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Sammanfattning  
Bakgrund: Det blir allt vanligare att drabbas av en cancersjukdom. Alla blir dock inte 
botade, vilket bidrar till att behovet av den palliativa vården ökar. 
Syfte: Belysa patienters upplevelse av cancersjukdom i den tidiga palliativa fasen. 
Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats. Innehållsanalysen utfördes med hjälp av 
Graneheim och Lundmans beskrivning. 
Resultat: I resultatet framkom två stycken huvudkategorier. Det visade att patienter med en 
cancersjukdom i den tidiga palliativa fasen upplever lidande på grund av nedsatta förmågor 
att utföra samma aktiviteter som tidigare. Tankar och känslor om varför dem blev drabbade 
var vanligt förekommande, även hur den resterande tiden skulle te sig. 
Slutsats: Patienter upplever lidande och sänkt livskvalitet vid en cancer sjukdom. 
Kompetensen inom den palliativa vården är i behov av utveckling för att kunna bemöta 
patienten på ett respektfullt sätt. För att främja patienters livskvalitet behöver sjuksköterskan 
känna sig trygg i sitt arbete. 
 
Nyckelord: Cancer, palliativ vård, patienter, upplevelser 
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Inledning 
Cancersjukdomar har ökat under de senaste åren och cirka var tredje person i Sverige 

uppskattas få en cancerdiagnos under sin livstid (Cancerfonden, 2013). Avemark, Ericsson 

och Ljunggren (2003) förklarar att patienter kan få nedsatt livskvalitet på grund av sin 

cancersjukdom. Enligt Arman och Rehnsfeldt (2003) kan en cancerdiagnos förändra 

patientens värderingar och övertygelser i livet. Patienten med cancer kan under den första 

tiden känna förlusten av sin kropp, även känslan av att förlora vänner och familj kan 

förekomma. Vidare kan patienten anta att cancer alltid leder till döden, vilket kan bidra till 

stark oro (ibid). Cancerbehandling kan även ge biverkningar som depression, vilket kan leda 

till en utmaning för patienten (Badger, Braden & Mishel, 2001). I statistik från Cancerfonden 

(2013a) visas att fem år efter diagnostillfället är fortfarande cirka 70 procent kvar i livet, 

vilket betyder att cirka 30 procent inte kan bli botade (ibid). När det inte längre finns någon 

bot för patienten övergår vården till en palliativ vård (Nationella rådet för palliativ vård 

[NRPV], 2013). Flertal tidigare studier är fokuserade på anhöriga och sjuksköterskans 

perspektiv i samband med patienters cancersjukdom och studier fokuserade på patienters 

upplevelser i livets slutskede. Därmed är studien av betydelse för att belysa patienters 

upplevelser av cancersjukdom i den tidiga palliativa fasen. 

Bakgrund 

Cancer 
World Health Organization [WHO] (2012a) förklarar att cancer är ett samlingsnamn för 

tumörer som påverkar någon del av kroppen. Det finns två sorters tumörer, den benigna 

tumören som är godartad, samt den maligna tumören som är elakartad. De maligna tumörerna 

utvecklar okontrollerat avvikande celler som sedan kan sprida sig till olika delar i kroppen. 

Spridningen benämns som metastaser och är den vanligaste orsaken till död (ibid). År 2010 

var tumörsjukdomar den andra vanligaste dödsorsaken i Sverige efter hjärt- och 

kärlsjukdomar (Socialstyrelsen, 2013). Denna litteraturstudie är inriktad på alla former av 

cancer då patienten är en egen unik individ, vilket gör att upplevelsen inte kommer vara den 

andra lik oavsett cancersjukdom. 
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De vanligaste symtomen vid en cancersjukdom är illamående och smärta, men även feber och 

förstoppning förekommer (Skog & Grafström, 2003). Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU] (2006) belyser att även trötthet och sömnstörningar är vanligt 

förekommande symtom vid sjukdomen, vilket kan bidra till hinder i vardagen.  

Definition av begreppen patient och upplevelse 
Eriksson (1994) skriver att patient ursprungligen betyder den lidande, den som tåligt uthärdar 

något. Begreppet patient är inte enbart begränsat till sjukdom. Med åren har begreppet patient 

utvecklats och blivit kopplat till diagnos och behandling, det vill säga en person som är sjuk 

(ibid). Även Travelbee (1971) beskriver patienten som en person i behov av omvårdnad.  

 

Travelbee (1971) definierar upplevelser som något unikt samt individuellt. Hon menar att 

patienter som har varit med om samma händelse kan uppfatta händelsen på olika vis (ibid). 

Enligt Sæteren, Lindström och Nåden (2010) kan en patient med cancersjukdom uppleva 

kamp mellan hopp om att leva normalt och förtvivlan samt rädsla för ett lidande. Den 

pendlande kampen beror på vad som hänt och hur situationen ser ut, vilket kan bidra till att en 

existentiell oro skapas. Även Arman och Rehnsfeldt (2003) påpekar att patienter kan uppleva 

bekymmer som rädsla vid en cancersjukdom, vilket kan bidra till ett lidande för patienten. 

Travelbee (1971) menar att syftet med omvårdnaden är att patienten ska finna mening med 

upplevelserna trots sjukdom och lidande. 

Palliativ vård 
Palliativ vård innebär att vården övergår till lindring av symtom när det inte längre finns 

något botemedel för sjukdomen (NRPV, 2013). Enligt Creedon och O'Regan (2010) har 

behovet av omsorg inom den palliativa vården ökat över hela världen och det finns flera 

sjukdomstillstånd som kräver palliativ vård. Socialstyrelsen (2013) skriver att den palliativa 

vården kan förekomma på sjukhusens slutenvårdsavdelning, i kommunens särskilda boenden 

eller i det egna hemmet. Det vanligaste är att vårdandet förekommer i hemmet och då kan 

patienten få hjälp ifrån kommunen, primärvården och/eller sjukhusens slutenvårdsavdelning 

(ibid). 

 

Enligt WHO (2012b) är syftet med den palliativa vården att lindra symtom och att inte 

påskynda eller skjuta upp döden, utan vårdandet ska ses som en normal process i livet. Vid 

symtomlindring ingår det att vårda hela människan, det vill säga både det fysiska och 
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psykosociala (ibid). Skog och Grafström (2003) belyser den palliativa vårdfilosofins fyra 

hörnstenar som symtomkontroll, livskvalitet, närståendestöd samt teamarbete. De belyser 

även att den palliativa vården ska bestå av en kärleksfull mantel som omsluter hela 

människan (ibid). Sæteren et al. (2010) förklarar att ensamhet kan öka negativa upplevelser 

och att en god relation till anhöriga därför är viktig inom den palliativa vården. Målet med 

den palliativa vården är att uppnå hälsa, helhet samt självständighet trots lidande. Även 

bevaring av integritet och värdighet är mål som ska uppnås då det anses vara oerhört viktiga 

aspekter för den cancersjuka patienten (ibid). I denna litteraturstudie har inga begränsningar 

gjorts angående patienter i tidig palliativ fas och deras boendeform. 

 

Inom den palliativa vården finns två faser, den tidiga fasen och den sena fasen. I den tidiga 

fasen är vårdandet inriktat på livsförlängande behandling samt att uppnå livskvalitet för 

patienten (Socialstyrelsen, 2013). Friedrichsen (2002) menar att den tidiga fasen kan pågå i 

flera år. Socialstyrelsen (2013) beskriver att i den senare fasen ligger vårdandets fokus på att 

lindra lidandet samt bidra till livskvalitet hos både patienten och anhöriga. Den tidiga fasen 

kan flyta ihop med den sena, vilket kan göra det svårt att bedöma övergången från ett skede 

till ett annat (ibid). Denna litteraturstudie inriktas på den palliativa vårdens tidiga fas.  

