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Sammanfattning 
Bakgrund: Cancer är något som berör många människor. Det räknas med att var tredje 
svensk under sin livstid kommer att drabbas av en cancersjukdom. Cancer är vanligast 
bland äldre människor, omkring två tredjedelar är över 65 år när diagnosen ställs. Syfte: 
syftet med studien var att beskriva hur cancer påverkar livskvaliteten hos människor. Me-
tod: Studien är en litteraturstudie som baseras på åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativt 
och delvis kvantitativt innehåll. Analysen genomfördes enligt Graneheim och Lundmans 
tolkning av innehållsanalys. Resultat: Studien visade att personer med cancer diagnos 
hade nedsatt livskvalitet på grund av depression, smärta, oro, trötthet och sömnproblem. 
Slutsats: Att leva med en cancer diagnos är en traumatisk upplevelse som påverkar det 
dagliga livet både fysiskt, psykiskt och psykosocialt.  
 
Nyckelord: cancer, livskvalitet, depression, trötthet, smärta, hopp.  
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INLEDNING  
 
Cancer är en vanligt förekommande sjukdom idag och väcker många starka känslor. Under 
sjuksköterskeutbildningen har författarna träffat många patienter med olika former av can-
cer. De flesta har upplevt cancerdiagnosen som en chock.   
 
Antalet människor som insjuknar i cancer ökar snabbt, bland annat till följd av en ökad 
medellivslängd. Idag är prevalensen av diagnostiserad cancersjukdom i Sverige högre än 
300 000 . Mer än hälften kan numera botas och många kan leva vidare med cancer som en 
”kronisk” sjukdom. Det blir en stor grupp i befolkningen som vet hur det är att leva med 
cancer. Patienter har beskrivit att de hade nedsatt livskvalitet. Minskad livskvalitet har be-
skrivits av patienter som trötthet, svaghet, energibrist, utmattning, depression, apati, kon-
centrationssvårigheter, sjukdomskänsla, orkeslöshet, leda, sömnighet, motivationsbrist och 
nedsatt mentalt tillstånd (Magnusson, Ekman, Berthold, Möller & Wallgren, 1998).  
  

BAKGRUND 
 
Att drabbas av cancer är för de flesta människor en traumatisk upplevelse. Oavsett cancer-
form och prognos, ofta förknippas cancer med smärta, lidande och död. Förutom de fysiska 
påfrestningar som sjukdomen och behandlingen medför, tvingas patienten och närstående 
att tänka igenom förhållanden som har anknytning till döden och meningen med livet. 
 
Många upplever också existentiell ensamhet i mötet med en livshotande sjukdom som 
känns skrämmande. Detta är en situation som berör människans andliga dimension. Män-
niskor som gått igenom en cancersjukdom får ofta en förändrad inställning till livet. Status 
och materiella ting blir mindre viktiga än att vara med människor som man tycker om och 
göra det man vill. Det blir här och nu som gäller – inte i morgon eller om ett år (Reitan & 
Scholberg, 2003). 
 

Fysisk, psykisk och social smärta 
 
Cancerrelaterad smärta är ett vanligt problem. Smärta som beror på cancer orsakas i cirka 
70 % av fallen primärt av den underliggande sjukdomen. Smärta definieras av den interna-
tionella smärtorganisationen International Association for the Study of Pain, IASP, som 
"En obehaglig sensorisk och/eller känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada 
eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan"(WHO, 1995). Smärtan på-
verkar personens dagliga liv och livskvalitet. Enligt patienter orsakar smärtan vrede, lidan-
de, depression, trötthet, oro, sömn, förändrade dagliga aktiviteter och sociala relationer. 
Smärtan leder alltså till psykisk och fysisk lidande (Sarvimäki, Simonsen-Rehn, Sandelin 
& Benkö, 2003).  
 
Den psykiska smärtan är kopplad till den kris som patienten kan hamna i när hon/han 
drabbas av en livshotande sjukdom. Patienter har upplevt detta i form av oro, ångest och 
depression. När smärtan är långvarig innebär den en kraftig psykisk belastning, som kan 
upplevas som energiförlust, intrång, kränkning och ibland leda till depression. Upplevelsen 
av smärta är subjektiv och förmedlas på individens unika sätt. Att behandla smärta kan 
bara lyckas om man har en grundläggande respekt för individens upplevelse (Socialstyrel-



2 

sen, 2006). Den sociala smärtan handlar om att förlora de roller som man har haft i livet. 
Det gör att människan inte längre kan fungera i det dagliga livet och inte känner sig delak-
tig i arbetsliv, familj, släkt och vänner (Strang, 2003).  

 

Kriser i samband med cancer 
 
Insjuknande i en livshotande sjukdom innebär en traumatisk och ödesdiger händelse, som 
krossar livets vanliga rutiner. Händelsen uppfattas som ett emotionellt hot och förorsakar 
både fysiologiska och psykologiska stressreaktioner ( Kovero & Tykkä, 2002). 
 
När en livshotande sjukdom uppträder drabbas patienter av oro, ångest och krisreaktioner. 
Kris betyder plötslig förändring, vändpunkt i livet eller allvarlig rubbning (Cullberg, 2006). 
Enligt Cullberg (2006) kan den traumatiska krisens förlopp delas i fyra faser:  

• Chockfasen - som varar från ett kort ögonblick upp till ett par dygn. Allt kan utifrån 
se ytterst välordnat ut, men inombords råder kaos. 

• Reaktionsfasen - som börjar när människan släpper in verkligheten. Oftast försöker 
patienten hitta en mening eller orsak till sin sjukdom. 

• Bearbetningsfasen - då människan alltmer börjar återgå till vardagen och åter är 
mottaglig för nya intryck. Den här fasen kan vara upp till ett år. 

• Nyorienteringsfasen - då människan i stort sett har återgått till sitt gamla liv. Den 
erfarenhet man gått igenom upplevs inte längre enbart som negativ eller som ett 
hinder utan kan tvärtom ses som en tillgång. 

