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Abstrakt 
Bakgrund: Cancer är idag en av vår tids vanligaste sjukdomar och beräknas vara en av 

de vanligaste dödsorsakerna i världen. Personen som drabbas av en allvarlig, 

livshotande och obotlig form av cancer ställs ofta inför stora prövningar som kan orsaka 

livskris och stor sorg och det är av stor vikt att personen får stöd i denna situation.  

Syfte: Syftet är att belysa patienters erfarenheter av att ha drabbats av obotlig cancer. 

Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes för att belysa fenomenet där studier 

publicerade inom de senaste tio åren inkluderades. Databassökning genomfördes i tre 

olika databaser med en huvudsaklig inriktning på omvårdnad och endast de studier som 

var relevanta och ansågs ha en god kvalité inkluderades. Ett induktivt arbetssätt 

användes under analysen och analysmetoden inspirerades utifrån metoden integrerad 

analys. 

Resultat:Analysen identifierade fem olika kategorier som belyste patienternas 

upplevelser och erfarenheter vilka var; ”hantering och bearbetning av situationen”, 

”emotionella reaktioner”, ”behov av att vara oberoende”, ” behov av att få bekräftelse” 

och ”behov av att känna mening och hopp”. 

Slutsats: En person som drabbas av obotlig cancer tvingas konfrontera svårigheter 

han/hon aldrig drömt om att möta. Sorg och glädje blandas om vartannat och att inte ge 

upp och låta sjukdomen ta över kan skänka hopp och mening i en i annat fall så ohållbar 

situation. Vikten av att mötas med respekt och omtanke och att bektraktas som en 

person upplevs värdefullt. Att omges av kärlek och få uppleva styrkan av ett ovärderligt 

stöd kan skänka tröst och en tanke om att inte vara ensam.  
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1. Inledning 
Att insjukna i en sjukdom kan innebära stora påfrestningar i livet, alla personer reagerar olika 

och sjukdomsbeskedet kan få olika betydelse och innebörd för olika personer (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Att drabbas av en allvarlig, livshotande och obotlig form av cancer kan 

försätta den person som drabbats i chock- och kristillstånd (Kübler-Ross, 1969).  

 

Jag finner ämnet intressant då jag själv förlorade min pappa i leukemi vid tre års ålder. Min 

ålder och min oförmåga att få en klar bild av den situation som jag och min familj befann sig i 

har gjort att intresset för ämnet ökat nu i vuxen ålder. Jag upplever också ett behov av att 

kunna bemöta patienter med svåra sjukdomar och reaktioner kopplade till denna situation då 

det finns en tanke om att detta kommer att vara en stor del av den framtida vardagen som 

sjuksköterska.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Cancer 

Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen och orsakade ca 8 miljoner dödsfall år 

2012 (Stewart & Wild, 2014). Cancer kan utvecklas om något går fel vid nybildningen av 

celler och om kroppen inte lyckas reparera en skadad cell (Braun & Anderson, 2012). Det 

sker då en bestående genförändring (mutation) i cellen och om denna förändring sker i en cell 

som har som funktion att reparera andra mutationer, i en cell som hindrar överproduktion av 

celler och som reglerar celldöd (apoptos) eller i en cell som har som funktion att reglera och 

bestämma vilken cell som ska bildas, finns en större risk för cancerutveckling. 

Cancerbehandling har tre möjliga mål; att utplåna neoplasmet (tumörbildningen) fullständigt, 

att minska dess fortsatta tillväxt och spridning eller att minska symptomen utan att bota 

cancern, och de vanligaste behandlingsmetoderna är kirurgi, cytostatikabehandling 

(cellgiftsbehandling), strålning, hormoner och immunterapi (Braun & Anderson, 2012).  

 

Sjukdomen kan väcka många tankar och funderingar hos den som drabbas och cancer har 

beskrivits av en del patienter som en dödlig och obotlig sjukdom, en smärtsam sjukdom, en 

tumör eller en onormal tillväxt (Nwankwo, Anarado, & Ezeome, 2013). Det finns en stor 

okunskap kring vad cancer är och vad sjukdomen innebär för den person som drabbas vilket 

förklaras av att patienter inte vill besvära personalen med frågor och funderingar (Devik, 

Enmarker, Wiik, & Hellzén, 2013). Rädsla för att belasta och motvillighet i att be om hjälp 

har beskrivits (Aoun, Deas & Skett, 2016; Devik et al., 2013) och vetskapen om att 
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närstående har svårigheter att hantera situationen leder till att en del patienter inte har så 

många i sin närhet att prata med (Aoun et al., 2016; McTiernan & O'Connell, 2015). Att få 

emotionellt stöd har dock beskrivits av patienter som betydelsefullt då det har upplevts ge 

styrka att försöka leva ett så normalt liv som möjligt trots sjukdom (Aoun et al., 2016; 

McTiernan & O'Connell, 2015).  

 

2.2 Erfarenheter grundas i begreppet livsvärld 

Erfarenheter har stark koppling till personens livsvärld som förutom erfarenheter också 

innefattar personens värderingar (Christensen & Jensen, 2004). Livsvärlden har betydelse för 

att skapa mening och förståelse och påverkar personens upplevelse av sin situation, 

välbefinnande, hälsa och förekomst av sjukdom (Christensen & Jensen, 2004; Dahlberg & 

Segesten, 2010). Sjuksköterskan innehar generella kunskaper kring vad det innebär att ha en 

sjukdom men det är endast patienten själv som har kunskap om hur sjukdomen påverkar just 

honom/henne vilket innebär att sjuksköterskan måste ta del av varje patients livsvärld för att 

kunna utföra ett vårdvetenskapligt vårdande (Dahlberg & Segesten, 2010)  

 

2.3 Sjuksköterskans roll  

Sjuksköterskans huvuduppgifter är att främja hälsa, förhindra ohälsa, återställa hälsa och 

lindra lidande (International Council of Nurses [ICN], 2012). Sjuksköterskans roll är att i 

situationer av sviktande hälsa hjälpa den drabbade på ett respektingivande och värdefullt 

tillvägagångssätt oavsett ålder, kön, hudfärg, ras, social status, sexuell läggning, 

trosuppfattning, kultur, nationalitet, politisk åsikt, handikapp eller sjukdom. Det åligger 

sjuksköterskans ansvar att tillgodose både den drabbade personens men även de anhörigas 

behov av omvårdnad och stöd (International Council of Nurses [ICN], 2012).  

 

2.4 Patientens rätt till information 

Enligt patientlagen i Sverige har patienten rätt till information kring sitt hälsotillstånd, de 

vård- och behandlingsmetoder som finns att tillgå och vilken tid han/hon kan förväntas få 

vård (Patientlagen, SFS 2014:821, kap. 3 1§). Förtydligande finns också kring att den som 

framför informationen i största mån ska försäkra sig om att mottagaren förstått innehållet och 

betydelsen av informationen (Patientlagen, SFS 2014:821, kap. 3 7§). Om det finns liknande 

lagar i övriga världen är okänt. Sjuksköterskan har dock ett ansvar i att delge patienten 

korrekt, tillräcklig och lämplig information angående vård och tillhörande behandlingar 

(International Council of Nurses [ICN], 2012). Trots detta visar studier att alla patienter inte 
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besitter tillräcklig vetskap om sin sjukdom och att det finns brister vid förmedlingen av 

informationen (Devik et al., 2013; Nwankwo et al., 2013). Önskan att få information och 

kunskap om sin sjukdom har också visat sig variera från att vilja veta allt om sin sjukdom till 

att inte vilja veta något alls (Harding et al., 2013; Miyashita et al., Nwankwo et al., 2013). Ur 

läkarens perspektiv uppfattas uppgiften att delge information som en krävande och obehaglig 

uppgift (Friedrichsen & Milberg, 2006). Att lämna ett allvarligt besked beskrivs orsaka en 

nedstämdhet hos läkarna men upplevelsen av att ha givit patienten och/eller anhöriga falska 

förhoppningar känns mer påfrestande (Kumar et al., 2009).  

 

2.5 Teoretisk referensram 

Sorgens fem faser valdes som teoretisk referensram (Kübler-Ross, 1969). Teorin grundas i 

forskning där obotligt sjuka patienters bearbetning och hantering av sin situation studerades 

genom intervjuer och observationer. Kübler-Ross fann att de flesta patienter genomgick och 

pendlade mellan olika faser på sin väg mot acceptans inför döden och den situation de hamnat 

i; förnekelse, vrede, förhandling, depression och acceptans. Patientens första reaktion på 

beskedet av att ha drabbats av en obotlig sjukdom är förnekelse och graden av förnekelse 

varierar i förhållande till hur beredd patienten är på beskedet och hur väl patienten känner den 

som framför det. När patienten landat i beskedet övergår sorgen i en fas präglad av nya 

känslor som vrede, raseri, avund och bitterhet uppkomna på grund av en upplevd orättvisa. 

Orättvisan grundas i att inte få njuta av livet och de planer som skapats inför framtiden och att 

nu istället befinna sig i en situation präglad av restriktioner, begränsningar och hinder. 

Vredesfasen övergår så småningom i en fas där patienten försöker finna sätt att skjuta upp det 

oundvikliga. Patienten försöker då förhandla, ofta genom avtal med Gud eller med läkarna, 

om att vinna mer tid i livet, att få slippa smärtor och obehag eller att få andra personliga och 

viktiga önskningar uppfyllda en sista gång. Sorgen övergår sedan i en fas präglad av 

depression när patienten inte längre kan bortse från sitt tillstånd. Perioden inleds med en 

reaktionsdepression som kopplas till de förluster som är en följd av den obotliga sjukdomen; 

förlusten av en kroppsdel/kroppsfunktion eller förlusten av förmågan att försörja/finnas till för 

sin familj. Reaktionsdepressionen ändrar i ett senare förlopp karaktär och blir patientens 

redskap för att förbereda sig inför döden. Den förberedande depressionen är ofta av tyst 

karaktär, utan direkta behov av ord, och patienten måste få tillåtas vara ledsen och uttrycka sin 

sorg för att emotionellt förbereda sig. Sista fasen kännetecknas av en viss grad av acceptans 

gentemot sitt öde, fasen saknar känslor men präglas av en viss frid, försoning och värdighet. 

