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Sammanfattning 

All vårdpersonal och då också sjuksköterskan som omvårdnadsansvarig kommer förr eller 

senare i kontakt med människor som har allvarliga och ibland kroniska sjukdomar, t.ex. olika 

typer av cancer. Dessa patienter har ofta olika kunskapsnivåer om sin sjukdom och också 

olika behov av information. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva om det fanns 

någon skillnad på informationsbehov mellan unga och gamla, kvinnliga och manliga patienter 

med cancer och deras sätt att söka efter information. Resultatet bygger på 13 artiklar 

publicerade mellan 1998-2008 och funna i databaserna Pubmed/Medline och Cinahl. Studiens 

resultat visade att yngre och då framförallt yngre kvinnor, har ett stort informationsbehov och 

kompletterar och bekräftar gärna läkarens information med att söka alternativa källor. Den 

mest frekvent använda källan till information var utan konkurrens Internet. Äldre människor 

med cancer var oftast helt nöjda med att erhålla den mest väsentliga informationen om 

sjukdomen, och då alltid från sin läkare. Detaljer och mer ingående information om 

sjukdomen och eventuella behandlingar var inte av prioritet utan många av de äldre lämnade 

detta helt till sin läkare. Informationsteknologi kan vara en generationsfråga då många av de 

äldre cancerpatienterna har vare sig tillgång eller kunskap om datorer och då inte heller 

internet. 
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Abstract 

All health-care personnel and then also the nurse that is responsible for the nursing care 

sooner or later comes in contact with people that has serious and sometimes chronic diseases, 

for example different types of cancer. These patients often have different knowledge levels 

about their disease and also various needs of information. 

The aim of this literature review was to describe if there were any differences of needs for 

information between young and old, female and male patients with cancer and their ways to 

search for information. The result is based on 13 articles which were published from 1998 to 

2008 and found in the databases Pubmed/Medline and Cinahl. The result of the study showed 

that younger and then above all younger women had a bigger need for information and 

complements and confirms gladly the doctor's information with applying for alternative 

sources. The most frequent used source to find information is without competition the 

Internet. Older people with cancer were most often entirely pleased with receiving the most 

important information about their disease from their doctor. Details and more detailed 

information about the disease and possible treatments was not off priority for many of the 

older, they left this entire to their doctor. Information technology can be a generation question 

as so many of the older cancer patients do not have access or knowledge about computers and 

then not to the Internet neither . 
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1. Introduktion 

De flesta människor söker, vare sig en sjukdomsdiagnos är satt eller inte, efter information om 

bästa välmående och därmed efter beprövade alternativ att uppnå detta. Trenden är också att 

varje patient bör vara delaktig i bestämmandet av sina fortsatta behandlingar och detta kräver 

mer insikt och kunskap av patienten om sin speciella sjukdom (Kaplan & Frosch, 2005; 

Eysenbach, Powell, Kuss & Sa, 2002). Autonomi är ett viktigt riktmärke inom hälso- och 

sjukvården. För att autonomi ska kunna uppfyllas behöver patienten vara 

välinformerad.”Hälso- och sjukvården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande 

och integritet” [HSL] (SFS, 1982:763, Socialstyrelsen, 2008a). 

 

För vårdgivare är det viktigt att veta att patienter idag använder mer alternativa 

informationskällor än det traditionella utbudet och sätten att söka på är många. En del 

patienter använder böcker, tidskrifter och annan fack litteratur. Andra tar bättre till sig 

information och kunskap via goda vänner, familj eller eventuella medpatienter. De allra flesta, 

både yngre och äldre, verkar dock mer och mer använda sig av Internet som en outtömlig 

källa till information. Uppskattningsvis använde år 2000 mer än 175 miljoner människor över 

hela världen Internet som en källa till hälso- relaterad information, den siffran stiger hela tiden 

(Flynn, Smith & Freese, 2006; Schultz, Stava, Beck & Vassilopoulou-Sellin, 2003).  

 

Internetanvändningen kan vara både för att söka information men också som ett komplement 

och ett bekräftande av vad någon annan hävdar och kommit fram till. Internet kan också 

hjälpa den enskilda människan till beslutstagande i olika frågor och ärenden (Eysenbach, 

Powell, Kuss & Sa, 2002). Vad gäller hälso- och sjukvården ska patienten så långt det är 

möjligt vara delaktig i beslut om fortsatta behandlingar och ingrepp [HSL] (SFS, 1982:763). 

Detta kan vara svårt att ta ställning till som lekman och många patienter och deras anhöriga 

kan se Internetanvändandet som ett bra och smidigt sätt att införskaffa kunskap och då lättare 

kunna delta i beslutsfattande (Eysenbach, m.fl., 2002). Via Internet går det lätt att hitta en 

första information om var de kunde vända sig för olika symptom, problem eller ärenden och 

vad det kunde tänkas vara för typ av åkomma (Sjukvårdsrådgivningen, 2008).    

 

När Internetanvändandet så dramatiskt har ökat och tillgången till hälso- relaterad information 

finns så oändlig kan det vara av vikt att kritiskt granska de sidor och adresser som används. 

Det kan skapa funderingar på hur konsumenten ska kunna identifiera sanningsenlig och 
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kvalitativ information. Det är lätt att komma till icke vetenskapliga, populistiska sidor med 

information som passar in på just det som den enskilda människan söker. Resultatet kan bli 

till en börda utan sanningsenligt innehåll (Berland, Elliot, Morales, Algazy, Kravitz, Broder, 

m.fl., 2001; Green, Kazanjian & Helmer, 2004; Zeng, Kogan, Plovnick, Crowell, Lacroix & 

Greenes, 2004). 

