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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Cancerfallen i Sverige har fördubblats sedan 1970-talet och om cirka 20 år 

uppskattas 100 000 nya personer insjukna i cancer per år. Att drabbas av cancer anses 

vara en av de mest stressfyllda situationer en person kan uppleva och sjukdomen 

påverkar patienten både fysiskt, psykiskt och existentiellt. För att lättare hantera sin nya 

vardag kan patienten behöva tillämpa olika copingstrategier som används för att hantera 

svåra påfrestningar. 

Syfte: Syftet med studien var att utifrån ett patientperspektiv beskriva copingstrategier 

som kan hjälpa patienter med avancerad cancer. 

Metod: En litteraturstudie med 14 kvalitativa vetenskapliga artiklar genomfördes. 

Artiklarna analyserades utifrån Lundman och Hällgren-Graneheims (2017) manifesta 

innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet delades in i fyra kategorier och tretton underkategorier. 

Kategorierna som framkom var; Viljan att styra över sitt liv, uppmuntrande känslor, 

socialt stöd samt andligt stöd. 

Slutsats: Sjuksköterskan behöver agera på ett sådant sätt att patientens hälsa ökar och 

lidandet minskar. Sjuksköterskan behöver också utgå ifrån patientens unika och 

subjektiva livsvärld eftersom det är först då som patientens copingstrategier kan 

identifieras och stärkas. Tillgodosedda copingstrategier leder till att patientens vardag 

och liv kan genomsyras av en känsla av hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet.  
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INLEDNING 
  

Intresset för sjukdomen cancer uppkom då vi båda har arbetat på en onkolog- och 

hematologavdelning. Vi har därmed kommit i kontakt med många människor med allvarliga 

former av cancer. Vi vill kunna hjälpa och stärka denna patientgrupp på bästa möjliga sätt och 

därför växte vårt intresse för patienters copingstrategier. 

  

I följande studie finns det inte någon entydig definition av begreppet avancerad cancer, därför 

har vi valt att klargöra detta. I denna studie innebär avancerad cancer en sjukdom som är 

obotlig eller där överlevnadschansen är liten. Patienterna kan antingen befinna sig i stadium 

3–4 alternativt ha behandlingsinsatser som inte går ut på att bota utan snarare att lindra. 

  

Vi vill också förtydliga att det både finns positiva och negativa former av copingstrategier 

men vi har valt att lägga fokus på de positiva.   

 

 

BAKGRUND 

 
Cancer 

 

Förekomsten av cancer i Sverige 

Enligt Socialstyrelsens cancerregister har cancerfallen i Sverige fördubblats sedan 1970-talet. 

År 2017 insjuknade 61 661 personer med cancer vilket är 1336 personer mer än år 2016, och 

om cirka 20 år uppskattas 100 000 nya personer insjukna i cancer per år. År 2017 avled 22 

955 personer på grund av cancersjukdom (Cancerfonden, 2019b). De vanligaste 

cancerformerna är prostatacancer, bröstcancer, hudcancer, tjocktarmscancer och lungcancer 

(Socialstyrelsen, 2018). 

  
Vad är cancer? 

Cancer är ett samlingsnamn för ungefär 200 olika sjukdomar. Det gemensamma för alla 

cancerformer är att cancercellerna bildas när en tidigare frisk cell inte fungerar som den ska 

utan börjar genomgå en förändring. Istället för att dö och ersättas av en ny frisk cell börjar den 

icke-fungerade cellen att dela sig okontrollerat och skapa fler cancerceller. Dessa cancerceller 

fäster sig vid varandra och bildar en tumör. Från denna modertumör kan sedan cancercellerna 

sprida sig till närliggande vävnader samt via blod och lymfan till andra områden i kroppen 

(Cancerfonden, 2019a). 

 
Orsaker till cancerns uppkomst 

Cancer kan uppstå på grund av mutationer i cellens DNA, vilket kan bero på genetiska eller 

miljöbetingade faktorer (Gudmundsson, 2013). Det kan exempelvis vara genetiska defekter 

som ärvs vidare från föräldrar eller skadliga miljöfaktorer som till exempel tobaksrök eller 

strålning från solen. Vissa människor är dessutom mer genetiskt mottagliga medan andra är 

mer motståndskraftiga för cancermutationer (Braun & Anderson, 2012). 

  
Prognos 

En klassificering av cancer görs då en cancerdiagnos ska ställas. Klassificeringen består av 

stadium 1–4 och baseras på tumörens differentieringsgrad, storlek, var den sitter, om det finns 

engagerade lymfkörtlar och om det finns någon spridning. Stadium 1 innebär att 
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cancercellerna är högt differentierade, vilket innebär att de uppvisar stora likheter gällande 

storlek, form och struktur med de kroppsceller som de utgår ifrån. Stadium 4 innebär att 

cancercellerna, som oftast är mer elakartade, har en låg differentieringsgrad och uppvisar 

stora avvikelser från kroppscellerna (Braun & Anderson, 2012). Cancerceller kan vara 

begränsade till en avgränsad plats, tränga in i närliggande vävnader eller sprida sig till andra 

delar av kroppen (Schultz, 2017). Ju mer cancern har spridit sig desto högre stadium får 

cancern i klassificeringen. Hos en patient som har diagnostiserats med cancer i stadium 3 eller 

4 är femårsöverlevnaden mindre än tio procent (Braun & Anderson, 2012). 

 
Behandling och vård 

När en sjukdom anses vara obotlig inriktas vården på palliativ vård. Denna form av vård 

syftar till att lindra istället för att bota samt bibehålla patientens livskvalitet ända till livets 

slut. En viktig del i den palliativa vården är symtomlindring, inte bara fysiska symtom utan 

även psykiska och existentiella (Strang, 2012). För att kunna bedöma patientens symtom över 

tid används olika former av bedömningsinstrument, ett exempel är IPOS som står för 

Integrated patient care outcome scale. Detta bedömningsinstrument består av tio frågor. 

Frågorna handlar om vanligt förekommande symtom, exempelvis smärta, illamående, dålig 

aptit och andnöd, men också sådana symtom som oro. Det finns även vissa frågor som är 

riktade till patientens närstående (Beck & Furst, 2016). 

 
Hur patientens liv påverkas av en cancersjukdom 

En patient som har drabbats av cancer påverkas både fysiskt, psykiskt och existentiellt. 

Utifrån ett fysiskt perspektiv kan patienter med cancer exempelvis drabbas av smärta som 

leder till trötthet, en bristande känsla av energi samt fysisk inaktivitet. Detta leder till en 

störning i det dagliga livet (Erol et al., 2018). Utifrån ett psykiskt perspektiv har patienter med 

cancer generellt en sämre självbedömd hälsa och livskvalitet och känner sig mindre 

tillfredsställda med tillvaron (Williams, Jackson, Beeken, Steptoe & Wardle, 2016). Att 

drabbas av en cancersjukdom anses även vara en av det mest stressfyllda situationer en 

människa kan uppleva och är därmed en stor orsak till både ångest och depression. Stress, 

ångest och depression kan bidra till att patienten börjar isolera sig och ta avstånd från sina 

närstående, vilket kan resultera i ett minskat stöd, både känslomässigt och ekonomiskt (Ndetei 

et al., 2018). Utifrån ett existentiellt perspektiv kan patienter med cancer ha många tankar och 

funderingar, exempelvis kring varför just de drabbades av cancer. De kan också tänka på 

döden och vad som kommer att hända i deras liv framöver. Deras hopp om livet kan minska i 

samband med detta (Cinar, Yildirim, Yesilbalkan & Pamuk, 2018). När patientens 

cancersjukdom har nått ett avancerat stadium kan olika copingstrategier vara till hjälp för 

underlätta hanteringen av sjukdomen och bibehålla livskvaliteten (Sand, 2013). 

 

 

Definition av copingstrategier  

 
Coping 

Ordet coping har ännu inte fått en entydig definition, men är en term som ofta används inom 

psykosomatik och stressforskning (Coping, u.å.). Coping kommer ursprungligen från det 

engelska ordet cope som runt 1600-talet fick innebörden ”att lyckas klara av något” (Egidius, 

u.å.). Det finns inga svenska synonymer utan det närmsta passande ordet på svenska blir 

”försöka att hantera” eller ”hantera” (Sand, 2013). 
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Strategi 

Begreppet strategi har funnits sedan 1800-talet och kommer från det grekiska ordet stratēgiʹa. 

Ursprungligen användes ordet i samband med läran om krigföring i militära sammanhang och 

betyder långsiktigt och övergripande tillvägagångssätt (Strategi, u.å.-a). 

Idag används begreppet främst inom företagsekonomi, militärverksamhet samt psykologi. 

Inom psykologi används strategi som en metod för att underlätta problemlösning och 

beslutsfattande (Strategi, u.å.-b). Synonymer till strategi är tillvägagångssätt, taktik och 

planläggning (Strategi, u.å.-c). Strategier kan översättas med det engelska ordet strategy som 

har betydelsen ”en handling som syftar till att uppnå ett långsiktigt eller övergripande mål” 

(Strategy, n.d.). 

 
Copingstrategier 

Copingstrategier är de strategier som vi alla bär med oss för att hantera svåra påfrestningar 

och krav. De formas under lång tid genom livet och påverkas av våra tidigare erfarenheter 

samt kulturella och personliga upplevelser. Det handlar om att sträva efter en känslomässig 

balans genom att parera emotionell oreda som svåra situationer kan medföra (Sand, 2013). 

När copingstrategier används underlättar det för en person att se, förstå och greppa strukturer 

och sammanhang i sin omgivning så att tillvaron blir mer möjlig att hantera. Det kan 

exempelvis vara genom att korrigera den egna uppfattningen om verkligheten. Med hjälp av 

fantasi, handlingar, kunskap och tankar kan vi göra problemen mindre betydelsefulla eller 

hoten mindre hotfulla och på så vis lättare sträva efter att känna stabilitet. När det positiva 

framhävs och det negativa tonas ner underlättar det att upprätthålla en känsla av mening (Sand 

& Strang, 2013). Användningen av copingstrategier kan leda till en större känsla av mening, 

ett positivare framtidsperspektiv och leda till att patienten lättare kan förhålla sig till döden 

och på så vis lättare kunna acceptera den förestående döden (Chen & Chang, 2012). 

  

Copingstrategier är individuella och kan se olika ut från patient till patient. Det som fungerar 

för en patient behöver inte fungera för en annan patient trots att de befinner sig i en liknande 

situation. Sjuksköterskan bör därför förstå och stödja patienten utifrån de strategier som 

fungerar för just den patienten hen har framför sig. Sjuksköterskan bör också möta patienten 

med respekt och lyhördhet under copingprocessen (Sand & Strang, 2013). 

 
KASAM, känsla av sammanhang 

Antonovsky formade begreppet KASAM som står för känslan av sammanhang och är ett 

begrepp som innefattar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Meningsfullhet belyser 

vikten av att känna mening i vardagliga handlingar och sammanhang, och det vi upplever i 

tillvaron bör i stor utsträckning vara begripligt och hanterbart för att hälsan ska bevaras 

och/eller förbättras (Wärnå-Furu, 2012). KASAM är ett aktuellt begrepp i denna studie 

eftersom patientens känsla av sammanhang kan brista i samband med avancerad 

cancersjukdom. 