 
Dessa fyra faser följer logiskt på varandra under en normal krisbearbetning (a.a.).  
 

Livskvalitet  
 
Världshälsoorganisationens (WHO) definition av livskvalitet är: “Individuals perception of 
their position in life in the context of the culture and value systems in which they live and 
in relation to their goals, expectations, standards and concerns” (WHO, 1995).   
 
Livskvalitet är ett vanligt förekommande begrepp i flera sammanhang, inte minst inom 
vård och omsorg. En människas livskvalitet har att göra med en värdering längs någon 
form av värdeskala med en positiv och en negativ pol. Många socialforskare talar om mått 
av livskvalitet med begrepp som en persons välbefinnande, harmoni, tillfredsställelse samt 
lycka. Livskvalitet måste mätas i både objektiva och subjektiva förhållanden i en männi-
skas liv. Till de objektiva förhållandena räknas hälsostatus, yrkes- bostads- och familjesi-
tuation. Till de subjektiva förhållandena räknas upplevelser av den yttre situationen och 
individens sinnesstämning (Nordenfeldt, 1991).  
 
Arnold (i Andersson, 2007) anser att majoriteten forskare verkar vara överens om att föl-
jande tio aspekter bör inkluderas vid mätning av livskvalitet:  

• fysisk funktionsförmåga och symptom 
• emotionell funktionsförmåga och beteendefunktion 
• intellektuell och kognitiv funktionsförmåga 
• social funktionsförmåga och förekomsten av stödjandenätverk 
• livstillfredställelse 
• uppfattning av hälsa 
• ekonomisk status 
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• möjlighet att ägna sig åt intressen och rekreation 
• sexuell funktionsförmåga 
• energi och livskraft (a.a.).  

En individ har livskvalitet om hon finner sin totalsituation sådan hon önskar att den skall 
vara. Den egna hälsan har betydelse för hur livskvalitet värderas, begreppet är relativt. Ge-
nom att använda begreppet livskvalitet som målsättning för omvårdnad, förskjuts fokus 
från medicinsk diagnos till individens liv som helhet (Willman, 1996). 
  
Begreppet livskvalitet baseras på att hälsa är ett tillstånd av fysiskt, mentalt, socialt välmå-
ende och inte bara frånvaron av sjukdom. Livskvaliteten ökar ofta när patienten kan vara 
kvar i sin egen miljö. Människor med cancer lider ofta av smärtor, humörsvängningar, 
sömnsvårigheter och brist på energi. När patienten känner smärta så känner de inte bara var 
smärtan sitter, hur stark den är utan också en känslomässig reaktion som är baserad på den 
personliga uppfattningen om vad smärta är (Avemark, Eriksson, Ljunggren & 2003). 

 

Hälsa och välbefinnande 
 
Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa som: "Högsta möjliga välbefinnande 
hos den enskilde individen, fysiskt, andligt, psykiskt och socialt och ej enbart ifrånvaro av 
sjukdom.". 
 
WHO har menat att god hälsa inte bara är frånvaro av sjukdom, utan en upplevelse av att 
räcka till, fungera i sitt liv, känna mening och sammanhang i tillvaron. God hälsa i bemär-
kelsen subjektivt välbefinnande har egentligen inte så mycket att göra med frånvaro av 
sjukdom, utan beror mer på om friska biologiska och psykiska funktioner är igång. Krop-
pens och själens behov uppfylles i tillräcklig grad, om man har en hälsoskapande kapacitet 
som möjliggör höggradigt tillfredsställande av fysiska, psykiska och sociala behov. Dess-
utom behövs en aktiv mental förmåga att göra det bästa möjliga av sin situation. När allt 
detta fungerar ingår stimulans, belastningar, vila, uppbyggnad, mänsklig gemenskap, ut-
maningar och belöningar m.fl. friskhetsförutsättningar i rätt proportioner i ens dagliga liv, 
kapaciteten tillfredsställer då de flesta av kroppens och själens behov (a.a).  
 
Nordenfelt (1991) säger att välbefinnande är att befinna sig i ett positivt mentalt tillstånd 
och en individs samlade välbefinnande vid en viss tidpunkt. Det människan är lycklig över 
är att ens önskningar och målsättningar är förverkligade eller håller på att förverkligas, 
genom att öka graden av lycka kan subjektiv ohälsa minskas. Välbefinnandet utgörs av vår 
känslomässiga reaktion på våra resurser och hur de utnyttjas både av oss själva och av 
andra. 
 
Enligt Eriksson (2001) omfattas välbefinnande i hälsobegreppet. Till skillnad från begrep-
pen sundhet och friskhet, som kan betraktas som objektiva begrepp är välbefinnande ett 
subjektivt begrepp. Antonovsky (1991) menar att hälsa/ohälsa har många dimensioner och 
att individen hela tiden rör sig mellan polerna frisk och sjuk. Han ser på hälsa/sjukdom ur 
ett salutogenetiskt perspektiv. Det innebär att man intresserar sig för alla faktorer som på-
verkar hälsan. 
 
Antonovsky anser att motståndskraften beror på vår känsla av sammanhang, det vill säga i 
vilken utsträckning vi upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar 
(KASAM). Han poängterar att de olika delarna står i relation till varandra och inte kan ses 
som självständiga begrepp. Individen ställs många gånger i livet inför olika till-
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stånd/stressorer. Om resultatet kommer att bli sjukdom, hälsa eller något annat beror på hur 
stressorerna hanteras. En hög känsla av sammanhang innebär att det är lättare att hantera 
stressfulla och påfrestande situationer (a.a.).  
 

Hopp 
 
Katie Eriksson (2001) kopplar begreppen tro, hopp och kärlek direkt till hälsobegreppet. 
Tron är grunden för hälsa, hoppet ger hälsan riktning och kärleken är hälsans form. Inom 
vården utgör hoppet en viktig faktor för människans hälsa och välbefinnande. 
 