Teoretisk referensram 
Travelbee´s (1971) teori utgår ifrån den humanistiska samt den existentialistiska 

livsåskådningen. Patienten ska betraktas som en egen unik och oersättlig individ som enbart 

lever en gång. Patientens upplevelser och uppfattningar av erfarenhet är bara dennes egna och 

ska således behandlas individuellt. Travelbee (1971) ser lidandet som en ofrånkomlig del av 

att vara människa samt att det ofta är relaterat till sjukdom. Patienters reaktioner vid lidande 

kan variera, en del reagerar med acceptans eller ilska medan andra kan reagera med förvirring 

eller förtvivlan. Patientens reaktion vid lidande beror vanligtvis på människans inställning till 

livet (ibid).  

 

Travelbee (1971) anser att ett bra samspel mellan sjuksköterskan och patienten är av stor 

betydelse då det kan bidra till minskat lidande. Sjuksköterskans roll är att hjälpa patienten till 

att finna mening trots sitt lidande. Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten är 

grunden för god vård då känslor, tankar och behov kan förmedlas. Travelbee (1971) menar att 

helhetssynen, det fysiska, psykiska och andliga/existentiella ska vara en betydelsefull grund 

för god vård. Kunskap och förståelse i omvårdnaden är viktiga aspekter för att kunna skapa 
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ett förtroende mellan sjuksköterskan och patienten. Travelbee (1971) förklarar vikten av god 

kompetens vid palliativ vård där sjuksköterskan måste ha rätt kunskap samt vara behjälplig 

för att kunna lära ut kunskapen till nya sjuksköterskor. Individuell helhetsbedömning av 

patienten behövs för att kunna utföra god bedömning av de olika symtomen. Sjuksköterskans 

personliga samt yrkeserfarenheter av omvårdnadsprocessen är betydelsefull i vårdandet av 

patienter, för att kunna bidra till en god kvalitet i vården. Vidare anser Travelbee (1971) att 

sjuksköterskan måste kunna känna empati samt sympati för att hjälpa patienten på bästa 

tänkbara sätt. Omvårdnadens mål är att ha förståelse, att utforska patientupplevelser samt ha 

en öppen och ärlig kommunikation (ibid). 

 

Det är idag många människor som drabbas av en cancersjukdom och det finns en fortsatt 

tendens till att flera kommer insjukna i samhället. Även om forskningen går framåt och fler 

patienter blir friskförklarade finns det ändå de patienter som inte går att bota, vilket leder till 

att behovet av den palliativa vården ökar. Det har påvisats i studier av Avemark et al. (2003) 

samt Badger et al. (2001) att symtom samt behandlingar kan bidra till lägre livskvalitet. I 

McMillan, Tittle, Hagan, Laughlin och Tabler (2010) samt Proctor, Grealish, Coates och 

Sears (2000) studier har det framkommit fakta som tyder på att sjuksköterskor upplever 

kunskapsbrist i den palliativa vården samt att den största grundläggande kunskapen är 

erfarenhetsbaserad. På grund av resultaten som framkommit i studier (Avemark et al., 2003; 

Badger et al., 2001; McMillan et al., 2010; Proctor et al., 2000), är det viktigt att 

sjuksköterskor verksamma inom palliativ vård får en fördjupad kunskap om patienters 

upplevelser av cancersjukdom. Fördjupad kunskap är nödvändig för att sjuksköterskan ska 

kunna tillgodose patientens behov av vård samt åstadkomma god livskvalitet i den tidiga 

palliativa fasen. 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa patienters upplevelse av cancersjukdom i den tidiga 

palliativa fasen. 

Metod 
Studien har genomförts som en litteraturstudie med kvalitativ ansats där vetenskapliga 

artiklar använts. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) baseras den kvalitativa 
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forskningen på att skapa mening och förståelse av människors upplevelser (ibid). Olsson och 

Sörensen (2011) förklarar att kvalitativ ansats består av ett fåtal individer där många variabler 

undersöks. En kvalitativ studie fokuserar djupare på patienters upplevelser jämfört med en 

kvantitativ, därmed kan upplevelserna och tankarna undersökas bättre (ibid). Då syftet var att 

belysa patienters upplevelse av cancersjukdom i den tidiga palliativa fasen och den 

kvalitativa ansatsen förklaras vara fokuserad på patientens upplevelser ansågs metoden 

lämpligast. 

Datainsamling 
Databassökningar genomfördes och artiklar söktes i databaserna Cinahl samt Medline. Cinahl 

samt Medline publicerar omvårdnadsvetenskapliga artiklar och studiens syfte är inriktat på 

omvårdnad, därmed ansågs databaserna vara relevanta. Enligt Olsson och Sörensen (2011) är 

sökning i olika databaser av värde då fler relevanta vårdvetenskapliga artiklar kan påträffas. 

Willman et al. (2011) skriver att databasen Cinahl innehåller artiklar från alla 

engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter. I Medline publiceras vanligtvis medicinska artiklar, 

men det förekommer även att omvårdnadsartiklar publiceras (ibid). Booleska sökoperatorer 

OR och AND har använts i studien. OR har använts till bredare sökning och AND till att 

inrikta mot syftet. Enligt Willman et al. (2011) innebär Booleska sökoperatorer att ord 

kombineras på olika sätt med varandra i en sökning. I både Cinahl och Medline kan orden 

OR och AND användas i en sökning mellan två eller flera söktermer. Används OR i 

sökningen utvidgas sökningen och ger resultat med referenser till båda söktermerna, enskilt 

eller tillsammans. Används ordet AND i sökningen mellan söktermerna blir sökningen 

avgränsad, resultatet i sökningen blir att söktermerna kombineras med varandra (ibid). 

 

Sökord som använts är: cancer patient, cancer, neoplasms, palliative care, hospice care, 

terminal care, patient care, palliative nursing, hospice and palliative nursing, experience, 

interpretation, perception, impression, sensation, near-death experience, life experience, 

patient attitude. Sökorden ansågs vara relevanta i sökningen för att få artiklar som kan belysa 

hur patienter upplever cancersjukdom i den tidiga palliativa fasen.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier har använts i sökningarna för att kunna besvara syftet. 

Inklusionskriterierna var följande: artiklar med kvalitativ ansats publicerade mellan åren 

2008-2013. Artiklar publicerade tidigare än år 2008 valdes bort då vården kan ha sett 

annorlunda ut för fem år sedan på grund av pågående forskning enligt Cancerfonden (2013b). 
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Kvalitativa studier valdes för att kunna få en djupare uppfattning angående hur patienter 

upplever cancersjukdom i den tidiga palliativa fasen. Willman et al. (2011) förklarar att en 

studie utförd med en kvalitativ metod används när författare exempelvis vill undersöka en 

individs upplevelse och avsikten är vanligtvis att utveckla begrepp (ibid). Vidare skulle 

artiklarna vara i fulltext, vara peer- reviewed, skrivna på engelska, samt inkludera vuxna över 

18 år och vara utförda i Europa. Begränsning till Europa ansågs nödvändig på grund av att 

vården och vårdgivarnas kompetens ser annorlunda ut i olika delar av världen, vilket hänvisas 

i Papastavrou et al. (2012) studie. Exkludering av andra sjukdomar än cancer gjordes då 

litteraturstudien belyser patienter med cancersjukdom. 

