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Abstrakt 
Cancer är en av våra vanligaste sjukdomar. Var tredje svensk kommer någon 
gång under sin livstid att drabbas av sjukdomen. Cancer utgör en oerhörd 
svårighet för patienterna, deras familjer och samhället.  
Syfte: Belysa patienters upplevelser av att leva med cancer. Frågeställningarna 
som besvarades var vilka positiva och negativa upplevelser beskrev patienter 
som lever med cancer samt vilka strategier användes för att hantera 
livssituationen.  
Metod: Litteraturöversikten inkluderade primärkällor från nio kvalitativa 
artiklar. Urvalet av artiklarna gjordes i databaserna PubMed och Cinahl. 
Artiklarna värderades vetenskapligt och uppfyllde kravet för vetenskaplig 
kvalitet samt analyserades genom innehållsanalys med latent nivå.  
Resultat: Personlig utveckling, positivt synsätt på livet och förändrade sociala 
relationer, var av vikt för de positiva erfarenheter patienterna upplevde. Känslan 
av hopplöshet, känslan av att förlora kontrollen och oro inför framtiden, var 
framträdande inom de negativa erfarenheter som upplevdes. Tro på framtiden, 
finna energi och styrka till att hantera sjukdomen och stöd från andra 
människor, användes som strategier för att hantera livssituationen.  
Slutsatser: De upplevelser som patienter med cancer återgav kan ha liknande 
upplevelser som andra patienter med kroniska och svåra sjukdomar. De positiva 
erfarenheter patienterna fick från sjukdomen kan vara av betydelse att upplysa för 
allmänheten och sjukvårdspersonal. 
 
  
Nyckelord: coping, kvalitativ, känslor, omvårdnad        
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BAKGRUND 

Cancer är en allmän benämning på en grupp med mer än 100 sjukdomar som 

kan angripa olika delar av kroppen (URL 1). I Sverige, och världen i övrigt, är 

olika cancersjukdomar vanligast (URL 2). Var tredje svensk kommer någon 

gång under sin livstid att drabbas av en cancersjukdom. År 2003 

diagnostiserades 48 676 nya fall i Sverige, och i hela världen beräknas tio 

miljoner människor att drabbas av cancer varje år. I Sverige år 2003 hade 

sammanlagt 340 000 en cancerdiagnos varav 142 000 män och 198 000 kvinnor 

(URL 3). 

 

Prognos för överlevnad 

Det finns många cancersjukdomar med olika svårighetsgrad som gör att 

prognosen för överlevnad kan bli mycket varierande. Skillnaden mellan olika 

patienter med samma sjukdom kan också vara stor, och den statistiska 

prognosen är därför inte densamma som individuell prognos (URL 3). När man 

talar om ”bot” vid cancer talas det om olika överlevnadsår beroende på vilken 

slags cancersjukdom det är. Femårsöverlevnad är ett mått på hur stor andel som 

fortfarande lever fem år efter diagnostillfället. En del cancersjukdomar har en 

tendens att ge återfall längre fram i tiden, då kan tioårsöverlevnad vara ett 

lämpligare mått för bot (URL 3).  

 

Krisreaktioner 

Cancer påverkar alla människor - unga, gamla, rika, fattiga, män, kvinnor och 

barn. Cancer utgör en oerhörd svårighet för patienterna, deras familjer och 

samhället (URL 1). Besked om cancer framkallar många negativa tankar, 

funderingar och fördomar om sjukdomen. Personens vardag kommer att 

förändras. Alltifrån kroppsliga förändringar, ekonomin, situationer i vardagen 

och i hemmet samt att kärleksrelationer påverkas (Strang, 2006, s.29, 69).  

Det svenska ordet kris kommer från grekiska krisis och betyder avgörande 

vändning, plötslig förändring och ödesdiger rubbning. Reaktionerna hos en 

person som får ett cancerbesked kan visa sig på många olika sätt.  

Vanligtvis går personer igenom olika faser vid trauma-och krissituationer 

(Strang, 2006, s.32; Cullberg, 2006, s.15, 143).  
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Chockfasen varar ett kort ögonblick upp till några dygn. Personen kan ge sken 

om ett lugn men under ytan råder det kaos. Reaktionsfasen börjar när personen 

inte längre undviker sanningen utan börjar få mer insikt i det som hänt. 

Bearbetningsfasen inträder när det akuta skedet är passerat och kan pågå från 6 

månader till 1 år. Personen börjar kunna se mer på framtiden istället för att 

fokusera på traumat och det förflutna. Nyorienteringsfasen innebär att personen 

har kunnat försona sig med det som har hänt och kunnat gå vidare i livet trots 

de starka minnen som finns kvar (Cullberg, 2006, s.152, 154). 

  

Coping 

Coping är ett samlat begrepp för strategier, dessa strategier används för att 

hantera och bemästra kortsiktiga och livslånga svårigheter. Coping innebär hur 

personen uppfattar situationen, sina egna resurser och hur personen kognitivt 

och beteendemässigt försöker hantera situationen. Coping processen kan delas 

in i primär uppskattning och sekundär uppskattning. Primär uppskattning 

innebär hur personen uppfattar och tolkar en händelse eller utveckling. 

Sekundär uppskattning handlar om hur personen uppfattar sina egna resurser 

och möjligeter att hantera en händelse eller utveckling (Hellbom, 2007, s.39, 

40). 