 

 

Sjuksköterskan 

 
Sjuksköterskans profession  

Omvårdnad är sjuksköterskans främsta kompetensområde och innebär att patientens hälsa och 

förmåga till egenvård ska ska främjas och stödjas. Inom kompetensområdet omvårdnad ingår 

även att försöka förebygga ohälsa och sjukdom samt lindra patientens lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). För att kunna utöva sin profession inom detta område bör 
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sjuksköterskan därför se patienten som en subjektiv människa istället för en objektiv diagnos 

samt respektera hens integritet och värdighet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Sjuksköterskan har en sammanhållande roll i sin profession, vilket innebär att sjuksköterskan 

koordinerar och ger information till de andra yrkesprofessioner som tillhör vårdteamet. På så 

sätt kan andra kompetensområden såsom medicin och rehabilitering samordnas till en 

helhetsvård av patienten (Berlin, 2013).  Sjuksköterskan har ett ansvar att kontinuerligt 

upprätthålla sin kompetens inom omvårdnad för att säkerställa en säker vård för patienten, 

vilket görs genom bland annat ny forskning (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

 
Sjuksköterskans upplevelser av att ge psykosocialt stöd 

Tidigare forskning visar att sjuksköterskor upplever att det är svårt att ge psykosocialt stöd till 

patienter med cancer på grund av olika prioriteringar inom vårdteamet. När sjuksköterskorna 

exempelvis försöker tillgodose patientens psykiska behov nedvärderas det av läkare som 

istället prioriterar patientens fysiska tillstånd. Det finns även situationer där läkarna har 

ifrågasatt sjuksköterskornas anteckningar gällande patientens psykiska behov. Olika 

prioriteringar inom vårdteamet leder till samarbetssvårigheter och konflikter vilket i sin tur 

kan drabba patienten och patientens närstående. Dessa faktorer kan leda till en ökad sårbarhet 

hos berörda parter (Güner, Hiçdurmaz, Kocaman Yıldırım & İnci, 2018). 

 

Det finns även sjuksköterskor som upplever en otillräcklighet när det kommer till kunskap 

kring de psykosociala förändringar som kan förekomma i livets slutskede, exempelvis 

negativa känslor (Rui-Shuang, Qiao-Hong, Feng-Qi & Owens, 2015). Sjuksköterskor anser 

även att det inte har tillräckligt mycket kunskap gällande patienternas psykosociala behov, 

vilket leder till att sjuksköterskans bedömning av patientens psykosociala behov grundar sig 

på den egna intuitionen och erfarenheten snarare än färdigställda riktlinjer som finns inom 

detta område. Sjuksköterskorna behöver utöka sin psykosociala vårdkompetens för att kunna 

hjälpa patienterna att finna copingstrategier, exempelvis genom att ändra patienternas egna 

uppfattningar kring cancer samt hur patienterna kan bli känslomässigt starkare (Güner et al., 

2018). 

  

Sjuksköterskor som har arbetat under en längre tid och som har inhämtat erfarenhet inom 

området har oftast större förståelse för patientens olika vårdbehov. Ju fler patienter som 

sjuksköterskan har varit i kontakt med desto lättare har sjuksköterskan att se vad patienten 

behöver hjälp med. På så sätt kan sjuksköterskan stärka patientens livskvalitet (Bahrami & 

Arbon, 2012). 

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

Inom vårdvetenskapen analyseras vårdandet för att på så vis kunna stärka och stödja 

patientens hälsa utifrån evidensbaserad kunskap. Ny kunskap inom vårdvetenskapen inhämtas 

utifrån patientens livsvärld. Det är denna typ av kunskap som leder till förändringar inom 

vården på ett långsiktigt plan (Dahlberg & Segesten, 2010). I denna studie baseras den 

teoretiska referensramen på begreppen livsvärld, lidande och hälsa. Alla dessa begrepp är 

vanligt förekommande inom vårdvetenskapen. 

 

Livsvärld 

Livsvärldsteorin innebär att en sjuksköterska ser patienten utifrån ett livsvärldsperspektiv. 

Detta innebär att sjuksköterskan måste se patienten så som hon eller han erfar sitt liv och sin 
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hälsoprocess. Sjuksköterskans tidigare erfarenheter kring hälsa, välbefinnande, sjukdom och 

lidande ska inte vara generaliserbara utan bör istället ses utifrån den patient som hen har 

framför sig (Dahlberg & Segesten, 2010). Sjuksköterskor som har svårt att förstå eller möta 

patientens livsvärld har också svårt att tillgodose patientens psykosociala behov, vilket leder 

till att ett vårdvetenskapligt vårdande inte kan uppnås (ibid.). Sjuksköterskan behöver därför 

sätta sina egna upplevelser och erfarenheter åt sidan i mötet med patienten för att på så vis låta 

patientens livsvärld träda fram (Ekebergh, 2015c). Livsvärld är ett relevant begrepp i denna 

studie eftersom det är utifrån patientens livsvärld som copingstrategier utformas och kommer 

till uttryck.  

 

 

Lidande 

Förr i tiden var begreppet lidande starkt sammankopplat med ett medicinskt perspektiv. Trots 

att människorna upplevde lidande ur fler perspektiv uppmärksammades inte detta av 

samhället (Flensner, 2014). På senare tid har begreppet fått en annan innebörd, och ses nu ur 

flera olika perspektiv. Livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande är några av dessa 

perspektiv. Livslidande är den formen av lidande som kan uppkomma då människan på något 

sätt upplever ett slags missförhållande till sitt liv. Det kan exempelvis gälla existens och 

självuppfattning. Sjukdomslidande uppkommer då människan upplever ohälsa eller lidande i 

samband med sjukdom. Vårdlidande uppkommer i samband med vårdsituationer då 

vårdpersonalen har orsakat mer lidande än att lindra lidandet. Det kan exempelvis bero på 

maktutövning och/eller kränkning av värdighet (Arman, 2015). All sjukdom kan innebära ett 

lidande för patienten som i sin tur påverkar upplevelsen av ett gott liv. Sjuksköterskan måste 

därför uppmärksamma hur patienten upplever lidandet i sin situation för att kunna stödja hen 

att uppnå välbefinnande genom identifierade copingstrategier (Ekebergh, 2015b). Om 

sjuksköterskan inte tar tillvara på patientens eventuella copingstrategier ökar risken för både 

livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande (Arman, 2015).  

 

 

Hälsa 

Dahlberg & Segesten (2010) menar att hälsa bör ses utifrån ett mångdimensionellt perspektiv, 

det vill säga att hälsa kan upplevas olika från till patient till patient beroende på vilken 

situation de befinner sig i. En person som saknar mening i livet kan uppleva frånvaro av hälsa 

precis som en person med obotlig sjukdom. Hälsa kan således inte mätas och innebär därför 

mer än bara frånvaro av sjukdom. Hälsa kan istället beskrivas som att känna välbefinnande 

och att ”vara i stånd” till, vilket kan innebära att även obotligt sjuka personer kan finna 

utrymme för välbefinnande och klara av meningsfulla aktiviteter (ibid.). Om sjuksköterskan 

inte har förståelse för ovanstående beskrivning kan det resultera i att patientens hälsoprocess 

inte främjas på bästa möjliga sätt. Genom att öka sjuksköterskans färdigheter i att identifiera 

copingstrategier kan därmed begreppet hälsa förstås ur ett större perspektiv, vilket leder till att 

patienten stärks i sin hälsoprocess. Hälsa är därför ett aktuellt begrepp i denna studie eftersom 

det är genom patienternas copingstrategier som en ökad hälsa kan uppnås (Dahlberg och 

Segesten, 2010). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Enligt tidigare forskning har sjuksköterskor svårt att ge patienterna psykosocialt stöd, dels på 

grund av okunskap kring de psykosociala förändringar som sker hos patienter i livets slut men 
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också kring patientens psykosociala behov. Sjuksköterskor har även svårt att ge patienterna 

psykosocialt stöd på grund av olika prioriteringar inom vårdteamet. Fram till idag har 

förekomsten av cancer ökat och enligt statistik kommer antalet cancerfall att öka ännu mera. 

Detta innebär att sjuksköterskor, oavsett vart de arbetar, kommer att möta och vårda fler 

cancerpatienter. Dessa patienter påverkas både fysiskt, psykiskt och existentiellt. Utifrån ett 

fysiskt perspektiv kan patienterna drabbas av trötthet, smärta och fysisk inaktivitet. Stress, 

ångest och en generellt sämre livskvalitet är några exempel på olika psykiska åkommor. 

Patienterna kan även ha tankar och funderingar kring livet och döden, vilket är en existentiell 

aspekt. Deras tankar och funderingar kan minska hoppet om livet. När dessa faktorer påverkar 

patienten negativt och orsakar flera former av lidande behöver sjuksköterska se patienten 

utifrån ett livsvärldsperspektiv för att på så sätt kunna identifiera och stärka patientens 

copingstrategier. Genom att ändra patientens uppfattning om verkligheten, framhäva 

positivitet och minska den negativa påverkan kan dessa copingstrategier hjälpa patienten att 

hantera svåra påfrestningar. Copingstrategier handlar om att sträva efter en känslomässig 

balans, vilket gör att patientens situation kan upplevas som meningsfull, hanterbar och 

begriplig. En känsla av sammanhang kan därmed uppnås. Sjuksköterskan behöver därför öka 

sina färdigheter i att identifiera och stärka patientens copingprocess så att patienten i sin tur 

ska kunna uppleva hälsa trots sjukdom. En ökad livskvalitet kan därmed tillgodoses även för 

patienter med avancerad form av cancer. 

 

 

SYFTE 

 

Syftet var att utifrån ett patientperspektiv beskriva copingstrategier som kan hjälpa patienter 

med avancerad cancer.  

 

 

METOD 

 

Design 

En litteraturstudie med kvalitativa vetenskapliga artiklar genomfördes. Denna design är 

lämplig eftersom studien baseras på sammanställd information som sedan ska kunna tillämpas 

i praktiken (Kristensson, 2014). Studien grundas på en induktiv ansats, vilket innebär att 

studiens slutsats dras utifrån inhämtat material som består av människors levda erfarenheter 

(Priebe & Landström, 2017). 

 

Datainsamling och urval 

Insamling av data genomfördes under våren 2019. Litteratursökningen gjordes i tre databaser. 

Cinahl och Pubmed är två databaser som används för datainsamling inom hälso- och 

vårdvetenskap (Kristensson, 2014). PsykINFO är en databas som används för datainsamling 

inom omvårdnad, men också inom psykologi utifrån ett medicinskt perspektiv (Forsberg & 

Wengström, 2016). Sökord identifierades utifrån studiens bakgrund och syfte. I sökprocessen 

användes trunkering, vilket innebär att ett trunkeringstecken läggs till i slutet av ett sökord för 

att få med olika varianter av ordet i sökningen. Exempelvis coping*, attitude* och 

experience*. AND, OR och NOT är operatorer som användes i sökprocessen. Operatorer visar 

hur olika sökord kombineras med varandra. Exempelvis Coping AND cancer patients eller 

patient perspective OR patient experience eller NOT parents. Avgränsningar som årtal och 

åldersgrupp användes i sökprocessen för att få fram ett bättre sökresultat som passade studiens 
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syfte. Årtalen som användes var 2011–2019 och åldersgruppen som användes var ALL 

ADULT (Östlundh, 2017). Avgränsningen peer rewied användes, vilket innebär att ett flertal 

forskare har granskat och bedömt kvaliteten på en artikel som sedan har publicerats i en 

vetenskaplig tidskrift. En vetenskaplig artikel som är peer rewied är därmed mer tillförlitlig än 

en vetenskaplig artikel som inte är peer rewied. Databaserna sorterar ut vilka artiklar som är 

publicerade i olika tidskrifter (Polit & Beck, 2017). För att öka studiens tillförlitlighet 

presenterades ett sökschema för att visa att sökprocessen har gått tillväga på ett systematiskt 

sätt (Bilaga 1). Tillförlitlighet innebär att studiens resultat baseras på sanning och att 

genomförda tolkningar är hämtade från inhämtat material (Kristensson, 2014). Samma artiklar 

som framkom vid ett flertal olika sökningar valdes enbart ut en gång. Utifrån identifierade 

sökord, trunkeringar, kombinationer och avgränsningar framkom ett antal vetenskapliga 

artiklar. Relevansen av dessa bedömdes först utifrån artiklarnas titel. Om titeln stämde 

överens med studiens syfte lästes abstract och därefter artikeln i sin helhet (Forsberg & 

Wengström, 2016). Totalt 14 vetenskapliga artiklar valdes ut. 