 

1.1 Informationsbehov vid godartade diagnoser 

Människor som får en diagnos på sjukdom, även godartad sådan, behöver och söker 

information. Informationen från vårdgivare och annan medicinsk expertis anses som den 

viktigaste källan, men också Internet och till viss del olika tidsskrifter anses viktiga. Studier 

visar att vid godartade diagnoser är informationssökningar ofta mer allmänna och generella, 

än vid mer livshotande eller kroniska sjukdomstillstånd som t.ex. cancer. De personer med 

godartad prognos som söker via Internet ställer sig ofta mer odelat positiv och inte så kritisk 

till den information de finner där än de som har en allvarligare sjukdom (Ankem, 2007). 

 

1.2 Informationsbehov vid kroniska sjukdomsdiagnoser  

Enligt en kanadensisk studie var det mest människor med allvarliga ofta kroniska sjukdomar 

och människor som av andra skäl t.ex. stort geografiskt avstånd till vårdgivare, som kände 

hinder att ta till sig informationen som erbjöds på traditionellt sätt. Dessa människor använde 

gärna Internet för information och också e-post vid kommunikation rörande hälso- frågor. 

(Bundorf, Wagner, Singer & Laurence, 2006).  

 

Rätt information vid rätt tidpunkt är viktigt för en människa med cancer. Informationen bör 

vara på rätt nivå baserad på individuella behov och i ett format som möjliggör att den sjuke på 

bästa sätt kan tillgodogöra sig informationen. Detta för att bäst kunna förbereda sig och veta 

vad personen kan förvänta sig av sjukdomens förlopp (Skalla, Bakitas, Furstenberg, Ahles & 

Henderson, 2004). Med interaktiv multimedia teknologi kan kurser, eller någon form av 

utbildning, hjälpa patienten och anhöriga att få rätt information på deras villkor. Information 

bör individanpassas både under sjukdomens progress och även sedan patienten eventuellt har 

friskförklarats (Schultz, Stava, Beck & Vassilopoulou-Sellin, 2003; Skalla, Bakitas, 

Furstenberg, Ahles & Henderson, 2004). Det är också av vikt att dessa utbildningar och 

stödprogram anpassas till bl.a. patienternas ålder, i vilket skede av sjukdomen de befinner sig, 

prognos och vilken cancertyp de har (Narsavage & Romeo, 2003).  
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1.3 Äldre och yngre informationskonsumenter 

Det blir mer och mer vanligt att de flesta har kunskap om och tillgång till en dator och till 

Internetuppkoppling. Den snabba utvecklingen inom informationsteknik har gjort Sverige till 

ett av de länder i världen som har störst befolkningsandel med Internettillgång. De flesta 

yngre kvinnor och män värderar information som mycket viktigt och vill hålla sig så 

uppdaterad som möjligt. Äldre människor har tidigare inte varit så vanligt förekommande 

Internetanvändare men det är en förändring på väg (IT-kommisionen, 2002).  

 

Flynn m.fl. (2006) har i sin studie av amerikaners Internetsökningar om hälsa i 

åldersintervallet 63-66 år kommit fram till att ca 30 procent av deltagarantalet hade tillgång 

till Internet och dator. Av dessa 30 procent var det endast hälften som sökte hälsorelaterad 

information och endast någon procent sökte på nätet relaterat ett läkarbesök. Det kan visa på 

att intresset och beteendet för att söka information på Internet är mer vanligt hos yngre 

människor.  

 

Detta resultat överensstämmer också med en tysk studie där resultatet visar stort Internet 

användande vid hälso- relaterad informationssökning av framför allt yngre människor. 

Påtagligt är också att antalet Internetanvändare ökar hela tiden. År 2001 var 51,5 procent av 

alla tyskar mellan 15-80 år Internetanvändare och 2004 hade siffran ökat till 72,1 procent. 

Intresset för hälsorelaterad sökning har ökat rejält. Av de tyska Internetanvändarna som 2001 

var ute på nätet och sökte information var det bara ca hälften som sökte hälsorelaterad fakta. 

Internetanvändarna 2004 var mycket mer intresserad av just hälsorelaterad information, över 

70 %. Det verkade inte vara så stor skillnad på Internetanvändande i Europa jämfört med 

USA, men hälso- relaterad informations sökning var mycket vanligare i Europa än USA. 

Globalt var siffran 4,5 % av all Internetsökning av hälso- relaterad karaktär (Dumitru, 

Ganslandt & Prokosch, 2006).   

 

1.4 Antalet cancersjuka ökar  

Antalet fastställda cancerdiagnoser ökar ständigt. Nästan 50 000 nyupptäckta maligna cancer 

fall rapporteras årligen till Socialstyrelsen. Var tredje människa kommer enligt statistiken att 

insjukna i någon form av cancer under sin livstid. Det är fortfarande en sjukdom som mest 

drabbar äldre. Omkring två tredjedelar är över 65 år när diagnosen ställs, men antalet cancer 

fall ökar även i de yngre åldrarna (Cancerfonden, 2005). Överlevnaden, ibland som botad 

ibland som kronisk cancer patient, ökar också. Detta tack vare utökad forskning, mer 
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preventiva undersökningar med avancerade avbildningstekniker och bättre 

behandlingsmetoder (Cancerfonden, 2005; Socialstyrelsen, 2008b). 

 

1.5 Patientföreningar på Internet 

Det finns ett flertal patientforum för både information och frågeställningar vid sökning på 

internet, där t.ex. Cancerfonden, Karolinska universitetssjukhuset är två utav dem. Där finns 

också länkar till patientföreningar för olika cancer former. Nära 5900 träffar på Google blev 

resultatet vid sökning på ”cancer patientföreningar” (Google, 2008). 

