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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Under år 2016 upptäcktes 64 000 maligna tumörer i Sverige. Cancer uppstår 

när det blir en rubbning i celldelningen och cellerna börjar dela sig okontrollerat. När 

det inte finns någon chans att en kurativ behandling skulle lyckas går man in i en 

palliativ behandling. Denna fokuserar på symtomlindring och stöd till både patienten 

och närstående. Det är viktigt för sjuksköterskan att vara medveten om hur patienter 

med obotlig cancer upplever sin situation för att kunna ge en så god omvårdnad som 

möjligt. 

  

Syfte: Att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med obotlig cancer samt 

beskriva vilka datainsamlingsmetoder som använts i de valda artiklarna. 

  

Metod: En deskriptiv litteraturstudie som inkluderade tolv vetenskapliga artiklar, varav 

nio artiklar av kvalitativ ansats och tre av kvantitativ ansats. Sökningarna skedde i 

PubMed och Cinahl. De valda artiklarna analyserades sedan objektivt. 

  

Huvudresultat: Trötthet var ett av de vanligaste upplevda symtomen hos terminalt 

sjuka cancerpatienter. Rädsla för framtiden samt rädsla inför döden var vanligt upplevda 

känslor. Känsla av hopp ansågs viktig, likaså relationen till nära och kära. Kontakten 

med sjukvården kunde upplevas som frustrerande, dock beskrev många att de var 

tacksamma över den hjälp de fick. 

  

Slutsats: Att leva med en obotlig cancer påverkar personerna i både den fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella delen av livet. En rädsla inför framtiden och döden 

beskrevs. För att minska personens lidande är det viktigt att vården fungerar och att 

sjuksköterskan kan bemöta den drabbade på dennes nivå. 

 

  

 

 

  

  

Nyckelord: Cancer, Patienters erfarenhet, Terminalt sjuk, Vuxna 



 

 

Abstract  

 

Background: In 2016, 64,000 malignant tumors were discovered in Sweden. Cancer 

occurs when there is an abnormal cell growth and the cells start to divide 

uncontrollably. When there is no chance that a curative treatment would succeed the 

palliative treatment takes place. It focuses on symptom relief and support for both the 

patient and his/her relatives. It is important for the nurse to be aware of how patients 

with incurable cancer experience their situation in order to provide as good care as 

possible. 

  

Aim: To describe adult experiences of living with incurable cancer as well as to 

describe the data collection methods used in the selected articles. 

  

Method: A descriptive literature study, which included twelve scientific articles. Nine 

articles of qualitative approach, and three of quantitative approach. The searches took 

place in PubMed and Cinahl. The selected articles were then objectively analyzed. 

  

Key Findings: Fatigue was one of the most commonly experienced symptoms in 

terminally ill cancer patients. Fear of the future as well as fear of death were common 

feelings. Feeling of hope was considered important, as well as the relationship to loved 

ones. The contact with health care could be perceived as frustrating, however, many 

described that they were grateful for the help they received. 

  

Conclusion: Living with an incurable cancer affects the people in both the physical, 

mental, social and existential part of life. A fear of the future and death is described. In 

order to reduce the person's suffering it is important that the health care works and that 

the nurse can respond to the patient at his level. 
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1. INTRODUKTION 

 

1.1. Förekomst av cancer 

Under år 2016 upptäcktes ungefär 64 000 maligna tumörer samt ytterligare 51 000 

basalcellstumörer i Sverige. Den vanligaste cancerformen bland män är prostatacancer 

och hos kvinnor är det bröstcancer (Socialstyrelsen 2017). Prognosen hos dessa 

cancerformer är dock ganska god, exempelvis har kvinnor med bröstcancer en 

överlevnad på 90 % efter fem år. Däremot har inte alla cancersjukdomar samma goda 

prognos. Den cancerformen som tar flest liv i Sverige, och även globalt, är lungcancer. 

Prognosen avgörs ofta beroende på i vilket stadium sjukdomen befinner sig i när 

personen får diagnosen (Planck & Palmgren 2016). 