Benzein (1999) beskriver hopp som ett mentalt tillstånd som kännetecknas av en önskan att 
kunna nå ett mål och en viss förväntan att detta går att nå. Hopp är en individuell subjektiv 
upplevelse av en samling tankar, känslor och händelser som förändras med tiden. Att vara i 
hopp är att hitta en mening i livet och vara tillfreds med sig själv, medan att ha hopp om 
någonting innebär möjligheter att sätta upp mål, antingen kortsiktiga eller långsiktiga 
(a.a.). 
 
Enligt Eriksson (2001) är tron och hoppet grunden för människans livs- och trosåskådning. 
Här grundar sig människans frågor kring mål och mening med livet. Tro och hopp är vikti-
ga i Erikssons hälsobegrepp. När kris uppstår finner människan en inre styrka genom tron 
och hoppet, tron behöver inte ha en religiös koppling, men tron är nödvändig för överlev-
nad (a.a.).  
 

REFERENSRAM 
 
I arbetet har författarna valt att använda Katie Erikssons (1994) omvårdnadsteori som teo-
retisk referensram.  
 
Hälsa, människa och vård är centrala begrepp i Erikssons omvårdnadsteori och det är hen-
nes människosyn, vilken tar sig utgångspunkt i ett ontologiskt perspektiv som ligger till 
grund för synen på hälsa och vård. Eriksson lägger fram en teori kring lidandets problema-
tik, vilken omfattar tre olika stadier: att ha lidande, att vara i lidande och att varda i lidan-
de. 
 
Att ha ett lidande. Detta första stadium av lidandet innebär att vara främmande för sig 
själv och sina egna inre begär och möjligheter. Människan är här driven och styrd av yttre 
omständigheter och flyr ofta från lidandet och försöker bortförklara det (a.a.). 
 
Att vara i lidande. Detta stadium innebär ett sökande och ofta en oro, trots en till synes 
gynnsam anpassning. Detta tillstånd upplevs för en tid som tillfällig lycka och hälsa. Män-
niskan försöker övervinna sitt lidande genom att i ökad grad tillfredsställa sina behov. 
Oron driver emellertid så småningom människan vidare (a.a.). 
 
Att varda i lidande. Det sista stadiet innebär en möjlighet att växa genom att vara aktiv i 
sitt förhållningssätt till det egna lidandet. Genom denna strävan gör människan ett val att 
kämpa, vilket blir en kamp mellan hopp och hopplöshet och mellan liv och död. Om livet 
segrar i denna kamp når människan en större integration av lidande och upplever inte läng-
re sitt lidande meningslöst och lika skrämmande. Människan kan antingen välja kamp eller 
resignation i sitt förhållande till lidandet och därmed, om livet och hälsan segrar, nå en 
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större integration av lidandet (Eriksson, 1994). Andra begrepp som Eriksson tar upp är 
sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 
 
Sjukdomslidande. Patienten upplever sjukdomslidande i relation till sjukdom och behand-
ling. Lidandet innebär förluster i olika avseenden att mista sina egna förmågor, sina vän-
ner, anhöriga och sitt fulla värde som människa. Det är oftast kroppslig smärta som orsakar 
sjukdomslidande hos patienter. Den kroppsliga smärtan kan vara så svårhanterlig att den 
driver patienten till ett själsligt och andligt lidande. Det själsliga och andliga lidandet upp-
kommer vid känslan av förnedring, skam och skuld som människan upplever i samband 
med sin sjukdom eller behandling (a.a.). 
 
Livslidande. Att drabbas av sjukdom och ohälsa påverkar hela människans livssituation 
och innebär att det vardagliga livet rubbas eller tas ifrån henne och därmed hotar hela hen-
nes existens. Denna situation kan resultera i ett livslidande som hör ihop med vad det inne-
bär att leva. En form av livslidande är kärlekslösheten vilken kanske är den djupaste for-
men. Känslan av uppgivenhet kan få patienten att inte orka kämpa vidare, hon tappar sitt 
värde och känner ingen meningsfull uppgift i livet. Ur denna livsleda kommer ett stort livs-
lidande (a.a.).  
 
Vårdlidande. Detta uppmärksammades först på 1990-talet och främst på grund av den 
ökade forskningen, diskussionen kring vårdetiska frågor och definitionen av vad vård är. 
Vårdlidande är en individuell upplevelse och har sammanfattats av Eriksson som fördö-
melse och straff, maktutövning, utebliven vård samt kränkning av patientens värdighet 
(Eriksson, 2001). 
 
Dahlberg, Fagerberg, Nyström, Segesten & Suserud (2003) skriver om lidande, välbefin-
nande och vårdlidande i olika former. De säger att ”vårdandets mål är att lindra eller för-
hindra lidande samt skapa förutsättningar för välbefinnande” (Dahlberg et.al. 2003, s.32). 
Att uppleva hälsa och välbefinnande trots sjukdom är viktigt om patienten ska kunna gå 
vidare i sin hälsoutveckling. Patienter förstår inte alltid vad som vårdmässigt händer.”Det 
innebär ett vårdlidande att inte förstå det vårdande som sker” (Dahlberg et.al. 2003, s.35). 

 
Lidande och välbefinnande 
 
Alla människor kommer att få uppleva både lidande och välbefinnande någon gång. Vår-
dandets mål är att ta bort eller minska lidandet och därmed öka välbefinnandet hos patien-
ten. En människa kan vara i ett lidande samtidigt som hon/han känner ett välbefinnande. 
En människa som varit svårt sjuk länge kan finna välbefinnande i olika situationer. Lidan-
det måste få den tid och plats som det kräver, annars blir det svårt att ta sig igenom eller 
kunna hantera sitt lidande. Många människor stressar i dagens samhälle, denna stress kan 
leda till ett livslidande (Dahlberg et.al. 2003). 
 