 

1.6 Problem område 

Studier visar att Internetanvändningen för sökning av hälso- relaterad information ökar i allt 

snabbare takt (Ankem, 2007; Dumitru m.fl., 2006; Schultz m.fl., 2003). Det är viktigt att all 

vårdpersonal och framförallt sjuksköterskan som omvårdnadsansvarig, får en ökad förståelse 

för att beteendet vid informationssökning skiljer sig bland yngre och äldre idag från tidigare 

då flödet och mängden av information idag är oändlig och mycket lättillgänglig (Chouliara, 

Kearney, Molassiotis & Miller, 2004; Löök, 2005). Informationen vårdgivare hanterar och 

levererar idag kanske kan göras bättre och lättare att uppdatera om Internet eller annan 

informationsteknik används mer generellt.    

 

1.7 Syfte 

Syftet med denna litteratur studie var att beskriva informationsbehovet och hur sättet att söka 

efter information skiljer sig åt mellan yngre och äldre samt kvinnor och män med 

cancersjukdom. 

 

1.8 Frågeställningar 

1. Hur skiljer sig informationsbehovet bland yngre och äldre patienter med cancer? 

2. Hur skiljer sig informationsbehovet hos kvinnor och män med cancer? 

3. På vilka sätt söker kvinnor och män efter information? 
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2. Metod 

 

2.1 Design 

Studien är en beskrivande litteraturstudie. 

 

2.2 Databaser 

Medline/PubMed och Cinahl. 

 

2.3 Sökord, sökstrategi och urvalskriterier 

Författaren har använt sig av både manuell sökning och via databas. Sökord som används var 

Cancerpatient, Neoplasms, Information Needs och Information Seeking Behavior. Alternativ 

stavning, engelsk-amerikansk, har testats men gav ingen större skillnad på antalet träffar. 

Endast Neoplasms är MeSh term då inga passande termer gick att få fram för sökordet 

Information. Artiklarna som valts ut har både kvalitativ och kvantitativ ansats. Litteratur 

studier har exkluderats. Artikelsökningen har belagds med följande begränsningar. Alla 

artiklar skulle vara på engelska, tillgängligt abstrakt, artikel tillgänglig vid HIGs bibliotek, 

inte äldre än 10 år och endast inkludera deltagare över 19 år. Manuell datasökning efter 

relaterade artiklar har gjorts då titeln svarade upp mot frågeställningar och syfte.  
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Tabell 1. Databas, söktermer, sökstrategi och valda källor. 

Databas  Söktermer Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

samman- 

fattningar 

Valda källor  

(- dubbletter) 

Medline/Pubmed Cancerpatient AND Information 

Seeking Behavior 

79 79 Ca 20 6 

Medline/Pubmed Neoplasms AND Information 

Needs 

1852    

 

 

Medline/Pubmed Neoplasms And Information 

Seeking Behavior 

84    

Medline/Pubmed Neoplasms AND Information 

Needs AND Information 

Seeking Behavior 

22 22 Ca 5 3 

Cinahl Neoplasms AND Information 

Needs 

854    

Cinahl Neoplasms AND Information 

Seeking Behavior 

42 42   

Cinahl Neoplasms AND Information 

Needs AND Information 

Seeking Behavior 

20 20 Ca 5 1 

Manuell sökning  

Relaterade artiklar 

   Ca 10 3 

Antal valda artiklar     13 
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2.4 Data analys 

Alla träffars titlar lästes och de artiklar vars titlar svarade upp mot författarens frågeställningar 

och syfte lästes artiklarnas abstrakt, cirka 40 stycken. Av dessa valdes 13 artiklar ut för att 

sedan av författaren i fulltext vidare innehållsgranskas. Därefter värderades artiklarnas 

validitet, reliabilitet, antal deltagare och design med hjälp av checklistor för granskning av 

kvantitativa och kvalitativa artiklar (Forsberg & Wengström, 2003). Artiklarna har lästs 

igenom ett flertal gånger och med främsta fokus på resultatet. Detta för att få en förståelse för 

studiens helhet och för att artikeln skulle tolkas rätt. Textmassor av resultatdelar med 

gemensamma nämnare och med liknande innehåll fördes samman och blev till ett antal 

kategorier.  

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Alla inkluderade artiklar presenteras i studien och alla resultat redovisas. Det är inte etiskt rätt 

att redovisa endast de studier som bekräftar och stöder forskarens egen åsikt. Samtliga artiklar 

finns sedan tidigare publicerade och är etiskt granskade.   

 

3. Resultat 

De artiklar som inkluderads i studien, fyra kvalitativa och nio kvantitativa, presenteras nedan i 

Tabell 2. Resultatet presenteras i löpande text utifrån frågeställningarna och de kategorier som 

framkommit. Kategorierna blev: yngre mer frekventa i sitt informationssökande än de äldre, 

kvinnor söker mer information än män och informationskällor. Där Internet var en ofta 

använd sökkälla för att tillfredsställa informationsbehovet om cancer. 

 

 

 

.  
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Tabell 2. Valda artiklar till resultatet 
 
Författare 
+  
Publ.år 

Titel Syfte Ansats/ 
Design 

Undersöknings 
Grupp 

Datainsamlings 
Metod 

Dataanalys 
Metod 

Reliabilitet 
Validitet 

Basch, E., 
Thaler, H., 
Shi, W., 
Yakren, S., 
Schrag, D. 
2004 

Use of 
information 
resources by 
patients with 
cancer and their 
companions. 

Hur stort är intresset att 
söka information bland 
tryckt material eller 
genom telefonbaserade 
resurser i dagens Internet 
samhälle. Skiljer sig 
beteendet bland patienter 
och deras anhöriga? 
 

Kvantitativ ansats. 
Jämförande design. 

443 patienter och 
124 anhöriga. 

Enkät- 
undersökning 
Insamlingstid 10 
veckor. 
 

Chi 2 och t-test. 
Regressions 
Analys.  
Multivariant 
analys. 

Validitets prövad 
enligt Streiner, DL. 
(1989) 
Ej reliabilitets 
testad. 