  

Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån Forsberg och Wengströms checklista för kvalitativa 

artiklar (Forsberg & Wengström, 2016), (Bilaga 2). Checklistan bestod av 18 ja- och 

nejfrågor. Författarna värderade kvaliteten på artiklarna utifrån dessa frågor. Ju fler ja-svar en 

artikel fick desto högre kvalitet ansågs artikeln ha. Dessa ja-svar presenterades sedan i 

procentform. Artiklar som vid kvalitetsbedömningen uppnådde över 80% ansågs ha en hög 

kvalitet, 60–79 % ansågs ha en medelhög kvalitet och artiklar under 60 % ansågs ha en låg 

kvalitet. Eftersom alla artiklarna hade en hög eller en medelhög kvalitet gick alla vidare i 

urvalsprocessen för att granskas utifrån inklusion- och exklusionskriterierna. 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara vetenskapliga originalartiklar, max åtta år 

gamla samt vara peer rewied. Artiklarna skulle baseras på olika typer av cancerformer i 

avancerad form, hos vuxna män och kvinnor över 18 år. Artiklarna kunde även vara 

publicerade i olika delar av världen eftersom studiens resultat inte hade uppnått full mättnad 

om det hade funnits en geografisk avgränsning. Exklusionskriterier var att artiklarna skulle 

varken ha ett sjuksköterskeperspektiv eller närståendeperspektiv. Samtliga 14 artiklar gick 

vidare även vid denna urvalsprocess och ingick i studiens resultat (Bilaga 3). Två av dessa 

utvalda artiklar fokuserade både på patientens och närståendes perspektiv. I den föreliggande 

studiens resultat användes enbart de delar som inkluderade patientens perspektiv. 

 

Analys 

När de utvalda artiklarna hade gått igenom urvalsprocessen läste författarna artiklarna först 

var för sig och tog sedan tillsammans ut meningar och citat som var passande till studiens 

syfte. Dessa meningar och citat samlades i ett dokument och blev sedan meningsenheterna i 

innehållsanalysen. Meningsenheterna översattes från engelska till svenska innan processen 

fortsatte. Utifrån meningsenheterna kondenserades dessa, det vill säga att de viktigaste 

delarna av meningsenheterna sparades. Utifrån dessa kondenserade meningsenheter skapades 

koder. Koderna togs fram på ett sådant sätt att ett eller några få ord kunde skapa en slags 

sammanfattning av de kondenserade meningsenheterna. Författarna diskuterade de framtagna 

koderna för att få fram likheter och skillnader. Koderna som hade vissa likheter, det vill säga 

de koder som hörde samman med varandra på ett eller annat sätt, fick en gemensam 

underkategori. Denna process genomfördes ett antal gånger vilket resulterade i ett antal 

underkategorier. Utifrån underkategorierna med överensstämmande innehåll bildades fyra 

kategorier (Tabell 1). Tillvägagångssättet av analysen utgick ifrån Lundman och Hällgren 

Granehiems manifesta innehållsanalys (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

  

Meningsenhet Översatt 

meningsenhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori  

My family is good 

support for me. 

They always be 

with me and help 

me in day–to-day 

activities.  

Min familj är 

bra stöd för 

mig. De är alltid 

med mig och 

hjälper mig med 

dagliga 

aktiviteter.  

Familjen är bra 

stöd. De finns 

alltid där och 

hjälper mig.   

Familjen är bra 

stöd.  

Stöd från 

familjemedlemmar  

Socialt stöd 

  

I get death-related 

thoughts 

….Sometimes, I 

talk to my wife to 

get rid of those 

thoughts  

Jag får 

dödsrelaterade 

tankar… Ibland 

pratar jag med 

min fru för att 

bli av med 

dessa tankar. 

Pratar med min fru 

vid dödsrelaterade 

tankar.  

Pratar med 

partner. 

...and [name of 

doctor] was 

fantastic, he 

explained 

everything to me 

and he has been 

very good since. 

...och [namnet 

på läkaren] var 

fantastisk, han 

förklarade 

allting för mig 

och han har 

varit väldigt bra 

sen. 

Läkaren var 

fantastisk. Han 

förklarade allting.   

Läkaren 

förklarar. 

Stöd från 

vårdpersonal  

  

‘It’s been such a 

help, when I’ve 

needed somebody 

I’ve just phoned up 

[the Macmillan 

nurse] and she’s 

been there.. 

Det har varit en 

sådan hjälp, när 

jag har behövt 

någon har jag 

bara ringt upp 

[sjuksköterskan] 

och hon har 

funnits där.  

 

  

Ringer 

sjuksköterskan när 

jag behöver någon. 

Hon finns där.  

Sjuksköterskan 

finns där.  

 

  

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 

  

Enligt Helsingforsdeklarationen ska varje författare följa etiska riktlinjer i samband med 

publicering av forskningsresultat. Resultatet ska presenteras på ett sådant sätt att deltagarnas 

hälsa, självbestämmande och integritet skyddas (Helsingforsdeklarationen, 2013). För att 
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studien skulle upprätthållas av ovanstående forskningsetiska aspekter har samtliga artiklar 

granskats utifrån ett forskningsetiskt perspektiv. Detta innebär att artiklar som hade tillstånd 

från etikkommittéer och beskrivit etiska ställningstagande valdes ut. I urvalsprocessen valdes 

artiklar ut på ett systematiskt sätt, vilket minskade risken för bias. 

Materialet har inhämtats och granskats objektivt för att inte förvanska eller presentera ett 

resultat som stödjer studiens egna syfte (Sandman & Kjellström, 2018). 

I början av processen reflekterade författarna kring de fyra huvudkraven inom forskningsetik, 

det vill säga informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Däremot har kraven inte diskuterats vidare eftersom dessa inte ansågs som relevanta vid en 

litteraturstudie (Vetenskapsrådet, u.å.). Även en etisk egengranskning genomfördes (Bilaga 

4). Denna granskning visade att en etisk prövning inte vara relevant eftersom frågorna ett till 

sex besvarades med nej.  

   

Förförståelse 

Förförståelse finns hos alla medvetet eller omedvetet och innebär att människor besitter 

antagande, föreställningar eller förväntningar om något. Förförståelsen gör att en person antar 

eller drar slutsatser utifrån den förståelsen som hen redan har, och när hen sedan upplever 

och/eller tolkar ett fenomen kan förförståelsen fördjupas till en ny förståelse som sedan 

används som förförståelse för att tolka nya fenomen (Birkler, 2012). 

Författarnas förförståelse kan påverka hur studien formas och data analyseras. 

Förförståelsen bör synliggöras och författarna bör vara medvetna hur sin egen förförståelse 

kan påverka forskningsprocessen (Augustinsson, 2017). 

  

  

RESULTAT  

 

I analysen framkom fyra kategorier och tretton underkategorier som visar olika 

copingstrategier som kan hjälpa patienter med avancerad cancer (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Resultatet i kategorier och underkategorier 

 

Kategori Underkategori 

Viljan att styra över sitt liv Att bibehålla sin funktionalitet 

Att anpassa sig 

Att upprätthålla sin normalitet 

Att förbereda sig inför döden 

Uppmuntrande känslor  Känslan av hoppfullhet 

Känslan av meningsfullhet 

Känslan av positivitet 

Känslan av kontroll 
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Socialt stöd Stöd från familjemedlemmar 

Stöd från vårdpersonalen 

Stöd från omgivningen 

Andligt stöd Att tro på en högre kraft 

Att be 

 

 

Viljan att styra över sitt liv  

Att kunna bibehålla sin funktionalitet, anpassa sig, upprätthålla normalitet och förbereda sig 

inför döden var viktiga copingstrategier. Alla dessa copingstrategier baseras på patientens 

vilja att styra över sitt eget liv. 

 
Att bibehålla funktionalitet 

En bibehållen funktionalitet gav en positiv effekt på möjligheten att hantera sjukdomen. 

Fysisk träning, i form av promenader men också träning på gym tillsammans med andra gav 

ett välmående (Thomsen, Hansen & Wagner, 2011; Turner, Tookman, Bristowe & Maddocks, 

2016). Att kunna utföra hushållsarbeten och olika typer av DIY-projekt var betydelsefullt 

eftersom de då kunde utföra någonting själv utan att behöva be om hjälp (Harrop et al., 2017). 

Eftersom deras funktionalitet varierade under sjukdomsperioden försökte de göra så mycket 

som möjligt genom att välja aktivitet efter sin daglig förmåga (Dale & Johnston, 2011). På så 

sätt kunde de utföra saker med kroppen, oavsett tillstånd. "To do what I can, to the best of my 

ability, for as long as I’m alive." (Nissim et al., 2012, s. 369).  

 
Att anpassa sig  

Anpassning, i olika bemärkelser, var viktigt för att kunna upprätthålla den dagliga funktionen 

och kunna bibehålla en god livskvalitet. Vissa aktiviteter fick uteslutas på grund av deras 

sjukdom och livssituation. Däremot kunde de hitta andra aktiviteter som var mer 

genomförbara. När en deltagare exempelvis inte kunde gå ut och äta på grund av ätsvårigheter 

valde hen istället att gå ut och ta en kopp te (Harrop et al., 2017). Vardagen beskrevs som en 

berg- och dalbana och på så vis fick de anpassade sin vardag beroende på deras dagliga 

tillstånd. Under bättre dagar gjorde de sådana saker som de inte hade haft ork till på sämre 

dagar (Sterba et al., 2013). En annan form av anpassning var att jämföra sig med andra, vilket 

resulterade i att de inte upplevde sin situation så illa som de hade gjort från början. På så sätt 

anpassade de sitt sätt att se på sin egen situation (Mosher, Ott, Hanna, Jalal & Champion, 

2015; Walshe et al., 2017; Nissim et al., 2012). 