Patienten är i denna fas mycket trött och svag och de få besök som tas emot sker ofta i tysthet 
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men kan skänka meningsfullhet och lugn då närvaron bekräftar att patienten inte är ensam och 

att någon finns med honom/henne intill slutet (Kübler-Ross, 1969).  

 

3. Problem 

Cancer är idag en av vår tids vanligaste sjukdomar och sjukdomen väcker många tankar. 

Personen som drabbas av en allvarlig, livshotande och obotlig form av cancer ställs ofta inför 

stora prövningar som kan orsaka livskris och stor sorg. Forskning som genomförts tidigare har 

påvisat rädsla för att vara till besvär och att patienter kan sakna stöd och någon att prata med 

då situationen innebär svårigheter för alla som står patienten nära. Det emotionella stödet är 

viktigt för patientens hantering av situationen och kan inte patienten få detta stöd från familj 

och vänner är det av stor vikt att behovet uppmärksammas och att stödet kommer från annat 

håll. Litteraturstudien avser skapa större insikt och förståelse för en patient som drabbas av 

obotlig cancer utifrån denna persons erfarenheter för att kunna uppmärksamma och tillgodose 

det stöd som behövs.  

 

4. Syfte 

Syftet är att belysa patienters erfarenheter av att ha drabbats av obotlig cancer. 

 

5. Metod 

Författaren har valt att genomföra en systematisk litteraturstudie. Designen beskrivs som en 

metod som sammanställer forskningsbaserad evidens utifrån en specifik forskningsfråga 

(Polit & Beck, 2016). Den forskning som inkluderas i studien väljs varsamt ut genom urval- 

och datasamlingsmetoder och resultatet från funna artiklar granskas, analyseras, sammanställs 

och redovisas utförligt (Polit & Beck, 2016). 

 

5.1 Databaser 

Litteraturstudien grundar sig i artiklar funna i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. 

Databasen CINAHL riktar huvudsakligen in sig på forskning inom omvårdnad, PubMed 

innehåller artiklar inom medicin, omvårdnad och odontologi och PsycINFO inriktar sig på 

psykologisk forskning inom främst medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016).  
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5.2 Sökkriterier och urvalskriterier 

Databassökningen avgränsades till att innefatta artiklar publicerade de senaste tio åren (i 

databasen PubMed) och mellan åren 2006-2016 (i databaserna CINAHL och PsycINFO). I 

databaserna CINAHL och PsycINFO gjordes även en avgränsning med ”peer review” för att 

finna artiklar som var vetenskapligt granskade, denna avgränsning var inte genomförbar i 

databasen PubMed.  

 

5.3 Sökord och sökstrategi 

Sökorden som använts vid databassökningarna har utgått från syftet där olika nyckelord 

identifierats; patient, erfarenheter, diagnosbesked och obotlig cancer. Utifrån dessa nyckelord 

har synonymer, termer och begrepp med samma eller liknande betydelse funnits. Utifrån 

nyckelordet ”patient” återfanns inga synonymer eller ytterligare begrepp och det som skiljde 

de olika databaserna åt var enbart söktekniken på begreppet. Utifrån nyckelordet 

”erfarenheter” identifierades sökorden: ”emotion”, ”response”, ”emotional response”, 

”emotional adjustment”, ”feel”, ”react”, ”reason”, ”think”, ”critical thinking”, ”handle”, 

”experience”, ”attitude”, ”attitude to health”, ”perception” och ”health knowledge, attitudes, 

practice”. Nyckelordet ”diagnosbesked” kom att beskrivas utifrån: ”knowledge level”, ”health 

knowledge”, ”confirm”, ”acknowledge”, ”diagnosis acknowledgement”, ”answer”, ”diagnosis 

answer”, ”disease clearance”, ”diagnosis disclosure”, ”truth disclosure”, ”inform”, ”message”, 

”receiving a fatal illness message”, ”news”, ”painful news”, ”painful news message”, ”bad 

news”, ”bad news messages”, ”communication”, ”verbal communication” och ”knowledge 

transfer”. Och det sista nyckelordet ”obotlig cancer” beskrevs utifrån: ”incurable cancer”, 

”severe cancer”, ”critical cancer”, ”complicated cancer”, ”difficult cancer”, ”catastrophic 

cancer” och ”terminal cancer”. Sökorden identifierades och skapades med hjälp av 

synonymordböcker och tips från universitetsbibliotekarien. 

 

Sökningar har genomförts genom ämnesordssökning, frassökning och/eller fritextsökning 

med trunkering, beroende på sökordets utformning och de olika databaseranas utförande och 

indexeringssätt. Ämnesordssökning användes för de sökord som databaserna hunnit indexera. 

Frassökning, det vill säga sökning på den exakta frasen där orden stod tillsammans, 

genomfördes på de sökord där det svenska ordet översatt till engelska skapade två ord. 

Fritextsökning med trunkering, det vill säga sökning på sökordet inklusive olika 

böjningsformer av begreppet (Forsberg & Wengström, 2016) användes för de sökord som inte 

återfanns i respektive databas ämnesordlista Vidare kombinerades sökorden för varje 
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nyckelord med den booleska operatorn ”OR”, det vill säga sökning på artiklar som innehåller 

något av begreppen, men inte båda, genomfördes. Och slutligen, för att få med alla termer och 

synonymer till nyckelorden ”patient”, ”erfarenheter”, ”diagnosbesked” och ”obotlig cancer” 

genomfördes en kombinationssökning med den booleska operatorn ”AND”, det vill säga 

sökning genomfördes på artiklar som innefattade alla begrepp. 

 

Databasernas beskrivningar av ämnessökorden har skiljt sig åt vilket medförde att jag 

använde mig av olika ämnesord i olika databaser för att komma åt relevanta studier i relation 

till litteraturstudiens syfte. De ämnesordssökningar som genomförts i databasen CINAHL är 

utökade sökningar där ämnesordet återfunnits i antingen ”major-” eller ”minorfältet”, det vill 

säga de fält som beskriver studiens huvudämne eller underordnat ämne. Funktionen ”explode” 

har inte använts, det vill säga underordnade termer för sökordet har inte inkluderats. 

Ämnesordssökningarna genomförda i databasen PsycINFO har också använts utan funktionen 

”explode” med undantag av sökningen på ämnessökordet ”emotions” vilken inkluderade 

termerna ”contempt”, ”desire”, ”emotional states”, ”emotional style”, ”negative emotions” 

och ”positive emotions”. Vid alla ämnesordsökningar genomförda i PubMed användes 

funktionen ”explode” då denna funktion per automatik inkluderas. Förklaringen till att 

funktionen ”explode” enbart användes vid ett fåtal tillfällen är att de underordnade begreppen 

innefattades på andra sätt i andra sökningar och därför fyllde inte söktekniken någon funktion. 

För övrig information kring sökningsförfarandet, vänligen se bilaga A, B och C.  

 

5.4 Urval 

Sökningen i de tre databaserna resulterade i totalt 272 funna artiklar (79 från CINAHL, 187 

från PsycINFO och sex från PubMed). Gallring av dessa artiklar startade genom att läsa alla 

studiers abstract och i de fall då studiernas abstract inte gav en tydlig bild lästes hela studien. 

De studier som inte svarade mot syftet valdes bort och utifrån denna sortering gick tolv 

studier vidare i granskningsprocessen. Alla forskningsstudier har inte samma kvalité och 

granskningsmallar kan användas som hjälp vid kvalitétsbedömningen (Kristensson, 2014). 

Granskningsmallarna som användes vid kvalitétsbedömningen är framtagna i ett projekt 

organiserat av Universitetssjukhuset MAS i Malmö och Malmö Högskola (Carlssson & 

Eiman, 2003) där bedömning görs utifrån flertalet validitets- och trovärdighetsfaktorer och 

förekomsten av systematiska felaktigheter. Mallarna modifierades något för att vara relevanta 

i förhållande till litteraturstudiens syfte; ordinarie bedömningsfaktor benämnd patienter med 

lungcancerdiagnos ändrades till patienter med cancerdiagnos. Bedömningsfaktorerna 
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poängsätts utifrån hur väl uppfyllda och presenterade faktorerna är och när hela studien 

granskats adderas poängen, görs om till procent och omvärderas i tre kvalitétsgrader där grad 

I bedöms ha högst kvalitét, se bilaga F och G. Efter kvalitétsgranskningen kvarstod sju studier 

som bedömdes ha kvalitétsgrad I eller II, se bilaga D för studier inkluderade i litteraturstudien 

och bilaga E för studier exkluderade vid kvalitétsgranskning.  

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

Systematiska litteraturstudier har som syfte att undvika felaktiga slutsatser uppkomna av 

systematiska felaktigheter, så kallade bias, vid urval, granskning och/eller sammanställningen 

av resultatet (Polit & Beck, 2016). Författaren har därför varit noggrann med att försöka 

åsidosätta egna åsikter och värderingar vid hantering och redovisning av materialet. 

Subjektiviteten kan inte avlägsnas helt (Polit & Beck, 2016) men noggranhet har förelegat i 

att tydligt redovisa tillvägagångssättet i litteraturstudien så att läsaren kan göra en egen 

bedömning av studien. Författaren har endast inkluderat studier som haft tydligt beskrivna 

etiska aspekter och har varit noggrann med att undvika plagiering och i att använda korrekt 

referenshantering.  

 

5.6 Dataanalys 

Analysprocessen inspirerades av metoden integrerad analys som beskivs ge en överskådlig 

presentation av resultatet i en litteraturstudie där övergripande likheter och skillnader 

tydliggörs (Kristensson, 2014). Ett induktivt arbetssätt valdes vid analysen och kategorierna 

formades efter materialet från studiernas resultat. Ett induktivt arbetssätt beskrivs som att gå 

från delarna till en helhet, det vill säga att utgå från fakta och därefter formulera slutledningar 

(Kristensson, 2014).  

 

Studierna lästes noggrant igenom med nyfikenhet och för att skapa förståelse och uppfattning 

om innehållet. Meningsbärande enheter väsentliga i förhållande till litteraturstudiens syfte 

identifierades, översattes till svenska och placerades in i en översiktlig mall som fylldes på 

efter hand, se exempel nedan. De meningsbärande enheterna jämfördes med varandra för att 

identifiera övergripande likheter och skillnader och de som tycktes ha likheter fick samma 

nummer, där sifforna motsvarade olika kategorier, och placerades tillsammans i tabellen.  