Cegala, D., 
Bahnson, R., 
Clinton, S., 
David, P., Chi 
Gong, M., 
Monk III, P., 
m.fl. 
2008 

Information 
seeking and 
satisfaction with 
physician. Patient 
communication 
among cancer 
survivors. 

Att utforska sambandet 
mellan informations 
sökande, värdet av 
information och 
kontakten mellan patient 
och läkare. 

Kvantitativ ansats. 
Beskrivande 
design. 

Prostatacancer 
patienter som varit 
under behandling 
de senaste tre åren. 

Enkät- 
undersökning. 

Faktor analys. 
Komponent 
analys. (Tvåolika 
skalor, 
kommunikation 
och information) 

Reliabilitets testad, 
Cronbachs alpha. 
Validitet 
diskuterad. 
 

Friis, L., 
Elverdam, B., 
Schmidt, K. 
2003 

The patient’s 
perspective. A 
qualitative study 
of acute myeloid 
leukaemia 
patient’s need for 
information and 
their information 
seeking behavior. 

Hur är 
informationsbehovet 
bland allvarligt sjuka 
patienter inom den 
slutna vården?  
 

Kvalitativ ansats. 21 st patienter med 
nydiagnoserad 
AML (acute 
myeloid 
leukaemia). 

Semistrukturerade 
intervjuer med 
etnografisk grund 
vid två tillfällen. 
Dessa varade 
mellan 25-90 
minuter. 

Domän analys 
enligt Spradley, 
JP. (1979) 

Hög reliabilitet. 
Validitet 
diskuterad. 
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Giacalone, A., 
Blandino, M., 
Talamani, R., 
Bortolos, R., 
Spazzapan, S., 
Valentini, M., 
m.fl.  
2006 
 
 

What elderly 
cancer patients 
want to know? 
Differences 
among elderly 
and younger 
patients. 

Att bedöma skillnaden 
mellan äldre och yngre 
italienska cancer 
patienters behov av 
information. 

Kvantitativ ansats. 
Jämförande design. 

122 äldre (över 65 
år) och 52 yngre 
(18-40 år) cancer 
patienter. 

2 st. frågeformulär 
Datainsamlings tid 
var 9 månader. 

Chi 2 el Fisher 
exakt test enligt 
Armitage & Berry 
(1987) 

Validerad enligt 
Morasso, G. m.fl. 
(1996) 
Ej reliabilitets 
testad. 

James, N., 
Daniels, H., 
Rahman, R., 
McConkey, 
C., Derry, J., 
& Young, A. 
2007 
 
 
 

A study of 
information 
seeking by cancer  
patients and their 
carers. 

Undersöka cancer 
patienter och deras 
vårdares inställning och 
användning av Internet 
jämfört med andra 
källor. 

Kvantitativ ansats. 
Jämförande design. 

800 nydiagnos-
erade cancer 
patienter och 200 
stödpersoner. 

Intervjuer som 
varade mellan 45-
90 minuter. 

 Mantel-Haenzsel 
chi 2 test, 
Pearsons chi 2, 
Fischers exact 
test.  

Ej bedömd 

Jenkins, V., 
Fallowfield, 
L., & Saul, J.  
2001 
 
 

Information needs 
of patients with 
cancer: results 
from a large study 
in UK cancer 
centres. 

Hur mycket och vilken 
information patienten 
vill ha från sin doktor. 

Kvantitativ ansats. 
Beskrivande och 
jämförande design. 

2331 cancer 
patienter både 
kvinnor och män.  

Enkätundersökning  Chi 2 test Ej bedömd 

Leydon, G., 
Boulton, M., 
Moynihan, C., 
Jones, A., 
Mossman, J., 
Boudioni, M., 
m.fl.  
2000 
 
 

Cancer patients’ 
information needs 
and information 
seeking behavior. 

Att utforska varför 
cancerpatienter inte vill 
söka information på 
annat sätt än den som 
erbjuds hos läkaren. 

Kvalitativ ansats. 
Beskrivande 
design. 

17 st. cancer 
patienter som fått 
sin cancerdiagnos 
inom de senaste 6 
månaderna. 

Intervjuer som 
varade mellan 45-
90 minuter. 

Framework 
analysis enligt 
Ritchie & Spencer 
1994 

Reliabilitet testad. 
Validitet 
diskuterad. 
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Mayer, D., 
Terrin, N., 
Kreps, G., 
Menon, U., 
McCance, K., 
Parsons, S., 
m.fl.  
2006 
 
 
 

Cancer survivors 
information 
seeking 
behaviors: A 
comparison of 
survivors who do 
and do not seek 
information about 
cancer. 

Utforska sökbeteendet 
och valmöjligheten efter 
cancer information. 

Kvantitativ ansats. 
Jämförande design. 

619 cancer 
patienter. 

Telefon intervjuer. t-test, chi 2 
Korstabulering, 
regressions analys 
och beskrivande 
statistik 

Validiteten 
diskuterad. 
Ej reliabilitets 
testad. 

McCaughan, 
E. & 
McKenna, H.  
2007 
 
 

Information-
seeking behaviour 
of newly 
diagnosed with 
cancer. 

Att undersöka sättet att 
söka information bland 
män som nyligen fått 
cancerdiagnos. 

Kvalitativ ansats. 13st cancer 
patienter. 5 
vårdpersonal. 4 
andra kat. 

Ingående intervjuer 
som varade mellan 
50-75 minuter. 

Tematisk analys 
enligt Miles & 
Huberman (1994) 

Validitet 
diskuterad. 

Owen, J., 
Klapow, J., 
Roth, D., & 
Tucker, D. 
2004 
 
 

Use of Internet for 
information and 
support. 
Disclosure among 
persons with 
breast and 
prostate cancer. 

Hur använder patienter 
med bröst eller 
prostatacancer internet 
för information och 
support? 

Kvantitativ ansats. 
Jämförande och 
beskrivande 
design.  