Urval 
Artiklarna som valts ut är peer-reviewed, vilket går att söka i både Cinahl och Medline. Peer-

reviewed innebär att artiklarna är granskade av experter inom området innan de publicerats. 

Tanken bakom peer-reviewed är att både författaren samt granskaren ska vara anonyma för 

att granskningen ska bli korrekt (Willman et al., 2011). Ordet OR användes för att bredda alla 

sökningsblock. Ordet AND användes i slutet på sökningen för att lägga ihop alla 

sökningsblock. 

 

I databaserna Cinahl och Medline användes sökorden cancer patient, cancer och neoplasms 

som söktes med OR och bildade sökblock 1. Experience, interpretation, perception, 

impression, sensation, near-death experience, life experience och patient attitude söktes med 

OR och bildade sökblock 2. Palliative care, hospice care, terminal care, patient care, 

palliative nursing och hospice and palliative nursing söktes med OR och bildade sökblock 3. 

Sökblock 1,2 och 3 söktes ihop med AND. Det gjordes sedan ett urval med engelskt språk, 

peer-reviewed, alla vuxna, Europa och år 2008-2013 

 

I databasen Cinahl resulterade sökningen i 59 stycken träffar. Titel samt abstract lästes 

igenom av samtliga artiklar och därefter exkluderades 44 stycken. De resterande 15 artiklarna 

valdes ut för läsning av resultatet, varav sju stycken av artiklarna exkluderades då de inte 

ansågs besvara litteraturstudiens syfte. De övriga åtta artiklarna valdes ut för att läsas i sin 

helhet, varav sex stycken sedan exkluderades. Av de åtta artiklarna kvarstod två stycken för 

kvalitetsgranskning.  
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 I databasen Medline resulterade sökningen i 48 stycken träffar. Titel samt abstract lästes 

igenom av samtliga artiklar och därefter exkluderades 42 stycken då de inte ansågs besvara 

litteraturstudiens syfte. Sex artiklar valdes ut för läsning av resultatet, varav två stycken av 

artiklarna sedan exkluderades. De övriga fyra artiklar lästes i sin helhet och därefter 

exkluderades en artikel. De kvarvarande tre artiklarna kvalitetsgranskades. Totalt valdes fem 

artiklar ut för kvalitetsgranskning till litteraturstudien (Se bilaga 1 och bilaga 2). 

 

En utökad sökning gjordes då få artiklar besvarade studiens syfte till kvalitetsgranskningen, 

vilket dock inte bidrog till fler artiklar. I de utökade sökningarna utfördes en ökning med två 

år, det vill säga år 2006 istället för år 2008. Även sökordet patient attitude lades till i 

sökningen och det utfördes även manuell sökning i de utvalda artiklarnas referenslista. 

Kvalitetsgranskning 
Kvalitetsgranskning utfördes för att bedöma om artiklarna var av god kvalitet eller inte. Om 

artiklarna har god kvalitet, ökar trovärdigheten i föreliggande studies resultat. 

Kvalitetsgranskning av de fem utvalda artiklarna utgick ifrån Willmans et al. (2011) protokoll 

för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (bilaga 3). Protokollet för kvalitativ 

granskning valdes då den var lättförståelig samt innefattade de väsentligaste delarna. De 

viktiga delarna ansågs vara syfte och metodvalen, urval samt hur resultat var redovisat och 

om det rådde datamättnad. Inga delar i protokollet av kvalitetsgranskningen valdes bort för att 

öka kvalitén i studiens resultat. Poängsystem som använts är 0-19 poäng. Varje ja blev 1 

poäng, varje nej eller vet ej 0 poäng. För god kvalitet skulle 80 %, det vill säga 15 poäng 

uppfyllas. Medel kvalitet 70 %, 13 poäng. Samtliga av de kvalitetsgranskade artiklarna var av 

god kvalitet (se bilaga 4). 

Analys 
Olsson och Sörensen (2011) förklarar att en innehållsanalys används till att analysera 

dokument samt texter på ett vetenskapligt sätt. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är en 

kvalitativ innehållsanalys vanligt förekommande inom vårdforskning. Vidare anser 

Graneheim och Lundman (2004) att en kvalitativ innehållsanalys kan vara en lämplig metod 

att använda första gången, eftersom det finns möjligheter att utföra analysen med olika 

svårighetsgrader (ibid). Den kvalitativa analysmetoden är enligt Olsson och Sörensen (2011) 

inte lika tydligt formulerad jämfört med den kvantitativa. Slutsatserna i den kvalitativa 
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innehållsanalysen måste vara väl grundade och ska inte innehålla egna åsikter för att få en 

stark trovärdighet (ibid). 

 

Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av olika innehållsanalyser, som exempelvis 

Krippendorffs, valdes för att kunna analysera innehållet och uppnå ett resultat som svarar på 

syftet (ibid). Innehållsanalysen som användes var manifest med latenta inslag. Manifest 

innebär enligt Olsson och Sörensen (2011) att texten bearbetas och arbetet utgår ifrån det som 

står i texten. Latent innebär att arbeta med vad texten handlar om och forskaren tolkar det 

som ligger bakom orden (ibid). 

 

Innehållsanalysen påbörjades efter kvalitetsgranskningen med en noggrann genomgång av 

artiklarna. Texten lästes flera gånger enskilt och sedan diskuterades artiklarna tillsammans. 

De betydande delarna i texten som besvarade syftet sorterades ut som meningsenheter. 

Meningsenheterna översattes till svenska. De översatta meningsenheterna kondenserades för 

att de skulle bli lättare att bilda koder. När koder bildats sammankopplades de till 

underkategorier. Underkategorierna fick sina rubriker efter den gemensamma nämnaren i 

koderna, totalt bildades det fyra olika underkategorier. Kategorier bildades utifrån 

underkategoriernas innehåll.  

Resultat 
I resultatet framkom två kategorier och fyra underkategorier som ansågs besvara syftet om 

patienters upplevelse av cancersjukdom i den tidiga palliativa fasen. Kategorier som bildades 

var: Lidande med underkategorierna: förnekelse och tankar kring sjukdom och framtid och 

upplevda hinder. Den andra kategorin var: Livskvalitet med underkategorierna: anhörigas och 

sjuksköterskans betydelse och vikten av hopp och självständighet. 
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Figur 1. Grafisk redovisning av resultatets två huvudkategorier samt fyra underkategorier. 

 

Lidande 
Patienters tankar som förekom vid cancersjukdom var olika, några ville förneka sin 

sjukdomssituation och andra tänkte på hur framtiden skulle bli. Patienterna upplevde att 

hinder i vardagliga aktiviteter förekom, vilket orsakade ett lidande för dem. De vardagliga 

hindrena uppkom bland annat på grund av trötthet och smärta. Även smärtsamma 

behandlingar bidrog till ett ökat lidande. 