Antalet kategorier som identifierades var många och arbetet med att finna gemensamma 

nämnare och övergripande betydelser för att minska antalet kategorier fortsatte. Varje 

kategoris motsvarande siffra skrevs ned på papper tillsammans med stödord i form av likheter 
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och övergripande betydelser och parallellt med kategoriseringen pågick arbete med att 

omformulera och finjustera benämningarna på kategorierna. Vissa meningsbärande enheter 

tycktes ha ytterligare gemensamma nämnare vilka placerades under varandra i tabellen och 

underkategorier till dessa formulerades. Processen med att finna likheter och formulera 

underkategorier och kategorier pågick ett bra tag in i forskningsprocessen för att undersöka 

om delarna (underkategorier och kategorier) stämde överens med helheten (de 

meningsbärande enheterna). Slutligen lästes materialet igenom en gång till för att försäkra sig 

om att alla delar stämde överens med varandra och att all relevant data inkluderats.  

 

Exempel på analysprocessen:  

Artikelnr. Meningsbärande enhet Underkategori Kategori 

4.  Möjligheten att kunna fortsätta genomföra 

dagliga aktiviteter vilket innebär att ha en 

god ADL (aktiviteter i det dagliga livet), 

att leva som man gjorde innan man blev 

sjuk (att leva ett så ”normalt” liv som 

möjligt). 

Att vara vid god 

funktion och  

kunna leva som 

innan man blev 

sjuk 

 

 

 

 

Behov av att vara 

oberoende 

6. 

 

//… betydelsen av att kunna leva som de 

gjorde innan de blev sjuka och kunna 

genomföra värdefulla aktiviteter utan att 

vara beroende av andra   

7. ”Känslan av att vara oberoende” beskrevs 

som en positiv erfarenhet och patienterna 

var beredda att ta på sig så mycket ansvar 

som de var kapabla till. 

Att vilja klara så 

mycket som 

möjligt 

 

2.  Upplevelsen av att minimera konflikter 

och att inte vilja besvära med sina fysiska 

och emotionella problem 

Rädsla för att vara 

till besvär 

5. Rädslan av att vara i eller hamna i 

beroendeställning, förlora sin värdighet  

Rädsla att förlora 

sin värdighet 

5.  Rädsla för att uppleva sig som en börda för 

andra  

Att uppleva sig 

som en börda 

  2. Upplevelse av att vara en börda för 

personalen. 

1. Patienter upplevde en stark känsla av att 

vara en börda för någon annan ju närmre 

döden de kom 

 

6. Resultat 

Vid analys av de sju artiklarna identifierades fem kategorier som belyste patienternas 

upplevelse och erfarenheter av beskedet att de drabbats av obotlig cancer; hantering och 



  
  

13 
 

bearbetning av situationen, emotionella reaktioner, behov av att vara oberoende, behov av att 

få bekräftelse och behov av att känna mening och hopp.  

 

6.1 Hantering och bearbetning av situationen 

Ett flertal patienter förnekade sina första sjukdomssymptom då det upplevdes som ett mindre 

hotfullt och lindrigare sätt att hantera situationen, och det var inte förrän patienterna blev 

tvungna att söka sjukvård som de till slut erkände att de hade en känsla av att något inte stod 

rätt till (Missel & Birkelund, 2011). Att få beskedet att ha drabbats av obotlig sjukdom 

orsakade olika reaktioner hos patienterna; en patient beskriver att hon försattes i ett tillstånd 

av chock, apati, rädsla och förvirring medan en annan patient beskriver lättnad då detta gav 

förklaring till hennes symptom (Cheng, Lo, Chan, Kwan & Woo, 2010). Patienterna försökte 

så småningom landa i beskedet och komma till insikt (Missel & Birkelund, 2011) och 

medvetenheten ökade ju närmre döden de kom (Tang et al., 2016).  

 

I samband med diagnosbeskedet tvingades patienterna konfrontera flertalet förluster (Cheng 

et al., 2010; Haug, Danbolt, Kvigne & Demarinis, 2015). Dessa förluster kunde relateras till 

nuet, men även förluster i framtiden och tidigare förluster som sorger som inte bearbetats 

tillräckligt väcktes till liv. Svårigheten att se på framtiden och döden identifierades som en av 

de svåraste förlusterna och nedgångarna att tillkännage och hantera (Haug et al., 2015). 

Acceptansen gentemot sin situation minskade ju närmre patienterna kom döden (Tang et al., 

2016), och upplevelsen av att vilja kontrollera och skjuta upp döden beskrevs som ett försök 

att bevara mening och syfte i livet (Cheng et al., 2010).  

 

Det upplevdes väsentligt att ha möjlighet att kunna lindra det lidande som uppstod i 

situationen präglad av ohälsa (Johansson, Axelsson, & Danielson, 2006; Soelver, Rydahl-

Hansen, Oestergaard, & Wagner, 2014). Detta beskrevs som att ha tillräckligt med 

information för att kunna hantera uppkomna bekymmer och problem (Soelver et al., 2014), att 

kunna lindra lidandet genom medicinering och att ta hjälp av personliga strategier som 

avledde uppmärksamheten från smärtan (Johansson et al., 2006).  

 

6.2 Emotionella reaktioner 

Det fanns starka inslag av att tro att man inte ska drabbas av sjukdom, och nu plötsligt hade 

det som patienterna inte trodde kunde hända hänt (Missel & Birkelund, 2011). 

Diagnosbeskedet var starten på en känslomässig berg- och dalbana där patienterna slets 
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mellan negativa känslor av tvivel, förtvivlan och hopplöshet till positiva känslor av öppenhet, 

säkerhet och hopp (Missel & Birkelund, 2011). Patienterna upplevde det väsentligt att vara 

mentalt stabil utan förekomst av ångest eller nedstämdhet (Johansson et al., 2006), men trots 

detta upplevde flera patienter svår ångestpåverkan, svåra depressiva symptom och sämre 

livskvalité ju närmre döden de kom (Tang et al., 2016). Ett socialt nätverk och betydelsefulla 

relationer beskrevs viktiga för det sociala livet och upplevelsen av emotionellt stöd och 

trygghet (Johansson et al., 2006). 

 

Patienternas uppfattning om sin sjukdom, behandlingar och biverkningar påverkades 

ytterligare av kroppens reaktioner i situationen (Missel & Birkelund, 2011). Det kroppsliga 

gensvaret förstärktes genom patienternas erfarenheter i samband med behandlingen och dess 

medföljande biverkningar. Den kroppsliga reaktionen ledde till ökad medvetenhet kring sin 

kropp då kroppen upplevdes som mer konkret och mer hotfull än tidigare (Missel & 

Birkelund, 2011). 

 

6.3 Behov av att vara oberoende 

Att ha god fysisk funktion och ha möjligheten att leva det liv man gjorde innan man blev sjuk 

i så stor utsträckning som möjligt beskrevs som ett starkt behov (Haug et al., 2015; Johansson 

et al., 2006). Med detta menades att ha möjligheten att kunna genomföra vardagssysslor, 

vardagsaktiviteter och att kunna genomföra värdefulla aktiviteter utan att vara beroende av 

andra (Haug et al., 2015; Johansson et al., 2006). Känslan att vara oberoende beskrevs som 

positiv och det fanns en vilja att klara av så mycket som möjligt (Missel & Birkelund, 2011). 

Rädsla för att vara till besvär, för att hamna i beroendeställning och för att förlora sin 

värdighet beskrevs (Cheng et al., 2010; Solver et al., 2014).  Det fanns också starka inslag av 

rädslan att uppleva sig som en börda för andra och denna rädsla blev också verklighet för en 

del patienter (Cheng et al., 2010; Solver et al., 2014; Tang et al., 2016).  

 

6.4 Behov av att få bekräftelse 

Det fanns ett starkt behov av att bli betraktad som person vilket innefattade att bli sedd, att bli 

lyssnad till och att få sympati (Johansson et al., 2006; Soelver et al., 2014; Tang et al., 2016; 

Vilalta, Valls, Porta, & Viñas, 2014). Att erkännas som människa beskrevs inkludera 

faktorerna att bli behandlad som en person, att ens åsikter tas på allvar, att tilltalas med namn 

och att erkänna livets värde (Vilalta et al., 2014). Att inte bli betraktad som person upplevdes 

leda till känslor av att inte känna någon tillhörighet och att inte bli sedd (Soelver et al., 2014). 
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Upplevelsen av att vara behövd beskrevs som att bli sedd som den människa man är och inte 

som en sjuk människa vilket stärkte självkänslan och skapade mening inför en fortsatt 

motivation till livet (Johansson et al., 2006).  

 

Patienterna upplevde ett starkt behov av sanning och gensvar i form av sanningsenlig 

information/kunskap och att få veta så sanningsenlig information som möjligt (Vilalta et al., 

2014). Att uppleva detta gensvar och bli förstådd tolkades av patienterna som att relationen 

var ömsesidig, att personen verkligen lyssnade till patienten och att han/hon tog till sig det 

patienten sa (Johansson et al., 2006). Upplevelsen av stöd i form av sociala relationer, så som 

familj och vänner, tycktes vara väl uppskattad och upplevdes skänka mening hos patienterna 

(Missel & Birkelund, 2011). 

 

6.5 Behov av att känna mening och hopp 

Patienterna beskrev perioder av negativa känslor med upplevelser av att det inte fanns något 

som kunde hjälpa eller lindra deras problem (Missel & Birkelund, 2011; Soelver et al., 2014), 

men det fanns också inslag av att uppleva perioder präglade av hoppfullhet och positivitet 

(Haug et al., 2015; Johansson et al., 2006; Missel & Birkelund, 2011). Patienterna upplevde 

starka känslor av att leva i nutid, med vilja att inte ge upp och få ut så mycket som möjligt av 

livet trots sin svåra sjukdom och vetskapen om att vara nära döden (Haug et al., 2015; Missel 

& Birkelund, 2011). Patienterna beskrev ett fortsatt hopp inför framtiden, ett hopp om att 

behandlingen möjligtvis skulle kunna ge dem några år till i livet (Haug et al., 2015). Att 

verkligen värdera och uppskatta livet beskrevs och känslan av meningsfullhet i livet och i sig 

själv upplevdes frambringa livskraft och positivitet hos patienterna (Haug et al., 2015; 

Johansson et al., 2006; Missel & Birkelund, 2011). Med detta menades att skapa existentiell 

mening kring faktorer som tro/religion, personliga värderingar, erfarenheter som kommit att 

forma personen, aktiviteter i det dagliga livet och hälsorelaterade begränsningar (Haug et al., 

2015). Faktorer som beskrevs ge inspiration och motivation till att upprätthålla livskraft och 

livsmening hos patienterna var att omges av och ingå i ett meningsfullt socialt nätverk och att 

hålla sina minnen vid liv (Haug et al., 2015; Johansson et al., 2006). 