  
…[it] was really nice to see that there were other people [like me] and they were 

coping… It was just really nice to talk to them and hear how other people manage 

their days really, and how they got through it, and you sort of compare yourself to 

them, don’t you, and you think, “Oh I could do that”, and “That’s a good idea”, or 

“I don’t do that” (Walshe et al., 2017, s. 15) 

  
Att upprätthålla normalitet 

Förmågan att kunna upprätthålla normalitet trots sjukdom var viktigt för att kunna hantera sin 

situation (Dale & Johnston, 2011; Mosher et al., 2015; Thomsen et al., 2011). Det kunde 
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innebära att bevara vardagliga rutiner och fortsätta som vanligt trots sjukdomen, vilket 

upplevdes som betydelsefullt (Carduff, Kendall & Murray, 2018; Cottingham, Cripe, Rand & 

Frankel, 2018; Dale & Johnston, 2011; Harrop et al., 2017; Mosher et al., 2015). Det kunde 

exempelvis handla om att fortsätta arbeta och umgås med vänner som innan eller att läsa sin 

tidning (Carduff et al., 2018; Thomsen et al., 2011). Genom att upprätthålla normalitet kunde 

de behålla sin självkänsla istället för att känna sig odugliga (Mosher et al., 2015). "...the most 

important thing to me is trying to live life as normal as possible, there are lots of things I just 

can’t do that I used to, but I try to do things." (Dale & Johnston, 2011, s. 287). 
  

If I’ve got a pain free day, if I’ve had a nice walk or I’ve been line dancing, then I’ve had a 

great day, …It’s anything I think, where you feel normal again, because most of the time I 

don’t feel normal at all. (Walshe et al., 2017, s. 10)  
 

Det var viktigt att sjukdomen inte fick ta över vardagen (Dale & Johnston, 2011). De ville inte 

heller att människorna som fanns runt omkring dem skulle behandla dem annorlunda på grund 

av sjukdomen utan de ville bli behandlade som de hade blivit innan (Raju & Krishna Reddy, 

2018). Att kunna samtala om andra samtalsämnen än cancer var också viktigt för att känna en 

normalitet (Sterba et al., 2013). En upprätthållen normalitet gav en känsla av mening 

(Thomsen et al., 2011). 

 
Att förbereda sig inför döden 

En viktig del av hanteringen av sin sjukdom var att förbereda vissa specifika saker inför 

döden. Ett exempel på förberedelser inför döden var att delge sina upplevelser kring livet, sig 

själva, vad de tyckte om att göra samt vad det hade uppnått i livet. På så sätt kunde de lättare 

förstå sig själva i den situation som de levde just där och då (Nissim et al., 2012). Ett annat 

exempel på förberedelser inför döden var att iordningställa olika angelägenheter innan de dog, 

exempelvis överlämna ansvarsområden, fördela tillhörigheter till andra eller planera sin 

begravning (Nissim et al., 2012; Raju & Krishna Reddy, 2018).”I’ve gone to the funeral home 

to pick out my casket and the sermon; I’ve done all of that.” (Nissim et al., 2012, s. 376). Att 

skapa olika skrifter, berättelser och minnen var en viktig förutsättning för att de skulle bli 

ihågkomna av människorna som levde kvar efter dödsfallet. Slutligen var det viktigt att ta 

farväl inför den kommande döden (ibid.).  

 

 

Uppmuntrande känslor  

Känslor såsom hoppfullhet, meningsfullhet, positivitet och kontroll hjälpte dem i hanteringen 

av sjukdomen. Dessa känslor uppfattades som uppmuntrande eftersom de underlättade för 

människorna i deras vardag. 

 
Känslan av hoppfullhet 

En känsla av hoppfullhet var betydelsefullt för att inte ge upp under sin sjukdomstid 

(Kittikorn et at., 2015; Stebra et al., 2013; Thomsen et al., 2011; Turner et al., 2016). Att ha 

ett mål i sikte, på ett eller annat sätt, skapade också en känsla av hopp. En av deltagarna 

beskrev exempelvis att firandet av sin bröllopsdag var ett tydligt mål (Dale & Johnston, 2011; 

Harrop et al., 2017). Vissa hade små och realistiska hopp, som att få komma ut i solen, att få 

sova en sista natt med sin son och att ta en promenad vid huset. Andra ansåg att hopp var 

förknippat med gamla minnen och vad som skulle vara underbart att göra framöver (Thomsen 

et al., 2011). Även en sådan sak som att få gå ut med sin partner då håret hade växt ut igen 

ansågs vara förknippat med hopp. "Once I’ve got [my hair back] I can start going out with 
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[husband] a bit more..." (Walshe et al., 2017, s. 8). Sammanfattningsvis gav en känsla av 

hoppfullhet även en ökad livslust (Kittikorn et al., 2015). 

 
Känslan av meningsfullhet 

En känsla av meningsfullhet var till hjälp i hanteringen av sjukdomen. För det första kunde 

sjukdomen hjälpa dem att inse vad som var mer eller mindre viktigt i deras liv (Harrop et al., 

2017). För det andra kunde aktiviteter eller föremål som ansågs vara viktiga ge en känsla av 

meningsfullhet (Adorno & Brownell, 2014; Walshe et al., 2017). "But a good day can be 

anything. It doesn’t have to be anything special…just a simple thing but it is important " 

(Walshe et al., 2017, s. 16). Även familj, vänner och relationer med människor i omgivningen 

var olika typer av sociala interaktioner som gav mening (Cottingham et al., 2018; Harrop et 

al., 2017; Nissim et al., 2012; Thomsen et al., 2011). En känsla av meningsfullhet kunde 

uppstå när de läste böcker (Thomsen et al., 2011; Walshe et al., 2017), lyssnade på musik eller 

eller sysslade med andra typer av hobbys (Cottingham et al., 2018; Thomsen et al., 2011). 

Slutligen ansågs hemmet vara en plats där en känsla av meningsfullhet kom till uttryck 

eftersom bland annat minnen bevarades där (Carduff et al., 2018). 

 
Känslan av positivitet 

Positivitet försökte uppnås i hanteringen eftersom detta gav dem mod, styrka och en inre frid 

(Thomsen et al., 2011). Deras situation skulle bli sämre i framtiden och därför bestämde de 

sig för att inte tänka på det, och istället rikta tankarna på det de kände tacksamhet för. 

Dessutom försökte de fortsätta leva där dem befann sig just då (Mosher et al., 2015; Walshe et 

al., 2017). Försöka leva i nuet var därmed en viktig aspekt i deras hantering av sjukdomen 

men även för att positivitet skulle uppstå (Cottingham et al., 2018; Rohde, Kersten, Vistad & 

Mesel, 2017). Positivitet kunde också uppnås genom att umgås och vara omgiven av positiva 

människor, vilket gjorde det lättare för dem att ta sig vidare i sin situation. "I try to keep 

positive and stay around positive people that help me through this" (Mosher et al., 2015, s. 

2058). Även humor var viktigt för att kunna underlätta hanteringen av sjukdomen (Dale & 

Johnston, 2011). 

 
Känslan av kontroll 

Känslan av kontroll var av stor vikt. De ville inhämta så mycket information som möjligt för 

att kunna förstå var de befann sig i sin sjukdomsprocess och hur det påverkade deras vardag. 

Det underlättade hanteringen, bearbetningen och ökade känslan av kontroll (Harrop et al., 

2017; Thomsen et al., 2011; Walshe et al., 2017). "I like to know exactly where I’m at and I 

like to know all the information. . . . because then I can compartmentalise and I can cope with 

it and I can deal with it." (Walshe et al., 2017, s. 15). 

Det fanns även situationer då de själva inte kunde ha någon kontroll. Trots detta så kunde de 

ändå förstå varför det inte kunde kontrolleras och därav uppstod en känsla av kontroll (Harrop 

et al., 2017). 

 
From my point of view you feel you have got some measure of control over what’ s 

going on. And even when you can’t control it at least you understand why you can’ t 

control it you know so it takes the sort of worry factor out of it (Harrop et al., 2017, s. 

1452) 

  

Slutligen hade många av dem en känsla av kontroll när de fick välja och ta egna beslut 

(Nissim et al., 2012; Turner et al., 2016). Det kunde exempelvis innebära att ha kontroll över 

sin egen död, vilket gjorde att det upplevdes som mer tolererbart att leva med cancer (Nissim 
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et al., 2012). Patientens valmöjlighet försvann successivt i samband med sjukdomen och 

därför var det viktigt att kunna välja själv när valmöjligheten väl fanns (Turner et al., 2016). 

 

Socialt stöd  

Stöd från olika former av sociala relationer var en av de mest betydande copingstrategier som 

framkom i samband med analysen. Dessa sociala relationer var stöd från familjemedlemmar, 

stöd från vårdpersonal men också stöd från vänner, grannar och kollegor. Att kunna känna 

samhörighet med andra var också en viktig copingstrategi som kunde hjälpa människorna i 

deras hantering.  

  
Stöd från familjemedlemmar 

Stöd från familjemedlemmar ansågs vara viktigt i samband med hanteringen av sjukdomen 

(Adorno & Brownell, 2014; Harrop et al., 2017; Kittikorn et al., 2015; Raju & Krishna Reddy, 

2018; Rohde et al., 2017; Sterba et al., 2013; Thomsen et al., 2011; Walshe et al., 2017). En 

känsla av stöd uppkom när de kunde samtala om sina tankar och känslor (Rohde et al., 2017). 

Familjemedlemmarna gav även stöd genom att exempelvis ge dem en hjälpande hand och få 

deras vardagliga liv att fungera (Raju & Krishna Reddy, 2018; Sterba et al., 2013; Thomsen et 

al., 2011). Det kunde innebära praktisk stöd i form av städ-och transporthjälp, ekonomiskt 

stöd men också emotionell stöd vid svåra tillfällen (Harrop et al., 2017; Sterba et al., 2013). 

Spontana besök från familjemedlemmar var också uppskattat, vilket i sin tur resulterade i en 

känsla av stöd (Walshe et al., 2017). 

  

 
... it just happened that my sister called on the same day and so within about half an 

hour she was around here with chocolate, ginger beer and. . .I think she had. . .non-

alcoholic ginger beer, and something else but she came with a bunch of stuff and sat 

with me for a while. (Walshe et al., 2017, s. 13) 

  

 

Sammanfattningsvis var tid med familjemedlemmar något viktigt, oavsett stöd eller hjälp 

(Mosher et al., 2015; Walshe et at. 2017). Att vara omgiven av sina familjemedlemmar ökade 

deras livslust (Kittikorn et al., 2015).  

 
Stöd från vårdpersonal 

Stöd från vårdpersonal var betydelsefullt i samband med hanteringen av sjukdomen (Adorno 

& Brownell, 2014; Cottingham et al., 2018; Dale & Johnston, 2011; Rohde et al., 2017; 

Thomsen et al., 2011; Walshe et al., 2017). Att få rikligt med information, att känna sig 

omhändertagen och att bli lyssnad till var några former av stöd från vårdpersonal som hade 

betydelse för hanteringen av sjukdomen (Dale & Johnston, 2011; Thomsen et al., 2011). "He 

explained everything to me, not in medical terms but in layman terms I could, we could, 

understand and he told us everything that was going on."(Dale & Johnston, 2011, s. 288). 

Även stöd i form av uppmuntran från vårdpersonal var en viktig förutsättning för hanteringen 

av sjukdomen (Walshe et al., 2017). 

 
…whenever [the nurses and the oncologist and the surgeon] see me they say, oh, this 

is really good, this is good news, you’re doing well, this is good, I think that 

reassurance, which I know they wouldn’t just give for the sake of giving it, it’s 

making me feel very positive, yes (Walshe et al., 2017, s. 14) 
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Stöd i form av tillit var en förutsättning för kunna hantera sin sjukdom (Dale & Johnston, 

2011; Rohde et al., 2017). Patienten vågade samtala kring existentiella bekymmer 

tillsammans med vårdpersonalen om det fanns en tillit mellan dessa parter (Rohde et al., 

2017). Upplevelsen av stöd från vårdpersonalen uppkom då dessa agerat på ett sådant sätt att 

medmänskligheten kom fram snarare än deras professionalitet, på så sätt kunde en vänskaplig 

men vårdande klinisk miljö uppnås (Harrop et al., 2017; Thomsen et al., 2011). 