SYFTE 
 
Syftet med studien var att belysa hur cancer påverkar livskvalitet hos människor. 
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METOD 
 
Vald metod var en litteraturstudie. Med en litteraturstudie skapas en fördjupning över det 
valda ämnet eller ämnesområdet. Syftet med litteraturstudie är att bestämma kunskapsläget 
inom ett bestämt ämnesområde (Backman, 1998). Metoden ansågs vara lämpad med tanke 
på den tid som fanns för att genomföra studien. Studien grundar sig på en innehållsanalys 
av åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ datainsamlingsmetod. 

 

Urval  
 
Litteratursökning av artiklar har gjorts i databaserna ELIN, MEDLINE och CINAHL.  
Dessa databaser uppdateras dagligen. CINAHL är en referensdatabas inom omvårdnad, 
MEDLINE är en medicinsk databas och ELIN är en databas som innehåller samlade elek-
troniska tidskrifter. Sökorden som använts var: cancer, quality of life, depression, fatigue 
och pain. Vid sökning användes enkla sökord eller sökord i kombination (se bilaga 1). 
Sökningen begränsades till svenska och engelska. Författarna valde åtta artiklar (se bilaga 
2), varav sex via databaserad sökning. En manuell sökning gjordes även bland vetenskapli-
ga artiklar i Vård i Norden på Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek och gav författarna 
två artiklar. 
 
För att finna artiklarna som motsvarade syftet bestämdes inklusionskriterier. Dessa kriteri-
er var att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade, motsvara syftet, vara i fulltext och 
vara begränsade till peer-reviewed material.  
Exklusionskriterier var artiklar som inriktades på barn, inte äldre än 1998 och alla artiklar 
som inte var skrivna på engelska eller svenska språken. 
Urvalet av artiklar gjordes genom att läsa titeln. Om titeln överensstämde med litteratur-
studiens syfte lästes abstractet igenom. De artiklar som var relevanta för syftet skrevs ut i 
fulltext och lästes igenom var för sig av författarna.De artiklar som inte stämde överens 
med syftet sorterades bort. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har använts i studien. 
 

Dataanalys 
 
Analysen byggde på Graneheim & Lundmans (2003) modell för analys av kvalitativ data. 
Denna modell var till hjälp vid författarnas litteraturstudie, då den gav en bra struktur vid 
analyseringens väg till resultatet. 
 
I steg 1 har författarna läst genom samtliga åtta artiklar för att få en förståelse och försäk-
ran att text skulle motsvara syftet. Detta steg gjordes individuellt. 
 
I steg 2 plockades meningar eller fraser som innehöll information som var relevant för syf-
tet. Dessa meningar kallas meningsbärande enheter. Detta gjordes individuellt. Därefter 
diskuterades det markerade textmaterialet för att få en uppfattning om att textsekvenserna 
hade uppfattats lika.   
 
I steg 3 kondenserades de meningsbärande enheterna i syfte att korta ned texten men ändå 
behålla hela innehållet. De kondenserade meningsenheterna kodades och grupperades i 
kategorier (se bilaga 3), som återspeglade det centrala budskapet i studien. Dessa kategori-
er utgjorde det manifesta innehållet. Detta gjordes gemensamt.  Exempel på kodning var 
meningsenheten: “Tröttheten är hela tiden i kroppen. Jag vill bara ligga, man följer inte 
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med. Det känns som ett vakuum ibland… Den här tröttheten finns hela tiden inombords 
mig”. Den meningsenheten kodades till: patienters upplevelser av trötthet. 
 
I steg 4 valdes subkategorier utifrån koderna. Exempel på kod var: patientens upplevelse 
av trötthet. Denna meningsenhet bildade subkategori: nedsatt fysiskt välmående.   
 
I steg 5 bildades subkategorierna utifrån sex kategorier som beskriver patientens upplevel-
se i samband med cancer. De kategorier som författarna kom fram till var följande: 

• upplevelse av trötthet 
• upplevelse av smärta 
• upplevelse av nedsatt psykiskt välmående  
• upplevelse av social isolering 
• upplevelse av sömnproblem 
• upplevelse av förhöjd livskvalitet 

 

RESULTAT 
 
Efter genomgång och analys av valda artiklar har framkommit sex kategorier som förfat-
tarna ser centrala. 
 

Upplevelse av trötthet. 
 
Enligt Johansson, Svensson & Axelsson (2005) drabbas patienter med cancer ofta av ex-
trem trötthet och orkeslöshet. Upplevelsen av trötthet varierar med individens personlighet, 
känsla av sårbarhet, förmåga att klara behandling, allmän känsla av välbefinnande och so-
cialt nätverk. Trötthet ger känslan av en utmattning och håglöshet att det blir svårigheter att 
klara sitt dagliga liv, samt en trötthet man ej kan sova fri från. Att inte orka med sina var-
dagsysslor ger både ångest och stress som ytterligare kan öka tröttheten. 
 
                         ”Bara att åka taxi har varit jobbigt” (Johansson et.al. 2005, s.61).  
 
Trötthet är utan tvekan det mest rapporterade symptomet bland patienter med cancer. Näs-
tan hälften av patienterna säger att tröttheten är en av de mest obehagliga symptom som 
påverkar dem i det dagliga livet (Visser & Smets, 1998). 
 
Sarvimäki, Simonsen-Rehn & Sandelin-Benkö (2003) skrev om en känsla av uttalad trött-
het upplevdes av många patienter vid någon nivå av sjukdomen. Både sjukdomen och be-
handlingen med sina sidoeffekter leder till fysisk och psykisk trötthet. Tunga medicinska 
behandlingar leder också till trötthet.   
 