 

För att öka förståelsen för hur man som individ anpassar sig till svåra situationer 

kan copingstrategier indelas i olika mönster. Dessa är probleminriktade och 

emotionellt inriktade copingstrategier. Emotionellt inriktade strategier innebär att 

försöka se svårigheter på ett positivt sätt, försöka få distans till situationen och be 

andra om råd och vägledning. Motsatsen kan vara att förbereda sig på det värsta, 

låta det gå ut över andra eller behålla känslorna för sig själv (Rydén & Stenström, 

2004, s.84). Probleminriktade strategier innebära att förlita sig på tidigare 

erfarenheter, tala med någon kunnig person, göra något positivt åt situationen, tala 

med närstående om det inträffade eller ta en sak i taget (Rydén & Stenström, 

2004, s.84). 

 

 

 



 7 

Det har framkommit att patienternas känslor och upplevelser av att leva med 

nyupptäckt cancer skiljer sig mellan olika personer och att det är en stor 

utmaning både fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt (Landmark & Wahl, 

2002). Patienterna upplever att den största utmaningen i behandlingen är att 

försöka hålla tanken på framtiden vid liv när de känner sig nedstämda. Många 

av dem upplever en okänd styrka att bekämpa döden. De känslomässiga 

reaktionerna ändrade karaktär och intensitet med tidens gång (Landmark & 

Wahl, 2002). 

 

Ordet cancer anser vi förknippas med negativt känsloladdade tankar, som 

kanske ingen annan sjukdom gör i samma utsträckning. Det finns många 

fördomar och traditionella uppfattningar om hur människan reagerar vid 

svåra situationer. Forskningen som är gjord på cancerpatienters upplevelser 

är för det mesta sammankopplad med en specifik cancersjukdom. Vi anser 

det svårt att finna forskning som visar om det finns liknande erfarenheter av 

att leva med sjukdomen oavsett cancertyp.  

 

SYFTE  

 Syftet med litteraturöversikten var att belysa patienters upplevelser av att leva 

med cancer. 

• Vilka positiva erfarenheter beskriver patienter som lever med cancer?  

• Vilka negativa erfarenheter beskriver patienter som lever med cancer? 

• Vilka strategier används för att hantera livssituationen?  

 

METOD 

Litteratursökning och urval 

För att besvara syfte och frågeställningar har artiklar valts ut med sökorden 

cancer, coping, diagnosis of cancer, life change events, life experience, patient 

och psychological emotions. Dessa användes i olika kombinationer på 

databaserna PubMed, Cinahl och PsykInfo. Sökorden avgränsades till abstrakt, 

engelsk och svensk text, omvårdnadstidskrifter, åldern 19- 65+ samt att de var 

publicerade mellan 1993 och 2008, se bilaga 1. Vid varje sökning lästes alla 

titlar. Titlar som valdes ut överensstämde med studiens syfte och 

frågeställningar.  
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Därefter lästes abstrakten igenom för att få en djupare inblick i artiklarnas 

innehåll. De artiklar vars abstrakt inte var relevant för syftet sorterades bort. 

Inklusionskriterierna för varje artikel var patienter med cancerdiagnos och att 

artikeln belyste patientperspektivet. Exklusionskriterier var artiklar som 

studerat upplevelser av behandlingsmetod eller patienter i livets slutskede.  

 

Värdering av vetenskaplig kvalitet 

De kvarvarande artiklarna granskades med bedömningsmallen för kvalitativa 

artiklar (URL 4), se bilaga 2. Varje artikel bedömdes efter olika kategorier och 

poängsattes i skalan 0-3, poängen sammanställdes till ett slutpoäng som 

räknades om i procent och graderades 1-3. En av kategorierna (patienter med 

lungcancerdiagnos) som ingick i bedömningsmallen ändrades till att passa 

studiens sjukdomstyp (cancer). Grad 1: artikeln är godkänd som en 

vetenskaplig artikel och innehåller studieresultat som uppfyller studiens syfte 

Grad 2: artikeln är godkänd som en vetenskaplig artikel men innehåller 

ofullständigt studieresultat för att uppfylla studiens syfte. Grad 3: artikeln 

uppfyller inte kravet för en vetenskaplig artikel. Uppnår artikeln en procentsats 

över 80 % graderas den till grad 1 som är bästa möjliga. Efter värdering 

kvarstod nio artiklar som alla blev bedömda till grad 1, se bilaga 3.  

 

En av artiklarna (Landmark, Strandmark & Wahl, 2001) inkluderades genom 

manuell sökning från relaterade artiklar av Landmark och Wahl (2002). 

 

Analys 

Analysmetoden är inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). Artiklarna 

analyserades genom innehållsanalys med latent nivå. Med latent nivå menas att 

analysen fokuserar på textens dolda innehåll och den underliggande meningen i 

texten (Dahlborg - Lyckehage, 2006, s.144). Resultatdelen i artiklarna lästes 

igenom ett flertal gånger av båda författarna. Därefter togs meningsenheter ur 

respektive artikel. Meningsenheterna kondenserades som, enligt Graneheim och 

Lundman (2004), betyder att meningsenheterna reduceras till en mindre enhet 

utan att förvanska kvaliteten och budskapet från originaltexten. Vid kodningen, 

som är nästa steg, minskades kondenseringen ytterligare till ett par ord.  
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Efter kodningen användes den latenta tolkningen och enligt Graneheim och 

Lundman (2004) delades sedan orden in i sub-teman och slutligen teman, se 

exempel på analysförfarandet i tabell 2.  

