågasätta behovet av att ge mer information behöver

vi utveckla vägar för att erbjuda adekvat information på ett flexibelt och känsligt sätt menar

författarna. Resultatet visade också att yngre kvinnor har större behov av information om alla

möjliga tillgängliga behandlingar.

Majoriteten av patienterna påvisade att de ville veta sanningen och att bli erbjudna

information på ett språk som de kunde förstå (26).

I en tvärsnittsundersökning  bland 74  kvinnor som erhållit diagnosen bröstcancer inom ett

halvår undersöktes bland annat vilken information de ansåg viktigast. Kvinnorna svarade att

patientinformation i första hand ska innehålla kunskap om sjukdomen och behandling. Här

ingick stadie av sjukdomen, sannolikheten att bli botad och behandlingsalternativ.

Information om hur sjukdom och behandlingen kunde påverka känslor och reaktioner ansågs

också viktig. Många patienter har funderingar kring risken för närstående, samt hur

sjukdomen påverkar det sociala livet och önskade kunskap om detta. Egen vård, liksom

sexuella aspekter till följd av cancersjukdomen ansågs inte lika viktigt att få svar på.

Kvinnorna var indelade i tio subgrupper, som alla visade samma resultat, förutom äldre, samt

lågutbildade kvinnor som i högre grad önskade kunskap om egenvård (8).
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I en studie i Florida utvärderades två informationsbroschyrer. Patienterna som deltog i

undersökningen hade olika cancerdiagnoser och behandlades med cytostatika. Några patienter

hade nyss börjat med sina cytostatikabehandlingar medan andra behandlats en längre tid.

Urvalet till undersökningen skedde genom att tillfråga patienter som var på sjukhuset för att få

sin behandling. Det var också då de fick de två informationsbroschyrerna som innehöll

information angående cytostatika och dess biverkningar. Tjugoåtta deltog i studien. Dessa

delades upp i grupper, som diskuterade broschyrerna, utifrån speciellt utformade frågor.

Diskussionerna spelades in och analyserades. Innehållet i broschyrerna upplevdes som

värdefullt och broschyrerna kompletterade varandra. Informationen i broschyrerna upplevdes

som så värdefull kunskap att patienterna utryckte att de önskat få dem under sin första

sjukdoms- och behandlingstid. Patienterna uppgav att de hade velat ha

informationsbroschyrerna tidigare ”då cytostatikabehandling först kom på tal”. Innehållet i

broschyrerna innefattade bland annat vad cancer är, hur cytostatika förhindrar cancertillväxt,

biverkningar, kost och råd hur man talar om känslor. Vid analyser av gruppsamtalen framkom

att det önskades ytterligare information i broschyrerna angående känslomässiga reaktioner

och sexuella aspekter till följd av cytostatikabehandlingen (20).

I en undersökning i USA intervjuades 76 cancerpatienter. Syftet med studien var bland annat

att ta reda på vad patienter med cancer önskar kunskap och information om. Patienterna hade

olika cancersjukdomar och det framgick inte hur länge det var sedan de fått sin diagnos.

Resultatet visade att all information de fått var viktig både för patient och närstående, vilken

visar betydelsen att erbjuda utbildning och information. Framförallt var patienterna

intresserade av information om behandling och effektiviteten av behandlingen. Därefter

önskades information om olika cancersjukdomar och biverkningar av behandlingar. I

synnerhet ville de ha information om cytostatika. Patienter tyckte att information om

cytostatika, strålbehandling och andra biverkningar av behandlingar var viktig information.

Information om coping, nutrition, livsstilsförändringar och kommunikation med andra om

cancer var mindre viktigt för de som deltog i denna studie.