Förnekelse och tankar kring sjukdom och framtid 

Patienters tankar kring sin cancersjukdom upplevdes på olika vis. Förnekelse vid 

cancerdiagnos förekom, vilket bidrog till att flera veckor kunde gå innan sjukdomens allvar 

hann ikapp dem. All information som patienterna fick vid diagnostillfället upplevdes kunna ta 

tid att förlika sig med. Okunskap om vad som skulle hända den närmsta tiden förekom, vilket 

bidrog till att osäkerhet framkallades och ett lidande skapades. Några patienter hade tankar 

som att sjukdomshändelsen var en del av livet och därför skulle den hanteras som andra 

händelser. Upplevd likgiltighet förekom hos några patienter då känslan av att vara besegrad 

Patienters upplevelse av 

cancersjukdom i den 

tidiga palliativa fasen 

Livskvalitet 

 

Lidande  

Förnekelse och tankar 

kring sjukdom och 

framtid 

Upplevda hinder 

 

 

Anhörigas och 

sjuksköterskans betydelse 

Vikten av hopp och 

självständighet 
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fanns, eftersom cancer alltid ansågs leda till döden. Upplevelser inför döden varierade, några 

patienter kände en rädsla inför att dö, medan andra inte kände någon rädsla alls inför döden. 

Flertalet patienter kände att de inte var redo för att dö än, vilket ökade deras lidande. Även 

rädsla över att behöva samtala med sina anhöriga om döden och begravning förekom, vilket 

upplevdes vara oerhört besvärligt och bidrog därför till ett ökat lidande för patienten (Berterö, 

Vanhanen & Appelin, 2008; Hjörleifsdóttir, Rahm Hallberg, Gunnarsdóttir & Ågren 

Bolmsjö, 2008; Missel & Birkelund, 2010; Reeve, Lloyd-Williams, Payne& Dowrick, 2010).  

 

“I felt that my life was at an end, why me?, why now?”,” what’s going to 

happen?”,”am I going to die?” (Missel & Birkelund, 2010 s. 298). 

 

Patienterna upplevde sig vara bekymrade inför framtiden, tankar om hur länge till de skulle få 

leva förekom. Även upplevd oro om hur anhöriga skulle hantera patientens död fanns. Några 

patienter upplevde osäkerhet om de ville eller inte ville veta hur framtiden skulle bli, andra 

ville ta en dag i taget. Flertalet patienter hade en stark vilja om att fortsätta leva sina liv. Även 

viljan att utveckla relationerna med sin familj och vänner fanns, det upplevdes som viktigt att 

inte behöva avsluta relationerna med dem i förtid. Frågor kring framtiden upplevdes bli 

obesvarade, vilket gjorde att patienterna inte kunde koppla av. Cancersjukdomen samt den 

negativa hanteringen av frågorna kring framtiden medverkade till att depression kunde 

uppstå. All ovisshet och osäkerhet framkallade även rädsla, vilket upplevdes vara en 

bidragande orsak till ökat lidande (Berterö et al. 2008; Hjörleifsdóttir et al. 2008; Reeve et al. 

2010). 

 

” Is there time to conclude their lives and say goodbye to everybody and 

everything” (Berterö, Vanhanen & Appelin, 2008 s. 865). 

Upplevda hinder 

Patienterna upplevde cancersjukdomen som skrämmande och chockerande, som något av det 

värsta som hänt dem (Hjörleifsdóttir et al. 2008).  

 

“ This was memorized as frightening and shocking, accompanied by 

instant anxiety and fear as well as physical reactions such as heartbeat 

and difficulties in breathing” (Hjörleifsdóttir, Rahm Hallberg, 

Gunnarsdóttir & Ågren Bolmsjö, 2008 s. 518). 



 

14 
 

 

Patienterna upplevde ofta hinder varje dag. Cancerrelaterade sår upplevdes bli ett hinder när 

de skulle besöka vänner, läkaren eller affären, eftersom såren ofta orsakade smärta, dålig lukt 

samt läckage, vilket gjorde att de valde att stanna hemma istället. Flera av patienterna kände 

sig även isolerade på grund av att ständigt behöva lägga om sina sår själva, eftersom det tog 

både tid och ork ifrån dem. Såren upplevdes vara genanta och oförutsägbara, vilket medförde 

att patienterna kände sig eländiga och upplevde sorg då de inte kunde lämna hemmet som 

tidigare, de försökte även dölja såren för sina anhöriga (Probst, Arber & Faithfull, 2012). 

Patienterna upplevde även att hinder förekom när det fanns svårigheter att ta sig fram på olika 

ställen som de var vana att gå till, vilket framkallade ett lidande för dem. Det upplevdes bli 

ett hinder i dagliga aktiviteter då de inte kunde äta mat och klä på sig som tidigare. Maten var 

svår att äta eftersom det kunde förekomma en brännande känsla vid intaget, även 

sväljningsproblematik var vanligt. Relationer med vänner upplevdes svåra att upprätthålla när 

patienten inte kände sig trygg med att berätta hela sin sjukdomsberättelse. Känslan av skam 

och skuld för sjukdomen förekom, vilket skapade ett hinder i det sociala livet eftersom de inte 

längre kunde samtala om allt. Alla hinder bidrog till att ilska upplevdes (Berterö et al. 2008; 

Reeve et al. 2010).  

 

“I was angry, very angry- extremely angry”  

(Reeve, Lloyd-Williams, Payne & Dowrick, 2010 s. 189).  

 

Några patienter upplevde även perioder av växlande humör från dag till dag. Efter 

strålbehandling upplevdes daglig smärta samt brist på energi, vilket upplevdes orsaka hinder i 

vardagen. Smärtorna bidrog till orkeslöshet då inte behandlingen upplevdes vara lindrande. 

Enkla uppgifter i vardagen kändes som överväldigande efter behandling, vilket orsakade 

hinder och skapade lidande för patienten. Det upplevdes även som ett stort psykiskt hinder att 

förlora sitt hår till följd av behandlingen. När den psykiska hälsan försämrades förekom 

negativa tankar om sjukdomen hos patienten, vilket medförde ett ökat lidande (Probst et al. 

2012; Reeve et al. 2010). 

 

“I used to be all right at one time. But in general, I think. Like I said, we 

can’t go out together because of me being in this situation” (Reeve, 

Lloyd-Williams, Payne & Dowrick, 2010 s.185). 
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Patienterna upplevde skam och skuld för att själva ha orsakat cancersjukdomen genom att 

inte ha sökt hjälp i tid när symtom fanns, vilket bidrog till att lidande framkallades. Även 

rädslan för att bli en börda för anhöriga förekom, vilket gjorde att patienterna drog sig undan. 

Det förekom ångest när den fysiska hälsan blev försämrad och de inte vara förmögna att 

kunna utföra likvärdiga moment som tidigare. Den försämrade hälsan upplevdes bli ett 

hinder, vilket ökade lidandet. Symtom och biverkningar som yrsel, kräkningar, utmattning 

och smärta, som följd av behandlingen upplevdes som svårare än sjukdomen i sig. 

Biverkningarna kändes som ett hinder då det blev svårt att genomföra tidigare utförda 

aktiviteter. När patienterna inte visste hur behandlingen skulle te sig förekom känslor av oro 

och osäkerhet, vilket gav uppsåt till ångest och lidande för patienten (Berterö et al. 2008; 

Missel & Birkelund, 2010; Probst et al. 2012; Reeve et al. 2010). Flertalet patienter upplevde 

det som skrämmande att inte känna igen sin kropp efter behandling. Även stress för att leva i 

en kropp som ruttnade och att inte kunna göra någonting åt det förekom, vilket ökade deras 

upplevelse av lidande (Probst et al. 2012). 

 

“I could hardly recognise my body after the chemotherapy. It was so 

different. I was really afraid of myself, my body is decaying and I can’t do 

anything about it” (Missel & Birkelund, 2010 s.298). 