 

Analysen resulterade i tre teman och nio sub-teman. Dessa beskrivs i löpande 

text samt med citat ur artiklarna. De teman som framkom var: positiva 

erfarenheter av att leva med cancer, negativa erfarenheter av att leva med 

cancer samt strategier för att hantera livssituationen. Dessa användes som 

huvudrubriker i litteraturöversikten. De sub-teman som framkom var: personlig 

utveckling, positivt synsätt på livet, förändrade sociala relationer, känslan av 

hopplöshet, känslan av att förlora kontrollen, oro inför framtiden, tro på 

framtiden, finna energi och styrka till att hantera sjukdomen samt stöd från 

andra människor. Dessa användes som underrubriker i litteraturöversikten. 

 

Tabell 2. Exempel på analysförfarandet. 

Meningsenheter Kondenserade 
meningsenheter 

Kod Sub- tema Tema 

“I probably look 
after number one a 
lot more, whereas, 
years ago, I used to 
worry about what 
people would 
think” (McGrath, 
2004, p. 283). 

Jag bryr mig 
inte längre om 
vad andra tycker 
om mig. 

Tänker mer 
på sig själv 

Personlig 
utveckling 

Positiva 
erfarenheter av att 
leva med cancer 

Some of them felt 
trapped and 
helpless, meaning 
that they had no 
influence over the 
events (Persson & 
Hallberg, 2004, p. 
308). 

Känna sig 
instängd och kan 
ej påverka det 
som sker. 

Opåverkbar 
situation 

Känslan av 
hopplöshet 

Negativa 
erfarenheter av att 
leva med cancer 

They 
approached 
surgery and 
chemotherapy as 
transient 
experiences to 
be handled in the 
short term so 
they could go 
move on with 
their lives 
(Boehmke & 
Dickerson, 2006, 
p. 1124). 

Synen på 
operation och 
behandling var 
en kortvarig 
erfarenhet för att 
sedan gå vidare i 
livet 

Kortvarig 
erfarenhet, 
livet går 
vidare 

Tro på 
framtiden 

Strategier för att 
hantera 
livssituationen 
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Etiska överväganden 

Vid denna litteraturöversikt har författarna tagit del av andra författares 

forskningsresultat. Därför anser författarna att litteraturöversikten inte har 

behov av en granskning från en etisk kommitté. Det är av betydelse att välja 

studier som har fått tillstånd från etisk kommitté eller där noggranna etiska 

överväganden har gjorts ( Forsberg & Wengström, 2006, s.73). För att undvika 

misstolkningar av texterna har översättandet till svenska skett både individuellt 

och tillsammans. Författarna har med bästa förmåga översatt till 

artikelförfattarnas fördel genom att inte förvanskliga det ursprungliga 

budskapet. 

 

Eftersom litteraturöversikten fokuserade på upplevelser under sjukdomsperioden, 

har författarna, liksom flera av artiklarna, valt att använda benämningen patient, 

på den cancersjuke. 

 

RESULTAT 

Positiva erfarenheter av att leva med cancer 

 Under detta tema framkom i analysarbetet tre sub-teman: personlig utveckling, 

positivt synsätt på livet och förändrade sociala relationer. Sub-teman besvarar 

frågeställningen ”Vilka positiva erfarenheter beskriver patienter som lever med 

cancer?”. 

 

Personlig utveckling 

Vissa patienter beskriver att genom cancersjukdomen har de blivit mer 

omtänksamma mot sig själva, men också mot andra. Även förändringar som 

självsäkerhet växte fram under sjukdomstiden. Förändringarna gör att de 

fokuserar mer på sig själva och inte bryr sig lika mycket om vad andra 

människor säger till dem (McGrath, 2004). 

 

Sjukdomstiden har lett till en personlig mognad som gör patienterna starkare 

och mer självständiga. Sjukdomen bidrar även till positiva livsstilsförändringar 

som gör att de tror mer på sig själva och på så sätt vågar prova på nya saker 

(Persson & Hallberg- Rahm, 2004).  
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Andra studier visar att patienterna känner sig privilegierade att bli återställda 

och ser optimistiskt på situationen. Erfarenheten av cancer bidrar till ny 

kännedom av kroppen och viljan att bli återställd gör att patienterna blir mer 

lyhörda på kroppens signaler och tolkar dessa på allvar (Boehmke & Dickerson, 

2006; Saegrov & Halding, 2004).  

 

 “Well I feel that I have been so privileged – having had the 

possibility of recovering, and then you have to look at it 

optimistically, don’t you?.” (Saegrov & Halding, 2004, p.150) 
 
Positivt synsätt på livet 

Vissa patienter har en positiv inställning till problemen de möter under 

sjukdomstiden, detta ger en ändrad syn på vad som är betydelsefullt i livet 

(Saegrov & Halding, 2004). Andra studier finner att patienter får en större 

medvetenhet om att ta vara på livet efter insjuknandet. De tar vara på dagen och 

koncentrerar sig på det som intresserar dem. Den nya situationen anses tacksam 

och accepteras av patienterna (McGrath, 2004; Persson & Hallberg- Rahm, 

2004).  

 

En del patienter vill inte ha sjukdomstiden ogjord eftersom den för med sig att 

livet förändras till det positiva (McGrath, 2004; Persson & Hallberg- Rahm, 

2004). Denna positiva syn bidrar till att det upplevs lättare att njuta och gå 

vidare i livet och blicka in i framtiden med hoppfullhet. Sjukdomen ger en 

känsla av seger och nya erfarenheter. Patienterna accepterar sin sjukdom men 

vill samtidigt ha kontroll över sin kropp (Browall, Gaston-Johansson & 

Danielsson, 2006; McGrath, 2004; Vaartio, Kiviniemi & Suominen, 2003).  