 

1.2. Patofysiologi – Cancer  

Miljarder celler bygger upp människans kropp. Cellerna delar sig i en 

celldelningsprocess. När cancer uppstår har det uppkommit ett fel i celldelningen och 

cellerna börjar dela sig okontrollerat. De sjuka cancercellerna slutar utföra uppgifter 

som de friska cellerna gör. När cancercellerna fortsätter dela sig samlas de i organet där 

den okontrollerade tillväxten startade, vilket gör att en tumör bildas. Cancercellerna har 

även en tendens till att sprida sig till andra organ och även ut i lymfsystemet (Bruun 

Lorentsen & Grov 2011; Planck & Palmgren 2016). Varför cellerna börjar dela sig 

okontrollerat är oftast svårt att förklara. Det kan dels bero på ärftliga faktorer, men 

också icke-genetiska faktorer. Av de icke-genetiska faktorerna har man kunnat utläsa att 

rökning och kost är de största riskfaktorerna för att utveckla cancer. Andra faktorer som 

ökar risken för cancerutvecklingen är alkohol, vissa infektioner, yrkesrelaterade- och 

miljöfaktorer (Planck & Palmgren 2016). 

 

1.3. Att drabbas av cancer  

Att få beskedet cancer är för många personer en stor chock och det kan skapa en stor 

kris i livet. Många anser att ordet cancer är sammankopplat med förstörda 

framtidsplaner, smärta och död. Det beskrivs att patienter kan drabbas av psykiska 

sjukdomar som depression i samband med den upptäckta cancerdiagnosen. Andra 

vanliga konsekvenser en cancerdiagnos eventuellt kan medföra är isolering, fatigue, 

olika typer av smärta och förändrad kroppsuppfattning (Bruun Lorentsen & Grov 2011). 
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Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om att cancer kan påverka olika delar av 

människans liv. Därför är det viktigt att se till hela individen (Bruun Lorentsen & Grov 

2011). Man har kunnat se en ökad risk för självmord hos cancerpatienter. Det är påvisat 

att de personer som befinner sig i den största riskgruppen för självmord bland 

cancerpatienter som får behandling är män, som är 65 år och över samt att de är gifta 

(Jayakrishnan et al. 2016). 

 

1.4. Begreppet Livskvalitet 

Många kopplar begreppet livskvalitet till välbefinnande och tillfredsställelse samt anser 

att det är ett värde som individen sätter på sin tillvaro. Inom sjukvården pratar man 

oftast om hälsorelaterad livskvalitet, vilket syftar till att individen ska ha en så god 

fysisk, psykisk och social funktionalitet som möjligt samt vara så fri som det går från 

fysiska och psykiska bekymmer. När man ska mäta palliativa patienters livskvalitet är 

det viktigt att man har kännedom gällande symtombild, behandlingens biverkningar, 

personliga värderingar samt vardagssituationer för patientgruppen. Två av de bästa 

metoderna som kan användas är intervjuer samt frågeformulär (Petersson et al. 2008). 

En studie (Albers et al. 2010) som har testat olika mätinstrument har visat på att MQOL 

är den bäst anpassade skalan att använda till att mäta livskvalitet hos människor som 

lever med obotliga sjukdomar. MQOL står för McGill Quality of Life Questionnaire 

och är ett frågeformulär som fylls i. Dock har detta gjorts om i många olika former och 

man har kunnat visa att MQOL-R, som är en reviderad form, har gett bättre resultat än 

originalet (Cohen et al. 2017). 

 

1.5. Palliativ Vård 

När en kurativ behandling inte längre har någon effekt går behandlingen över till att bli 

palliativ (Planck & Palmgren 2016). Palliativ vård delas in i en tidig och en sen fas. Den 

tidiga fasen ses bland annat vid långsamt växande tumörer i prostata eller bröst, men det 

kan även vara hos personer med till exempel en obotlig neurologisk sjukdom eller 

demenssjukdom. Under denna fas genomgår personen undersökningar och behandlingar 

i syfte att förlänga livet. Målet är att minska obehag och svåra symtom för att den 

drabbade ska kunna leva ett normalt liv så länge som möjligt. Den tidiga fasen kan pågå 

i flera år. När patienten befinner sig i livets slutskede går den in i den sena fasen av den 

palliativa vården. Den sena fasen brukar vara i dagar eller enstaka månader. Målet med 

den här fasen är att ge personen den bästa kvaliteten på livet som återstår. I denna fas är 
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inte målet att förlänga livet utan att minska de symtom som uppstår. Det kan vara bland 

annat smärta, illamående, muntorrhet, ångest och nedstämdhet (Beck-Friis & Strang 

2012). Den palliativa vården består av fyra hörnstenar; symtomlindring, teamarbete, 

kontinuitet och kommunikation samt närståendestöd (Strang 2012). 