Johansson et.al.  (2005) anser att tröttheten är det mest frekventa rapporterade symptomet 
hos patienter med cancer. Upplevelsen av trötthet varierar med individens personlighet, 
känsla av sårbarhet, förmåga att klara behandling, allmän känsla av välbefinnande och so-
cialt nätverk. Trötthet får effekt på patientens livsstil och har betydelse för möjligheten att 
ta del av aktiviteter med den övriga i familjen (a.a.). 
 
Uttalad trötthet/utmattning är ett av de vanligaste symptomen hos patienter med cancer. 
Studier som undersöker förekomsten av utmattning hos patienter med cancer har funnit att 
upptill 60 % har upplevt lättare till svår utmattning. Depression, ålder, smärta och positiv 
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feedback, en samarbetsstil där kämpaglöden lyfts fram, var associerad med utmattning i en 
undersökning där flertalet cancer patienter ingick (Reuter, Classen, Roscoe, Morrow, 
Kirshner, Rosenbluth, Flynn, Shedlock & Spiegel, 2005). 
 

Upplevelse av smärta 
 
Enligt patienter med cancer diagnos, orsakar smärta starkt själsligt lidande, ilska, depres-
sion, trötthet och sorg, det påverkar dagliga aktiviteter, sociala relationer, sömn och 
kroppsuppfattning. Studier har visat att styrkan av smärta motsvarar starkt själsligt lidande 
och depression, ökad smärta leder till ökad känslomässig oro som förstärker upplevelsen 
av smärta. Smärta orsakar både fysiskt och psykiskt lidande. Patienter har också visat sig 
ha sämre fysisk funktion (Sarvimäki et.al.2003). 
 
Olika former av obehag som smärta, sömnsvårigheter, depression och oro förändrar det 
dagliga livet avsevärt. Detta visar sig i att ha svårigheter att utföra den dagliga egenvården 
samt att kunna planera aktiviteter. Smärta upplevdes som det mest påverkande symptomet 
hos patienter med cancer diagnos (Okuyama,Tanaka, Akechi, Kugaya, Okamura, Nishiwa-
ki, Hosaka & Uchitomi, 2000). 
 
 Även Reyes-Gibby, Aday, Anderson, Mendoza & Cleeland, (2006) säger att smärta, de-
pression och utmattning är vanligt förekommande och uppkommande symptom rapporterat 
av patienter med cancer. Dessa symptom påverkar negativt det dagliga livet och livskvali-
tet hos patienter.  
 
Smärta är väldokumenterad som ett av det vanligaste negativa symptomen som cancerpati-
enter upplever, det har visat sig att brister i smärtrelaterad livskvalitet hör ihop med sömn-
brist. Med andra ord rapporterade cancerpatienter med sämre smärtrelaterad livskvalitet 
också sömnproblem. Detta är ett komplext samband eftersom smärtor under natten kan 
störa sömnen, men det kan också vara så att sömnstörningar kan påverka smärtupplevelsen 
genom att förvärra smärttåligheten (Fortner et.al. 2002).      
 

Upplevelse av nedsatt psykiskt välmående 
 
Enligt Sarvimäki et.al. (2003) kände patienterna att alla deras tankar cirkulerade kring can-
cer. Patienterna upplevde det mycket hårt mentalt att ha en svår sjukdom som cancer. Det 
var svårt eftersom patienten trodde att ingen kunde förstå det de gick igenom, eller att pati-
enten hade blockerat alla känslor inifrån, eller att de inte berättade för någon om sin sjuk-
dom. De upplevde känslor som panik, starkt psykiskt lidande, depression, kaos och rädsla. 
Några av patienterna talade om mental smärta och hur de kände att deras mentalitet själv 
började falla ihop. Patienterna funderade mycket på överlevnadsprognosen och på döden. 
Trots att prognosen kunde vara god så kunde personalen inte säga något med säkerhet, och 
de fysiska symptomen ökade oron för det slut som närmade sig. De fruktade att de smärtor 
de kände innebar att döden närmade sig. För många patienter var tanken på att “JAG” hade 
fått cancer obegriplig. De kunde aldrig tro att det skulle hända dem och de levde mellan 
hopp och förtvivlan (a.a.). 
 
                        “When I fell ill with breast cancer, 
                          I totally lost control. I cried and  
                          begged that it would not be true” (Sarvimäki et.al. 2003, s.6).  
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Människor upplevde mest nedsatt psykiskt välmående innan behandling. Utmattning  gav 
depression. (Visser&Smets, 1998). 
 
Även Okuyama et.al.(2000) beskriver att depression var en relaterande faktor för utmatt-
ning. Detta betyder att både fysiska och psykiska faktorer påverkas.    
 
                         “That time between (test and operations) 
                           Was mentally very hard. I didn’t want to eat,   
                           I was depressed” (Sarvimäki et.al. 2003, s.6).  
 

Upplevelse av social isolering. 
  
Enligt Johansson et.al. (2005) är social isolering den mest besvärande upplevelse hos can-
cerpatienter. Det visar sig som förlust av tidigare sociala kontakter och oförmåga att ta nya 
kontakter. Aktiviteter som tidigare varit till glädje orkar patienterna inte längre att genom-
föra.   
 
                         “Låt mig få vara ifred, sådan känsla har jag 
                          och det har jag aldrig haft förut” (Johansson et.al. 2005, s.61). 
 
Vidare säger de att upplevelsen av förändring i det sociala livet ger ångest som en konse-
kvens av tröttheten. Det kan vara ett hinder för sociala kontakter att känna sig för trött för 
att orka umgås med andra personer (a.a.). 
 
Sarvimäki et. al. (2003) beskriver att det fanns flera anledningar till förändringar i sociala 
relationer. Släktingar, vänner och grannar kände det besvärligt att ha att göra med patien-
ten. Patienterna kände ofta att de inte kunde, eller ville prata om sin cancer med sina vän-
ner och att människor därför verkade undvika dem (a.a.).  
 