 
Stöd från omgivningen 

Stöd från andra i omgivningen var en viktig resurs för patienterna i deras hantering av 

sjukdomen. Det kunde exempelvis vara vänner, grannar eller kollegor (Adorno & Brownell, 

2014; Carduff et al., 2018; Harrop et al., 2017). Dessa personer upplevdes som underbara 

(Carduff et al., 2018). Stöd från omgivningen kunde leda till en känsla av samhörighet som 

uppstod när de träffade andra människor som befann sig i samma situation. Vidare upplevdes 

det tröstande att samtala och dela erfarenheter med andra patienter, då de kunde se och ta del 

av deras erfarenheter och copingstrategier (Cottingham et al., 2018; Harrop et al., 2017; 

Turner et al., 2016; Walshe et al., 2017). Internetbaserade mötesplatser var också ett sätt för 

att uppnå en känsla av samhörighet (Thomsen et al., 2011,). 

 

 

Andligt stöd 

Analysen visade även att andligt stöd var en del i de copingstrategier som förekom i flera av 

studierna. Att tro på en högre kraft, exempelvis Gud, Buddha eller andra högre makter var 

betydelsefullt i de berördas hantering av sjukdom. Bön var ett användbart redskap och 

användes bland annat för att få en positiv förändring i sitt inre. Även detta var en drivkraft för 

att de lättare skulle kunna känna sig tillfreds och kunna hantera sjukdomen. 

 
Att tro på en högre kraft 

Att tro på en högre kraft var till en stor hjälp vid avancerad cancersjukdom (Cottingham, et 

al., 2018; Kittikorn et al., 2015; Mosher et al., 2015; Sterba et al., 2013; Rohde et al., 2017). 

Tron på en högre kraft hjälpte dem att känna sig mer motståndskraftiga när de upplevde 

bekymmer, hanteringen upplevdes därav lättare (Rohde et al., 2017). Genom att tro på en 

högre kraft kunde deras kontroll gällande liv och död flyttas över till denna kraft (Cottingham 

et al., 2018). De kunde även flytta över sitt förtroende genom att överlämna olika val och 

beslut till denna högre kraft, vilket innebar att en känsla av frid kunde uppstå (Mosher et al., 

2015; Sterba et al., 2013). "God is going to do what’s best for me. If He thinks it’s best that I 

leave and go with Him, that’s His choice for me...I’m comfortable with that. I am at peace." 

(Mosher et al., 2015, s. 2058). En tro på en högre kraft hjälpte dem att sträva framåt och vara 

mer tillfreds med sig själva. De kunde därav släppa negativa tankar och uppleva harmoni och 

sinnesro (Kittikorn et al., 2015). 

  
Att be  

Bön var ett verktyg som användes i olika typer situationer för att underlätta hanteringen av 

sjukdomen (Kittikorn et al., 2015; Raju & Krishna Reddy, 2018; Thomsen et al., 2011). Bön 

användes exempelvis inför situationer då beslut skulle tas eller när vägledning behövdes 

(Sterba et al., 2013). Bön användes även i situationer då dödsrelaterade tankar uppstod (Raju 

& Krishna Reddy, 2018). Ångest och fysiskt lidande kunde minskas genom att koppla bort 

sinnet med hjälp av bön (Kittikorn et al., 2015). Genom att använda sig av detta verktyg 

kunde både mod och styrka uppnås (Thomsen et al., 2011). 
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DISKUSSION 

 

Syftet var att utifrån ett patientperspektiv beskriva copingstrategier som kunde hjälpa 

patienter med avancerad cancer. Resultatet visar att patienter med avancerad cancer blir 

hjälpta av copingstrategier som bland annat baseras på patientens egna vilja att styra över sitt 

liv. De blir även hjälpta av olika copingstrategier såsom som uppmuntrande känslor, socialt 

stöd samt andligt stöd.  

 

  

Metoddiskussion 

Studiens design var en kvalitativ litteraturstudie med kvalitativa vetenskapliga artiklar. Denna 

design var lämplig eftersom studien baserades på sammanställd information som sedan skulle 

kunna tillämpas i praktiken (Kristensson, 2014). Denna design var också lämplig eftersom 

människors egna erfarenheter kom till uttryck. Om studien hade utgått ifrån intervjuer hade ett 

stort urval av deltagare troligtvis behövts eftersom olika människor har olika typer av 

copingstrategier. Detta hade tagit mycket tid och eftersom tiden var begränsad hade inte detta 

varit ett bra alternativ (ibid.). Dessutom är författarnas färdigheter och erfarenheter inom 

intervjuteknik begränsade, vilket hade resulterat i att ett stort urval hade behövts för att uppnå 

full mättnad (Polit & Beck, 2012). En kvantitativ enkätundersökning hade inte heller varit 

aktuellt eftersom fenomenet inte är mätbart. Syftet hade därav inte kunnat besvarats (Billhult 

& Gunnarsson, 2012). Studien grundas på en induktiv ansats, vilket innebär att studiens 

slutsats dras utifrån inhämtat material som består av människors levda erfarenheter (Priebe & 

Landström, 2017). Denna ansats var lämplig i denna studie eftersom en teori kom till uttryck i 

slutet av processen. En deduktiv ansats hade inte varit ett aktuellt tillvägagångssätt i denna 

studie eftersom denna typ av ansats innebär att en hypotes skapas i början av processen och 

ligger till grund för hela processen (Henricson, 2017). 

 

Vid datainsamlingen användes först två databaser, Cinahl och Pubmed. För att finna fler 

relevanta artiklar användes ytterligare en databas, PsycINFO. Att söka i flera olika databaser 

ökar studiens validitet (Henricson, 2012). Om enbart en databas hade använts så hade detta 

påverkat datainsamlingen negativt eftersom relevanta artiklar inte hade framkommit. I 

datainsamlingen användes olika kombinationer av sökord. Valda sökord ansågs vara relevanta 

till studiens syfte. Även olika typer av begränsningar användes under datainsamlingen och 

peer rewied var en av dessa. De utvalda artiklarna skulle vara peer rewied eftersom dessa har 

granskats och bedömts av andra forskare före publicering (Polit & Beck, 2017). Detta ökade 

artiklarnas trovärdighet och tillförlitlighet. Under sökprocessen bearbetades ett sökschema. 

För att kunna öka studiens tillförlitlighet presenterades detta sökschema i en bilaga för att visa 

att sökprocessen gått tillväga på ett systematiskt sätt. Tillvägagångssättet är då sanningsenligt 

(Kristensson, 2014). Det aktuella sökschemat innefattade varken abstract-eller fulltextkolumn, 

detta hade varit optimalt att ha med eftersom det hade visat klart och tydligt hur många 

abstract samt artiklar som lästes i sin helhet. Detta kan ha påverkat trovärdigheten negativt då 

urvalsprocessen inte redovisats på ett fullständigt adekvat sätt. 
 

En kvalitetsbedömning genomfördes på alla utvalda artiklar för att identifiera och värdera 

relevanta studier för att i sin tur kunna besvara studiens syfte. Enbart artiklar med hög eller 

medelhög kvalitet inkluderades i studien eftersom artiklar med låg kvalitet inte bör inkluderas 

(Forsberg & Wengström, 2016). 
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Efter kvalitetsbedömningen granskades och valdes artiklarna ut utifrån de uppsatta 

inklusionskriterierna. Enbart vetenskapliga originalartiklar valdes eftersom dessa är en 

förstahandskälla, vilket innebär att det är ny information som inte har tolkats och använts 

tidigare (Kristensson, 2016). Artiklarna fick inte vara publicerade innan år 2011 eftersom 

äldre artiklar hade kunnat ge en felaktig bild på fenomenets aktuella giltighet. Fenomenet 

copingstrategier har utvecklats över tid och om äldre artiklar hade inkluderats hade resultatet 

inte visat en rättvis bild över de copingstrategier som används hos patienter i dagens hälso- 

och sjukvård. Inklusionskriterierna var inte begränsade till någon specifik cancersjukdom, kön 

eller specifikt geografiskt område. Detta gjorde att urvalet blev både större och bredare, vilket 

i sin tur ökade variationen av fenomenet (Henricson & Billhult, 2012). Om en specifik 

cancersjukdom, ett specifikt kön eller ett specifikt geografiskt område skulle studerats hade 

detta kunnat leda till otillräckligt antal vetenskapliga artiklar med hög kvalitet hittats. 

Kvaliteten på studien hade då påverkats negativt (Henricson, 2012). Möjligheten till 

överförbarhet hade därmed minskat och resultatet hade då inte varit lika giltigt i andra 

sammanhang (Kristensson, 2016). Copingstrategier kan skilja sig åt och se olika ut beroende 

på vilket stadium av cancern patienten befinner sig i. Copingstrategier hos en patient som har 

cancer med en god prognos kan skilja sig åt från en patient som har cancer med en dålig 

prognos. Därför fokuserades studien enbart på patienter med avancerad cancer. Studien 

är  därmed inte överförbar till patienter som har cancer med en god prognos. Åldern på urvalet 

var begränsat till över 18 år. Om barn och ungdomar under 18 år hade inkluderats hade 

resultatet kunnat bli annorlunda eftersom barn inte har samma kognitiva förutsättningar som 

vuxna har. Studien är därav inte överförbar till barn under 18 år. Studiens exklusionskriterier 

var artiklar som hade ett sjuksköterskeperspektiv eller ett närståendeperspektiv. Två av de 

valda artiklarna hade både ett patient- och ett närståendeperspektiv. Informationen i artiklarna 

var dock tydligt avgränsade och lätt att urskilja vad som kom från en patient och vilken 

information som kom från en närstående. 

  

Enbart artiklar med etiska ställningstagande inkluderades i resultatet, vilket är en viktig aspekt 

att ta hänsyn till och som visar att forskningsetiken är tillgodosedd. Deltagarna i de olika 

studierna kom inte till skada och författarna till de olika studierna satte deltagarnas 

välbefinnande och integritet i fokus snarare än forskningen (Sandman & Kjellström, 2013). 

  

I analysen användes en manifest innehållsanalys. Det kan vara svårt att genomföra en analys, 

och i detta fall en innehållsanalys, om författarna inte har gjort detta förut. Detta kan ha 

påverkat analysen negativt (Henricson, 2012). I bearbetningen av innehållsanalysen kan det 

vara svårt att komma fram till de mest väsentliga koderna eller förstå den underliggande 

innebörden i vissa meningsenheter (Polit & Beck, 2016). Därför läste författarna materialet, 

var för sig och tillsammans, och dessutom gjordes kodningen gemensamt för att få fram och 

diskutera alla kodernas nyanser och innebörder. Att vara två eller fler personer i 

kodningsprocessen ökar studiens tillförlitlighet. Samarbetet som sker under analysen minskar 

risken för bias och egna tolkningar (ibid.). Under innehållsanalysen valde författarna att 

skriva ner citaten både på engelska och svenska. På så sätt kunde tolkningen följas genom 

hela analysprocessen. Däremot kunde översättningen från engelska till svenska påverkats 

negativt då det engelska språket inte tillhörde författarnas modersmål. 