 

Förändrade sociala relationer 

Vissa patienter känner sig fortfarande älskade trots de förändringar som skett 

efter att ha genomgått behandling. Detta ger djupare relationer och förståelse 

vilket bidrar till starkare familjeband (McGrath, 2004; Persson & Hallberg- 

Rahm, 2004). 
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Erfarenheten från sjukdomen gör att patienterna upplever att de utvecklas som 

människor och värderar livet högre än tidigare (Persson & Hallberg- Rahm, 

2004). 

 

“I think it was a good year in the fact that we were all together 

as a family for a change. It made me realize that life is too 

short and family life is very important to me.” (McGrath, 2004, 
p.284) 

 

Sjukdomen ger större medvetenhet om sig själv och om andra. Detta bidrar till 

att patienterna väljer vänner som de känner sig avslappnade med och blir mer 

noggranna med vilka de umgås med (Landmark, Strandmark & Wahl, 2001; 

McGrath, 2004). Patienterna upplever även att tidigare vänner försvann utan att 

ge en andledning, därmed visas vilka som är deras trogna vänner som fortsätter 

att vara stödjande genom sjukdomstiden (Landmark et al., 2001; McGrath, 

2004). 

 

 “I notice that I am more selective about who I spend time with. 

I choose to be together with people I can relax with.” 
(Landmark et al., 2001, p.224) 

 

Negativa erfarenheter av att leva med cancer 

Under detta tema framkom i analysarbetet tre sub-teman: känslan av 

hopplöshet, känslan av att förlora kontrollen och oro inför framtiden. Sub-

teman besvarar frågeställningen ”Vilka negativa erfarenheter beskriver patienter 

som lever med cancer?”. 

 

Känslan av hopplöshet 

Patienter beskriver att de förlorade all energi och kontroll och att det är svårt att 

påverka det som sker, de följer bara med sjukdomsutvecklingen. De förklarar 

vidare att de känner sig instängda och upplever sig som offer. Svårigheter att 

hantera stressen och förmågan att kämpa emot sjukdomen minskar, samt att de 

upplever en känsla av att slutet är nära (Persson & Hallberg- Rahm, 2004; 

Boehmke & Dickerson, 2006). 
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Det finns en ständig oro över att cancern aldrig ska försvinna vilket leder till en 

känsla av hopplöshet och omöjlighet att behålla det normala livet (Persson & 

Hallberg- Rahm, 2004; Boehmke & Dickerson, 2006). 

 

“My body failed me. I’m not supposed to be this young and this 

sick. I will always be worried about cancer coming back.”  

(Boehmke & Dickerson, 2006, p.1124) 
 

Känslan av att förlora kontrollen 

Upplevelser av förlorad energi och trötthet gör det svårt att hantera sjukdomen. 

Rädslan för att förändras och bli identifierad som en ”cancerpatient” bidrar till 

svårigheter att bli sig själv igen (Boehmke & Dickerson, 2006; Browall et al., 

2006).  

 

“I just can’t find the energy to deal with all this.” 

 “Will I ever feel like myself again and not feel so sick?” 
(Boehmke & Dickerson, 2006, p.1124) 

 

Vidare visar studier på svårigheter att koncentrera sig, vissa patienter har 

minnesluckor och tappar kontrollen över sina känslor. De har en negativ 

självbild, vänder sig inåt och gömmer sina känslor, detta bidrar till känslan av 

att livet förlorar sin mening. En stor börda för patienterna är att de inte vill visa 

sin rädsla eller sorg. Depression, rädsla inför det okända, och behov av att 

kontrollera situationen är förekommande upplevelser hos patienterna (Browall 

et al., 2006; Persson & Hallberg- Rahm, 2004, Vaartio et al., 2003).  

 

“You kind of get depressed or something and……you 

just want to lie there and sleep to get rid of it.” (Vaartio et al., 
2003, p.185).  
 

Oro inför framtiden 

En studie visar att framtiden väcker känslor av oro, vemod, tvivel och rädsla. 

(Hedestig, Sandman, Tomic & Widmark, 2005). Uttryck som ofta är 

återkommande hos patienterna är rädsla för döden, rädslan över att få tillbaka 

sin sjukdom eller känslan av att ha för lite energi. Tankar på framtiden gör dem 

ledsna, ingenting upplevs lika roligt som tidigare och detta bidar till att de har 

svårt att njuta av livet (Landmark et al., 2001; Persson & Hallberg- Rahm, 

2004). 
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“I stand with one foot in the grave, the other on the edge. 

That’s my reality.” (Landmark et al., 2001, p.223) 
 

Upplevelsen av att inte veta hur framtiden ser ut uppfattas som plågsamt för 

patienterna. En del beskriver det som mycket värre än att förlora en kroppsdel 

och känner stor oro över vad som ska hända efter behandlingen (Boehmke & 

Dickerson, 2006). 

 

 “What will happen? That’s the painful part about this, not to 

have lost a breast. You get a strong reminder that you won’t 

live forever.” (Boehmke & Dickerson, 2006, p.1124) 
 

Studier beskriver patienternas erfarenheter av att sjukdomen är konstant 

närvarande och rädsla över att cancern ska sprida sig samt beskriver känslan av 

att aldrig känna säkerhet över ett långt och friskt liv (Browall et al., 2006; 

Landmark et al., 2001; Thomé, Dykes, Gunnars & Rahm-Hallberg, 2003). Trots 

att patienterna känner sig friska är de alltid medvetna om den allvarliga 

sjukdom de kämpar emot och livet tas aldrig för givet (Browall et al., 2006; 

Hedestig et al., 2005). 