 

7. Metoddiskussion 

Jag anser att metodvalet var relevant vid undersökning av denna typ av fenomen då 

fenomenet är komplext, kan ta uttryck på många olika sätt, och att en väl genomförd 

sammanställning av väl noggrant utvalda studier kan ge en klarare bild av fenomenet. 
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Systematiska litteraturstudier anses dessutom vara en grundsten i evidensbaserad praktik då 

syftet med metoden är att genom ett noggrant tillvägagångssätt undvika felaktiga slutsatser 

framkomna vid sammanställning, granskning och urval (Polit & Beck, 2016).  

 

Jag bedömer att den systematiska litteraturstudien har en hög replikerbarhet då 

forskningsprocessen är tydligt beskriven i både löpande text och tabeller. Replikation 

förklaras som en väl genomtänkt upprepning av studien med syfte att bedöma och uppskatta 

om det tidigare resultatet kan bekräftas (Polit & Beck, 2016).  

 

En svaghet i studien var att den är skriven av endast en författare vilket kan ha påverkat både 

urvals- och analysprocessen. Författaren har dock gjort sitt yttersta för att undvika 

systematiska felaktigheter.  

 

7.1 Databaser 

Litteraturstudien baserades på databassökningar genomförda i CINAHL, PubMed och 

PsycINFO. Databaserna CINAHL och PubMed anses vara två databaser som vanligen 

används vid omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2016) och PsycINFO användes 

som ett komplement till dessa. CancerLit, en databas inriktad på forskning inom cancervård 

(Forsberg & Wengström, 2016), kunde ha använts för att täcka en större del av forskningen 

inom ämnesområdet. Vid tillfället för utförandet av databassökningarna var författaren inte 

medveten om att denna databas fanns, i annat fall hade även sökningar genomförts här.  

 

7.2 Sökkriterier och urvalskriterier 

Litteraturstudien baserades på artiklar publicerade de senaste tio åren då en provsökning med 

artiklar publicerade de senaste fem åren genomfördes men gav för få träffar. Jag upplevde 

svårigheter i att finna relevant forskning inom området och den utökade tidsperioden bedöms 

ha ökat möjligheterna till detta, den utökade tidsperioden kan dock vara en svaghet i studien.  

 

Få avgränsningar gjordes vid databassökningarna då ett flertal tidigare provsökningar givit 

alldeles för få relevanta träffar och därför ville författaren begränsa sökningarna så lite som 

möjligt. Att göra så få avgränsningar kan vara en svaghet i studien då inga avgränsningar 

gjordes angående ålder på deltagarna i de studier som inkluderades då patientens erfarenheter 

av situationen kan se olika ut beroende på vart i livet patienten befinner sig. De studier som 

kom att inkluderas i litteraturstudien baseras dock på vuxna patienters erfarenheter det vill 
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säga personer fyllda 20 år, med fokus på vuxna patienter i övre medelåldern, patienter över 50 

år.  

 

Databasen PubMed har inte avgränsningsfunktionen ”peer review”, vilket är en funktion som 

ger resultat endast på vetenskapligt granskade studier. Inga relevanta studier återfanns i denna 

databas, men hade så varit hade tidskrifterna där studierna publicerats granskats i 

tidskriftsdatabasen Ulrichsweb för vidare information kring dessa studiers vetenskapliga 

status.  

 

7.3 Sökord och sökstrategi 

Svårigheter i att formulera sökord upplevdes då fenomet kan uttryckas och beskrivas på olika 

sätt. Jag anser dock att jag gjorde allt jag kunnat för att finna sökord då jag använde mig av 

olika söktekniker för att finna så många relevanta studier som möjligt inom ämnesområdet. 

Jag anser att mina databassökningar är väl utförliga utifrån antal sökord och söktekniker som 

användes och att detta är en styrka i studien. Anledningen till att så många sökord och 

söktekniker användes var att flertalet provsökningar tidigare gjorts med få relevanta träffar 

vilket krävde en utökande och mer utförlig sökning.  

 

7.4 Urval  

Genom att läsa igenom samtliga abstract och hela artiklar, inte bara titlar, ökades 

möjligheterna att finna relevanta artiklar. En annan styrka i litteraturstudien anses vara att 

avgiftsbelagda artiklar inte uteslöts om de var relevanta.  

 

En svaghet var att endast en person varit delaktig i urvalsprocessen vilket kan ha påverkat 

vilka artiklar som inkluderades. En diskussion och jämförelse av valda artiklar ökar 

trovärdigheten i studien (Kristensson, 2014).  

 

En kvalitativ och en kvantitativ granskningsmall valdes med omsorg och en noggrann 

jämförelse med andra mallar gjordes innan beslut togs om vilken mall som skulle användas. 

Beslutet av granskningsmall gjordes utifrån att de valda mallarna bedömdes vara väl 

omfattade med relevanta faktorer för validitet, trovärighet och förekomst av systematiska fel. 

Granskningsmallarna ansågs dessutom ge en tydlig gradering av kvalité vilket bedömdes vara 

värdefullt. Det finns mallar som är mer tydligt inriktade på specifika kvalitativa och 

kvantitativa studiers design, exempelvis mallar för randomiserade studier och 
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observationsstudier (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2013). 

Jag anser dock att de valda mallarna utgick från studiernas förutsättningar och att valet av 

mallar inte hade en negativ påverkan på urvalsprocessen.  

 

7.5 Forskningsetiska överväganden 

Genom hela forskningsprocessen har noggrannhet med att åsidosätta egna värderingar och 

åsikter förelegat. Jag är väl medveten om min förförståelse i ämnet men anser inte att denna 

påverkat resultatet då jag var liten när min egen pappa dog och har bearbetat händelsen 

kontinuerligt genom livets gång.  

 

7.6 Dataanalys 

En svaghet i litteraturstudien bedöms vara att den är skriven av en författare vilket inte 

möjliggjort diskussion och jämförelser kring betydelser av datainsamlingsmaterialet.  

 

7.7 Trovärdighet 

Begreppet trovärdigheten innefattar tillförlitlighet, överförbarhet, verifierbarhet och giltlighet 

(Kristensson, 2014) vilka diskuteras nedan. 

 

7.7.1 Tillförlitlighet (credibility) 

En styrka anses vara att studierna som inkluderades i litteraturstudien inkluderat perspektiv 

utfrån båda könen och flera olika åldrar. Studien blir mer omfattande och rikare om den 

innefattar olika perspektiv av fenomenet (Graneheim & Lundman, 2003).  

 

En styrka bedöms vara att författaren ansåg att litteraturstudien uppnådde en mättnad då 

databassökningarna gav träffar på samma studier och att de inkluderade studierna visade 

liknande fynd. En styrka bedöms också vara att en noggrann kvalitétsbedömning gjordes av 

studierna och att endast studier med hög kvalité inkluderades. Storleken på datamaterialet som 

bedöms vara tillräcklig för att besvara en forskningsfråga på ett tillförlitligt sätt varierar 

beroende på omfattningen av fenomenet, dess komplexitet och kvalitén på materialet 

(Graneheim & Lundman, 2003). 

 

En svaghet anses vara att litteraturstudien inte beskriver när i tiden efter cancerbeskedet de 

inkluderade studierna är gjorda.  
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Vid genomläsning av resultatet tycks det som att vissa studier förekommer mer än andra, 

författaren anser inte detta vara en svaghet då obalansen beror på att vissa studier var mer 

omfattande än andra och innehöll mer väsentlig och relevant information vilket är orsaken till 

den obalans som föreligger.  

 

Jag anser att datainsamlingsmaterialet översattes med noggranhet för att inte förvränga 

resultatet, vilket bedöms vara en styrka. De meningsbärande enheterna valdes med omsorg 

och all relevant data från de sju inkluderade studierna redovisades vilket bedöms vara en 

styrka i studien. Att ingen relevant data missats eller systematiskt uteslutits i studien är en 

styrka för tillförlitligheten i studien (Graneheim & Lundman, 2003).  

 

En tydlig redovisning av analysprocessen ökar också tillförlitligheten i studien (Kristensson, 

2014) och jag anser att analysprocessen beskrivits tydligt i löpande text och i en tabell med ett 

utdraget exempel av analysen. Jag bedömer att de meningsbärande enheterna inkluderade 

flera betydelser vilket bedöms vara en svaghet i studien. Tillförlitlighet upprätthålls genom att 

välja lämpliga enheter som inte är för breda och innehåller flera betydelser (Graneheim & 

Lundman, 2003). 

 

7.7.2 Överförbarhet (transferability) 

Det är endast läsaren som kan avgöra huruvida resultatet är överförbart till andra kontext eller 

inte (Graneheim & Lundman, 2003; Kristensson, 2014), men jag bedömer att redovisningen 

av urval, datainsamling, analys och resultat är väl utförlig vilket ökar möjligheterna till 

överförbarhet.  

 

En svaghet för möjligheten till överförbarhet av resultatet är att litteraturstudien inte beskriver 

när i tiden efter cancerbeskedet de inkluderade studierna är gjorda. En annan svaghet i studien 

bedöms vara att studierna omfattar många olika länder med olika sjukvårdssystem, regler och 

samhällsuppbyggnader vilket kan innebära skillnader, exempelvis i hur mycket stöd patienten 

får, vilket därmed också kan påverka resultatets överförbarhet.   

 

Endast de studier som har högst kvalité ska ingå i den systematiska litteraturstudien 

(Kristensson, 2014) och beslutet att även inkludera studier med kvalitetsgrad II kan vara en 

svaghet men det kan också ses som en styrka då det medförde att datainsamlingsmaterialet 

blev mer omfattande  vilket ökar möjligheterna till överförbarhet. Utifrån detta perspektiv 
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skulle det även kunna ses som en svaghet att exkludera studier med kvalitétsgrad III då dessa 

studier medfört att datainsamlingsmaterialet blivit ännu mer omfattande.  