Patienterna ombads även svara på vilka cancerrelaterade frågor de tyckte var viktigast att få

svar på. Svaren indelades i grupper. De vanligaste frågorna patienterna ville ha svar på i

studien (25%) fokuserade på hur effektiv behandlingen var. De därefter vanligaste frågorna

fokuserade på en önskan om information om hur framtiden skulle bli (16%) och hur länge de

skulle leva (11%) (23).
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I en interventionsstudie genomförd av Davidson and Degner deltog 60 män med

nydiagnostiserad prostatacancer. Syftet var bland annat att få en uppfattning om ökad kunskap

kunde leda till ökad delaktighet i vården. Resultatet visade att trots att majoriteten föredrog att

delegera ansvaret för val av behandling till läkaren, önskade de kunskap. Trots att

vårdpersonal var medvetna om att de skulle förse patienter med kunskap för att de skulle

kunna delta i val av behandling, upplevde många av dessa patienter svårigheter att erhålla den

information de behövde för att anta ett meningsfullt deltagande i val av behandling.  När

patienterna tillfrågades vilken information de i första hand önskade uppgav de sannolikheten

att bli frisk, stadie av sjukdomen och vilka olika behandlingar det fanns att välja mellan. Detta

var den information de i första hand ville ha under de första sex månaderna. Den skriftliga

informationen de erbjöds kunde även delas med närstående vilket de upplevde som positivt

(27).

Resultaten i dessa studier visar att patienter i första hand ville ha information och kunskap om

sin sjukdom och de behandlingar som var aktuella. Det ansågs viktigt att få veta sannolikheten

att bli frisk och behandlingars effektivitet. Kunskap om olika behandlingar och biverkningar

var också högt prioriterade. Därefter önskades kunskap och information om känslomässiga

reaktioner, coping, nutrition, livsstilsförändringar och kommunikation med andra om cancer.

Det fanns också funderingar kring risken för närstående att få cancer, samt hur sjukdomen

påverkar det sociala livet och sexualiteten.

Ökar skriftlig information patienters kunskap?
I samband med att kvinnor kallades till kolposkopi på grund av dysplasier i cervix, sändes en

informationsbroschyr som innehöll fakta om dysplasier, undersökninger, behandlingar och

rekommenderade uppföljningar. Avsikten med undersökningen var bland annat att fastställa

om broschyren kunde minska oro och rädsla för cancer och dess påverkan på sin framtida

hälsa, samt öka kunskapen om dysplasier, undersökningar och behandlingar. I studien ingick

125 kvinnor som delades upp i en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. I samband med att

kvinnorna kom till sjukhuset för att undersökas med kolposcopi tillfrågades de om medverkan

i studien och fick då svara på en enkät. Resultatet visade att kvinnorna som fått broschyren

upplevde mindre oro och rädsla för cancer och framtida hälsa. Kunskapen om dysplasier,

undersökningar och behandlingar hade ökat och samtliga tyckte att den hjälpt dem att förstå
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sin situation. Informationen hade inte påverkat oron för förändringar i samlivet, framtida

fertilitet, samt relationen till partnern (18).

På en strålbehandlingsenhet lämnades en informationsbroschyr som var utarbetad för att mer

effektivt förbereda patienter på tidiga och sena biverkningar. Broschyren var utvecklad för att

hjälpa patienten att komma ihåg den muntliga information han/hon fick muntligt på

strålbehandlingsenheten. Patienterna blev uppmuntrade att behålla broschyren i två år med

tanke på sena biverkningar. Ingen grundlig utvärdering har gjorts men patienter har sagt ”att

veta vad som händer och när” är betydelsefullt. Validiteten på metodens effektivitet har

märkts genom ett ökat antal tidigt upptäckta fall av herpes zoster, en vanlig sen biverkan efter

strålbehandling. Patienterna som läst broschyren var mer observanta på tidiga symtom,

upptäckte dem och tog kontakt med sitt sjukhus (28).

Foltz and Sullivan studerade hur två kompletterande informationsbroschyrer innehållande

information om bland annat cancer och behandlingar uppfattades av patienterna.  Deltagarna i

studien hade olika cancerdiagnoser och alla behandlades med olika cytostatikaregimer. Ett av

syftena med studien var att få en uppfattning om kunskapen ökat genom att patienterna

studerat informationsbroschyrerna. Resultatet visade bland annat att innehållet i broschyrerna

upplevdes som värdefull kunskap. Vidare menade patienterna att informationsbroschyrerna

var den källa som mest ökat deras kunskap om bland annat cancer och behandlingar (20).