325 st. bröstcancer 
sjuka och 162 st. 
med prostata 
cancer. 

Innehålls-analys av 
meddelanden på 
Internet chatt forum 
under två månader. 

Jämförande 
statistik samt  
t-test. 

Ej bedömd. 

Satterlund, 
M., McCaul, 
K., & 
Sandgren, A.  
2003 
 
 
 
 

Information 
gathering over the 
time by breast 
cancer patients. 

Identifiera var 
bröstcancer patienter 
söker information om sin 
sjukdom. Är det någon 
skillnad på info sökning 
under behandling och 
efter avslutad 
behandlingen. 

Kvantitativ ansats. 
Longitudinell, 
retrospektiv och 
beskrivande 
design. 

224 bröstcancer 
patienter i åldern 
30-84 år. 

Telefonintervjuer 
vid två olika 
tillfällen. 

Beskrivande 
statistik, chi 2 och 
analys av 
deltagarnas 
bakgrunds 
variabler 
associerade med 
Internet 
användning.  
 

Validiteten 
diskuterad. 
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Tian, Y., & 
Robinson, J.   
2008 
 
 
 

Incidental health 
information use 
and media 
complementarity: 
A comparison of 
senior and non-
senior cancer 
patients. 
 

Utforska om det finns 
skillnader på yngre och 
äldre cancer patienters 
sätt att använda media 
för att söka 
hälsorelaterad 
information. 

Kvantitativ ansats. 
Jämförande design. 

260 yngre vuxna 
och 141 äldre 
cancer patienter. 

Analys av delar av 
sen redan tidigare 
insamlat material i 
stor nationell 
undersökning.  

Chi 2 och 
ANOVA 
(variationsanalys) 
och regressions 
analys.  
 

Ej bedömd. 

Ziebland, S., 
Chapple, A., 
Dumelow, C., 
Evans, J., 
Prinjha, S., & 
Rozmovits, L.  
2004 
 
 
 

How the Internet 
affects patients’ 
experience of 
cancer. 

Att undersöka hur 
kvinnliga och manliga 
cancer patienter pratar 
om hur de använder 
Internet. 

Kvalitativ ansats. 
Beskrivande 
design. 

175 kvinnor och 
män i åldern 19-83 
år. Diagnos från 
1992. 5 olika typer 
av cancer. 

Semi-strukturerade 
intervjuer.  

Tematisk analys 
enligt Strauss & 
Corbin (1990) 

Ej bedömd. 
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3.1 Yngre mer frekventa i sitt informationssökande än de äldre  

3.1.1 Alla vill ha information 

De allra flesta människorna som hade fått någon form av cancerdiagnos ville veta en första 

grundläggande basinformation om sin sjukdom. De ville bl.a. veta om sin diagnos, prognos 

och vilka tillgängliga och lämpliga behandlingsalternativ som fanns och även eventuella 

biverkningar av behandlingen. Men hur mycket och vad var olika, det var stor skillnad i 

informationsbehovet mellan de yngre och äldre cancerpatienterna. De yngre patienterna ville 

generellt veta så mycket som möjligt om allting rörande sjukdomen, medan de äldre 

patienterna inte hade lika stort behov av informationsmängd. De ville inte alltid att läkaren 

skulle avslöja alla detaljer kring sjukdomen, behandlingar och behandlingarnas eventuella 

biverkningar (Jenkins, Fallowfield & Saul, 2001).  

 

Enligt Leydon, Boulton, Moynihan, Jones, Mossman, Boudioni, m.fl. (2000) var det skillnad 

bland äldre och yngres uppfattning av tillfredsställelse av att få information av sin läkare. 

Yngre uppskattade och litade på läkarens information men ville också bekräfta och än mer 

informera sig med andra sökvägar och alternativ. Många av de äldre i studien tyckte att tilliten 

och tron på läkaren och informationen läkaren gav var det bästa och enda alternativet. De 

tyckte och trodde att deras redan svåra situation ytterligare kunde förvärras om de 

kompletterade med information hämtat på annat sätt. Äldre såg sin begränsade kunskap och 

ringa förståelse av medicin som ett starkt argument till att vara nöjd med den information 

läkaren gav. Ett annat argument var att för att inte tappa hoppet som ansågs som det 

viktigaste, att det var bättre att skärma av och undvika för mycket information. Detta gällde 

speciellt ”osäker” information. Syftet med denna strategi var att därmed kunna fortsätta med 

livet så normalt som möjligt trots deras sjukdom.  

 

3.1.2 Alla ville inte ha samma information 

Giacalone, Blandino, Talamini, Bortolus, Spazzapan, Valentini m.fl. (2006) fann i sin 

italienska studie att äldre hade ett mindre informationsbehov generellt än yngre 

cancerpatienter. De största signifikanta skillnaderna återfanns i områden som rörde sexualitet, 

ekonomiska frågor som t.ex. försäkringar, hur man talade med sina vänner och anhöriga om 

sin sjukdom och praktisk information om behandlande vårdavdelning. Dessa områden var 

minimalt viktiga eller inte alls viktiga för de äldre att veta så mycket om men viktiga eller 

mycket viktiga för de yngre patienterna. De frågor som var ansedda av samtliga deltagare i 
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studien som allra mest betydelsefulla att få information om var frågor rörande botande och 

tillfrisknande från sjukdomen. Intressant var att endast hälften av tillfrågade äldre och ca 86 

procent av de yngre vidtalade sin läkare om just dessa frågor. 

 

3.1.3 Olika orsaker att söka information 

Några orsaker till varför de flesta yngre och många äldre sökte information var för att bättre 

kunna förstå och behandla/överlägga föreslagna behandlingsalternativ. Det kunde också vara 

så att de inte tyckte att de fått tillräckligt med information av sin läkare och hade en känsla av 

att läkarna inte talat om allting utan undanhöll viss fakta. Orsak till att söka vidare 

information kunde också vara att de inte hade förstått allt som läkaren sagt till dem (Giacalone 

m.fl., 2006). 