En studie indikerade att majoriteten av patienter med testikelcancer fortsatte att arbeta efter 
beskedet, men en del av patienterna upplevde att de fick en försämrad social kontakt med  
vänner och bekanta (Dahl, Mykletun & Fosså, 2005). 
 

Upplevelse av sömnproblem 
 
Enligt Fortner, Stepanski, Wang, Kasprowicz & Durrence (2002) hade mer än hälften 61% 
av cancerpatienterna  betydande sömnproblem. Sömnen var karakteriserad av reducerad 
sömn på grund av smärta, att patienterna kände sig varma (känsla av svett och frossa), upp-
levde mardrömmar och snarkade högt.  De som sovit dåligt hade lägre förmåga att fungera 
i allmänhet, mera smärta i kroppen, mindre vitalitet och energi i det dagliga livet. De som 
sovit dåligt hade rapporterade att de hade lägre förmåga att fungera socialt. Människor som 
lever med cancer med sömnproblem visade lägre nivå av kraft och energi för dagliga akti-
viteter. Patienter med dålig sömn visade minskad förmåga att utföra dagliga arbeten och 
dagliga uppgifter.  Studien visade att sömnsvårigheter minskade livskvaliteten och det på-
verkade fysiska funktioner, mental hälsa och vitalitet (a.a.).  
 
Sömnproblem påverkade livskvaliteten på många sätt och av många anledningar. Några 
patienter kände att de inte kunde sova alls medan andra var så trötta att de somnade när de 
satt vid bordet. Både fysiska symptom och psykiska faktorer hindrade sömn. Patienterna 
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hade ofta rädsla och starkt själsligt lidande, vilket gjorde det svårt att sova. Dålig sömn 
påverkade den dagliga rytmen (Sarvimäki et.al. 2003).    
 
Fortner et.al. (2002) redovisar att personer med sömnsvårigheter hade sämre förmåga att 
fungera eftersom de hade fysiska problem och därmed sämre förmåga att fungera i allmän-
het. Detta berodde på fysiska smärtor, sämre vitalitet eller brist på energi i det dagliga livet 
samt fler problem med den psykiska hälsan. Personer med sömnproblem hade också sämre 
förmåga att fungera socialt (a.a.).  

 

Upplevelse av förhöjd livskvalitet 
 
Enligt Sarvimäki (2003)upplevde människor att de började fokusera på de positiva aspek-
terna i livet. Livsperspektivet blev bredare. De upptäckte att livet har en mening, där fa-
milj, barn, religion och arbete ingick.  
 
                                      “I really wanted to get back to my 
                                       job… feeling that I am needed, 
                                      and a sense of duty, that’s why I 
                                      must struggle ahead” (Sarvimäki et.al. 2003, s.8).  
 
Patienterna kände att deras värde hade förändrats och de hade fått en möjlighet att leva sitt 
liv på ett annorlunda sätt, de hade fått en andra chans. 
 
                                             I felt I had new chance, that now 
                                            I had a chance to live differently (Sarvimäki et.al. 2003, s.8).  

 

DISKUSSION  
 

Metoddiskussion 
 
Syftet med studien var att belysa hur cancer påverkar livskvaliteten hos människor. Den 
valda metoden var litteraturstudie. Författarna valde denna metod eftersom tiden var be-
gränsad. Artikelsökningarna gjordes i de tre databaserna ELIN, CINAHL och MEDLINE, 
men ELIN var den databas där mest artiklar gick att finna i fulltext och som var relevanta 
till syftet. Manuell sökning gjordes bland vetenskapliga artiklar i Vård i Norden vilket gav 
författarna 2 artiklar. Vid sökning av artiklar framkom ett begränsat antal som matchade 
syftet. Om urvalet hade varit större kanske nya aspekter hade framkommit i resultatet. För 
att få de bästa träffarna vid sökning valde författarna att begränsa sökorden. Artiklarna som 
valdes var skrivna på engelska och svenska och hade kvalitativ och kvantitativ analysme-
tod. Författarna ansåg att det var av fördel att använda både kvalitativ och kvantitativ data i 
studien då resultatet blev mer tillförlitligt. Den största tyngdpunkten lades på de kvalitativa 
artiklarna då författarna kunde gå mer på djupet med hjälp av innehållsanalys. Sex artiklar 
var skrivna på engelska och två på svenska. Författarna upplevde att det engelska forsk-
ningsspråket som använts i artiklarna var svårt att översätta och forma till en bra och lätt-
förstålig innebörd, dessutom fanns risk för att resultatet påverkas av feltolkning.  Författar-
na valde att begränsa sökningar av artiklar till 1998-2007. Studier som var gjorda tidigare 
upplevdes för gamla och resultatet kändes inte lika aktuellt. Artiklarna är hämtade från sex 



11 

olika länder: USA, Japan, Sverige, Finland, Norge och Holland, vilket betyder att studien 
får ett internationellt perspektiv.  
 
Dataanalys utfördes med utgångspunkt från Graneheim & Lundman (2003). Då artiklarna 
skulle analyseras hade författarna var och en för sig markerat stycken i texterna som de 
fann passande till syftet. Genom diskussion framkom sex kategorier som resultatet delades 
in under. Diskussionen ledde till att författarna såg resultatet ur olika perspektiv. Författar-
na diskuterade med varandra och kom fram till textresultatet.   

 

Resultatdiskussion 
 
Genom denna studie fick författarna en uppfattning om hur människor med cancer upple-
ver sin livskvalitet. De flesta av valda artiklar hade liknande resultat, vilket leder till att 
författarnas resultat blir mer trovärdigt. I studierna framkom att det dagliga livet innebar 
stora förändringar för livskvaliteten. Det visade sig i att personer upplevde trött-
het/utmattning, smärta, nedsatt psykisk välmående, sömnsvårigheter och social isolering. 
Studien antyder, att dessa upplevelser är förknippade med starka känslor som berör männi-
skans livskvalitet. Patienterna var tvungna att anpassa sitt liv efter sjukdomen, de fann livet 
mer begränsat, de orkade inte med att umgås med vänner och bekanta i samma utsträck-
ning som tidigare.  
 