Livskvalitet 
Anhörigas och sjuksköterskans betydelse för patienter med en cancersjukdom varierar. Behov 

av att samtala upplevdes finnas, men även lugn och ro ansågs viktigt för att kunna uppnå 

livskvalitet. Hopp och bevarandet av självständigheten kändes nödvändig för att kunna ta sig 

igenom sjukdomen och fortfarande kunna uppleva god livskvalitet. 

Anhörigas och sjuksköterskans betydelse 

Flertalet patienter upplevde det som värdefullt med stöd hemifrån. Det kändes lättare att leva 

med cancern om hela familjen var med i sjukdomsförloppet och när svåra beslut skulle tas. 

Det upplevdes finnas ett ökat behov av att samtala om cancersjukdomen samt att det 

upplevdes positivt att få utföra normala vardagliga saker med anhöriga. Kontakten med familj 

och vänner upplevdes även ha en positiv inverkan för att inte tappa tron på ett minskat 

lidande. Stöd ifrån vänner kändes viktigt, men patienterna upplevde ibland att de inte kunde 

prata om allt med dem. När patienterna kände att de inte kunde prata om allt med sina vänner 

bidrog det till att vännerna inte kunde finnas till på samma sätt. Självmordstankar förekom 
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och det kändes som att anhörigas stöd hjälpte patienterna att ta sig igenom situationen 

(Hjörleifsdóttir et al. 2008; Missel & Birkelund, 2010; Reeve et al. 2010). 

 

“My wife says I was suicidal ... like taking all my pills. She was scared. 

She actually hid them” (Reeve, Lloyd-Williams, Payne & Dowrick, 2010 

s. 189). 

 

Genom att kunna samtala om den aktuella situationen och dela med sig av sina känslor 

upplevdes en ökad livskvalitet. All sorts stöd, emotionellt och praktiskt kändes som viktigt 

för flertal patienter. Det framkom även att några patienter inte upplevde det positivt med 

anhöriga runt sig hela tiden. Ensamhet kändes ibland som nödvändig för att kunna vila upp 

sig och utföra saker i lugn och ro, vilket skapade god livskvalitet för patienten (Hjörleifsdóttir 

et al. 2008; Missel & Birkelund, 2010; Reeve et al. 2010). 

 

Sjuksköterskans betydelse upplevdes vara viktig för patienten. Kommunikationen mellan 

patienten och sjuksköterskan samt stödet från sjuksköterskan kändes viktig för att kunna 

uppnå livskvalitet. Patienterna upplevde att det var behagligare att samtala med 

sjuksköterskan eftersom hon var insatt i deras situation och behandlingar, vilket gjorde att de 

kunde samtala om allt. Det framkom även att stödet från sjuksköterskan endast var till hjälp 

om det fanns en god kommunikation och relation mellan dem båda. Patienterna upplevde det 

som viktigt att sjuksköterskan kunde relatera till dem på fler sätt än bara det professionella, 

vilket ansågs bidra till ökad livskvalitet (Berterö et al. 2008; Hjörleifsdóttir et al. 2008).   

Vikten av hopp och självständighet 

Patienterna upplevde det som viktigt att leva i nuet och njuta av livet. En ständig rädsla 

upplevdes finnas vid ordet cancer och det förekom negativa tankar om att behandlingen inte 

skulle hjälpa. Vid de negativa upplevelserna framkom det att patienterna fann styrka genom 

att be till gud, vilket upplevdes ha en positiv effekt. Patienterna upplevde att de fick bättre 

kontroll över deras emotionella situationer genom att känna hopp. Uppfattningen av att ha ett 

hopp upplevdes även ge möjlighet att känna välbefinnande och finna inre frid, vilket ökade 

livskvaliteten. För några patienter kunde hopp innebära exempelvis att medicinen skulle 

hjälpa dem att bli botade från den fruktansvärda cancersjukdomen, eller att sjukdomen skulle 

hållas i fas. Det kändes även som hoppfullt att behandlingen skulle förlänga deras liv samt att 



 

17 
 

deras sista dagar skulle kännas värdefulla, vilket upplevdes bidra till ökad livskvalitet 

(Berterö et al. 2008; Hjörleifsdóttir et al. 2008; Missel & Birkelund, 2010). 

 

”Yes I pray, I am convinced that the power of praying provides you with 

spiritual strength, I pray for strength and it is clear that I get it, I feel 

much better and I have a much better control over everything, it gives me 

peace” (Hjörleifsdóttir, Rahm Hallberg, Gunnarsdóttir & Ågren Bolmsjö, 

2008 s.520). 

 

Flertalet patienter upplevde att kroppen inte hängde med, utan den levde sitt egna liv, vilket 

skapade en frustration. För att tänka på annat försökte patienterna övertyga sig själva om att 

de ändå kunde utföra rörelserna. De var även noggranna med att de skulle kunna utföra 

rörelserna själva. Känslan av att behöva hjälp med åtskilliga saker ansågs vara jobbigt 

eftersom det var viktigt att få känna självständighet. Patienterna upplevde att de var tvungna 

att ta stort ansvar över sig själva för att inte bli beroende av andra (Missel & Birkelund, 2010; 

Reeve et al. 2010). Förmågan att kunna göra något enkelt som att duscha, torka sig och klä på 

sig kändes viktig. Känslan av att vara självständig och att kunna utföra vardagliga aktiviteter 

upplevdes vara extra viktigt. Känsla av kontroll upplevdes vara viktig för att kunna njuta av 

livet och inte känna sig plågade, de ville leva som vanligt. Planering av vardagen och njuta av 

livet upplevdes vara det högsta önskemålet hos patienten, för att kunna uppleva vikten av 

självständighet och vidare kunna uppleva en god livskvalitet (Berterö et al. 2008; Reeve et al. 

2010). 

 

“All I pray for is that I can do my own thing. Get into the shower room, 

have a shower and dry myself and get my clothes on. Sometimes it’s an 

effort, but I get there in the end” (Reeve, Lloyd-Williams, Payne& 

Dowrick, 2010 s.186). 

 

“I need help for so many things, and I am not happy about it, as it has 

always been important for me to be able to take care of myself” (Missel & 

Birkelund, 2010 s. 299). 



 

18 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Inom forskning kan studier ha antingen en kvalitativ eller en kvantitativ ansats. Olsson och 

Sörensen (2011) beskriver att en kvalitativ ansats fångar upplevelser och därmed kan 

patienters upplevelser analyseras. Backman (2008) förklarar att kvantitativ ansats används 

vid matematiska mätningar och statistik. Kvantitativ metod används vid experiment, enkäter 

och frågeformulär för att fånga information i siffror (ibid). Eftersom denna litteraturstudie 

utgick ifrån patienters upplevelser, ansågs inte matematiska mätningar samt statistik relevant 

att använda för att kunna besvara studiens syfte. Om en kvantitativ ansats använts hade 

patienters upplevelser om cancersjukdom i den tidiga palliativa fasen inte framgått. Därmed 

ansågs den kvalitativa ansatsen mest relevant för just den här litteraturstudien. 

 

Backman (2008) förklarar att det kan finnas brister och kunskapsluckor i tidigare utförda 

studier. Litteraturstudie valdes då det redan fanns empiriska studier inom området. Genom att 

utföra en analys av tidigare kvalitetsgranskade empiriska studier kunde patienters upplevelse 

belysas. Annat metodval som exempelvis intervjustudier skulle eventuellt ha bidragit till ett 

annorlunda resultat, men då ingen ansökan om etisk prövning lämnats fanns det ingen 

möjlighet att utföra intervjuerna. Den korta tidsperioden gjorde även att det inte ansågs 

möjligt att utföra en intervjustudie. 