 

7.7.3 Verifierbarhet (confirmability) 

Jag bedömer att tillvägagångssättet för litteraturstudien presenterades på ett tydligt sätt i form 

av både löpande text och tabeller, vilket jag anser vara en styrka för verifierbarheten.  

Jag bedömer det vara en svaghet att den ordinarie, engelska texten av 

datainsamlingsmaterialet inte redovisades. Att deklarera den ordinarie texten stärker 

verifierbarheten och möjliggör en extern granskares bedömning av studien (Kristensson, 

2014).  

 

7.7.4 Giltighet (dependability) 

Det finns en risk för bristande överensstämmelse om datainsamlingsperioden sträcker sig över 

ett för långt tidsspann (Graneheim & Lundman, 2003). Att insamlingen av data skedde ett 

specifikt datum anser jag därför öka resultatets stabilitet och giltighet.  

 

8. Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa patienters erfarenheter av att ha drabbats av obotlig 

cancer och resultatet beskrivs och diskuteras kategorivis nedan. 

 

8.1 Hantering och bearbetning av situationen 

Patienter beskrev att de förnekade de första tecknen på att de var sjuka då det upplevdes som 

ett lindrigare sätt att hantera situationen (Missel & Birkelund, 2011). Att skjuta undan tanken 

kan vara ett sätt för patienten att fortsätta leva och förnekelse är ett avancerat försvarsmedel 

som gör att patienten får tid att samla sig (Kübler-Ross, 1969). Det är dock av vikt att 

patienten får möjlighet att prata om sin situation när han/hon är redo för detta och att detta 

samtal sker på patientens villkor. Förnekelse ersätts så småningom av ett visst accepterande 

(Kübler-Ross, 1969).   

 

Litteraturstudien visar att patienter tvingades konfrontera flertalet förluster (Cheng et al., 

2010; Haug et al., 2015) vilket också har bekräftats i andra studier (Aoun et al., 2016; 

McTiernan & O'Connell, 2015). Svårigheten att se på framtiden och döden var en av de 

svåraste förlusterna (Haug et al., 2015), vilket förklaras vara ett sätt att förbereda sig inför 

döden och förlusten av alla de älskade sakerna i livet och ett steg i bearbetningen av en 
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situation präglad av ohälsa (Kübler-Ross, 1969). Studien visar också att patienter hade en vilja 

att kontrollera och skjuta upp döden (Cheng et al., 2010), vilket också kan kopplas till teorin 

”Sorgens fem faser” där patienten beskrivs försöka finna sätt att skjuta upp det oundvikliga 

för att få personliga och viktiga önskningar uppfyllda en sista gång (Kübler-Ross, 1969). 

Acceptansen gentemot sin situation minskade ju närmre patienterna kom döden (Tang et al., 

2016) till skillnad från en annan studie som visade motsatsen (Aoun et al., 2016). Ett inslag i 

denna studie var att patienter betraktade döden som en naturlig del av livets gång och såg 

döden som ett naturligt avslut allteftersom de närmade sig slutet på livet, vilket tyder på en 

acceptans gentemot döden och leder till ett humant och värdigt avslut (Aoun et al., 2016). Jag 

har en tanke om att acceptansen gentemot sin situation kan bero lite på hur lång tid 

patienterna fått att bearbeta beskedet att de är obotligt sjuka i cancer och att detta kan vara en 

anledning till att studiernas resultat skiljer sig åt. Jag kan också tänka mig att acceptansen 

påverkas av hur långt patienterna själv har kommit i livet, hur gamla de är och i vilken 

mognadsfas de befinner sig, och om de har hunnit få uppleva allt de drömt om eller om de 

fortfarande har saker de velat utforska och erfara.  

 

Behovet att kunna lindra det lidande som uppkom upplevdes viktigt (Johansson et al., 2006; 

Soelver et al., 2014). Ett behov av att få tillräckligt med information för att kunna lindra sitt 

lidande beskrevs (Soelver et al., 2014) och en annan studie har visat att det är vanligt att inte 

ha tillräcklig kunskap om sin sjukdom, symptom, progression och behandling (Devik et al., 

2013). Okunskapen förklaras av att patienter gärna inte ställer frågor då de vill visa 

tacksamhet gentemot sjukvården, inte vill vara till besvär och inte vill betraktas som 

omständiga (Devik et al., 2013). Andra studier har också visat att önskemålen om att få 

information och kunskap om sin situation har varierat (Harding et al., 2013; Miyashita et al., 

2006; Nwankwo et al., 2013). Lidande i form av smärta förklaras uppta hela en persons 

uppmärksamhet (Eriksson, 1994) och beskrivningar om att patienter avledde 

uppmärksamheten från smärtan i ett sätt att kunna lindra lidande beskrevs (Johansson et al., 

2006). 

 

8.2 Emotionella reaktioner 

Reaktionerna på situationen beskrevs som en känslomässig berg- och dalbana där patienten 

slets mellan positiva och negativa känslor (Missel & Birkelund, 2011) och det upplevdes 

väsentligt med emotionellt stöd (Johansson et. al., 2006). Även i andra studier har betydelsen 

av emotionellt stöd tydliggjorts (Aoun et al., 2016; McTiernan & O'Connell, 2015). 
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Förekomsten av emotionellt stöd från familj och vänner beskrevs ge styrka att försöka 

fortsätta leva ett så normalt liv som möjligt och det upplevdes ha positiv påverkan på 

patienters självuppfattning (Aoun et al., 2016). Valet om vem man pratade med om 

sjukdomen och om sitt tillstånd gjordes dock med omsorg då patienterna upplevde att vissa 

personer hade större svårigheter att tackla den närståendes bortgång än andra (McTiernan & 

O'Connell, 2015). En del patienter valde exempelvis att inte prata med sina barn om 

sjukdomen (McTiernan & O'Connell, 2015). 

 

Patienter beskrev hur deras kroppar reagerade starkare på behandlingen då det kroppsliga 

gensvaret förstärktes genom patienternas erfarenheter av behandling och dess medföljande 

biverkningar (Missel & Birkelund, 2011). En persons livsvärld påverkar hans/hennes 

upplevelse av sin situation (Dahlberg & Segesten, 2010) vilket ytterligare stärker detta 

påstående.  

 

Flertalet patienter upplevde svår ångestpåverkan, svåra depressiva symptom och sämre 

livskvalité ju närmre döden de kom (Tang et al., 2016). Förekomst av depression förklaras 

som en naturlig fas i bearbetningen och beskrivs vara patientens redskap för att hantera redan 

befintliga förluster, för att förbereda sig för kommande förluster och för att underlätta en 

acceptans (Kübler-Ross, 1969). Det finns också en annan studie som visar att patienter 

normaliserat döden och inte upplevt någon oro eller rädsla inför den (Aoun et al., 2016). 

 

8.3 Behov av att vara oberoende 

Det framkom att patienterna upplevde behov av att vara vid god fysisk funktion och att vara 

oberoende (Haug et al., 2015; Johansson et al., 2006; Missel & Birkelund, 2011) och det 

fanns stor rädsla för att vara till besvär och upplevas som en börda för andra (Cheng et al., 

2010; Soelver et al., 2014; Tang et al., 2016). En stark vilja att vara oberoende och 

motvillighet i att be om och acceptera hjälp på grund av rädsla att belasta andra har även 

beskrivits i andra studier (Aoun et al., 2016; Devik et al., 2013). Att förlora en funktion, 

förmåga att hjälpa sig själv eller förmågan att hjälpa någon annan kan förklaras som en förlust 

och det är av vikt att personen tillåts fungera i största möjliga mån innan sjukdomen tillslut 

innebär för stora begränsningar och tar över (Kübler-Ross, 1969). Känslor av skuld eller sorg 

kan uppstå i samband med förlusten (Kübler-Ross, 1969) vilket jag anser stödjer påståendet 

om att vara en börda för andra.  
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8.4 Behov av att få bekräftelse 

Det framkom behov av att bli sedd, att erkännas som människa och att bli betraktad som den 

person man var och inte som en sjuk människa (Johansson et al., 2006; Soelver et al., 2014; 

Tang et al., 2016; Vilalta, et al., 2014), vilket också har poängterats i annan forskning (Aoun 

et al., 2016). Sjukdomen har beskrivits påverka de sociala relationerna då patienter upplevt att 

ohälsan orsakat obehag hos vännerna. Rädslan skapade distans vilket lett till att patienterna 

känt sig annorlunda och upplevt utanförskap (Aoun et al., 2016). Studien visade att 

upplevelsen av att inte betraktas som person ledde till känslor av att inte känna tillhörighet 

och att bli sedd för den man är ledde till stärkt självkänsla hos patienterna (Johansson et al., 

2006; Soelver et al., 2014). Identitet och självkänsla påverkar och påverkas av en persons 

upplevelse av hälsa och hot mot existensen, exempelvis i form av sjukdom eller ohälsa 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Att förlora sitt fulla värde som människa och att inte bli sedd 

orsakar ett lidande i form av ett existentiellt lidande (Eriksson, 1994). Att uppleva att någon 

bryr sig och att bemötas med respekt och förståelse kan dessutom lindra de känslomässiga 

utbrott som kan uppkomma i samband med den orättvisa som kan upplevas i att ha drabbats 

av sjukdom (Kübler-Ross, 1969).  

 

8.5 Behov av att känna mening och hopp 

Litteraturstudien visade att patienter inte hade gett upp livet, hade fortsatt hopp om framtiden 

och att behandlingen skulle ge dem fler år i livet (Haug et al., 2015). En annan studie har 

också visat att patienter varit medvetna om att den palliativa behandlingen inte kunnat bota 

dem men att de ändå upplevt ett hopp om att behandligen skulle kunna förskjuta döden 

(Devik et al., 2013). 