 

3.1.4 För mycket information 

Det kunde också uppfattas som att samhället och sjukvården tog för givet och förväntade sig 

att de yngre skulle vara vetgiriga, pålästa och uppdaterade om sin sjukdom. Detta kunde 

förstås upplevas som en stor press om sjukdomen också hade en akut karaktär och förlopp och 

att det var allvarlig fara för patientens liv. Då var inte informationsbehovet av medicinska 

detaljer, prognos och överlevnadskvot viktigt. Detta var ännu mindre viktigt för de äldre 

patienterna med samma snabbt förlöpande cancersjukdom än de yngre. Flera av dessa akut 

allvarligt sjuka patienter tyckte att de fick alldeles för mycket information, information som 

de inte frågade efter eller hade behov av (Friis, Elverdam & Schmidt, 2003).  

 

3.2  Kvinnor söker mer information än män.  

Yngre kvinnor ville veta mer exakt och noggrann fakta om sjukdomen de drabbats av. De 

ville veta det medicinska namnet, tänkbara anledningar till varför de fått cancer och alla 

alternativ till behandling och dess eventuella biverkningar. Detta mycket mer exakt än män 

som sökte information. Kvinnorna var också som grupp mycket mer aktiva i sitt allmänna 

övergripande informationssökande om hälsa och sjukdomar (Jenkins, m.fl., 2001). 

 

3.2.1 Patientforum på Internet 

I en studie av Owen, Klapow, Roth och Tucker (2004) som undersökt hur kvinnor och män 

med bröst respektive prostata cancer använt ett för dem lämpligt diskussionsforum på 

Internet, framkom det att kvinnorna oftare besökte detta forum. Kvinnorna skrev också längre 



 
 

14 
 

meddelanden och med mer kognitiva och känslofyllda inslag. Männen som loggade in på 

denna webbsida var mer intresserade av att veta mer ren medicinsk fakta om sin cancer än vad 

kvinnorna var. Deras inlägg på forumet var kortare skrivna och de var som sagt inte heller lika 

frekventa besökare som kvinnorna. 

 

3.2.2 Obekväm i sin situation 

Enligt McCaughan och McKennas (2006) studie litade män till sin partners stöd att de skulle 

söka efter information. Männen var inte lika aktiva själva och den mesta informationen den 

sjuke kände till hade sökts av och förmedlats från en kvinnlig anhörig. Män diskuterade och 

pratade helst bara med de allra närmaste om sin sjukdom. Många tyckte att det var alldeles för 

deprimerande att prata med sina vänner om sin cancersjukdom. En form av copingmetod för 

män med nydiagnostiserad cancer verkade vara att ”gömma sitt huvud i sanden” och försöka 

så snabbt som möjligt komma tillbaka till det normala, till arbetet, gå vidare och försöka 

glömma. Männen som deltog i studien ville helst avklara planerad behandling eller 

undersökning så fort som möjligt för att komma ifrån vårdande institutionen därför att de 

kände stort obehag av att vara där. De ansåg att de fått tillräckligt med information, men 

under intervjun i studiens gång framkom det att det fanns många obesvarade frågor. Ett skäl 

till varför männen inte talade med sin läkare om dessa frågor var att de uppfattade det som att 

läkaren hade så mycket att göra och skulle inte behöva belastas av mer frågor än nödvändigt. 

Speciellt inte frågor av psykosocial karaktär (McCaughan & McKenna, 2006).  

 

3.3 Informationskällor 

3.3.1 Läkarkontakt 

Den allra viktigaste informationskällan och oftast förstahandsvalet för information var 

kommunikationen och kontakten med läkare. Detta gällde för både patienterna och deras 

anhöriga. Det var av läkaren som den mest tillförlitliga och trovärdigaste informationen gavs 

tyckte de flesta (Cegala, Bahnson, Clinton, David, Chi Gong, Monk III,  m.fl., 2008; 

Giacalone m.fl., 2006; James, Daniels, Rahman, McConkey, Derry & Young, 2007; Mayer, 

Terrin, Kreps, Menon, McCance, Parsons, m.fl., 2006).  

 

Cegala m.fl. (2008) har i sin studie undersökt prostatapatienters informationssökande och 

deras tillfredsställelse med läkarkontakten. Studien var uppdelad i tre steg av deltagarnas 

sjukdom. Det var före diagnos, efter diagnos och efter behandling. Författarna har som väntat 
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kommit fram till att det var omedelbart efter att patienten fått sin diagnos satt som den mest 

frekventa informationssökningen skedde. Det var inte före diagnos och inte heller efter 

avslutande behandling även om många prostatapatienter fortsatte att söka även då. Det var 

läkarinformationen som värderades högst, följt av i nämnd följd Internet, broschyrer och 

vänner.   

  

3.3.2 Internet som sökkälla 

I en studie av Ziebland, Chapple, Dumelow, Evans, Prinjha & Rozmovits, (2004) beskrevs 

Internet som den sökkälla till information som ökade mest i användning och ansågs också 

som den efter läkarkontakten mest trovärdiga och tillförlitliga informationskällan. 

Tillgängligheten 24 timmar om dygnet och att patienten och/eller anhörig mer avskiljt och 

privat kunde söka den information som det fanns behov av, gjorde Internet till ett väl använt 

och attraktivt sökalternativ. Många använde Internet för att bekräfta och repetera vad läkaren 

informerat om och för att få hjälp med uppslag till frågeställningar som kändes viktiga att 

kunna ta upp vid nästa kontakt med sin läkare. Informationssökning på Internet började 

många patienter med redan innan den första undersökningen och före diagnos var satt och 

sökningen fortsatte sedan kontinuerligt under hela sjukdomsförloppet. Patienten ville lära så 

mycket som möjligt om sin sjukdom för att bli ”en expert” på den. Internet användes också 

för att söka support och stöd hos andra patienter i likvärdiga situationer och med samma 

sjukdom (Ziebland m.fl., 2004).  