 

‘‘After the operation I don’t take life for granted. To be able to 

stand on my own legs and go out, for example, is important.”  

(Hedestig et al., 2005, p.683) 
 

Strategier för att hantera livssituationen 

Under detta tema framkom i analysarbetet tre sub-teman: tro på framtiden, finna 

energi och styrka till att hantera sjukdomen och stöd från andra människor. 

Sub-teman besvarar frågeställningen ”Vilka strategier används för att hantera 

livssituationen?”. 

 

Tro på framtiden 

Sjukdomen ger erfarenhet och kunskap som bidrar till omvärderingar och 

förändrad syn på livet. Det är även betydelsefullt med positiva tankar, tro på 

tillfrisknande och att ha en tro på framtiden (Landmark et al., 2001; Vaartio et al., 

2003).  
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Genom att få distans till sin sjukdom och ta dagen som den kommer kan 

svårigheterna lättare accepteras och livet påverkas inte dramatiskt (Hedestig et al., 

2005; Persson & Hallberg- Rahm, 2004). 

 

‘‘I know my situation and I’m adapting to it. The illness is a 

reality and I can’t change anything about that, but I distance 

myself from it. I take each day as it comes’’. (Hedestig et al., 
2005, p. 683) 

 

Patienter som accepterar sin livssituation kan hantera diagnosen och behandlingen 

bättre än de personer som är negativt inställda till diagnosen (Boehmke & 

Dickerson, 2006). Uppfattningen om vad personer anser sig klara av har betydelse 

för hur de hanterar att leva i den nya situationen. Sjukdomen betraktas vara en 

liten del av livet. Patienterna är tvungna att sätta sjukdomen i ett mer hoppfullt 

perspektiv och att sjukdomen inte ska bli något hinder i livet (Boehmke & 

Dickerson, 2006; Landmark et al., 2001). 

 

Operation och behandling anses vara en kortvarig erfarenhet för att sen gå vidare i 

livet. För att underlätta svårigheterna kring sjukdomen och behandlingen tar 

patienterna sig tid att anpassa sig, undanhålla negativa tankar, tar ansvar över sin 

mentala hälsa och aktiverar sig mer fysiskt och socialt (Boehmke & Dickerson, 

2006; Browall et al., 2006). 

 

“This is a bleep on the radar screen of my life. It will last for a 

few months, and then life will go on”. (Boehmke & Dickerson, 
2006, p. 1124). 
 

För att hantera livssituationen och ta hand om oron fokuserar patienterna på nuet 

genom att aktivera sig med olika intressen eller att vara ensam och inte tänka på 

sjukdomen. Arbetet är även en viktig del i livet som hjälper till att distansera sig 

från sjukdomen (Browall et al., 2006; Hedestig et al., 2005; Vaartio et al., 2003).  

 
Finna energi och styrka till att hantera sjukdomen 

Patienterna uppger att själva livet ger dem en inre styrka och livet blir en drivkraft 

för att klara av svårigheterna. Tron på livet innebär att försöka leva som vanligt 

och inte tänka på döden (Landmark et al., 2001; Persson & Hallberg- Rahm, 

2004).  
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Vissa patienter känner en otrolig styrka när det handlar om att kämpa mot döden  

Andra upplever en känsla av högre makt som ger styrka att ta itu med 

svårigheterna. Ett annat sätt att hantera sjukdomen kan vara att lägga energi på 

livet och inte på sjukdomen och dess konsekvenser (Landmark et al., 2001; 

Persson & Hallberg- Rahm, 2004). 

 

“You get unbelievable strength, you just decide to resist 

death”. (Landmark et al., 2001, p. 224) 
 

Patienter berättar att mycket energi går åt till att komma igenom sjukdomen utan 

att ge upp. För att ha kraften att kämpa vidare kan tron på något mellan himmel 

och jord vara till hjälp. Viljan att leva är intensivare när känslan av sjukdom 

dominerar (Landmark et al., 2001; Saegrov & Halding, 2004). 

 

“I believe there is something between heaven 

and earth, something that directs, and maybe that is the reason 

to keep holding on.”(Landmark et al, 2001, p. 224) 
 

Patienter beskriver att hopp kan innebära tecken på frånvaro av cancer och att se 

positiv information som något optimistiskt och hoppfullt. Viktökning, hårtillväxt 

och energi att klara av att motionera, beskriver patienterna som en känsla av 

tillfrisknande både fysiskt och psykiskt som i sin tur ger en känsla av styrka. 

Patienter som visar en hoppfull attityd till framtiden anser att de inte behöver 

sjukvårdspersonalens hjälp förutom vid återbesök (Thomé et al., 2003; Vaartio et 

al., 2003). 

 

Stöd från andra människor 

Det är betydelsefullt att informera familj och vänner om sjukdomen. Patienterna 

tycker det är av vikt att även få den känsliga informationen angående sjukdomen. 

Det ger en känsla av säkerhet, kännedom och en chans att ta beslut (Hedestig et 

al., 2005; Browall et al., 2006). Många patienter ger inte upp kampen mot 

sjukdomen tack vare alla människor som de bryr sig om (Landmark et al., 2001).   

 

“I must just keep going, of course, you don’t give up when you 

have others you care about.” (Landmark et al., 2001, p.224) 
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En annan studie beskriver att rollen som förälder kan vara ett sätt att kämpa och 

finna mod (Boehmke & Dickerson, 2006). 

  
“I have a 12-year-old. There are no options. I will get through 

this.” (Boehmke & Dickerson, 2006, p.1124).  
  