  

Under studiens gång var ett reflekterat förhållningssätt viktigt, dels för att veta vilken roll 

författarna hade i studien men också hur denna roll kunde påverka studien, exempelvis 

datainsamlingen (Polit & Beck, 2016). Under arbetet diskuterade författarna även med 

varandra för att lättare synliggöra och reflektera över förförståelse hos sig själva och varandra. 

Medvetenheten om förförståelsen och hur den kunde påverka helhetsbilden gjorde att 
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författarna kunde granska artiklarna på ett objektivt och korrekt sätt vilket i sin tur stärkte 

studiens trovärdighet och undvek på så sätt att presentera ett skevt resultat (Priebe & 

Landström, 2017). 

  

 

Resultatdiskussion 

Viljan att styra över sitt egna liv, uppmuntrande känslor, socialt stöd och andligt stöd var olika 

copingstrategier som framkom ur studiens resultat. Dessa copingstrategier kan kopplas till 

KASAM där begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kan bidra till att människorna 

lättare kan finna balans mellan sin tillvaro och sjukdom (Sundelöf & Thunberg, 2017). 

 
Begriplighet 

I studiens resultat var information en viktig copingstrategi för att finna sin situation som 

begriplig. De inhämtade information själva men upplevde också att det var viktigt att få rikligt 

med information från vårdpersonal. Bearbetningen av sin situation uppfattades som lättare om 

de förstod var de befann sig i sjukdomsprocess. Alla patienter har däremot olika egenskaper 

och preferenser om hur de föredrar att få och ta emot information. Personal inom palliativ 

vård måste därför anpassa informationen till patienten efter dennes specifika behov och 

tillstånd (Miccinesi, Bianchi, Brunelli & Borreani, 2012). När information kring svåra besked 

ska ges kan risken för försummelse minskas om vårdpersonalen vågar och orkar stanna kvar 

samt låter patienten få utrymme för att ställa sina frågor. Det är därför viktigt att inte överge 

patienten i dessa sammanhang (Björklund, 2012). Friedrichsen (2013) förklarar att 

sjuksköterskan kan hämma kommunikationen med patienten genom att ha ett kroppsspråk 

eller ordval som visar att de inte är intresserade av ett samtal, vilket även Arman (2015) 

beskriver då brist på kontakt och ointresse kan skapa vårdlidande för patienten. Dahlberg och 

Segesten (2010) förklarar att vårdlidande uppstår då patienten inte blir sedd eller hörd eller 

om livsvärlden inte får komma till uttryck (ibid.). När patientens livsvärld sätts i fokus kan 

hen själv vara delaktig, både i sin egen hälsoprocess men även i vårdprocessen och det viktiga 

är att patienten kan hantera och förhålla sig till sin sjukdom och lidandet för att hälsa ska 

kunna råda (Dahlberg, 2013). Sjuksköterskorna behöver därmed visa ett genuint intresse samt 

tänka på sitt kroppsspråk och ordval då information ska ges för att på så sätt få fram 

patientens livsvärld, minska vårdlidandet och öka hälsan. 

 

Att upprätthålla normalitet trots sjukdom framkom i resultatet som en viktig copingstrategi. 

En upprätthållen normalitet kunde resultera i att vardagen blev mer begriplig. Det kunde 

exempelvis handla om att genomföra sådana rutiner som de hade gjort innan sjukdomen. Sand 

och Strang (2014) menar att allvarlig sjukdom förändrar tillvaron på flera olika sätt. Förutom 

fysisk och psykisk påverkan förändras även andra vanliga meningsfulla saker i vardagen som 

till exempel arbete, relationer eller fritidsintressen. Förändringen av tillvaron kan leda till 

känslor som vanmakt, ensamhet och overklighet. Därför är det viktigt att vara omgiven av 

betydelsefulla saker som exempelvis en nedsutten fåtölj eller en värdefull kaffekopp eller att 

omge sig av vardagliga rutiner. Rutinerna symboliserar livet och är en stark länk till att känna 

existentiell trygghet (ibid.). Sjuksköterskan kommer ofta i sitt yrke i kontakt med människor 

vars normalitet har förändrats (Santamäki Fischer & Dahlqvist, 2014). För att upprätthålla 

normalitet och bevara hälsa kan sjuksköterskan hjälpa patienterna att fortsätta med sina 

vardagliga rutiner. Det kan handla om att hjälpa dem att vara smärtfria, behålla sin mobilitet, 

stödja balansen mellan vila och aktivitet, eller upprätthålla kontakten med viktiga sociala 

relationer. Genom att samtala med patienten kan sjuksköterskan få insikt i hur sjukdomen 

påverkar deras vardag och hur de kan hjälpa patienten att samtidigt få vård och upprätthålla 

normalitet (Harstäde, Blomberg, Benzien och Östlund, 2018). En annan viktig förutsättning 
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för en upprätthållen normalitet var att försöka se sig själv bortom sjukdomen och att inte bli 

behandlad på ett annorlunda sätt. Ekeberg (2015a) beskriver att kroppen är så mycket mer än 

en objektiv sjukdom, utan också någonting subjektivt. Harstäde et al. (2018) beskriver att 

patienter uppskattar när yrkesverksamma är omtänksamma och ser dem för just den unika 

personen som dem är. Dahlberg och Segesten (2010) menar att varje livsvärld är unik för var 

och en trots att världen delas med andra. Livsvärlden är därmed grunden för att sjuksköterskor 

ska kunna förstå patientens livssammanhang så som hen erfar den. Sjuksköterskorna behöver 

därmed hjälpa dem att upprätthålla sin normalitet genom att se dem utifrån deras subjektiva 

och unika livsvärld, istället för att fokusera på sjukdomen.  

 
Hanterbarhet 

Genom att anpassa sig, på olika sätt, kunde människorna uppleva sin situation som mer 

hanterbar. Anpassning var därmed en copingstrategi som framkom i studiens resultat. 

Människorna anpassade sig efter sitt dagliga tillstånd och de fick utesluta vissa aktiviteter och 

ersätta dessa med andra aktiviteter. Genom att jämföra sig med andra människor kunde de 

lättare anpassa och förhålla sig till sitt eget sätt att se på sin situation. Sparla et al., (2017) 

styrker detta genom att beskriva att jämförelsen med andra människor leder till att 

människorna upplever sitt egna tillstånd som mer stabilt (ibid.). I samband med detta 

kan patientens egna syn på hälsa förändras då den aldrig är konstant. Upplevelsen av hälsa 

kan stärkas utifrån patientens aktuella och totala livssituation (Ekebergh, 2015b). 

Sjuksköterskorna behöver därmed hjälpa patienterna med att komma i kontakt med andra 

människor som befinner sig i liknande situationer, exempelvis genom stödgrupper, för att de 

på så sätt ska kunna ta del av deras copingstrategier och därmed stärka sin hälsa. En annan 

form av anpassning var positivitet som de exempelvis kunde uppnå genom att använda sig av 

humor och vara omgiven av positiva människor. Detta gav dem mod, styrka och en inre frid. 

Sparla el al. (2017) menar att en positiv inställning är en viktig strategi för att människor ska 

kunna hantera sjukdomens belastning. Denna positiva inställning kommer exempelvis till 

uttryck då planer och mål inför framtiden hålls fast. 

  

Kontroll var också en viktig copingstrategi som framkom i studiens resultat, vilket i sin tur 

hjälpte dem att hantera sin situation på ett bättre sätt. De upplevde kontroll när de fick välja 

och ta egna beslut i sin vardag. Om patientens självbestämmande inte kan tillgodoses kan det 

resultera i att människans värdighet påverkas negativt (Ternestedt, Henoch, Österlind & 

Andershed, 2017).  Kränkning av värdighet kan orsakas av bland annat vårdpersonal, såsom 

sjuksköterskor, vilket i sin tur kan resultera i att patienten upplever ett vårdlidande i samband 

med detta. Kränkning av värdighet kan även vara starkt sammankopplat till patientens 

livslidande (Arman, 2015). Sjuksköterskan behöver därmed låta patienten ta sina egna beslut 

för att på så sätt minska uppkomsten av vårdlidande och livslidande. I studien resultat 

framkom det även att känslan av kontroll uppstod även när de själva fick bestämma om de 

skulle fokusera på livet eller döden i sin sjukdomsprocess. Sand och Strang (2014) betonar att 

det inte går att närvara i sorgen och döden hela tiden, utan människan måste mestadels 

fokusera på livet och vila från döden för att kunna tanka energi. 

 

Resultatet visade att många försökte leva i nuet snarare än att fundera över framtiden. Sparla 

et al. (2017) styrker detta genom att förklara att patienter fokuserar på nutiden eftersom de 

inte vet hur morgondagen kommer se ut. De vill inte veta hur länge de har kvar att leva och 

istället väljer de att leva i nuet (ibid.). De väljer också att undvika tänka på de faktorer som är 

starkt sammankopplat med cancern, eftersom det ger en tillfällig lindring. Detta resulterar i att 

de fokuserar på livet istället för de svårigheter som cancern kan medföra (Liao, Liao, Sun, Ko 

& Yu, 2018). I samband med detta kan även upplevelsen av sjukdomslidande minska då 
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patienten väljer att utesluta tankar som fokusera på de farhågor som sjukdomen kan resultera 

(Arman, 2015). Sjuksköterskorna behöver därmed hjälpa patienterna med att leva i nuet samt 

tänka på sådana saker som inte har med sjukdomen att göra. Detta kan resultera i ett minskat 

sjukdomslidande. Det finns även de som fokuserar på nuet och förnekar sin situation. 

Förnekelsen kan skapa en kommunikationsbarriär som i sin tur kan påverka omvårdnaden och 

därmed försämra patientens livskvalitet. Vårdpersonalen upplever att de är rädda för att säga 

eller göra något som sårar patienterna eller bidrar till att de drar sig undan när de befinner sig i 

deras förnekelse. Vårdpersonalen upplever dilemma när de dels ville stödja patientens 

varande i nuet samtidigt som de känner att de inte kan vårda patienten rätt (Kogan, Dumas & 

Cohen, 2013). Däremot behöver inte förnekelse innebära att patienten har dålig 

sjukdomsinsikt utan det kan handla om att patienten saknar tillräckligt med känslomässiga 

resurser. Patienten är därmed mer närvarande i livet än närvarande i den förestående döden 

(Sandberg, 2012). 

  

Enligt studiens resultat var förberedelser inför döden en viktig copingstrategi. Exempel på 

förberedelser var att berätta sin livshistoria för nära och kära men också att iordningställa 

olika angelägenheter. Kastbom, Milberg och Karlsson (2017) beskriver olika former av 

förberedelser inför döden men även att förbereda andra inför den kommande döden för att på 

så sätt minimera bördan för sina nära och kära. De beskriver också hur de vill dö, exempelvis 

plats, andras närvaro och beslut om behandling för att de ska kunna dö så lindrigt som 

möjligt. Detta stödjer i sin tur människans autonomi. Däremot fanns det de som upplevde en 

känsla av rädsla och obehag i samband med förberedelser inför döden eftersom det 

exempelvis innebar att lämna sina närstående. Denna känsla av rädsla och obehag var starkt 

sammankopplat med lidande (ibid.). Det är sjuksköterskans uppgift att försöka lindra de 

lidande som patienten upplever i samband med förberedelserna inför döden. En förutsättning 

för att sjuksköterskorna ska kunna lindra lidandet är att våga se patientens lidande samt att 

vara aktiv i mötet tillsammans med patienten. I mötet med patienten bör sjuksköterskans 

grundinställning utgå ifrån ett livsvärldsperspektiv eftersom det resulterar i att patientens 

behov både kan bli förstådda och tillgodosedda (Flensner, 2014). Sjuksköterskan bör använda 

sig av en medveten öppenhet och följsamhet i mötet med patienten eftersom det är först då 

som sjuksköterskan kan se vart patienten befinner sig i sin situation utifrån kroppens sinnen. 