 

Patienter beskrev perioder av inte uppleva att det fanns något som kunde hjälpa eller lindra 

deras problem, men det fanns ändå starka inslag av att uppleva hoppfullhet, positivitet och 

meningsfullhet (Haug et al., 2015; Johansson et al., 2006; Missel & Birkelund, 2011). Om 

andra studier berört upplevelsen av hjälplöshet är okänt, men upplevelsen av hoppfullhet, 

positivitet och meningsfullhet har beskrivits i tidigare studier (Aoun et al., 2016; Devik et al., 

2013; McTiernan & O'Connell, 2015). En stark vilja att leva i nuet, se möjligheterna och 

värdera livet beskrevs av patienter (Haug et al., 2015; Johansson et al., 2006; Missel & 

Birkelund, 2011). Att leva i nuet, ta en dag i taget och verkligen uppskatta de små 

meningsfulla sakerna i livet är även något som beskrivs i annan forskning (McTiernan & 

O'Connell, 2015). Vad som upplevts meningsfullt kunde däremot variera och inkludera allt 
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från musikens betydelse till förmågan att kunna umgås med familj och vänner (McTiernan & 

O'Connell, 2015). Ohälsa kan orsaka lidande i form av ett existentiellt lidande som påverkar 

hela människans livssituation och hennes känsla av mening (Eriksson, 1994) och en person 

som upplever en mening med livet klarar stora påfrestningar bättre (Dahlberg & Segetsen, 

2010). Att ingå i ett meningsfullt socialt nätverk beskrevs ge livskraft och livsmening (Haug 

et al., 2015) vilket också beskrivits i annan forskning (McTiernan & O'Connell, 2015). Att 

hålla sina minnen vid liv och att uppleva sig vara behövd var ytterligare faktorer som beskrevs 

ge mening och livskraft (Johansson et al., 2006), och det är av stor vikt att låta patienten få 

uppleva att han/hon är värdefull då sjukdomen så småninom kommer att hindra personen att 

finnas till och stötta sin familj (Kübler-Ross, 1969).  

 

9. Slutsats 

En person som drabbas av obotlig cancer tvingas konfrontera svårigheter han/hon aldrig 

drömt om att möta. Sorg och glädje blandas om vartannat och att inte ge upp och låta 

sjukdomen ta över kan skänka hopp och mening i en i annat fall så ohållbar situation. Vikten 

av att mötas med respekt och omtanke och att bektraktas som en person upplevs värdefullt. 

Att omges av kärlek och få uppleva styrkan av ett ovärderligt stöd kan skänka tröst och en 

tanke om att inte vara ensam.  

 

10. Klinisk applicerbarhet 

Studiens resultat speglar erfarenheter hos patienter som drabbats av obotlig cancer och belyser 

en bearbetningsprocess och behov som anses skulle kunna överföras till andra sjukdomar, 

både somatiska men även psykiska, och andra krissituationer. Ingen sjukdom eller tillstånd 

kan jämföras med någon/något annan/annat då alla upplevelser och erfarenheter är subjektiva, 

men litteraturstudien anses leda till ökad medvetenhet och förståelse och öppnar upp till andra 

sätt att se på fenomenet. 

 

Vårdvetenskapliga åtgärder i form av utbildning av vårdpersonal bör förslagsvis införas. 

Utbildning i sorg- och krishantering kan skapa trygghet och bekvämlighet hos personalen 

vilket leder till att personalen har lättare för att uppmärksamma behov och behov av stöd hos 

patienten. Samtal som ger utrymme för reflektioner är ytterligare en åtgärd som bör införas. 

Dessa samtal bör inkludera inte bara personal utan också patient och anhöriga där personernas 

reflektioner kring erfarenheter får möjlighet att dryftas och diskuteras. Reflektionerna kan 
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leda till en förbättring av vårdandet; ett vårdande som inte bara fokuserar på det medicinska 

vårdandet utan ser till helheten och till varje persons behov av stöd och hjälp. 

 

11. Förslag till ytterligare forskning  

Författaren anser att det finns behov av ytterligare forskning för att öka förståelsen för 

obotligt sjuka patienter. Fenomenet är vanligt förekommande och författaren anser det vara 

förvånande att ämnesområdet inte är mer uppmärksammat och beforskat. Författaren föreslår 

även att forskning utifrån andra perspektiv än patientperspektivet belyses, exempelvis hur 

anhöriga upplever situationen.  

 

Ny forskning bör förslagsvis vara av kvalitativ ansats vilket skapar förståelse utifrån 

personens perspektiv. Kvalitativ forskningsmetodik möjliggör fördjupning av kunskaper 

utifrån deltagarnas beskrivning av fenomenet (Forsberg & Wengström, 2016).  
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S15 OR S16 OR 

S17 OR S18 OR 

S19 OR S20 OR 

S21 OR S22 OR 

S23 OR S24 

 2,083,005     

S26 DE ”Knowledge 

Level” 

 24,453     

S27 ”knowledge level”  25,023     

S28 DE ”Health 

Knowledge” 

 6,568     

S29 ”health  27,963     
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knowledge” 

S30 confirm*  121,208     

S31 acknowledge*  25,976     

S32 ”diagnosis 

acknowledgement” 

 97     

S33 answer*  68,244     

S34 ”diagnosis 

answer” 

 1     

S35 ”disease 

clearance” 

 1     

S36 ”diagnosis 

disclosure” 

 91     

S37 ”truth disclosure”  2,567     

S38 inform*  524,704     

S39 DE ”Messages”  6,133     

S40 message*  33,182     

S41 ”receiving a fatal 

illness message” 

 1,138     

S42 news*  22,585     

S43 ”painful news”  1     

S44 ”painful news 

message” 

 71     

S45 ”bad news”  874     

S46 ”bad news 

messages” 

 1     

S47 DE 

”Communication” 

 35,268     

S48 communicat*  323,908     

S49 DE ”Verbal 

communication” 

 13,288     

S50 ”verbal 

communication” 

 14,989     

S51 DE ”Knowledge 

Transfer” 

 2,388     

S52 ”knowledge 

transfer” 

 3,004     

S53 S26 OR S27 OR 

S28 OR S29 OR 

S30 OR S31 OR 

S32 OR S33 OR 

S34 OR S35 OR 

S36 OR S37 OR 

S38 OR S39 OR 

S40 OR S41 OR 

S42 OR S43 OR 

S44 OR S45 OR 

S46 OR S47 OR 

S48 OR S49 OR 

S50 OR S51 OR 

S52  

 995,843     
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S54 ”incurable cancer”  102     

S55 ”severe cancer”  81     

S56 ”critical cancer”  1     

S57 ”complicated 

cancer” 

 1     

S58 ”difficult cancer”  6     

S59 ”catastrophic 

cancer” 

 45     

S60 ”terminal cancer”  1,411     

S61 S54 OR S55 OR 

S56 OR S57 OR 

S58 OR S59 OR 

S60 

 1,580     

S62 S3 AND S25 AND 

S53 AND S61 

 345     

S63 S3 AND S25 AND 

S53 AND S61 

”Peer 

Reviewed” 

316     

S64 S3 AND S25 AND 

S53 AND S61 

”Peer 

Reviewed”, 

Publikationsår 

2006-2016 

187 187 60 10 (5) 5 (1) 

DE = Ämnesordssökning 

” ” = Frassökning för att söka efter den exakta frasen där orden står ihop 

* = Fritextsökning med trunkering, det vill säga sökningen innefattar olika varianter på samma ord 

+ = Funktionen ”explode” har använts, vilket innebär att alla underordnade termer tas med i 

sökningen 
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Databasssökning i PubMed     Bilaga C 

Datum för sökningen: 2016-11-14 

 

Sökning Sökord & 

kombinationer 

Begränsningar 

(limits) 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Granskade 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

S1 "Patients"[MeSH]  51,875     

S2 ”Emotions”[MeSH]  193,838     

S3 response*  2,455,255     

S4 ”emotional 

response” 

 1,870     

S5 ”Emotional 

Adjustment”[MeSH]

  

 172     

S6 feel*  73,749     

S7 react*  1,974,993     

S8 reason*  346,139     

S9 ”Thinking”[MeSH]  227,831     

S10 ”critical thinking”  2,771     

S11 handl*  133,163     

S12 experienc*  865,253     

S13 ”Attitude”[MeSH]  295,613     

S14 ”Attitude to 

Health”[MeSH] 

 337,865     

S15 ”Perception”[MeSH]  365,444     

S16 ”Health Knowledge, 

Attitudes, Practice” 

[MeSH] 

 85,205     

S17 S2 OR S3 OR S4 

OR S5 OR S6 OR 

S7 OR S8 OR S9 

OR S10 OR S11 OR 

S12 OR S13 OR 

S14 OR S15 OR 

S16 

 6,017,435     

S18 ”knowledge level”  984     

S19 confirm*  959,506     

S20 acknowledge*  24,291     

S21 ”diagnosis 

acknowledgement” 

 386     

S22 answer*  94,316     

S23 ”diagnosis answer”  14,443     

S24 ”disease clearance”  78     

S25 ”diagnosis 

disclosure” 

 113     

S26 ”Truth 

Disclosure”[MeSH] 

 13,591     

S27 inform*  1,166,267     

S28 message*  44,062     

S29 ”receiving a fatal 

illness message” 

 0     
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S30 news*  246,214     

S31 ”painful news”  2,335     

S32 ”painful news 

message” 

 6     

S33 ”bad news”  1,773     

S34 ”bad news 

messages” 

 21     

S35 ”Communication” 

[MeSH] 

 412,586     

S36 ”verbal 

communication” 

 1,635     

S37 ”knowledge 

transfer” 

 1,263     

S38 S18 OR S19 OR 

S20 OR S21 OR 

S22 OR S23 OR 

S24 OR S25 OR 

S26 OR S27 OR 

S28 OR S29 OR 

S30 OR S31 OR 

S32 OR S33 OR 

S34 OR S35 OR 

S36 OR S37 

 2,754,203     

S39 ”incurable cancer”  471     

S40 ”severe cancer”  386     

S41 ”critical cancer”  2     

S42 ”complicated 

cancer” 

 35     

S43 ”difficult cancer”  31     

S44 ”catastrophic 

cancer” 

 932     

S45 ”terminal cancer”  1,258     

S46 S39 OR S40 OR 

S41 OR S42 OR 

S43 OR S44 OR 

S45 

 3,094     

S47 S1 AND S17 AND 

S38 AND S46 

 8     

S48 S1 AND S17 AND 

S38 AND S46 

Publiceringsår 

inom de 

senaste tio åren 

6 6 4 1 (1) 0 

[MeSH] = Ämnesordssökning där funktionen ”explode” inkluderas per automatik, vilket innebär att 

alla underordnade termer tas med i sökningen 

” ” = Frassökning för att söka efter den exakta frasen där orden står ihop 

* = Fritextsökning med trunkering, det vill säga sökningen innefattar olika varianter på samma ord 
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Artikelmatris över artiklar inkluderade i studien   Bilaga D 

 

Nr. Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1. Tang, S. T., Chang, 

W., Chen, J., Chou, 

W., Hsieh, C., & 

Chen, C. H.  