Undervisning i form av skriftliga informationsbroschyrer kan öka kunskapen hos patienter

med cancer eller oro för cancer. Undersökningar har visat att kunskapen kan öka och hjälpa

dem att bättre förstå sin situation. Informationen i broschyrerna kan också leda till att mindre

oro och rädsla för cancer och framtida hälsa upplevs. Den ökade kunskapen har också märkts

genom att symtom tidigare har uppmärksammats av patienter. Innehållet i broschyrer kan

upplevas som värdefull kunskap och vidare har patienter beskrivit informationsbroschyrer

som den informationskälla som mest ökat deras kunskap.

Påverkar informationsbroschyrerna patientens upplevelse av

delaktighet i vården?
Patienten har ingen möjlighet att vara delaktig i diskussion och beslut om sin vård utan en

adekvat kunskapsbas. Aktiva patienter ställer frågor, söker förklaringar, valmöjligheter och
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förväntar sig att bli hörda (12). Det finns också en moralisk komponent i frågan om patientens

medverkan. Genom att undanhålla patientens rätt till information kvarhåller vårdpersonalen

makten. Det är av vikt att vårdpersonal - patient relationen ger patienten ökad makt och gör

dem mer jämställda (12,29). Delaktighet upplevs när patienter får vara med i beslut rörande

vård och ger en känsla av trygghet. När patienters behov av att veta och förstå bejakas upplevs

värdighet. Värdigheten är beroende av känslor av delaktighet, kunnighet/trygghet samt att

vara förberedd. Avgörande för delaktighet är att känna sig bekräftad som person. Delaktighet

är att uppleva sig kunna delta i och ifrågasätta beslut och att vara med i det som händer.

Kunnighet ger kompetens, patienten kan ställa frågor och uppleva sig få svar som känns

relevanta. Trygghet innebär att känna sig bejakad som människa och att uppleva vårdarens

ärlighet. Att vara förberedd ger en känsla av kontroll och en känsla av handlingsberedskap

samt en förståelse för situationen (29).

Dessutom kräver ett aktivt deltagande att patienten har relevanta kunskaper. I diskussionen

angående patienters deltagande i vården, är det viktigt att veta om patienterna är villiga att

anta denna roll.

Thomson et al undersökte i vilken omfattning 459 patienter önskade vara delaktiga i beslut

angående val av behandling. Studien visade att patienterna ville vara delaktiga i vården, men

försiktiga när de gällde att delta i medicinska beslut. Patienterna kände sig inte kvalificerade

att välja mellan olika alternativ som behövde nödvändig medicinsk expertis. Patienterna

föredrar att läkaren eller sjuksköterskan beslutar angående val av behandling på grund av att

de har större kunskap och erfarenhet. Däremot förväntar de sig att bli informerade om vad

behandlingar innebär. Om patienter hade varit mer kunniga hade de kanske i högre grad varit

möjligt för dem att vara delaktiga i sin vård. Yngre och bättre utbildade patienter visade en

högre önskan att vara delaktiga men det var ingen signifikant skillnad mellan könen (30).

Hack et al analyserade sambandet mellan deltagande i behandlingsbeslut och önskemål om

information angående diagnos, behandling, biverkningar och prognos i en studie där

trettiofem kvinnor med bröstcancer ingick. Det var en kvantitativ och kvalitativ studie. De

kvinnor som ingick i studien hade cancer med stadium I och II, kom från två onkologiska

kliniker, de har fått sin diagnos två – sex månader tidigare och skulle kunna läsa och tala

engelska. Resultatet visade att kvinnor som önskade en aktiv roll i behandlingsbeslut ville ha

detaljerad information angående diagnos, behandling och biverkningar och prognos. Hos de

kvinnor som inte ville anta en aktiv roll i behandlingsbeslut sågs inget samband angående
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önskan att få information. Författarna anser att mer forskning behövs angående patienter som

vill anta en aktiv respektive passiv roll i sin vård, och vilken betydelse detta har för patientens

välbefinnande (31).