“I’m a survivor. I have two small children. I will get through 

this for them. I just can’t think about it.” (Boehmke & 
Dickerson, 2006, p.1124) 

 

Det känns bekvämt med familjen omkring sig och vetskapen att familjen bryr sig 

gör situationen lättsammare (Landmark et al., 2001; Thomé et al., 2003). 

Patienterna blir uppmuntrade att se positivt på livet genom att lyssna till andra 

patienters livssituation. De känner stöd från människor i samma situation, men de 

personer som är sjukare undveks (Saegrov & Halding, 2004; Vaartio et al., 2003). 

 

“It was kind of empathy. There were some other patients too 

and when I listened to them (nurses) talking with them they 

encouraged me to look on the bright side of things.” (Vaartio et 
al., 2003, p.187) 

 

Samtidigt finns det patienter som genom att jämföra sig med personer som är 

sjukare, kan värdera sin egen situation som då upplevs lättsammare (Thomé et al., 

2003). Kontroll kan för en del patienter innebära en känsla av säkerhet och 

trygghet, det kan även innebära att vara oberoende av andra i det dagliga livet 

(Thomé et al., 2003). 

 

Under sjukdomsperioden anser en del patienter att det är av vikt att kunna prata 

med andra om det som bekymrar dem samt prata med någon som kan ge dem den 

hjälp de behöver. Andra patienter har behov av att prata med och få stöd av 

människor som gått igenom liknande händelser (Saegrov & Halding, 2004). En 

del patienter har inte styrka att träffa andra med samma sjukdom eftersom de tror 

att de andra har nog med sitt (Browall et al., 2006). En annan studie visar att 

patienterna behåller sina inre tankar för sig själv som en självvald strategi för att 

klara sig (Hedestig et al., 2005). Sjukdomen kan framkalla minnen av gamla 

sorger. Dessa sorger kan antingen tränga bort eller jämföras med den nuvarande 

situationen. (Saegrov & Halding, 2004).  
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En patient beskriver att all social kontakt undviks, speciellt med familjen (Browall 

et al., 2006). Andra patienter skyddar sig från lidandet genom att försöka vara 

starka och inte ta emot hjälp under behandlingsperioden. De tar avstånd från 

sjukdomen och andra människor (Persson & Hallberg- Rahm, 2004).  

Vissa patienter försöker vara positiva trots avskyn mot behandlingen (Browall et 

al., 2006). 

 
“I don’t want any help. Even if I have to crawl I will manage myself.” 
(Thomé et al., 2003, p. 92) 
 

DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa patienters upplevelser av att leva 

med cancer. Resultatdiskussionen innefattar det författarna anser intressant från 

litteraturstudiens tre teman: 

 
• Positiva erfarenheter av att leva med cancer 

• Negativa erfarenheter av att leva med cancer 

• Strategier för att hantera livssituationen 

 

Resultatdiskussion 

Positiva erfarenheter av att leva med cancer 

I resultatet beskrivs hur patienternas erfarenheter av sin cancersjukdom har 

förändrat och utvecklat dem som personer. De fick ett positivt synsätt till livet 

samt positivt förändrade sociala relationer. I en tolkning av resultatet framkommer 

det att vissa patienter genomgår en personlig utveckling, de ser det viktiga i livet 

och försöker att ta vara på livet på ett bättre sätt. Genom att omvärdera livets 

värde och i vissa fall ta religionen till hjälp, får patienterna ett positivt synsätt som 

är till stöd under sjukdomstiden. Liknande resultat beskriver Henderson, Fogel 

och Edwards (2003) i sin studie om afrikanska kvinnor med bröstcancer i 

Amerika. De menar att en positiv omvärdering av livet och ett sökande efter stöd 

är den vanligast använda coping strategin hos dessa kvinnor. De anser att detta 

beror på att strategin har en religiös dimension.  
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Som resultatet visar framkommer flera positiva synsätt ur en cancersjukdom och 

därmed är det värdefullt att lyfta fram den informationen till svårt sjuka 

människor. Trots att patienten visar sig positiv utåt sett anser författarna att det är 

av vikt som sjukvårdspersonal att ha i åtanke att det även kan finnas en oro, 

besvikelse och nedstämdhet hos patienten som inte kommer till uttryck.  

 

En tolkning av resultatet är att genom coping får patienten bättre livskvalitet vilket 

leder till ett positivt synsätt som gör att sjukdomen kan hanteras lättare. Liknande 

resultat påvisas i Kershaw, Northouse, Kritpracha, Schafenacker och Moods 

(2004) studie där kvinnor med avancerad bröstcancer tillsammans med sina 

familjer kan uppnå bättre livskvalitet genom aktivt användande av coping. 

 

Författarna anser att patienterna har använt sig av emotionellt inriktade strategier i 

resultatet, liknande som Rydén och Stenström (2004) beskriver, genom att de såg 

svårigheterna på ett positivt sätt. Vid användandet av denna strategi anser 

författarna att patienterna får en positiv syn på sjukdomen vilket leder till att de 

kan fokusera mer på livet runtomkring sjukdomen, som familj och fritidsintressen.  

 

Resultatet beskriver hur erfarenheten av cancer bidrar till ny kännedom om 

kroppen och gör patienterna mer lyhörda gentemot kroppens signaler. Patienter 

med bröst - och prostata cancer ändrar sina levnadsvanor som ett sätt att förhindra 

återfall från cancern (Westman, Bergenmar & Andersson, 2006). Det är av vikt att 

vara lyhörd för hur patienten uppfattar sin egen situation. Som sjukvårdspersonal 

är det av betydelse att vara observant på förändrade levnadsvanor hos patienten, 

på så sätt kan patienten få bättre stöd och råd i hur de kan förändra sina vanor.  