 

I en amerikansk studie (Tian & Robinson, 2008) visade resultatet att yngre cancerpatienter 

som var vana och aktiva Internetbesökare var bättre informerade än de, oftast äldre, som 

erhöll information mestadels genom andra forum.  

 

Användningen av Internet som sökkälla ökade enligt flertalet studier globalt hela tiden. Den 

typiske Internetanvändaren beskrevs vara yngre, ofta kvinna med en högre utbildning och 

med bättre inkomst (James m.fl., 2007; Satterlund, McCaul & Sandgren, 2003). 

 

Många patienter och anhöriga menade att deras användande av Internet stärkte deras relation 

och kommunikation med läkare (Basch, Thaler, Shi, Yakren & Schrag, 2004).  

Hos allvarligt sjuka med snabbt sjukdomsförlopp visade det sig att det uteslutande var 

anhöriga som sökte information. Informationskanalen de oftast använde var Internet och ofta 

utan att den cancersjuke ville eller orkade ta del av funnen information (Friis m.fl., 2003). 
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Anledning till att inte använda Internet för informationssökning kunde vara att det ansågs för 

komplicerat, att de inte var intresserade, att det kostade för mycket eller att det inte ansågs 

användbart.  Av de patienter som uttryckte detta var det endast en liten del som hade 

bredbandsuppkoppling, de flesta hade access till Internet via telefon (Mayer m.fl., 2006).  

 

3.3.3 Andra informationskällor  

Internetsökande bland cancerpatienter och deras anhöriga tillhörde ett av de mest vanliga 

sätten att söka information på. Men tryckt material som broschyrer och böcker användes 

också minst lika mycket, ofta då i kombination med Internet. Telefonkällor som olika 

cancerföreningars informationslinjer användes dock avsevärt mycket mindre och när det 

användes var det alltid i kombination med tryckt material och/eller Internet (Basch  m.fl., 

2004). 

 

I en studie om kvinnor med bröstcancer i olika spridningsnivåer (nivå 2-4) framgick det att 

kvinnorna när de fått sin cancerdiagnos i första hand sökte information och fakta i böcker. 

Efter böckerna följde Internet och video för information, men efter endast en begränsad tid 

blev Internet den mest använda sökkällan. Studien visade även att all informationssökning 

minskade med tiden, men Internet var den källa som de flesta av de tillfrågade kvinnorna 

fortsatte att använda, även efter att deras behandling var avslutad (Satterlund m.fl., 2003).  

 

4. Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

Studiens huvudresultat visade att de flesta människor som fått en cancerdiagnos ville 

informera sig på något sätt. Många sökte på Internet medan andra använde litteratur, böcker 

eller andra källor. Den informationen de fick utav sin läkare värderades främst. Sökbehovet 

och mängden information de eftersökte skiljde sig markant mellan yngre och äldre, kvinnliga 

och manliga patienter med cancer. Yngre, speciellt yngre kvinnor, ville veta så mycket som 

möjligt rörande sjukdomen och dess behandlingsalternativ. Även information om eventuella 

biverkningar från behandlingar, prognos och överlevnads fakta ansågs viktigt att veta. 

Informationen erhölls främst från läkare, men ofta i kombination med andra källor, framför 

allt Internet. Äldre patienter kunde många gånger vara nöjda med att veta det mest väsentliga 

om sjukdomen för att sedan låta läkaren råda över besluten och detaljerna kring prognos och 



 
 

17 
 

behandling. Många män, både yngre och äldre litade till att informationen angående deras 

sjukdom söktes av nära anhörig, vilken ofta var en kvinna. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Fyra av studiens artiklar har kvalitativ ansats, nio har kvantitativ ansats. I de kvalitativa 

artiklarna deltog som minst 13 personer (McCaughan m.fl., 2007) och som mest 175 personer 

(Ziebland m.fl., 2004). De kvantitativa artiklarnas resultat grundade sig på ett deltagarantal 

från 75 personer (Cegala m.fl., 2008) upp till 2331 deltagare (Jenkins m.fl., 2001). Författaren 

hade som avsikt med de kvalitativa artiklarna att få fram en subjektiv upplevelse av 

informationsbehov och sätt att söka information. Att individens specifikt upplevda 

erfarenheter svarade på författarens frågeställningar. Författaren värderade de valda 

artiklarnas trovärdighet och pålitlighet med hjälp av checklista för kvalitativa artiklar, där 

punkterna syfte, datainsamlingsmetod och analys vägde tungt (Forsberg & Wengström, 2003). 

De kvantitativa studiernas statistiska resultat gav det här arbetet tyngd genom att från en 

hypotes/antagande visa på ett resultat av likvärdigt beteende bland flertalet av studiernas 

deltagare. Validitet och reliabilitet har värderats med Forsberg & Wengströms (2003) 

checklista för kvantitativa artiklar. Syfte, inklusionskriterier för deltagarna, mätmetod och 

dataanalys kvalitetsvärderades mest. 

 

I litteraturstudiens resultat framkommer tydliga skillnader i informationsbehovet hos patienter 

med cancer. Författaren har kunnat urskilja olikheter hos de yngre patienternas sätt att söka 

information, vikten av kunskap och uppdatering från de äldre patienterna. Tillgängligheten till 

information är oändlig idag med hjälp av bl.a. Internet och det är också ett naturligt sätt för 

många yngre att använda den sökkällan då de flesta har datakunskap och tillgång till en dator 

med Internet uppkoppling (Basch m.fl., 2004; Cegala m.fl., 2008; Giacolone m.fl., 2006; 

Satterlund m.fl., 2003; Tian & Robinson, 2008; Ziebland m.fl., 2004). Inte alla patienter med 

cancer vill veta så mycket som möjligt. Är sjukdomen forcerande och livshotande inom snar 

framtid kan det upplevas betungande att informera sig. Det kan vara nog med att försöka hålla 

livsgnistan uppe (Friis m.fl., 2003).  