I en rewievartikel av Steele et al påvisades att aktivt deltagande i vården inte kan förväntas bli

målet för alla patienter. När viktiga medicinska beslut måste tas, där följden av beslutet är av

stor betydelse för patientens sjukdom och tillfrisknande vill patienten låta andra bestämma

eftersom ett sådant ansvar kan bli en börda. De patienter som hade en mer allvarlig sjukdom

och de som var mindre hoppfulla var nöjda med mindre information och antog en mer passiv

roll. Åldern spelade också en stor roll i önskan om delaktighet. 87% av patienterna mellan 20-

39 år önskade vara delaktiga men endast hälften av de som var 60 år och äldre. När patienten

kände sig tyngd av erhållen diagnos och ville återfå kontrollen över sin situation, visade

hon/han alltmer tydligt önskan om att inta en mer aktiv roll. Personer som inte förstår att

kunskap är nödvändig för att kunna medverka i val av behandlingar, nekas möjligheten att

vara delaktiga i vården (32).

En tvärsnittsundersökning genomfördes bland kvinnor som fått en bröstcancerdiagnos inom

sex månader. Avsikten var bland annat att undersöka om kvinnorna ville vara aktiva, passiva

eller önskade ett samarbete med läkaren när det gällde att bestämma vilken behandling som

skulle väljas. Vidare var avsikten att få en uppfattning om dessa önskemål motsvarade hur

kvinnorna upplevde att det varit, det vill säga om kvinnorna upplevde att det tagits hänsyn till

om de ville vara aktiva, passiva eller samarbeta i behandlingsbeslutet. Fördelningen

presenteras i figur 2. Resultatet visade att 37% av kvinnorna ville samarbeta och besluta om

behandlingsmetod tillsammans med läkare, medan endast 19% av kvinnorna kände att de fått

möjlighet till detta. Majoriteten av patienterna önskade en passiv roll i val av

behandlingsmetod, men betydligt fler upplevde att de hade en passiv roll trots att de skulle

vilja samarbeta med läkare i val av behandling. Endast en femtedel av de tillfrågade

kvinnorna ville anta en aktiv roll i val av behandling och något fler upplevde att de hade haft

en aktiv roll i beslutet av behandling. En signifikant större andel äldre kvinnor (65-83år)

önskade en passiv roll i behandlingsbeslut och överlät till vårdpersonal att besluta (8).



23

Aktiv Samarbete Passiv

Den roll kvinnorna önskade 20% 37% 43%

Den roll kvinnorna upplevde att de haft 24% 19% 57%

Figur 2. Fördelningen mellan önskad och aktuell roll i behandlingsbeslut (8).

I Amsterdam deltog 313 cancerpatienter i ett utbildningsprogram angående smärta och

smärtbehandling. Utbildningsprogrammet innehöll tre delar: 1 Utbilda cancerpatienterna i

baskunskaper angående smärta och smärtbehandling. 2 Instruera patienterna hur de skulle

dokumentera smärta i en dagbok. 3 Instruera patienterna hur de skulle kommunicera angående

smärta och hur de skulle ta kontakt med sjukvården. Utbildningsprogrammet innehöll bland

annat utbildningsbroschyrer. Resultatet utvärderades och visade bland annat att efter

utbildningen hade kunskapen om smärta och smärtbehandling ökat. Kunskapen hjälpte dem

bland annat genom att förstå betydelsen av att ta smärtlindring vid rätt tillfälle. Patienten

kunde ges en mer aktiv roll i sin smärtbehandling, kunskapen ledde till att patienterna kunde

vara mer aktiva i sin vård (19).

Avsikten med en undersökning genomförd av Davidsson och Degner var att undersöka om

patienter med prostatacancer antog en mer aktiv roll i val av behandling, samt upplevde

minskad oro, genom att erbjudas mer information. Sextio män med nydiagnostiserad

prostatacancer, delades upp i två grupper. Hypotesen var att sex veckor efter interventionen

skulle patienterna vara mer villiga att anta en aktiv roll i val av behandling och känna en

mindre grad av oro. Interventionsgruppen erhöll ett talband, informationsbroschyrer och en

lista över frågor de kunde fråga sin läkare. Kontrollgruppen erhöll endast

informationsbroschyrerna. Resultatet visade att männen i interventionsgruppen antog en

signifikant mer aktiv roll i val av behandling och hade minskad grad av oro sex veckor efter

interventionen. Denna grupp av äldre män ville bli informerade och delta i val av sin

behandling. Denna undersökning visade att genom att aktivt tillhandahålla den information de

önskade, antog de aktivare roll i beslut angående sin hälsa. Denna informationsstrategi är

enkel och ekonomisk att implementera i ett samhälle med minskade resurser och krav på

effektivitet (27).
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Studierna här visar att delaktighet upplevs när patienter får delta i beslut rörande sin vård.