 

Litteratur söktes i två olika databaser, Willman et al. (2011) rekommenderar att söka i olika 

källor för att undvika att gå miste om relevant litteratur. Vid sökningar i databaserna Cinahl 

och Medline användes Booleska sökoperatorer OR och AND. Willman et al. (2011) har 

påvisat genom sin forskning fördelar med att använda de Booleska sökoperatorerna är att 

relevant litteratur kan avgränsas och ringas in (ibid). Genom att använda de Booleska 

sökoperatorerna upplevdes det som lättare att kunna avgränsa artiklarnas innehåll, vilket 

gjorde att litteraturstudiens syfte besvarades. Enligt Willman et al. (2011) används 

inklusionskriterier för att kunna få ett hanterbart antal artiklar och studier, som senare kan 

användas för granskning (ibid). Hade inga inklusionskriterier samt sökoperatorer använts 

hade sökningarna blivit utspridda, det hade då blivit svårare att hitta relevanta artiklar till 

studien. 
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I litteraturstudien valdes att inkludera artiklar publicerade från år 2008 och framåt eftersom 

vården kan ha sett annorlunda ut för fem år sedan på grund av forskning. Cancerfonden 

(2013b) menar att forskningen inom cancervård har gått framåt och den utvecklas ständigt 

och därmed kan patienternas upplevelser te sig annorlunda. Avgränsning till Europa utfördes 

då Papastavrou et al. (2012) menar att vården kan se olika ut världen över, vilket beror på 

sjukvårdspersonalens kompetens (ibid). Patienter under 18 år är enligt lag omyndiga, det är 

då vårdnadshavarna som har rätt att ta beslut om barnets personliga förhållanden (SFS 

1949:381). Då vårdnadshavare ansågs kunna ha inflytande i de omyndigas upplevelser ansågs 

de inte relevanta för studien.  

 

Sökningarna gav få artiklar, vilket kan ha berott på begränsningarna tidig palliativ fas, 

Europa samt ålder. Den sena palliativa fasen valdes att inte inkluderas då den inte var 

relevant för syftet. Dock rekommenderar Olsson och Sörensen (2011) användning 5-6 

vetenskapliga artiklar till en litteraturstudie (ibid), vilket beaktades till den här studien. Det 

utfördes en utökad sökning, istället för att endast ha artiklar från år 2008 och framåt, söktes 

även artiklar från år 2006 och framåt. Även sökordet patient attitude lades till i sökningen, 

vilket inte gav något resultat. Willman et al. (2011) förklarar att det går att göra en manuell 

sökning i de valda artiklarnas referenslista för att hitta fler artiklar (ibid), vilket gjordes och 

även den utan resultat. Sökorden som användes i databassökningarna togs fram med hjälp 

utav bibliotekarie. Hade däremot ytterligare sökningar gjorts i flera databaser än de två 

utvalda hade kanske resultatet blivit fler relevanta artiklar. 

 

Kvalitetsgranskning var nödvändig att utföra för att ta reda på vilken kvalitet de valda 

artiklarna hade och om de var relevanta för denna litteraturstudie. Vid kvalitetsgranskning av 

de fem valda artiklarna framkom att samtliga var av god kvalitet, vilket bidrar till att 

trovärdigheten på det framkomna resultatet ökar. Genom att inte utesluta några punkter i 

protokollet samt ha ett poängsystem underlättades kvalitetsgranskningen betydligt och 

kvalitén förstärktes.  

 

I litteraturstudien valdes att utföra en manifest innehållsanalys med latent inslag. En ren 

manifest innehållsanalys innebär enligt Graneheim och Lundman (2004) att forskarna inte får 

tolka innehållet i resultatet, utan att det är textnära. Vid en latent innehållsanalys är tolkning 

av resultatet tillåtet (ibid), det ansågs därför meningsfullt att använda båda delarna för att 
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kunna uppnå ett tillförlitligt resultat. Hade manifest eller latent innehållsanalys utförts var för 

sig hade resultatet kunnat se annorlunda ut.  

 

Valet att använda Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av Krippendorffs 

innehållsanalys var till fördel då den ansågs vara lätt att förstå och följa. När 

meningsenheterna skulle sorteras ut ur det insamlade textmaterialet upplevdes inga direkta 

svårigheter. Vid översättning av meningsenheterna från engelska till svenska uppstod 

svårigheter med att översätta texterna rakt av och utan tolkning. Kondenseringen upplevdes 

som hanterbar. Koder och kategorisering upplevdes som mest problematiskt, vilket 

resulterade i att det tog längre tid än planerat. Problemen som uppstod kan ha berott på 

mängden textmaterial samt att flera upplevelser var lika eller snarlika varandra. När 

kategorier skulle sättas på patienters upplevelser blev kategorierna lika varandra, vilket ska 

undvikas. Graneheim och Lundman (2004) menar att det inte alltid är möjligt att kunna sätta 

gemensamma uteslutande kategorier när det kommer till patienters upplevelser (ibid). Olsson 

och Sörensen (2011) skriver att innehållsanalysen inte ska innehålla egna åsikter eftersom det 

kan uppkomma lägre trovärdighet i slutsatserna, därför har analysen enbart utgått ifrån 

patienternas egna uppfattningar om hur de upplever cancersjukdom i den tidiga palliativa 

fasen. 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar på att patienterna upplevde cancersjukdom på olika sätt. Några patienter med 

cancersjukdom upplevde förnekelse för att kunna hantera sitt sjukdomstillstånd. Tankar och 

funderingar om hur framtiden skulle bli fanns hos några patienter, där ovissheten medförde 

ett lidande för dem. Vardagliga aktiviteter blev negativt påverkade hos patienterna med 

cancersjukdom, vilket upplevdes bli ett hinder som bidrog till ökat lidande. Patienter med 

cancersjukdom upplevde att det fanns ett ökat behov av att samtala, vilket ökade 

livskvaliteten för dem. Dock ville inte alla samtala med anhöriga, utan sjuksköterskan 

upplevdes ha en betydande roll då hon ansågs kunna förstå deras situation vid 

cancersjukdomen bättre. Även att inneha ett hopp och självständighet upplevdes bidra till 

ökad livskvalitetför patienten. 

 

Det framkom tydligt i resultatet att patienterna hade blandade reaktioner som förnekelse, 

rädsla och acceptans vid sin cancersjukdom. Sæteren et al. (2010) skriver att en pendlande 

kamp mellan reaktionerna är vanligt förekommande och beror på hur situationen ter sig. 
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Även Travelbee (1971) förklarar att olika reaktioner är vanligt förekommande vid sjukdom 

och lidande. Reaktionerna beror vanligtvis på människans inställning till livet (ibid). 

Förnekelser som förekommer vid cancersjukdom kan enligt Ottosson och Ottosson (2007) 

förklaras med att det psykologiska försvaret aktiveras när en patient inte kan hantera olika 

hotfulla situationer. Det framkom även i resultatet att patienterna upplevde behandlingens 

symtom och biverkningar som svårare än sjukdomen i sig. Patienterna kunde uppleva ilska, 

smärta, skam, skuld, ångest, oro, orkeslöshet samt depression, vilket ökade deras lidande.  