1.5.1. Symtomlindring 

Fokus i den palliativa behandlingen ligger bland annat på att lindra symtom (Bruun 

Lorentsen & Grov 2011). Några vanliga symtom som kan uppkomma i den palliativa 

fasen är muntorrhet, förstoppning och sömnproblem. Om patienten inte får hjälp med 

dessa kan det leda till större och mer komplexa problem som till exempel 

nutritionsproblem, ileus och extrem trötthet. Exempel på omvårdnadsåtgärder som kan 

utföras är munvård, obstipationsprofylax, aktivitet och samtal (Friedrichsen & Petersson 

2008). Behandlingar som till exempel strålbehandling kan användas i det palliativa 

skedet för att exempelvis minska smärtan från skelettmetastaser. Biverkningar i 

behandlingar blir dock en viktigare del att överväga i den palliativa vården än i den 

kurativa behandlingen (Planck & Palmgren 2016). 

1.5.2. Teamarbetet – sjuksköterskans roll  

Ett palliativt team kan vara utformat på många olika sätt. Dock är innebörden 

densamma oavsett yrkesprofessioner, teamet arbetar tillsammans kring patienten och 

dennes närstående (Thorén Todoulos 2008). Att jobba som sjuksköterska innebär ofta 

att man får göra de primära bedömningarna. Inom den palliativa vården bör 

sjuksköterskan jobba preventivt (Friedrichsen & Petersson 2008). I den palliativa fasen 

av sjukdomsförloppet kan tidigare komplikationer förändras och nya kan tillkomma. 

Det är därför viktigt att sjuksköterskan noterar dessa och behandlar de nuvarande 

problemen, både fysiska men också psykiska och existentiella bekymmer som kan 

uppkomma (Bruun Lorentsen & Grov 2011). Några sjuksköterskor beskriver den 

palliativa vården som en bekvämlighetsvård. Man vill att patienten ska ha en fridfull 

miljö och att omvårdnaden hamnar i fokus (Ranse et al. 2012). 

1.5.3. Kontinuitet och Kommunikation 

Kontinuitet inom palliativ vård är viktigt då det kan handla om både korta och långa 

vårdtider där patienten successivt blir sämre. Kommunikationen kommer in här då det 

gäller att kunna kommunicera med både patienten, närstående och kollegor för att kunna 

anpassa vården efter behov och önskemål (Thorén Todoulos 2008). En viktig del inom 
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den palliativa vården och kommunikationen är brytpunktssamtal. Brytpunktssamtal 

kallas de samtal som vårdpersonalen har tillsammans med patienten och eventuella 

närstående då man kommit till olika brytpunkter i vården (Friedrichsen 2012). Det 

första brytpunktssamtalet har man när man går från kurativ till palliativ behandling. Ett 

annat tillfälle då brytpunktssamtal tillämpas är då den tidiga palliativa fasen lämnas och 

man övergår till den sena fasen, då målet med behandlingen ändrar riktning från 

livskvantitet till livskvalitet (Friedrichsen 2008). 

1.5.4. Närståendestöd 

Sjuksköterskans roll inom den palliativa vården handlar till stor del om att skapa 

förtroendefulla relationer för att kunna vara en stöttande pelare för både patienten och 

dennes närstående. Det är även viktigt att sjuksköterskan har kunskapen och förmågan 

att veta när man ska prata och när man ska vara tyst eller hänvisa till någon annan 

profession inom den palliativa vården (Friedrichsen 2008). Närstående har i en studie 

uttryckt sig att de i slutskedet kände oro och ibland ilska mot sjukvården då deras eget 

lidande tog överhand (Devik et al. 2017). Sjuksköterskan bär en viktig del i att ta hand 

om de närståendes önskemål och funderingar samt försöka inge ett lugn hos både 

patient och närstående (Ranse et al. 2012; Brunn Lorentsen & Grov 2011). 