För att kunna använda sig av en medveten öppenhet och följsamhet behöver sjuksköterskan 

även använda sig av reflektion (Ekebergh, 2015c). Genom att inta en reflekterande hållning 

kan sjuksköterskan möta patienten utan att riskera att ta förhastade beslut om vad som är bäst 

för patienten (Ozolins & Hörberg, 2015). Sjuksköterskorna behöver utgå ifrån ett 

livsvärldsperspektiv, använda sig av en medveten öppenhet och följsamhet samt använda sig 

av en reflekterande hållning för att minska patientens lidande som kan uppkomma i nära 

relationer med döden.  

 

I studiens resultat framkom det att stöd från familjemedlemmar var en viktig copingstrategi 

vid hanteringen av sjukdomen. Familjemedlemmarna var ett viktigt stöd när de ville samtala 

om sina tankar och känslor. Dessutom var familjemedlemmarna ett viktigt stöd även i det 

dagliga livet. De fick bland annat hjälp med praktiska ting såsom transporter och ekonomisk 

hjälp. Ellis, Lloyd Williams, Wagland, Bailey & Molassiotis (2013) menar att patienter 

upplever stöd från deras sociala nätverk, särskilt från deras familjemedlemmar, som något 

viktigt. Det gör i sin tur att det inte ger upp hoppet och att de kan fortsätta att upprätthålla en 

positiv attityd. Aldaz, Treharne, Knight, Conner och Perez (2017) nämner också att det 

sociala nätverket, särskilt från familjen, är värdefullt för att patienterna ska kunna minska 

deras fysiska och psykiska symtom (ibid.). Varje familjemedlem skapar tillsammans ett 

system. Om en familjemedlem i detta system drabbas av sjukdom så resulterar det i att hela 
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systemet drabbas. Delen påverkar därmed helheten och helheten är större än delarna. När 

hälsa uppnås hos alla delar av systemet uppstår familjehälsa. I mötet med patienten och 

patientens närstående är det sjuksköterskans roll att se till att familjehälsa uppstår (Benzien, 

Hagberg & Saveman, 2017). Sjuksköterskorna behöver integrera och lyfta fram patientens 

familj i vårdandet, då copingstrategier som innefattar familjen har en god effekt på patientens 

och familjens hälsa. Aldaz, Treharne, Knight, Conner och Perez (2017) beskriver att 

människor som saknar sociala nätverket är i större behov av stöd från hälso- och 

sjukvårdspersonal eftersom en känsla av ensamhet annars kan uppstå. Stor empati och 

medkänsla är därav en viktig förutsättning för att vårdpersonalen ska kunna bemöta 

patienternas psykologiska behov.  

 

Studiens resultat visade även att tron på en högre kraft var en copingstrategi som hjälpte i 

deras hantering. De kände sig exempelvis mer motståndskraftiga när bekymmer uppstod, och 

de kände även en känsla av frid när de kunde överlämna val och beslut till den högre kraften. 

Mosher et al. (2017) styrker att val kan överlämnas då den högre kraften, och i detta fall gud, 

styr över människans liv. Det är den högre kraften som bestämmer vilka som ska få cancer 

respektive inte cancer. I samband med detta upplevde de en större närhet till denna kraft 

(ibid.). Däremot finns det situationer då hanteringsprocessen hindras på grund av att patienten 

har en tro på en högre kraft. Förklaringen till detta är att patienten ser sjukdomen som ett 

straff från den högre kraften. Övergivenhet av denna kraft uppstår och likaså känslor som 

ilska och uppenbarelse (Granero-Molina, 2014). Patienten kan börja ifrågasätta sin existens 

och därmed kan livslidande uppstå (Arman, 2015). När patienten ser sjukdomen som ett straff 

från en högre kraft samt när patienten börjar ifrågasätta sin existens bör sjuksköterskorna se 

och möta patientens känslor för att på så sätt minska deras livslidande. Sjuksköterskan bör 

också vara medveten om att en tro på en högre kraft inte behöver betyda att en patients 

önskningar och behov är direkt kopplade till religionen. Sjuksköterskan bör därmed inte 

generalisera utan måste istället inhämta kunskap hos patienten. På så sätt kan sjuksköterskan 

få information kring önskningar och behov som patienten har, oavsett religiös tillhörighet 

eller inte (Håkanson, 2014). 

 
Meningsfullhet 

En känsla av meningsfullhet var en copingstrategi som framkom i studiens resultat. Olika 

typer av sociala interaktioner gjorde att känslor av meningsfullhet uppstod. Mosher et al. 

(2017) beskriver att patientens livsprioriteringar blir mer tydliga i samband med sjukdomen. 

Patienterna uppskattar kvalitetstid med sina nära och kära och därmed är detta en hög prioritet 

i deras liv. Andra saker som hade varit viktiga innan sjukdomen var numera inte lika viktiga 

och hade därför inte lika hög prioritet (ibid.). Meningsfullhet uppstod även när olika former 

av aktiviteter genomfördes, exempelvis genom att läsa böcker och att lyssna på musik. 

Edvardsson och Wijk (2014) styrker att ljud som en människa har valt själv, exempelvis 

musik, används för att påverka miljön positivt samt att lindra fysiska och psykiska symtom. 

Avslutningsvis menar Dahlberg och Segesten (2010) att hälsa kan uppnås då livet i sin storhet 

ses som någonting meningsfullt. En människa som inte ser någon mening med livet kan 

förmodligen inte heller uppnå hälsa utan snarare ohälsa. Sjuksköterskan behöver därmed 

hjälpa patienten med att genomföra olika meningsfulla aktiviteter i vardagen för att på så sätt 

öka deras hälsa. 
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KLINISKA IMPLIKATIONER 

 

För att kunna identifiera och stärka patientens copingstrategier och därmed deras 

copingprocess behöver sjuksköterskan: 

 

• Visa att hen är öppen för dialog genom att ta ögonkontakt, förmedla att det finns tid 

och lyssna till patienten.  

• Fråga vad patienten upplever meningsfullt och vad som tidigare har varit viktigt i 

livet, för att på så vis identifiera betydelsefulla aspekter som kan användas till 

eventuella copingstrategier. 

• Samtala med patienten om hur hen ser på sin sjukdom, framtid och omgivning för att 

identifiera och medvetandegöra tecken på oro och/eller negativa tankar som skulle 

kunna lindras och förebyggas med hjälp av copingstrategier.  

• Informera patienten om copingstrategier och dess betydelse för välbefinnandet, på så 

vis kan patienten bli delaktig och själv reflektera över potentiella copingstrategier. 

• Uppmärksamma patientens närstående om copingstrategier, närstående kan dels 

inneha värdefull information som kan främja identifieringen av copingstrategier, men 

de kan även hjälpa patienten att använda sig av hens egna befintliga copingstrategier.  

• Ha en samordnande roll i patientens vård. Det kan vara av vikt att ha 

informationsmöte med andra yrkesprofessioner som finns inom vårdteamen, 

exempelvis undersköterskor, fysioterapeut och läkare. Informationsmötet kan då 

handla om vikten av copingstrategier hos patienten och hur de kan identifieras och 

stärkas med hjälp av vårdpersonalen. Sjuksköterskan kan därmed få ökad stöd och 

förståelse från andra i vårdteamet. 

• Ta tillvara på patientens egna resurser för att i samband med copingstrategier främja 

delaktighet och autonomi. Det ger en personcentrerad vård och ökar förutsättningarna 

för att patienten ska uppleva välbefinnande.  

• Komma ihåg att det finns många olika copingstrategier och att patienter använder sig 

av dessa på olika sätt. 

 

 

Vidare forskning 

I studiens resultat framkom det att tron på en högre kraft och bön var viktiga copingstrategier 

i samband med avancerad cancer. Eftersom immigrationen till Sverige har ökat kan det bli fler 

patienter som använder sig av dessa former av copingstrategier. Sjuksköterskorna kan därav 

stöta på vissa svårigheter i att identifiera och stärka dessa copingstrategier eftersom de inte 

har tillräckligt mycket kunskap kring religion och kultur. Sjuksköterskan behöver få mer 

kunskap för att veta hur de ska kunna bemöta och tillgodose patientens religion och kultur, 

oavsett sjuksköterskans förförståelse, för att i sin tur kunna ta del av patientens 

copingstrategier. Detta är ett område som det behövs mer forskning inom. En kvalitativ 

intervjustudie med fokus på sjuksköterskornas erfarenheter av att tillgodose patientens 

copingstrategier gällande religion och kultur hade varit relevant för ytterligare forskning. 
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SLUTSATS 

 

Studiens resultatet visar att patienter med avancerad cancer blir hjälpta av copingstrategier 

som bland annat baseras på patientens egna vilja att styra över sitt liv. De blir även hjälpta av 

olika copingstrategier såsom som uppmuntrande känslor, socialt stöd samt andligt stöd. För 

att kunna tillgodose patientens copingstrategier behöver sjuksköterskan därmed hjälpa 

patienten med att genomföra olika meningsfulla aktiviteter, lyfta fram patientens familj i 

vårdandet, låta patienten möta och samtala med andra som befinner sig i liknande situationer 

samt visa ett genuint intresse i mötet då information ska ges. Alla dessa aspekter leder till en 

ökad hälsa hos patienten. Sjuksköterskan behöver möta patientens känslor men också hjälpa 

patienten med att fokusera på livet samt ta sina egna beslut för att tillgodose patientens 

copingstrategier. Dessa aspekter minskar uppkomsten av lidande. Patientens copingstrategier 

kan tillgodoses om sjuksköterskan utgår från ett livsvärldsperspektiv där öppenhet och 

följsamhet samt ett en reflekterande hållning framkommer. Tillgodosedda copingstrategier 

leder till att patientens vardag och liv kan genomsyras av en känsla av hanterbarhet, 

begriplighet och meningsfullhet och bidrar därmed till bättre hälsa och välbefinnande. 
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Kvalitativ 

litteraturstudie med 

djupgående intervjuer. 

Tolkningsfenomenolo

gisk analysmetod.  

 

n=10(0) 

 

1 kvinna och 

9 män i 

åldrarna 

40+  och 

80+.  

Totalt tre rubriker identifierades: 

1) Att känna och hantera sin 

sjukdom. 

2) Underhålla det dagliga livet och 

relationerna. 

3) Konfrontera framtiden. 

83 % = Hög 

kvalitet 

Kittikorn, N., 

Chantra, P., Temsak, 

P., Pachariya, C., 

Kandawasri, T., 

Prachuap, N.-u., & 

Sasiwimon, P 

 

2015 

 

Thailand 

 

Cancer nursing 

Moving beyond 

suffering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka hur 

thailändska personer med 

avancerad cancer rör sig 

bortom lidandet i livets 

slutskede.  