 

2016 

 

Taiwan. 

Psycho-

Oncology 

 

Associatio

ns of 

prognostic 

awareness/

acceptance 

with 

psychologi

cal 

distress, 

existential 

suffering, 

and 

quality 

of life in 

terminally 

ill cancer 

patients’ 

last year 

of life 

Syftet var 

att 

utvärdera 

sambandet 

mellan 

medvetenhe

t/ acceptans 

kring 

diagnos 

ihop med 

sorg, 

existentiellt 

lidande och 

livskvalité. 

Studien 

syftade till 

att 

undersöka 

patienternas 

sista år i 

livet.  

Kvantitativ 

– En 

logitudinell/

prospektiv 

studie 

 

 

  

Fler patienter fick en korrekt 

bild av sitt sjukdomsförlopp 

ju närmre döden de kom 

(58,5%, 66,8%, 66,4% och 

69,8%) medan antalet 

patienter med en hög 

acceptans gentemot sitt 

sjukdomsförlopp minskade 

(43,4%, 33,9%, 36,0% och 

32,5%).  

 

Ju närmre döden patienterna 

kom desto större var 

sannolikheten att de 

upplevde svåra symptom, 

bekymmer och en sämre 

livskvalité. Dessa slutsatser 

dras utifrån faktorerna ”svår 

ångestpåverkan” (18,6%, 

21,9%, 26,7% och 33,4%), 

”svåra depressiva symptom” 

(44,6%, 49,9%, 69,4% och 

82,6%), ”stark känsla av att 

vara en börda för någon 

annan” (51,8%, 58,3%, 

62,7% och 65,4%) och 

”livskvalité” (93,49%, 

87,78%, 81,73% och 

75,95%).  

 

Mätningar genomfördes vid 

fyra tillfällen där det första 

värdet motsvarar första 

mättillfället. Ett högt värde 

indikerar förekomsten av 

variablerna. 

 

Patienter som var medvetna 

och hade en hög acceptans 

gentemot sitt 

sjukdomsförlopp upplevde 

en bättre livskvalité än 

patienter som var medvetna 

och hade en lägre acceptans 

gentemot sitt 

sjukdomsförlopp. Slutsatsen 

Grad I = 

87,5 % 
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dras utifrån faktorerna ”svår 

ångestpåverkan” (0,44* / 

1,26**), ”svåra depressiva 

symptom” (0,90* /0,91**), 

”stark känsla av att vara en 

börda för någon annan” 

(0,68* / 0,82**). Det första 

värdet (markerat *) 

motsvarar de patienter med 

en hög acceptans gentemot 

sitt sjukdomsförlopp. Det 

andra värdet (markerat **) 

motsvarar de patienter med 

en lägre acceptans gentemot 

sitt sjukdomsförlopp. Ett 

lågt värde indikerar en 

bättre livskvalité.  

 

Siffrorna baseras på en 

studie som tagit hänsyn till 

”confounders”.  

2. Soelver, L., Rydahl-

Hansen, S., 

Oestergaard, B., & 

Wagner, L.  

 

2014 

 

Denmark 

Journal of 

Psychosoc

ial 

Oncology 

 

Identifyin

g Factors 

Significant 

to 

Continuity 

in Basic 

Palliative 

Hospital 

Care - 

From 

the 

Perspectiv

e of 

Patients 

with 

Advanced 

Cancer 

Syftet var 

att 

identifiera 

och lindra 

känslomässi

ga och 

fysiska 

problem hos 

svårt sjuka 

cancerpatie

nter för att 

förbättra 

och bevara 

en god 

palliativ 

vård.  

 

 

 

  

Kvalitativ – 

Grounded 

Theory 

 

 

Huvudkategorin 

”Nedslående/dyster 

samverkan” identifierades 

med fyra underkategorier 

med betydelsefulla problem: 

  

Upplevelsen av att 

vårdpersonalen inte tog sig 

tid för patienterna och 

lyssnade till dem och deras 

problem. 

 

Upplevelsen av att inte 

betraktas som en person 

vilket lett till känslor av att 

inte känna någon 

tillhörighet och inte bli 

sedd. 

 

Upplevelsen av att inte få 

tillräcklig information och 

hjälp kring hur uppkomna 

bekymmer och problem 

kunde lindras av patienten 

själv eller vårdpersonal.  

 

Upplevelsen av att 

minimera konflikter och att 

inte vilja besvära med sina 

fysiska och emotionella 

Grad I 

= 91 % 
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problem.  

3. Vilalta, A., Valls, J., 

Porta, J. & Viñas, J.  

 

2014 

 

Spanien 

Journal of 

Palliative 

Medicine 

 

Evaluation 

of 

Spiritual 

Needs of 

Patients 

with 

Advanced 

Cancer in 

a 

Palliative 

Care Unit 

Syftet var 

att bedöma 

och 

uppskatta 

andliga 

behov hos 

palliativa 

patienter 

som skulle 

kunna 

innefattas i 

den 

palliativa 

omvårdnade

n.  

 

 

 

Kvantitativ 

- 

Observation

sstudie 

Patienterna upplevde ett 

starkt behov av att ”bli 

erkänd som människa” 

vilket innefattar att ”bli 

behandlad som en person”, 

att ”ta åsikter på allvar”, att 

”tilltalas med namn” och att 

”erkänna livets värde”. 

 

Patienterna upplevde också 

ett starkt ”behovet av 

sanning” vilket även 

innefattar ”behovet av att få 

veta sanningen” och att ”så 

mycket som möjligt av 

sanningen berättas för 

patienten”. 

Grad II 

= 75 % 

4. Haug, S. K., 

Danbolt, L. J., 

Kvigne, K., & 

Demarinis, V. 

 

2015 

 

Norway 

Palliative 

& 

Supportive 

Care 

 

How older 

people 

with 

incurable 

cancer 

experience 

daily 

living: A 

qualitative 

study from 

Norway 

Syftet var 

att beskriva 

hur äldre 

palliativa 

obotligt 

sjuka 

cancerpatie

nter 

upplevde 

vardagslivet

.  

Kvalitativ – 

En 

fenomenolo

gisk studie 

En huvudkategori 

identifierades; En stark 

känsla av att leva i nuet med 

betydelsen att inte ge upp 

och fortfarande se 

möjligheter i livet trots 

sjukdom, att känna en 

tillfredsställelse i livet och 

att ha kvar ett hopp om 

framtiden, ett hopp om att 

behandlingen skulle ge dem 

några år till i livet. 

 

Därefter identifierades fyra 

underkategorier;  

 

”Att erkänna behovet av 

nära relationer” med 

betydelsen att den sociala 

faktorn är en av de mest 

värdefulla faktorerna i livet 

och en av de faktorer som 

skapar meningsfullhet.  

 

”Möjligheten att kunna 

fortsätta genomföra dagliga 

aktiviteter.” 

 

”Att ägna tid åt andliga 

dimensioner och skapa 

existentiell mening.” 

 

Grad I 

= 87,5 % 
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”Att tillkännage och hantera 

nedgångar och förluster.” 

5. Cheng, J., Lo, R., 

Chan, F., Kwan, B., 

& Woo, J.  

 

2010 

 

Hongkong 

 

Psycho-

Oncology 

 

An 

exploratio

n of 

anticipator

y grief in 

advanced 

cancer 

patients 

Syftet var 

att 

översiktligt 

utforska och 

beskriva 

upplevelser 

av 

föregripand

e sorg hos 

patienter 

med väl 

utvecklad 

cancersjukd

om och 

deras 

familjer.  

Kvalitativ Olika teman identifierades; 

 

”Att möta/konfrontera 

döden: Akuta reaktioner vid 

besked om sjukdom”  

 

”Att möta/konfrontera 

flertalet förluster i det 

förflutna, i nuet och i 

framtiden.” 

 

”Motstånd mot döden och 

förlusterna” vilket syftar till 

viljan att skjuta upp döden, 

att undvika begränsningar i 

sjukdomen och att förneka 

att sjukdomen är obotlig.  

Grad II 

= 77 % 

6. Johansson, C., 

Axelsson, B., & 

Danielson, E.  

 

2006 

 

Sweden 

Cancer 

Nursing 

 

Living 

With 

Incurable 

Cancer at 

the 

End of 

Life - 

Patients’ 

Perception

s 

on Quality 

of Life 

Syftet var 

att beskriva 

obotliga 

cancerpatie

nters 

uppfattning 

av 

livskvalité i 

slutet av 

livet 

Kvalitativ Fem olika teman 

identifierades: 

 

”Värdering av vanliga ting i 

det dagliga livet” vilket 

syftar till att uppskatta 

normala saker i livet och 

möjligheten att få medverka 

i meningsfulla aktiviteter. 

Det syftar också till att 

uppskatta känslav av att 

vara funktionell och att vara 

mentalt stabil.  

 

”Lindra lidande” med 

betydelsen att lindra och 

underlätta fysiska och 

psykiska symptom. 

 

”Upprätthålla positiviteten i 

livet” genom att hålla sina 

minnen vid liv och känslan 

av att vara behövd.  

 

”Betydelsefulla relationer” 

vilket beskrevs som 

väsentliga. 

 

”Hantera livet vid förekomst 

av ohälsa” vilket innefattar 

att ha kontroll i situationen 

och att reflektera och tänka.  

Grad I  

= 82,2 % 
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7. Missel, M., & 

Birkelund, R. 

 

2011 

 

Denmark 

European 

Journal of 

Oncology 

Nursing 

 

Living 

with 

incurable 

oesophage

al cancer. 

A 

phenomen

ological 

hermeneut

ical 

interpretati

on of 

patient 

stories 

 

Syftet var 

att studera 

patienter 

som 

diagnostiser

ats med 

obotlig 

cancer i 

matstrupen 

för att 

undersöka 

patienternas 

erfarenheter 

kring deras 

situation 

och hur 

deras 

sjukdom 

påverkar 

dem.  