Enligt Sarvimäki et. al. (2003) ändrades livet för patienterna med cancer i den bemärkelsen 
att det blev omöjligt för dem att planera inför framtiden som de kunnat tidigare. Patienter-
na var tvungna att ta en dag i taget, eftersom cancer liksom följden av behandlingarna och 
biverkningarna var oförutsägbara. Drömmar och planer för framtiden blev till intet. Den 
dagliga livsrytmen genomgick förändringar. Dagarna utgjordes av sjukhusbesök för under-
sökningar och behandlingar. Det stora antalet sjukskrivningsdagar innebar att kontakterna 
med kollegorna minskade eller avbröts. Sjukdomen kunde medföra minskad rörelseförmå-
ga och minskad arbetsförmåga liksom svårigheter med dagliga aktiviteter. Patienterna 
kunde känna att de värdelösa, eftersom de inte kunde arbeta eller var så trötta att de inte 
orkade göra särskilt mycket (a.a.).  
 
Vidare beskriver Sarvimäki et. al. (2003) att det har visat sig att patienter med cancer dia-
gnos uppvisar sämre fysiska funktioner samt en sämre förmåga att fungera i grupp (soci-
alt). De har också globalt en sämre hälsostatus och livskvalitet än den övriga befolkningen. 
Enligt patienterna själva var deras existentiella, andliga, fysiska upplevelse och emotionel-
la angelägenheter det viktigaste för att få en god livskvalitet. Cancerpatienters livskvalitet 
är ett komplicerat fenomen som inte bara påverkas av smärta utan även av själva behand-
lingen och av sjukdomen i sig (a.a.).  
 
Författarna anser att Eriksson har varit användbar som referensram, då hon belyser begrep-
pet sjukdomslidande och livslidande.  
Eriksson (1994) antyder att ohälsa och sjukdom berör hela människans livssituation. Det 
invanda livet rubbas och tas mer eller mindre ifrån en. Att stå inför ett lidande innefattar 
hela människans livssituation. Livslidande kan innebära ett hot mot individens totala exi-
stens. Vidare anser Eriksson (1994) att varje lidande är unikt och lidandet påverkar hela 
människan dessutom kränker det hennes värdighet.  
 
Smärta, depression, orkeslöshet, trötthet ledde till att patienter upplevde lidande. Som ex-
empel kategorin - social isolering. Lidandet har hos flera patienter visat sig i form av en-
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samhet och social isolering. Även Johansson (2995) påpekar att det visar sig som en kon-
sekvens av att vara så trött att orken inte finns till för att umgås med andra människor och 
att inte kunna vara aktiv som tidigare. Den känslomässiga upplevelsen av trötthet tar sig 
uttryck i hopplöshet att inte orka engagera sig. Patienter upplever psykisk lidande i form av 
nedsatt psykisk välmående och social isolering. Enligt Eriksson (1994) sjukdomslidande är 
ett lidande som upplevs i relation till sjukdom. Vidare påvisar Eriksson (1994) att sjuk-
domslidande tolkas som förluster i olika avseenden. Människan förlorar det egna förmå-
gorna, anhöriga, vänner, delaktighet i sociala sammanhang och sitt fulla värde som männi-
ska.  
  
För ett stort antal patienter medför cancer ett lidande, men en del patienter upplever det 
som en möjlighet till att börja ett nytt liv. Patienter får ett bredare livsperspektiv. På grund 
av cancer diagnos, befinner sig patienter mellan hopp och hopplöshet. Hopp att bli botad 
från sin sjukdom eller hitta mening i livet. Enligt Eriksson (1994) framkallar lidandet en 
känsla av hopplöshet och lidandet behöver hopp för att kunna lindras. Det är viktigt att 
bland patienter finns en framtidstro. 
 

SLUTSATS 
 
Genom denna studie fick författarna en fördjupad förståelse för hur cancer påverkar män-
niskors livskvalitet. Att få diagnosen cancer berör människan både fysiskt, psykiskt och 
psykosocialt. Att leva med cancer är ett lidande på grund av trötthet, sömnproblem, depres-
sion, smärta och social isolering, allt detta leder till att människan får en sämre livskvalitet. 
Med denna kunskap får författarna som blivande sjuksköterskor större förståelse för hur 
patienter med cancer upplever sin livskvalitet. 
Författarna ser ett behov av att genomföra fler studier genom detta område. Detta behövs 
för att djupare förstå vilka svårigheter människor med cancer kan uppleva och med hjälp 
av detta försöka lindra deras lidande. 
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BILAGA 1 
 
Sökning på databasen ELIN           
    
Databas Sökord Antal träffar Användbara artiklar

ELIN Cancer AND  Qual-
ity of  life AND 
Pain 

49 2 

 Cancer AND De-
pression 

250 1 

 Cancer AND Fati-
que 

0 0 

 Cancer AND Qual-
ity of life 

1067 1 

 
 
Sökning på databasen MEDLINE 
 
Databas Sökord Antal träffar Användbara artik-

lar 
MEDLINE Quality of life AND 

Cancer  AND Pain 
304 1 

 Quality of life  56231 0 
   
 

Sökning på databasen CINAHL 

 

Databas Sökord Antal träffar Användbara artik-
lar 

CINAHL Cancer pain AND 
Quality of life  

176 1 

 Depression AND 
Cancer pain 

51 0 

 Fatique AND De-
pression AND Can-
cer 

5 0 
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BILAGA 2 
 

Artikelöversikt 

 

Författare 
År 
Land 

Titel 
Tidskrift 

Syfte Metod 
 

Resultat 

Dahl, A.A., 
Mykletun, 
A., 
Fosså, S.D. 
2005 
Norge 
 

Quality of life in 
survivors of testicu-
lar cancer. 
 
Urologic oncology. 