 

Enligt resultatet är patienternas behov av sociala relationer och stöd från anhöriga, 

släkt och vänner betydelsefulla. Patienterna får tack vare detta kraft att kämpa 

emot sjukdomen. Relationerna mellan patient, deras anhöriga och vänner 

förändras både negativt och positivt under sjukdomstiden. Liknande 

relationsförändringar visar Westman et al. (2006) där det beskrivs att efter 

insjuknandet får patienterna en djupare förståelse i sina relationer och förstår då 

hur viktig familjen är.  
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Negativa erfarenheter av att leva med cancer 

I resultatet framkommer det att patienterna upplever rädsla för döden och att få 

tillbaka sin sjukdom, samt att tankar på framtiden gör dem ledsna. Ingenting 

känns lika roligt som tidigare och det bidrar till att de har svårt att njuta av livet. 

Liknande erfarenheter beskriver patienter med kronisk hjärtfel, de upplever 

känslan av hopplöshet, samt maktlöshet (Yu, Lee, Kwong, Thompson & Woo, 

2008).  

 

Studier visar att patienter med stroke och KOL uttrycker rädsla för att 

sjukdomstillståndet ska bli värre samt upplever oro, panik och rädsla över 

livssituationen (Barnett, 2005; Popovich, Fox & Bandagi, 2007). En annan studie 

med cancerdrabbade patienter har kommit fram till att fler patienter än anhöriga 

tycks acceptera den nya situationen. Anhöriga uppger att de känner förtvivlan och 

har känslan av att vilja fly (Winterling, Wasteson, Glimelius, Sjödén & Nordin, 

2004). Dessa olika studier visar att oro inför framtiden finns bland olika 

patientgrupper och är en stor del i deras nya livssituation. Det är förståeligt att 

känna oro och rädsla i den situation dessa patienter befinner sig i. Därför anser 

författarna att sjukvårdspersonalen ska sträva efter en kontakt med patienten som 

leder till att de känner tillit till sjukvården. Om patienten kan känna tillit till 

sjukvården kan en viss del av denna oro och rädsla minskas.  

 

Strategier för att hantera livssituationen 

I resultatet framkommer det att en strategi hos patienterna är undvikande av social 

kontakt och då speciellt med andra människor med liknande sjukdom. Genom att 

ta avstånd från sjukdomen och andra människor undviker patienterna att tänka på 

sin egen situation. Samtidigt finns det patienter som genom att jämföra sig med 

personer som är sjukare kan värdera sin egen situation som då upplevs 

lättsammare. Författarna anser att denna del av resultatet kan tyda på att patienten 

är i bearbetningsfasen som Cullberg (2006) beskriver. Med det menar författarna 

att patienterna börjar koncentrera sig mer på framtiden istället för att fokusera på 

traumat och det förflutna.  
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Författarna anser att en tolkning av resultatet är att sjukdomen tar mycket kraft 

från patienten och denna kraft behövs för att ta sig igenom bearbetningsfasen. 

Därmed kan ett stöd från anhöriga vara till stor betydelse för att patienten skall få 

en så bra livssituation som möjligt. Andra patienter upplever att själva livet ger 

dem en inre styrka och därmed blir livet en drivkraft till att klara av svårigheterna. 

Vidare visar Persson och Rydén (2006) i sin studie att kroniskt sjuka människor 

anser att det är av vikt att ha nära relationer och stöd från familjen, vänner och 

släktingar. Samma studie visar även att det är av betydelse att bryta den sociala 

isoleringen genom att träffa andra människor och att inte vara rädd att be andra 

om hjälp. En tolkning av författarna är att stöd från anhöriga och vänner kan vara 

till stor hjälp under sjukdomsperioden även om patienterna inte själva anser det. 

Hänsyn måste tas till patientens personlighet samt vilken fas i krisreaktionen de 

befinner sig i, för att personer i deras omgivning ska kunna vara till stöd.  

 

I resultatet framkommer det att en del patienter behåller sina tankar för sig själv 

som en självvald strategi för att klara av situationen. Genom att inte be andra om 

hjälp upplever patienterna sig starkare. Resultatet kan jämföras med Kvåles 

(2007) studie där patienter med cancer uppger att de inte vill prata med 

sjuksköterskan om sina svåra tankar om framtiden. Patienterna menar att de vill 

prata mer om livet utöver sjukdomen som exempelvis sina fritidsintressen och 

familj (Kvåle, 2007). Resultatet och informationen från Kvåles (2007) studie kan 

vara till stor nytta för sjukvårdspersonalen vid samtal med patienter. Genom att 

koncentrera samtalen med patienten på det friska, kan det leda till att patienten ser 

positiva möjligheter istället för vad det negativa i sjukdomen för med sig. Det är 

av stor vikt att respektera patientens vilja och åsikt, samt att det är av stor 

betydelse för sjukvårdspersonalen att vara uppmärksam på patientens kroppsspråk 

genom att ta sig tid för patienten. Kendall (2007) beskriver sjuksköterskans 

betydelse av att förstå patienternas olika personligheter och att de därmed har 

olika uppfattningar om livet, döden och sjukdomen. Patientens ansiktsuttryck kan 

också göra att sjuksköterskan missbedömer patientens hälsotillstånd.  