Kvalitativ - 

En 

fenomenolo

gisk-

hermeneutis

k studie 

Fem olika teman 

identifierades: 

 

”Sjukdomsdebut, förnekelse 

och misstänksamhet”, vilket 

relaterar till patienternas 

första erfarenhet av 

sjukdomssymptom vilket 

gav patienterna tankar om 

att något inte stod rätt till.  

 

”Existentiell vändpunkt, 

förtvivlan och hopp”, vilket 

syftar till att medvetenheten 

kring diagnosen orsakade en 

existentiell vändpunkt.  

 

”Kroppen”, vilket syftar till 

en ökad kroppsmedvetenhet 

hos patienterna föranledd av 

de medföljande 

biverkningarna från 

behandlingen.  

 

”Att erkänna döden och dess 

betydelse för 

livsfenomenet”,  vilket 

syftar till erkännandet av att 

cancern nu spridit sig, 

antagit en obotlig form och 

att komma till insikt i denna 

situation.  

 

”Sociala relationer”, vilket 

syftar till att patienterna 

verkligen uppskattade stödet 

de fann och mottog i familj 

och vänner och att detta 

upplevdes meningsfullt. 

 

”Känslan av att vara 

beroende” beskrevs som en 

positiv erfarenhet och 

patienterna var beredda att 

ta på sig så mycket ansvar 

som de var kapabla till. 

Grad II 

 

 

 

 

  



  
  

42 
 

Artikelmatris över artiklar exkluderade vid kvalitétsgranskning  Bilaga E 

 

Nr. Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1. Evans, J., Ziebland, 

S., & Pettitt, A.  

 

2012 

 

Storbritannien 

European 

Journal of 

Cancer 

Care 

 

Incurable, 

invisible 

and 

inconclusi

ve: 

watchful 

waiting for 

chronic 

lymphocyt

ic 

leukaemia 

and 

implicatio

ns for 

doctor–

patient 

communic

ationecc_1 

Utforska 

hur 

patienter 

förstår och 

uppfattar 

innebörden 

av sin 

diagnos 

kronisk 

lymfatisk 

leukemi och 

deras 

uppfattning 

kring 

beskedet av 

”watchful 

waiting”, 

vilket 

innebär att 

avvakta 

beslutet 

angående 

huruvida 

sjukdomen 

ska 

behandlas 

eller inte. 

Kvalitativ. En huvudkategori 

identifierades; ”Upplevelsen 

av att leva med kronisk 

lymfatisk leukemi och 

upplevelsen av beskedet 

”watchful waiting”.” 

 

Därefter identifierades fyra 

underkategorier;  

 

Upplevelsen av att komma 

till rätta med diagnosen, att 

förstå vad den innebar och 

att finna sig i den, och 

bristen på direkt behandling. 

 

Upplevelsen av kronisk 

lymfatisk leukemi som en 

osynlig sjukdom, i 

betydelsen att det ofta inte 

syns om en patient är sjuk.  

 

Upplevelsen av att inte få 

tillräckligt med information 

om sjukdomens utveckling.  

 

Upplevelsen av att leva med 

sjukdomssymptomen, 

exempelvis trötthet och brist 

på energi. 

Grad III 

= 56 % 

2. Chio, C., Shih, F., 

Chiou, J., Lin, H., 

Hsiao, F., & Chen, 

Y.  

 

2008 

 

Taiwan 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

 

The lived 

experience

s of 

spiritual 

suffering 

and the 

healing 

process 

among 

Taiwanese 

patients 

with 

Syftet var 

att 

undersöka 

kroniskt 

sjuka 

cancerpatie

nters 

upplevelse 

av andligt 

lidande. 

Kvalitativ – 

En 

fenomenolo

gisk-

hermeneutis

k studie 

Upplevelsen av att känna en 

orättvisa att ha blivit 

drabbad av cancer  

 

Upplevelsen av att känna en 

skuld i att ha drabbats av 

cancer eller att gjort något 

tidigare i livet som lett till 

sjukdomen  

 

Att vara upprörd till följd av 

fysisk smärta 

 

Upplevelsen av förlusten av 

kroppsfunktioner och att 

känna en nedstämdhet kring 

Grad III 

= 64,5 % 



  
  

43 
 

terminal 

cancer 

detta 

 

Upplevelsen av att känna en 

rädsla inför döden och att 

tänka pessimistiska tankar 

som att vilja dö och inte 

uppleva någon mening med 

livet 

 

Upplevelsen av att inte få 

tillräckligt med stöd från 

familj och att känna en 

nedstämdhet och hopplöshet 

på grund av detta 

 

Upplevelsen av att må bättre 

genom att få stöd i familj, 

vänner och/eller andra 

cancerpatienter.  

 

Upplevelsen av att vara en 

börda för familjen och den 

skuld denna upplevelse 

bidrar till 

3. Adorno, G., & 

Brownell, G.  

 

2014 

 

USA 

 

 

Journal of 

Social 

Work in 

End-of-

Life & 

Palliative 

Care 

 

Understan

ding 

Quality-

of-Life 

While 

Living 

with Late-

Stage 

Lung 

Cancer: 

An 

Explorator

y Study 

Syftet var 

att 

undersöka 

uppfattning

en av 

livskvalité 

hos tidigare 

aktiva, äldre 

militärer 

(veteraner) 

diagnostiser

ade med väl 

utvecklad 

lungcancer.  

 

Kvalitativ – 

En 

tvärtsnittsst

udie 

Huvudkategorin ”Förlusten 

av den individ jag än gång 

var” identifierades med 

följande underkategorier; 

 

”Funktion” med innebörden 

att ha möjligheten att 

genomföra det dagliga livet 

och ha förmågan att 

bemästra tankar och 

kroppsliga symptom och 

tecken.  

 

”Viktiga relationer” med 

innebörden av hur relationer 

till familj och vänner 

påverkar den upplevda 

livskvalitén.  

 

”Samtal/kommunikation 

kring ohälsa, sjukdom och 

död” vilket åsyftar 

betydelsen av att kunna 

prata om dessa ämnen och 

det motstånd som 

patienterna möts av vid 

dessa samtal. 

Grad III 

= 62,5 % 
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4. Yun, Y., Kwon, Y., 

Lee, M., Lee, W., 

Jung, K., Do, Y., 

Kim, S., Heo, D., 

Choi, J. & Park, S. 

 

2010 

 

Korea 

Journal of 

Clinical 

Oncology 

 

Experienc

es and 

Attitudes 

of Patients 

With 

Terminal 

Cancer 

and Their 

Family 

Caregivers 

Toward 

the 

Disclosure 

of 

Terminal 

Illness 

Syftet var 

att beskriva 

erfarenheter 

hos 

patienter 

och deras 

familjer när 

de fick 

beskedet att 

patientens 

cancerform 

var obotlig. 

Syftet var 

att beskriva 

hur de fick 

motta 

beskedet, 

deras 

känslor i 

samband 

med 

beskedet 

och deras 

inställning 

gällande 

diagnosbesk

ed 

Kvantitativ 

– En 

prospektiv/l

ogitudinell 

kohortstudie 

Patienter som fått vetskap 

om att sjukdomen varit 

obotlig av läkare upplevde 

sig ha en större livskvalité i 

jämförelse med patienter 

som fått vetskapen genom 

att ha gissat sig fram, på 

grund av en försämring av 

sina symptom eller genom 

annan orsak.  

 

Patienter som fått vetskap 

om att sjukdomen varit 

obotlig av läkare upplevde 

dessutom symptom knutna 

till sjukdomen i mindre 

omfattning. 

 

Patienternas reaktioner på 

att cancerformen var obotlig 

var ”förtvivlan” (44,2 %), 

”depression” (39,2 %), 

”frustration” (28,0 %), 

”förvirring/inga tankar” 

(25,1 %) och ”känslan av 

förlust” (24,3 %) där ett 

högt procenttal indikerar 

förekomsten av symptom. 

Grad III 

= 64,5 % 

5. Hottensen, D. 

 

2010 

 

Oklart 

Clinical 

Journal of 

Oncology 

Nursing 

 

Anticipato

ry Grief in 

Patients 

With 

Cancer 

Syftet var ej 

angivet 

Kvalitativ Patienten erfor sorg, 

ängslan, utmattning, 

depression och 

immobilisering till följd av 

ett antal förluster; funktion, 

oberoende, professionell 

identitet, roll i familjen, 

kognitiv och psykisk 

funktion, syn på sig själv, 

förmåga att fullfölja planer 

och projekt och hopp om 

framtiden.   

Grad III 

= 29 % 
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Bedömningsmall för kvalitativa studier    Bilaga F 

Titel: 

Författare:  

 

Poängsättning 0 1 2 3 

     

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas  1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning (repeterbarhet 

möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med cancerdiagnos Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys 

saknas/Ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel  Hög 

Etiska aspekter Ej angivna  Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning (redovisning, 

kodning etc) 

Saknas Otydlig Medel  Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, kod, 

teori etc) 

Ej acceptabel Låg Medel  God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

     

Total poäng varje kolumn                  p                 p               p               p 

Totalpoäng (48 max)                 p   

Poäng i %                % 

Kvalitetsgrad Grad: 

Grad I: 80 % 

Grad II: 70 % 

Grad III: 60 % 
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Bedömningsmall för kvantitativa studier    Bilaga G 

Titel: 

Författare: 

 

Poängsättning 0 1 2 3 

     

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas  1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning (repeterbarhet 

möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med cancerdiagnos Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys 

saknas/Ja 

Nej   

Etiska aspekter Ej angivna  Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning (redovisning, 

tabeller etc) 

Saknas Otydlig Medel  Tydlig 

Statistisk analys (beräkningar, 

metoder, signifikans) 

Saknas Mindre bra Bra  

Confounders Ej 

kontrollerat 

Kontrollerat   

Tolkning av resultatet  Ej acceptabel Låg Medel  God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

     

Total poäng varje kolumn                  p                 p               p               p 

Totalpoäng (48 max)                 p   

Poäng i %                % 

Kvalitetsgrad Grad: 

         Grad I: 80 % 

         Grad II: 70 % 

         Grad III: 60 %



  
 

 

 