 

Det var också skillnader på vad yngre och äldre patienter ansåg viktigt att veta. Många äldre 

var nöjda med en grundinformation och överlät detaljer om sin sjukdom och behandling till 

läkaren medan de flesta yngre ville röna ut så mycket fakta som möjligt (Giacolone m.fl., 
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2006;  Leydon m.fl., 2000). Informationsbehovet var också olika mellan könen. Kvinnor 

verkade mer angelägna om mängden information och kunskap än män. De var mer frekventa i 

sitt informationssökande. Män litade till sina partners stöd vid informationshämtning bl.a. 

därför att de kände motvilja att söka information och support. De ville försöka komma tillbaka 

till det normala så fort som möjligt och detta förhållningssätt till information beskrivs som ett 

sätt att hantera vetskapen om att ha en cancersjukdom.   

(McCaughan & McKenna 2007; Owen m.fl., 2004).   

 

Internetsökning var ett väl använt sätt för information men den mest ansedda och tillförlitliga 

källan till information ansågs i de flesta studier var kontakten med sin läkare (Cegala m.fl., 

2008; James m.fl., 2007; Jenkins m.fl., 2001; Leydon m.fl., 2000; Mayer m.fl., 2006). 

 

4.3 Metoddiskussion 

Studien är en beskrivande litteraturstudie. Författaren har så objektivt som möjligt sökt 

artikelmaterial via databaserna Medline/Pubmed och Cinahl. Relevanta sökord för ämnet 

användes. Endast ett av dem var Mesh-term då det inte fanns något passande ordförslag på 

sökord angående information. De begränsningar som sattes var att studierna skulle vara 

publicerade inom 1998-2008, bara vuxna deltagare och vara skrivna på engelska. Att 

artiklarna skulle vara på engelska kan ha varit en svaghet men var förutom svenska det enda 

språk författaren behärskar. Oavsiktliga feltolkningar pågrund av översättningsmisstag kan 

vara en svaghet med en litteraturstudie. Artiklarna skulle vara av kvalitativ eller kvantitativ 

ansats, inga litteraturstudier inkluderades. Artiklarna har sökts under hösten 2008. Författaren 

läste utvalda artiklars sammanfattning och valde ut de som svarade på föreliggande studies 

syfte och frågeställningar. Sökningarna resulterade i 13 stycken valda vetenskapliga artiklar 

och det kan ses som en svaghet med så pass få artiklar, men författaren stannade upp vid detta 

antal då mängden information kändes relevant nog för att göra en litteraturstudie. Flera av 

artiklarna berörde samma områden som var efterfrågade och av analyserad textmassa 

sorterades dessa vidare i kategorier. En svaghet i föreliggande studie kan ha varit att samtliga 

artiklar kommer från Europa och USA. Inga studier av rätt värde kunde hittas och inkluderas 

som gjorts i andra delar av världen. Olika nationaliteter och minoriteter finns dock 

representerade i valda artiklar och ses som en styrka. Att valet blev en litteraturstudie 

refereras till författarens efterfrågade intresseområde och ses som en styrka.   
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4.4 Allmän diskussion 

Informationssökning och att vara uppdaterad ses idag mer eller mindre som en självklarhet 

hos många människor. Internetanvändandet börjar redan i yngre åldrar i skolan vid all slags 

faktahämtning och för dagens unga är det ett naturligt och givet sätt både för att kommunicera 

och för att införskaffa information för sitt lärande. Vuxna människors sökande på Internet är 

ofta av hälso- relaterad karaktär.  En aldrig sinande ström av hur vi ska hålla oss friska och 

hälsosamma florerar runt om oss konstant och intresset för den egna hälsan är stort. När och 

om sedan den svåra kroniska sjukdomen drabbar individen, t.ex. cancer, är Internet ett väl 

använt instrument för att försöka fatta och förstå sjukdomsdiagnos och vad den kan medföra. 

Resultatet i den här studien visar på att Internet är ett verktyg som används av så gott som alla 

individer, åtminstone i åldrar från ung upp till yngre äldre. Då långt ifrån all information som 

går att få fram är garanterat sanningsenlig och seriös kan det vara av stort värde att patienten 

från sin kontakt i vården, läkare eller annan kompetens, erhåller rekommenderade adresser till 

värdefull och granskad information av rätt kvalitet. Detta bör gälla både för den öppna och 

slutna vården. 

 

Föreliggande studies resultat visar att yngre patienter med cancer har ett annat 

informationsbehov än äldre. Resultatet påvisar även att det finns skillnader mellan könen. 

Insikt i detta har betydelse för att kommunikationen mellan patient och vården ska bli så 

tillfredsställande och effektiv som möjligt. Hälso- och sjukvården bör inse att utvecklingen är 

dynamisk och föränderlig och att det mest är till godo att patienten är påläst och uppdaterad. 

Det är trots allt oftast patienten som är mest insatt och expert på sin sjukdom.  

 

4.5 Framtida forskning 

Vidare forskning i området informationsbehov om cancer bör enligt författaren uppmuntras då 

generationen med pålästa och uppdaterade datoranvändare närmar sig den statistiskt mest 

relaterade riskåldern för att insjukna i cancersjukdom. Det gynnar en effektivare vård och 

behandling om patienten får mer utrymme att vara delaktig i planering och uppföljning av 

behandlande insatser. Förslag även till mer forskning gällande anhöriga och närstående till 

patienter med cancer. Många gånger är inte patienten ensam i sin sjukdom utan har ett 

involverat nätverk som har behov av information.  
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