 

Genom att sjukvårdspersonalen hjälper patienten till egenvård uppmuntras 

patienten till en positiv syn på livssituationen och bevarande av social gemenskap 

under sjukdomstiden. Detta kan vara till hjälp för patienten vid hantering av 
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sjukdomen och livssituationen. Därmed kan det individuella bemötandet till 

patienten utvecklas. Tolkning av resultatet kan styrkas enligt Kirkevold (2000) 

som beskriver Orems omvårdnadsteori som baseras på patientens egenvård. Målet 

med teorin är att så långt som möjligt hjälpa patienten till självständighet i 

hälsorelaterade aktiviteter (egenvård) när patienten inte själv kan utföra dessa. En 

av Orems åtta universella egenvårdsbehov handlar om att främja fysisk och 

psykisk funktion samt främja utveckling inom en social gemenskap. Orem anser 

att utgångspunkten ska vara patientens förmåga till egenvård, begränsningar samt 

viljan att bli återställd (Kirkevold, 2000, s.148-149, 151).  

 

Metoddiskussion 

Artiklarna som hittades på databasen PsykInfo användes inte pga. att de inte 

passade syftet eller för att artiklarna hittades i någon annan databas. I början av 

litteratursökningen användes begränsningen 1998-2008 men det visade sig bli en 

för liten spridning på cancerformerna. Begränsningen utökades till 1993-2008 och 

därmed blev utbudet större. Det är en slump att de artiklar som använts är från 

2000-talet. Författarna anser att detta inte har någon betydelse för resultatet. Vid 

litteratursökningar i Cinahl fanns det inte möjlighet till begränsningar vid ålder 

och språk. Därför valde författarna alla åldrar samt engelska, vilket gjorde att det 

blev en manuell sortering av åldrar som inte passade inklusionskriterierna. 

Författarna valde att inte använda sökordet coping i stor utsträckning. Detta beror 

på att artiklarna som hittades med hjälp av de andra sökorden, innehöll 

information angående strategier i tillräcklig mängd. 

 

För att få en spridning av cancerpatienternas åldrar blev åldersbegränsningen ett 

medvetet val från författarnas sida. Det har framkommit i efterhand att det inte 

blev den spridning i åldrar som begränsningen skulle leda till. Artiklarna har en 

slumpmässig fördelning av cancertyp, prognos och fas i sjukdomsförloppet. Dock 

blev inte fördelningen av olika cancersjukdomar så bred som författarna trodde 

detta skulle leda till. Detta leder till att det inte går att generalisera resultatet. 

Däremot är de flesta artiklar i resultatet framställda inom Norden, där liknande 

omvårdnad genomförs. Författarna har varit noga med att erfarenheterna som 

beskrivits inte ska grunda sig på en speciell behandlingsmetod utan skulle 

fokusera på upplevelsen av att leva med cancer. Författarna har valt att generellt 
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beskriva cancerpatienters upplevelser. Därför valde författarna att inte jämföra 

olika upplevelser som grundar sig på vilken prognos eller fas i sjukdomen 

patienterna befinner sig i.  

 

Författarna har inte uteslutet kvantitativa artiklar utan valde de artiklar som 

passade bäst in på studiens syfte. Eftersom endast kvalitativa artiklar har använts 

fanns inget behov av att använda bedömningsmallen för kvantitativa artiklar 

(URL 4). Urvalet av artiklarna var stort, därför har endast artiklar bedömda till 

grad 1 använts i litteraturöversikten. 

 

SLUTSATS 

Efter denna litteraturöversikt har vårt intresse och förståelsen för cancerpatienter 

och deras kamp mot sjukdomen blivit bredare. Alla människor har olika 

personligheter och därför olika sätt att hantera svåra situationer. Författarna anser 

att de positiva delar som dessa patienter får från sjukdomen är viktiga att belysa 

för allmänheten och som sjuksköterska ha detta i åtanke vid framtida möten med 

patienter i en svår situation. En orsak till att patienterna upplever svårigheterna 

kring sjukdomen på ett positivt sätt kan vara deras känsla av att de får en andra 

chans i livet.  

 

Författarna hoppas att resultatet kan bidra till större förståelse och kunskap om 

några av erfarenheterna patienter med cancer genomgår. Författarna anser att 

upplevelserna som patienterna i litteraturstudien återger kan ha liknande 

upplevelser som andra patienter med kroniska och svåra sjukdomar, därför hoppas 

författarna att resultatet från litteraturstudien kan komma till användning av 

sjukvårdpersonal som arbetar med dessa patientgrupper.  

 

Slutligen vill författarna tacka Monica Eriksson för hennes stora engagemang, 

stöd och vägledning under litteraturöversikten gång. 
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McGrath  
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cancer 
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Hallberg- Rahm 
2004 
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Beskriva cancer- 
patienters erfarenheter vid 
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efter behandling.  
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intervju 

18 personer 
med akut 
leukemi 
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Fenomenologis-
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Saegrov & 
Halding 
2004 
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vara diagnostiserad med 
cancer, upplevelser av 
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2003 
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Beskriva äldre personers 
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med cancer och hur det 
påverkar dagliga livet. 

Kvalitativ 
Intervju och 
telefon 
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41 personer 
med 
progressiv 
cancer 

Latent 
innehållsanalys 

Kroppslig, mental, social och 
existentiell erfarenhet, hantera vardagen, 
Förståelse av sjukdomen. 
 

Grad 1 

Vaartio, 
Kiviniemi & 
Suominen 
2003 
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Beskiva manliga cancer 
patienters erfarenheterna 
och  resurser under 
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intervju 
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