Avgörande för delaktigheten är att känna sig bekräftad som person, att uppleva sig kunna

delta och ifrågasätta beslut, samt att vara med i det som händer. Patienter vill vara delaktiga i

vården, men försiktiga när de gäller att delta i medicinska beslut. Däremot förväntar de sig att

bli informerade om till exempel aktuell behandling. Personer som önskar en aktiv roll i

behandlingsbeslut vill ha detaljerad information. Många fler patienter önskar anta en aktiv roll

i sin vård än de som upplever att de har möjlighet till det. Genom att aktivt tillhandahålla

utbildning och kunskap är fler patienter villiga att anta en aktiv roll i beslut angående sin

hälsa. Aktivt deltagande i vården inte kan förväntas bli målet för alla patienter. När viktiga

medicinska beslut måste tas, där följden av beslutet är av stor betydelse för patientens

sjukdom och tillfrisknande vill kanske individen låta andra bestämma, eftersom ett sådant

ansvar kan bli en börda.

DISKUSSION

Metoddiskussion
Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa hur tidigare studier belyst effekten av

skriftligt informationsmaterial till patienter med en cancersjukdom. Det var svårt att hitta

svensk vetenskaplig litteratur som svarade på frågeställningarna, varför vi fick använda

engelsk litteratur. Alla studier är genomförda i Nordamerika eller Europa. Vi anser inte att

resultaten är direkt överförbara till svenska förhållanden, även om mycket intressanta problem

och synpunkter på skriftligt informationsmaterial framkommit. Om vi inte hade begränsat vårt

intresse till skriftligt informationsmaterial riktat till cancerpatienter hade vi troligen funnit

svenska artiklar, men vi anser att cancer är en sjukdom som väcker känslor av rädsla och oro

och att patientundervisning till just denna grupp fyller särskilda behov.

Vi tycker att våra frågeställningar har besvarats i de valda artiklarna. Metoderna som använts

har varit varierande med både kvalitativ och kvantitativ ansats. I studierna har urvalet av

patienter varit brett. Båda könen har varit representerade i ungefär samma omfattning.

Patienterna var i en ålder av 20 år och uppåt. Många studier gällde patienter med de vanligaste

cancersjukdomarna som bröstcancer och prostatacancer men andra cancersjukdomar förekom

också.

Vid sökning i databaser har det ibland varit svårt att utifrån abstrakten bedöma om litteraturen

varit relevant i förhållande till syftet, ett antal artiklar som beställts har därför valts bort.
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I flera av de artiklar som vi använt oss av upptäckte vi att samma studier ofta återkom i

referenslistorna.

Resultatdiskussion
Skriftlig information i form av broschyrer valdes av patienter i undersökningarna som en

viktig informationskälla. Cancerpatienters önskan att få så mycket skriftlig information kan

ses som ett sätt att hantera och bearbeta sin situation. Uppenbarligen upplevs broschyrerna av

många patienter som ett bra komplement till personlig information. Den skriftliga

informationen kan läsas när patienten är redo och motiverad att lära. Detta kan förklara

orsaken till att den önskas och läses av både patienter och närstående. Inom den verksamhet vi

arbetar lämnas idag ett antal informationsbroschyrer och annan skriven information till

patienter med cancer. I vilken omfattning de läses och hur de uppfattas, kan inte oreflekterat

översättas på de studier som här studerats. Undersökning utifrån svenska förhållanden

eftersöks.

Studierna gav inget svar på vilka patienter som inte önskade så mycket information.