Skog och Grafström (2003) skriver om vårdfilosofins fyra hörnstenar där bland annat 

symtomkontroll ingår. De anser att kontrollerna är nödvändiga i den palliativa vården för att 

bidra till minskat lidande för patienten. Även Creedon och O'Regan (2010) påtalar att 

symtomkontroll är av betydelse, exempelvis smärta som är vanligt förekommande i den 

palliativa vården behöver kontrolleras, därför är det viktigt att utföra symtomkontrollerna för 

att öka patienternas välbefinnande. I resultatet framkom det även att upplevda tankar och 

funderingar angående framtiden kunde bidra till ökat lidande för patienten. Cheng, Lo, Chan, 

kwan och Woo (2009) menar att det är vanligt förekommande att tankar och funderingar 

angående framtiden vid en cancersjukdom bidrar till upplevd rädsla samt oro om hur 

framtiden kommer att te sig (ibid). 

 

I resultatet framkom även att patienterna upplevde hinder i vardagen vid cancersjukdom, 

vilket ökade deras lidande. Sjukdomen upplevdes vara det värsta som kan hända, vilket kan 

hänvisas till Arman och Rehnsfeldt (2003) som påpekar att en cancerdiagnos vanligtvis 

ändrar patientens tidigare värderingar. Även Avemark et al. (2003) menar att nedsatt 

livskvalitet är vanligt vid en cancersjukdom. Flertalet av de upplevda hindrena var 

sammankopplat med att patienterna inte kunde utföra de dagliga aktiviteterna som innan 

sjukdomen. Burton och Zeppetella (2011) skriver att påverkade dagliga aktiviteterna är 

vanligt förekommande vid en cancersjukdom, vilket framkallar ett hinder och medför ett ökat 

lidande för patienten (ibid). Då flertalet av patienterna beskrev sina upplevelser som ett 

lidande, kan det kopplas till Travelbee’s (1971) teori som menar att lidandet är en 

ofrånkomlig del hos människan. Enligt Burton och Zeppetella (2011) kan anhörigas 

delaktighet och stöd minska patientens lidande och bidra till en ökad livskvalitet (ibid).  

 

Det framkom tydligt i resultatet att flertalet patienter upplevde anhörigas stöd som positivt, 

vilket ökade deras livskvalitet. Sæteren et al. (2010) skriver att en god relation till anhöriga 

kan bidra till ökad livskvalitet, då ensamhet påvisats ge negativa effekter hos patienter. I 
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resultatet framkom det dock att några patienter ville vara ensamma för att kunna vila upp sig. 

Vidare skriver Sæteren et al. (2010) att en god livskvalitet kan uppnås om patienterna kan 

fortsätta leva sitt liv som tidigare. Enligt Avemark et al. (2003) ökar livskvalitén om patienten 

har ett aktivt och roligt liv. Däremot framkom det i resultatet att några patienter kände att de 

inte kunde berätta allt för sina vänner, vilket medförde att relationerna påverkades negativt 

och patientens livskvalitet minskade. Även Arman och Rehnsfeldt (2003) förklarar att 

patienter med cancersjukdom kan uppleva att relationer med vänner och familj påverkas 

negativt. 

 

I resultatet framgick vikten av kommunikationen mellan patient och sjuksköterska.  

Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten anses enligt Travelbee (1971) vara 

grunden för god vård då känslor, tankar och behov kan förmedlas. Även Socialstyrelsen 

(2013) belyser vikten av kommunikationen då den anses kunna öka livskvalitén för patienten. 

Travelbee (1971) anser att förtroende är nödvändigt för att kunna uppnå god kommunikation, 

vilket skapas genom sjuksköterskans kunskap och förståelse i omvårdnaden. I resultatet 

framkom det att stödet från sjuksköterskan endast hade en positiv påverkan om 

kommunikationen mellan patienten och sjuksköterskan var god, vilket då kunde bidra till att 

patienten upplevde livskvalitet. Skog och Grafström (2003) skriver att även omvårdnaden i 

den palliativa vården är av betydelse för att kunna omsluta hela människan med en kärleksfull 

mantel (ibid). Sjuksköterskans uppgifter är enligt Travelbee (1971) att hjälpa patienten uppnå 

livskvalitet trots sitt lidande, vilket kan utföras med hjälp av en helhetssyn, även Creedon och 

O'Regan (2010) anser att helhetssynen är viktig för en ökad livskvalitet. McMillan et al. 

(2010) och Proctor et al. (2000) skriver att sjuksköterskan upplever kunskapsbrist i den 

palliativa vården, vilket medför att sjuksköterskans kompetens behöver utvecklas. Travelbee 

(1971) menar dock att sjuksköterskans yrkeserfarenheter inte bara är grunden i 

omvårdnadsprocessen, utan även den personliga erfarenheten har en stor betydelse.  

 

I resultatet framgick det tydligt att patienterna behövde känna hopp och bevaring av 

självständighet, för att kunna uppleva god livskvalitet. Flertalet patienter förklarade vikten av 

att ha ett hopp, vilket bidrog att de bad om andlig styrka för att finna inre frid. Regelbunden 

kontakt med familj och vänner hade en positiv påverkan för att patienterna inte skulle tappa 

tron, vilket medförde ökad livskvalitet. Enligt Sæteren et al. (2010) anses tro och hopp kunna 

bidra till lindring i patientens lidande. Även svårt sjuka patienter uppfattades bli lindrade 

genom att ha ett hopp, vilket påverkade livskvalitén positivt (ibid). Självständigheten för 
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patienterna kunde innebära rätten att bestämma samt att få utföra vardagliga sysslor själv. 

Genom att inte behöva känna ett beroende av andra, utan kunna bevara förmågan att klara sig 

själv skapades en god livskvalitet för patienten. Cotterell (2008) belyser vikten av att låta 

patienterna upprätthålla sin självständighet, däremot behöver patienterna acceptera att få 

hjälp av andra om de inte klarar av sina uppgifter. Dock anser Cotterell (2008) att det 

samtidigt är viktigt att låta patienterna få behålla kontroll och beslutsrätt, för att upprätthålla 

en god livskvalitet (ibid).  

 

WHO:s definition av livskvalitet: 

“individuals' perceptions 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, 2012c s.11) 

 

WHO (2012) menar att livskvalitet inte behöver ha samma innebörd för varje patient, utan 

livskvalitet kan skilja sig beroende på patienters livssituation samt mål i livet. Travelbee 

(1971) belyser att varje patient ska betraktas som en egen unik och oersättlig individ som 

bara lever en gång, vilket skapar en god livskvalitet (ibid).  

Slutsats 
Resultatet i föreliggande studie visar att patienter med cancersjukdom i den tidiga palliativa 

fasen upplever lidande och sänkt livskvalitet, då de inte längre kan uppleva samma 

självständighet som innan sjukdomen. Patienterna upplevde ha åtskilliga tankar och 

funderingar angående framtiden och situationen kring deras anhöriga, vilket frambringade 

oro och rädsla. Hinder i de vardagliga aktiviteterna var vanligt förekommande hos patienterna 

och skapade därmed ett lidande. Anhörigas och sjuksköterskans stöd var oftast viktigt för att 

patienterna skulle kunna uppnå livskvalitet. Även hoppet hade en betydande roll hos 

patienten för att kunna åstadkomma god livskvalitet. Kompetensen inom den palliativa 

vården behöver utvecklas för att kunna tillmötesgå samt tillgodose patienters behov. 