En deskriptiv 

kvalitativ longitudinell 

intervjustudie. Det 

användes en induktiv 

kvalitativ jämförande 

analysmetod. 

 

 

n=21 (6)  

11 kvinnor 

och 4 män 

med 

varierande 

cancerdiagn

oser deltog i 

studien. 

Ålder var 

mellan 30 

till 72 år. 

Resultat består av följande tre 

huvudkategorier:  

1) Antagande av religiös doktrin för 

att motverka lidande. 

2) Omgiven av kärlek och vård från 

familj. 

3) Vara hoppfull.  

89 % = Hög 

kvalitet 



  
 

 
 

Mosher, C. E., Ott, 

M. A., Hanna, N., 

Jalal, S. I., & 

Champion, V. L.  

 

2015 

 

USA 

 

Supportive Care in 

Cancer 

Coping with physical 

and psychological 

symptoms: a qualitative 

study of advanced lung 

cancer patients and their 

family caregivers. 

Identifiera strategier för 

att hantera olika fysiska 

och psykiska symtom hos 

patienter med avancerad, 

symtomatisk lungcancer 

och deras primära 

familjvårdgivare (family 

caregivers). 

 

Kvalitativ djupgående 

intervjustudie med 

semistrukturerade 

frågor och en tematisk 

analysmetod.  

n=21 (1). 11 

kvinnor och 

10 män med 

avancerad 

lungcancer. 

Ålder hos 

patienterna 

var 39-80 år.  

 

Det framkom sex kateogier på olika 

copingstrategier som patienter och 

deras vårdgivare använde sig av för 

att hantera fysiska och psykiska 

symtom. Dessa strategier var:  

1) Upprätthålla normalitet 

2) Söka stöd, 

3) medicinering 

4) Användning av komplementär och 

alternativ medicin 

5) Kognitiva copingstrategier  

6) Religiös coping 

83 % = Hög 

kvalitet 

Nissim, R., Rennie, 

D., Fleming, S., 

Hales, S., Gagliese, 

L., & Rodin, G  

 

2012 

 

Kanada 

 

Death Studies  

Goals Set in the Land of 

the Living/Dying: A 

Longitudinal Study of 

Patients Living with 

Advanced Cancer. 

 

Få en förståelse över hur 

en långvarig cancer 

erfars, upplevs och 

hanteras av de döende 

individerna.  

En longitudinal 

kvalitativ 

intervjustudie med 

grounded theory som 

metod och en 

hermeneutisk 

analysmetod.  

 

n= 25 (2) 

12 män och 

13 kvinnor 

med 

antingen 

avancerad 

lung-eller 

gastroenteral 

cancer. 

Ålder hos 

patienterna  

var 45-82 år. 

Studien presenterar en huvudkategori 

som är strävan efter att växa i 

levandets/döendets land som 

symboliserar deras känsla av att hitta 

sig själva i gränslandet mellan liv och 

död. Det var tre underkategorier som 

baserades på olika mål som 

patienterna satte för själva under 

sjukdomstiden: 

1) Kontrollera döendet 

2) Värdera det nuvarande livet  

3) Skapa ett levande arv. 

78 % = 

Medelhög 

kvalitet 



  
 

 
 

Raju, B., & Krishna 

Reddy, N.  

 

2018 

 

Indien 

 

Indian Journal of 

Palliative Care 

Perspectives of 

Glioblastoma Patients 

on Death and Dying: A 

Qualitative Study  

Att utforska patientens 

perspektiv på död och 

döende 

bland GBM-patienter 

under deras 

sjukhusvistelse. 

 

Kvalitativ djupgående 

intervjustudie med en 

tematisk analysmetod. 

n=31 (0) 

21 män och 

10 kvinnor i 

åldrarna 25-

59 med 

cancertumör 

i hjärnan. 

Resultatet består av följande 

kategorier: 

1) Förståelse om sjukdomen. 

2) Personliga synpunkter och känslor 

om döden och döendet. 

3) Att hantera rädslan för döden och 

döendet 

4) Behov av tidig förberedelse inför 

mötet med döden och rädslorna i 

samband med döendet.  

78 % = 

Medelhög 

kvalitet 

Rohde, G., Kersten, 

C., Vistad, I., & 

Mesel, T. 

 

2017 

 

Norge 

 

Cancer Nursing 

Spiritual Well-being in 

Patients With 

Metastatic Colorectal 

Cancer Receiving 

Noncurative 

Chemotherapy: A 

Qualitative Study. 

 

Att utforska SWB 

(Spiritual well-being) hos 

patienter med  

kolorektal cancer som får 

kemoterapi i en palliativ 

fas. 

Kvalitativ intervjustud

ie med djupgående 

och semistrukturerade 

intervjuer. En 

hermeneutisk metod 

för att analysera 

tolkningar. 

n= 20 (0) 

 

8 kvinnor 

och 12 män i 

åldrarna 34-

75 år.  

Resultatet består av följande 

huvudkategorier: 

1) Relationer med sig själv och andra. 

2) Existentiella problem.  

3) Specifikt religiösa och / eller 

andliga övertygelser och metoder.  

Alla huvudkategorier har 

identifierade subteman.  

94 % = Hög 

kvalitet 

Sterba, K. R., Zapka, 

J., Gore, E. I., Ford, 

M. E., Ford, D. W., 

Thomas, M., & 

Wallace, K.  

 

2013 

 

USA 

 

Exploring Dimensions 

of Coping in Advanced 

Colorectal Cancer: 

Implications for Patient-

Centered Care. 

 

Att undersöka 

erfarenheterna hos 

personer med 

metastaserad koloncancer 

för att öka  förståelsen för 

de fysiska, psykiska, 

sociala och andliga 

faktorer som är av 

betydelse vid coping. 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

intervjuer och en 

tematisk analysmetod. 

 

n=26 (0) 

Varav 13 

kvinnor och 

13 män med 

metastaserad 

koloncaner i 

åldrarna 43-

82 år. 

Deltagarna beskrev sina upplevelser 

av metastaserad koloncancer. Det 

kunde urskiljas i fyra huvudrubriker: 

1) Psykisk livskvalitet 

2) Fysisk livskvalitet 

3) Social livskvalitet  

4) Andlig livskvalitet 

83 % = Hög 

kvalitet 



  
 

 
 

 

 

Journal of 

Psychosocial 

Oncology 

Thomsen, T. G., 

Hansen, S. R., & 

Wagner, L.  

 

2011 

 

Danmark 

 

Journal of 

Psychosocial 

Oncology 

How to Be a Patient in a 

Palliative Life 

Experience? A 

Qualitative Study to 

Enhance Knowledge 

About Coping Abilities 

in Advanced Cancer 

Patients. 

Att identifiera och 

beskriva de villkor som, 

från 

ett patientperspektiv, är 

betydande för avancerade 

cancerpatienter. 

 

Kvalitativ semi- 

strukturerad 

litteraturstudie med 

grounded  

theory som metod.  

En induktiv-deduktiv 

process utfördes i tre 

steg och utformade 

analyen. 

n=10 (0) 

 

4 kvinnor 

och 6 män i 

åldrarna 

mellan 43 

och 80 år.  

 

 

Totalt fyra huvudkategorier 

identifierades:  

1) Resultatet lindring från en 

livshotande sjukdom 

2) Fortsätt ett normalt liv. 

3) Leva med maktlöshet  

4) Hitta mod och styrka. 

89 % = Hög 

kvalitet 

Turner, K., 

Tookman, A., 

Bristowe, K., & 

Maddocks, M.  

 

2016 

 

Storbritannien 

 

Progress in 

Palliative Care  

 ‘I am actually doing 

something to keep well. 

That feels really good’: 

Experiences of exercise 

within hospice care. 

Få insikt i  

patienters erfarenheter 

som lever med cancers 

erfarenhet av att delta i 

träningspass, hur de 

upplevs som meningsfullt 

samt hur de anser att de 

har påverkat deras liv 

Hermeneutisk 

fenomenologi. 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

intervjuer och 

fördjupande 

följdfrågor. Det 

användes en 

fenomenologisk 

analysmetod. 

 n= 9 (1) 

Totalt 7 

kvinnor och 

2 män med 

varierande 

cancerdiagn

oser i 

åldrarna 55- 

82 år. 

Patienterna berättade att de blev 

medvetna om att träningen gav 

positiva konsekvenser på deras 

fysiska, psykiska och sociala hälsa. 

Genom deltagandet i träningen kunde 

deras erfarenheter påverka alla 

dimensionerna av livskvaliteten, 

andras medverkan och känslan av 

mening.   

89 % = Hög 

kvalitet 



  
 

 
 

Walshe, C., Roberts, 

D., Appleton, L., 

Calman, L., Large, P., 

Lloyd-Williams, M., 

& Grande, G.  

 

 

2017 

 

Storbritannien 

 

 

PLOS ONE 

Coping well with 

Advanced Cancer: A 

Serial Qualitative 

Interview Study with 

Patients and Family 

Carers. 

Att förstå framgångsrika 

strategier som används av 

människor att klara sig 

bra när de lever med 

avancerad 

cancer, att utforska hur 

yrkesverksamma kan 

stödja effektiva 

hanteringsstrategier, att 

förstå 

hur man stödjer 

utvecklingen av effektiva 

hanteringsstrategier för 

patienter och vårdare 

inom familjen.  

Kvalitativ 

intervjustudie med 

serieintervjuer och 

fokusgrupper. 

Konstant 

jämförelseteknik samt 

programvaran NVivo 

användes som 

analysmetod.   

n= 26 

patienter och 

24 

vårdgivare. 

(0) 

 

Patienterna: 

17 män och 9 

kvinnor i 

åldrarna 32-

82 år. 

Vårdgivarna: 

6 män och 18 

kvinnor i 

åldrarna 28-

74 år.  

Resultatet består av tre olika 

huvudkategorier: 

1) Utvecklingen av copingstrategier. 

2) Olika typer av copingstrategier. 

3) Prioritera och främja utvecklingen 

av effektiva hanteringsstrategier.  

78 % = 

Medelhög 

kvalitet 

 

 



 

 

 
 

Bilaga 4 

 

Mall för etisk egengranskning 

    Ja Kanske Nej 

1 Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter 

(dvs. behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt 

ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 

medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

     

X  

2 Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna 

(även sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett 

led i studien)? 

     

X  

3 Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 

påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som 

innebär en uppenbar risk att påverka? 

     

X  

4 Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 

    X  

5 Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 

barn, person med demenssjukdom eller psykisk 

funktionsnedsättning, personer i uppenbar beroendeställning 

såsom patienter eller studenter som är direkt beroende av 

försöksledaren)? 

     

 X 

6 Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 

vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 

    X  

7 Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till 

fysisk person) och anmälas till registeransvarig person 

(GDPR- ansvarig).  

      

8 Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt 

anpassat till nivån på studien. 

      



 

 

 

9 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 

deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad 

som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd 

etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut 

om medverkan klart framgår. (För studier med deltagare 

under 15 år krävs vårdnadshavares godkännande t ex vid 

enkäter i skolklasser.) 

      

10 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i 

den skriftliga informationen till forskningsperson. Vidare 

framgår tydligt att deltagare när som helst och utan 

angivande av skäl kan avbryta försöket utan att detta 

påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 

behandling eller, om studenter, betyg etc. 

      

12 Det finns resurser för genomförande av projektet och 

ansvariga för studien är namngivna (student och handledare) 

      

 