Författarnas erfarenhet stämmer väl överens med det Treacy (10) menar att

informationssökare behöver kunskap för att förbereda sig på vad som kan hända och bättre

hantera sin situation. Icke informationssökare upplevs som tryggare med det som händer och

vill inte ha så mycket information. Författarna upplever det ibland svårt att veta hur mycket

information den enskilde patienten önskar. Litteraturen visade inte så tydligt att det fanns

patienter som inte önskade skriftligt informationsmaterial. Kanske är det så att de allra flesta

patienter vill ha broschyrer för att läsa senare även om de inte kan ta till sig mer information

just då. Det kan vara en process där patienten måste bearbeta en sak i taget innan han/hon är

beredd att ta in ytterligare kunskap. Skriftligt informationsmaterials fördel är att det kan läsas

när patienten är beredd och vill lära sig mer.

Ett hinder vid användning av skriftligt informationsmaterial är att broschyrer i stor

utsträckning inte förstås av patienter och då inte heller vara till någon hjälp. Litteraturen

visade att de flesta studier inom området gjorts i USA och kan inte utan vidare översättas till

svenska förhållanden. Eventuellt är läsförståelsen annorlunda i Sverige och de broschyrer och

den skriftliga informationen som används är bättre anpassade till patientens resurser. Inga

studier från Sverige hittades. Författarna har haft kontaktat Cancerfonden för att få veta om



26

och hur deras broschyrer utvärderats. Det framkom att ingen studie gjorts, men att

patientföreningar har lämnat synpunkter, dessutom har förslag framkommit på innehållet i

broschyrerna genom Cancerfondens informations - och stödlinje.

Patienter ville i första hand ha information och kunskap om sin sjukdom och de behandlingar

och biverkningar av dessa som var aktuella. Resultatet visar att detta primära behov måste

tillgodoses och bearbetas först. Detta stämmer överens med idén att de grundläggande

behoven enligt Maslows behovstrappa först måste tillgodoses. Hänsyn måste tas till patientens

vilja och förmåga att lära som är påverkad av det psykosociala och emotionella status som

följer diagnosen. De undersökningar som presenterades i resultatet gällande

informationsbehov var alla genomförda inom ett halvår från att cancerbesked givits.

Författarnas erfarenhet från sitt arbete i cancervården är att patienter som haft cancer en

längre tid, som kanske avslutat sina behandlingar och endast möter sjukvården vid kontroller

har andra funderingar. Ofta framkommer i samtalen frågor gällande känslomässiga reaktioner,

egna eller närståendes. Det efterfrågas också ofta hur man kan träffa andra i liknande

situation, om det till exempel finns någon patientförening. Många har väntat på att

behandlingarna ska avslutas och att de kan återgå till ett vanligt liv men blir förvånade när det

inte är som förut. Vår erfarenhet är att många i detta skede har ett behov av stöd och andra

informationsbehov. Även relationsfrågor och frågor kring sexualiteten blir mer aktuella för

patienten än under behandlingstiden. I en longitudinell studie, där patienterna haft cancer i

flera år skulle förmodligen andra informationsbehov prioriteras högst. En individuell,

kontinuerlig bedömning av patientens informationsbehov krävs för att kunna bemöta

patienten och för att uppnå ökad patientillfredställelse. Eftersom sjuksköterskor möter dessa

patienter i stor omfattning kan de bli ledare i att utveckla relevanta utbildningsprogram.

I vår litteratursökning fann vi inte så många artiklar som direkt undersökte om kunskapen

ökat genom informationsbroschyrerna. Författarna till denna litteraturstudie har ändå tagit

med det under en egen rubrik eftersom det är en grundläggande orsak till varför

informationsmaterial lämnas till patienter. Resultatet visade att patienter tycker att

informationsbroschyrer är en effektiv informationsstrategi. Av det drar författarna slutsatsen

att kunskapen kan öka genom skriftligt informationsmaterial. Indirekt studerades det om

kunskapen ökat till exempel genom att utvärdera om delaktigheten i vården ökat genom

informationsbroschyrerna. Andra exempel är att patienter beskriver informationsinnehållet i
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broschyrerna som värdefullt. Författarna tror att en möjlig orsak till att det inte fanns så

många studier angående ökad kunskap hos patienter är att det inte är lätt att studera och

utvärdera i detta sammanhang.