Kommunikationen är ett viktigt redskap för ta reda på hur patienter upplever sin 

cancersjukdom. Sjuksköterskan behöver känna sig trygg med sina arbetsuppgifter för att 

kunna ge en god vård och främja patienters livskvalitet. 
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Bilaga 1 Databassökningar Cinahl 
Sökningar i Cinahl 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
S1 Neoplasms 29,836 2013-09-26 0 0 

S2 Cancer 120,456 2013-09-26 0 0 

S3 Cancer patients 35,052 2013-09-26 0 0 

S4 Life experience 9,318 2013-09-26 0 0 

S5 Near- death experience 155 2013-09-26 0 0 

S6 perception 10,301 2013-09-26 0 0 

S7 Sensation 1,686 2013-09-26 0 0 

S8 Impression 2,358 2013-09-26 0 0 

S9 Experience 88,806 2013-09-26 0 0 

S10 Interpretation 2,174 2013-09-26 0 0 

S11 Patient attitude 18,064 2013-09-26 0 0 

S12 Palliative care 16,812 2013-09-26 0 0 

S13 Hospice care 5,413 2013-09-26 0 0 

S14 Terminal care 9,948 2013-09-26 0 0 

S15 Patient care 9,456 2013-09-26 0 0 

S16 Hospice and palliative 
nursing 

3,139 2013-09-26 0 0 

S17 Palliative nursing 3,575 2013-09-26 0 0 

Sökblock 1 S1 OR S2 OR S3 130,854 2013-09-26 0 0 

Sökblock 2 S4 OR S5 OR S6 
OR S7 OR S8 OR S9 OR S10 
OR S11 

124,328 2013-09-26 0 0 

Sökblock 3 S12 OR S13 OR 
S14 OR S15 OR S16 OR S17 

39,778 2013-09-26 0 0 

Sökblock 1 AND sökblock 2 
AND sökblock 3 + English 
language + Peer Reviewed+ 
All adult + Europa + 2008-
2013 

76 2013-09-26 59 2 
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Bilaga 2 Databassökningar Medline 
Sökningar i Medline 
 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
S1 Neoplasms 258,928 2013-09-26 0 0 

S2 Cancer 1,197,477 2013-09-26 0 0 

S3 Cancer patients 235,857 2013-09-26 0 0 

S4 Life experience 4,488 2013-09-26 0 0 

S5 Near- death experience 103 2013-09-26 0 0 

S6 perception 19,493 2013-09-26 0 0 

S7 Sensation 36,650 2013-09-26 0 0 

S8 Impression 24,023 2013-09-26 0 0 

S9 Experience 421,209 2013-09-26 0 0 

S10 Interpretation 197,614 2013-09-26 0 0 

S11 Patient attitude 783 2013-09-26 0 0 

S12 Palliative care 38,245 2013-09-26 0 0 

S13 Hospice care 4,361 2013-09-26 0 0 

S14 Terminal care 20,125 2013-09-26 0 0 

S15 Patient care 6,783 2013-09-26 0 0 

S16 Hospice and palliative 
nursing 

145 2013-09-26 0 0 

S17 Palliative nursing 721 2013-09-26 0 0 

Sökblock 1 S1 OR S2 OR S3 1,307,333 2013-09-26 0 0 

Sökblock 2 S4 OR S5 OR S6 
OR S7 OR S8 OR S9 OR S10 
OR S11 

688,155 2013-09-26 0 0 

Sökblock 3 S12 OR S13 OR 
S14 OR S15 OR S16 OR S17 

63,159 2013-09-26 0 0 

Sökblock 1 AND sökblock 2 
AND sökblock 3 + English 
language + All adult + 
Europa + 2008-2013 

48 2013-09-26 48 3 
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Bilaga 3 Granskningsprotokoll 
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Bilaga 3 fortsättning 
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Bilaga 4 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Berterö, C. Vanhanen, M. Appelin, 
G. 2008. Sverige 
 
 

Receiving a diagnosis of 
inoperable lung cancer: 
Patients’ 
perspectives of how it 
affects their life situation 
and quality of life 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
metod, intervjustudie 
 
 

23 patienter, 12 män och 11 kvinnor 
mellan 36-86 år 
 

God  

Hjörleifsdóttir, E. Rahm Hallberg I. 
Gunnarsdóttir, E D. Ågren 
Bolmsjö, I. 2008. Island 

Living with cancer and 
perception of care: 
Icelandic 
oncology outpatients, a 
qualitative study 

Kvalitativ, 
semistrukturerade 
intervjuer 

16 kvinnor och 9 män, vara 18 år eller 
äldre, genomgått behandling, inte 
inneha en psykiatrisk diagnos förstå 
isländska 

God 

Missel, M. Birkelund, R. 2010. 
Danmark 

Living with incurable 
oesophageal cancer. A 
phenomenological 
hermeneutical 
interpretation of patient 
stories 

Kvalitativ 
fenomenologisk-
hermeneutisk metod, 
intervjustudie 

5 patienter mellan 43-76 år, bade män 
och kvinnor, Prata och förstå danska, 
vara obotligt sjuka, vilja ingå i studien 

God 

Probst, M. Arber, A. Faithfull, S. 
2012. Schweiz 
 

Malignant fungating 
wounds-  The meaning of 
living in an anbounded 
body 

Kvalitativ, 
semistrukturerade 
intervjuer 

9 kvinnliga patienter med maligna 
cancersår på brösten sedan minst 6 
månader tillbaka, ålder mellan 40-80 
år, kunna läsa, skriva samt tala tyska 

God 

Reeve, J. Lloyd-Williams, M. 
Payne, S. Dowrick, C. 2010. 
Storbritannien 

Revisiting biographical 
disruption: Exploring 
individual embodied 
illness experience in 
people with terminal 
cancer 

Kvalitativ, 
semistrukturerade 
intervjuer 

70 var delaktiga i undersökningen, 
varav 19 deltog i intervju, ha en 
obotlig cancerdiagnos 

God 
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Bilaga 5. Innehållsanalys 

Meningsenhet Översatt 
meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

All the women described 
how living with a 
malignant fungating 
wound was challenging 
and traumatic 

Alla kvinnorna beskrev att 
leva med maligna 
cancersår var utmanande 
och traumatiskt 

Maligna cancersår var 
utmanande och 
traumatiska 

Utmanande och 
traumatiskt 

Upplevda hinder Lidande 

”The contact with my 
family and friends was 
very important and helped 
me not to loose faith. I 
needed to talk about it 
over and over again”. 

Kontakten med min familj 
och vänner var mycket 
viktig och 
hjälpte mig att inte tappa 
tron. Jag behövde prata 
om det om och om igen " 

Jag behövde prata om det 
om och om igen 

Behov att samtala Anhörigas och 
sjuksköterskans betydelse 
 

Livskvalitet 

“I persuaded myself that it 
wasn’t serious and just got 
on with my life” 

"Jag övertalade mig själv 
att det inte var allvarligt 
och gick vidare med mitt 
liv " 

Övertalade mig själv att 
det inte var allvarligt 

Övertalar mig Förnekelse och tankar 
kring sjukdom och framtid 
 

Lidande 

Although there 
were a lot of different 
feelings/experiences, there 
was a clear message: we 
want to live as usual 

Även om det 
var en massa olika känslor 
/ upplevelser, fanns ett 
tydligt budskap: vi vill 
leva som vanligt 

Ett tydligt budskap: vi vill 
leva som vanligt 

Självständighet Vikten av hopp och 
självständighet 

Livskvalitet 
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