Att ge en över-
sikt av livskva-
litet hos patien-
ter som över-
levt testikel-
cancer. 

Patienter med 
testikelcancer 
svarade på frå-
gor via mejlat 
frågeformulär. 
Av de 1814 
lämpliga, deltog 
1438 (79 %).  
 
Kvantitativ stu-
die med inslag 
av kvalitativ 
studie. 
 

Patienterna 
gjorde en egen 
bedömning på 
sin livskvalitet 
med oro, de-
pression och 
sexuellfunktion. 

Fortner, B., 
Stepanski, 
E., Wang, 
S., Kaspro-
wicz, S.,  
Durrence, 
H. 
2002 
USA 
 

Sleep and quality of 
life in breast cancer 
patients. 
 
Journal of Pain and 
Symptom Man-
agement. 

Att ta reda på 
hur påverkas 
sömn och livs-
kvalitet hos 
cancerpatien-
ter. 

Datainsamling-
en har gjorts 
med hjälp av 
frågeformulär. 
72 kvinnor del-
tog i studien.  
 
Kvantitativ stu-
die. 
 

Resultatet visa-
de att bröstcan-
cer patienter har 
betydliga sömn-
problem. 

Johansson, 
Å., Svens-
son, E., 
Axelsson, 
L. 
2005 
Sverige 

Social isolering – 
ett omvårdnadspro-
blem hos cancerpa-
tienter med fatigue. 
 
Vård i Norden. 

Att undersöka 
vad fenomenet 
fatigue i dag-
ligt liv kan 
betyda för en 
grupp individer 
med cancer-
diagnos. 

Datainsamling-
en i studien har 
gjorts av öppna 
intervjuer. 
6 personer del-
tog.  
 
Kvalitativ stu-
die. 
 

Respondenter-
nas upplevelser 
av sin trötthet 
uttrycks tydligt 
som en social 
isolering i den 
dagliga livssti-
len.  

Okuyama, 
T., Tanaka, 
K., Akechi, 
T., Kugaya, 
A., Okamu-
ra, H., Ni-
shiwaki, Y., 
Hosaka, N., 

Fatigue in Ambula-
tory Patients with 
Advanced Lung 
Cancer: Prevalence, 
Correlated Factors, 
and Screening. 
 
Journal of Pain and 

Att djupare 
förstå hur pati-
enter med 
lungcancer 
upplever sin 
trötthet. 

157 personer 
intervjuades och 
svarade på frå-
geformulär. 
 
Kvalitativ stu-
die. 
 

Respondenter 
visade att trött-
het var ett fre-
kvent och vik-
tigt symptom 
associerad till 
både fysiskt och 
psykiskt lidan-
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År 
Land 
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Psycho-oncology. 

Att undersöka 
samband mel-
lan trötthet, 
smärta och 
depression hos 
kvinnor med 
bröstcancer. 

353 kvinnor 
med bröstcancer 
intervjuades.  
 
Kvalitativ stu-
die.  

Resultatet visa-
de att trötthet, 
smärta och de-
pression ökade 
hos kvinnor 
med bröstcan-
cer.  

Reyes-
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Aday, L., 
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K., Men-
doza, T., 
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C. 
2006 USA 
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With and Without 
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Att djupare 
förstå före-
komst av smär-
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och trötthet hos 
patienter med 
och utan can-
cer.  

17210 patienter 
med och utan 
cancer intervju-
ades.    
 
Kvalitativ stu-
die. 

De som hade 
cancer visade 
hög förekomst 
av smärta, de-
pression och 
trötthet.  

Sarvimäki, 
A., 
Simonsen-
Rehn, N.,  
Sandelin 
Benkö, S. 
2003 
Finland 

Pain and the quality 
of life in cancer 
patients. 
 
Vård i Norden. 

Att djupare 
förstå livskva-
litet hos can-
cerpatienter. 

Totalt 39 pati-
enter 36 kvinnor 
och 3 män del-
tog i studien, de 
svarade via en-
käter och inter-
vjuer. 
 
Kvalitativ och 
kvantitativ stu-
die. 
 

Psykiskt och 
socialt välmå-
ende var lägre 
än fysiskt och 
själsligt välmå-
ende. 

Visser, 
M.R.M., 
Smets, 
E.M.A. 
1998 
The Nether-
lands 

Fatigue, depression 
and quality of life 
in cancer patients: 
how are they re-
lated? 
 
Support care. can-
cer. 

Att undersöka i 
vilken grad 
trötthet och 
depression 
påverkade 
livskvalitet hos 
cancerpatien-
ter. 

250 cancerpati-
enter deltog i 
intervjustudien. 
 
Kvalitativ stu-
die. 

Både depression 
och psykisk 
utmattning är 
relevanta till 
patienters livs-
kvalitet.  



18 

 



19 

BILAGA 3 
 
Exempel på meningsenheter 
 
Meningsenheter Kod Subkategori Kategori 
A feeling of severe 
tiredness hit many 
patients at some 
stage of the illness. 
Both the illness and 
treatments with their 
side-effects lead to 
physical and psycho-
logical tiredness. 

Patienternas upple-
velse av trötthet 

Nedsatt fysiskt väl-
mående 

Upplevelse av trött-
het 

”Det är de närmaste 
jag umgås med, för 
de andra tycker jag 
är jobbigt, jag upp-
lever att jag vill vara 
ifred. Man blir väl 
sådan och det har 
jag talat om för mina 
vänner. Vill jag så 
hör jag av mig själv 
och de förstår det”. 

Vill vara ifred Ensamhet Social isolering 

“When I ask you I 
have a day, a week, 
a month or ten years 
they just say nobody 
knows. And some-
how this fear that… 
could it be that if I 
know I have pain, it 
means that this is the 
beginning of the 
end…”. 

Osäkerhet inför 
framtiden 

Oro, bekymmer Nedsatt psykiskt 
välmående 

     
 