Genom att sjuksköterskan lämnar informationsbroschyrer till patienten kan patientens

kunskap öka. Samtidigt visar sjuksköterskan för patienten att det är viktigt med ökad kunskap

och att sjuksköterskan tycker det är viktigt att patienten har denna kunskap, bekräftar

patienten som person. Enligt Orem behöver sjuksköterskan motivera patienten för inlärning

genom att hjälpa henne att själv inse betydelsen av det som skall läras.

Bemötandet av patienten och sjuksköterskans syn på empowerment har största betydelse för

patientens villighet att delta i sin vård. Personalens aktiva medverkan till ökad patient

empowerment förväntas medföra positiv förändring för patientens hälsa och ställning i

vården. Patient empowerment handlar om patienters rätt att bestämma om sin vård och

omvårdnad vid sjukdom. På svenska kan empowerment översättas till bemyndigande. För att

förstå kan maktlöshet ses som motsats till empowerment – att känna sig nedslagen och

motarbetad. Power kan översättas med förmåga – kraft – befogenhet – makt, vilket gör

empowerment till ett komplext begrepp. Det handlar om att ha makt till skillnad från makt

över (33).

Empowerment innebär att interaktionen inte sker på sjuksköterskans villkor utan på lika

villkor mellan patient och sjuksköterska. Det finns idag exempel på patientutbildning som

utgår från empowerment-idén. När vårdaren bidrar med sin kompetens och patienten med sin

erfarenhet och kunskap utvecklas ett gemensamt ansvar för att lösa patientens

omvårdnadsproblem.

Resultatet visade att fler patienter önskar anta en aktiv roll i sin vård än de som upplever att

de har möjlighet till det. Ett sätt att uppnå ökad delaktighet är att tillhandahålla utbildning och

kunskap. Dessutom krävs att personalen ger patienten bemyndigande att delta i sin vård. I

framtiden förväntas ökat krav på att vårdpersonal ska tillgodose patientens behov av kunskap

och utbildning. Yngre och välutbildade patienter ställer högre krav och de är mer villiga att

delta i sin vård. Författarna till denna studie tror att delaktighet i vård är kulturellt och socialt

betingat. Sjukvården har varit hierarkisk vilket patienterna tidigare accepterat,

informationssamhället har lett till att vården mer ifrågasätts av dem. Idag finns det stora

möjligheter att erhålla aktuell information angående till exempel olika behandlingar.
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Författarna har i sitt kliniska arbete erfarit hur patienter sökt och hittat information via

internet. Utifrån den nya kunskapen ifrågasätts till exempel den behandling de själva erhåller.

Författarna tror att fler patienter i framtiden kommer att önska en aktiv roll i sin vård.

Resultatet visade vidare att patienterna ville vara delaktiga i vården, men försiktiga när de

gällde att delta i medicinska beslut. I de studerade artiklarna gällde det val av behandling. Det

är ett stort beslut som dessutom måste tas på begränsad tid. Författarnas kliniska erfarenhet är

att patienter är mer beredda att delta aktivt i medicinska beslut när en tid förflutit. De har då

haft tid att anpassa sig till den nya situationen och haft möjlighet att öka sin kunskap inom det

aktuella området.

Litteraturen visade också att många patienter föredrog en passiv roll i sin vård. Aktivt

deltagande i vården kan inte förväntas bli målet för alla patienter i alla situationer.

Individuella önskemål måste alltid tas hänsyn till. Det kommer troligen alltid finnas patienter

som inte är motiverade vare sig att öka sin kunskap eller att vilja vara delaktiga i sin vård.

Vi hoppas att denna litteraturstudie väcker intresse hos läsaren och kan vara till hjälp i

omhändertagandet av cancerpatienter. När informationsbroschyrer används i så stor

omfattning i Sverige fann vi det anmärkningsvärt att ingen studie utifrån svenska förhållanden

hittades. Vår förhoppning är att läsaren inspireras och får en inblick inom området.
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