 

1.6. Döden 

Beroende på situation varierar uppfattningen om liv, döende och död. Detta innebär att 

även den aktuella omvårdnaden kan skilja sig åt i olika tillstånd. Döden kan delas upp i 

två olika delar; den skrämmande och hotfulla eller den odramatiska och tidsenliga. 

Oftast är det dödsfall som sker i förtid eller är oförväntade som tillhör den första 

kategorin, medan förväntade dödsfall bland äldre tillhör den senare (Jakobsson et al. 

2009).   

  

Det har visat sig att de flesta människor hoppas på en snabb död. Tanken på en långsam, 

smärtsam och ångestfylld död skrämmer många. Att vara mer rädd för själva döendet än 

det som kommer efter döden är inte ovanligt i dagens samhälle (Jakobsson et al. 2009).   

  

Att vara medveten om att döden närmar sig är ingen självklarhet. Medvetenhet kring 

döden delas ofta in i fem olika kategorier. Den första kallas för sluten medvetenhet, 

vilket innebär att patienten inte är medveten om att denne är döende, men alla runt om 
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är det. Är det så att patienten är misstänksam på att de runt om döljer något och försöker 

få reda på sanningen kallas det misstänkt medvetenhet. Om alla agerar som att ingen 

annan vet om att patienten är döende trots att alla, inklusive patienten själv är medveten 

om det kallas det ömsesidig undanflykt. Den fjärde kategorin kallas enbart för 

medvetenhet och innebär att alla är medvetna om att döden närmar sig. I den sista 

kategorin som heter öppen medvetenhet är alla medvetna om hur situationen ser ut och 

alla agerar och pratar öppet om det (Jakobsson et al. 2009). 

 

1.7. Definition av Upplevelse 

Svenska Akademiens Ordbok (2011) beskriver ordet “Uppleva” som att vara med om 

något och få intryck, känslor samt erfarenheter. Att drabbas av cancer kan vara en 

livsavgörande händelse och det representerar ofta något skrämmande i samhället, 

därmed kan en cancerdiagnos och att leva med den ses som en upplevelse (Lindqvist & 

Rasmussen 2009). Upplevelser kan även vara ett känslomässigt stadie, exempelvis 

upplevelsen av misstro, vilket olika yrkeskategorier inom vården har beskrivit i sina 

erfarenheter gällande samarbetet kring multisjuka äldre (Larsen et al. 2017). En 

upplevelse kan även tolkas som något som gör att kroppen hamnar i balans igen efter 

rubbning från trauma eller sjukdom. Det finns olika typer av upplevelser som kan inge 

trygghet och balans hos patienter, de som exempelvis vårdpersonal skapar eller de som 

personen själv uppfattar (Santamäki Fischer & Dahlqvist 2009). 

 

1.8. Teoretisk referensram 

Copingstrategier är olika strategier människor kan använda sig av för att hantera olika 

situationer och utmaningar i livet (Harris Kalfoss 2011). Att drabbas av cancer är ett 

exempel på en situation som kan vara jobbig att hantera, där copingstrategier 

automatiskt slås på för att man ska klara av att fortsätta leva och orka kämpa (Bruun 

Lorentsen & Grov 2011). Enligt psykologen Lazarus finns det tre huvudområden inom 

copingstrategier: emotionsfokuserad coping, problemfokuserad coping samt 

meningsskapande coping. Det finns dock inget som säger att människor endast 

använder sig av en typ av copingstrategi. Avgörande för vilken typ av copingstrategi 

man använder sig utav sitter i personligheten hos varje individ, beroende på hur man 

tänker, tolkar, uppfattar och agerar i olika situationer (Harris Kalfoss 2011). 



 

6 
 

1.8.1. Emotionsfokuserad coping 

Vid emotionsfokuserad coping försöker människor hantera problemet genom att göra 

något åt sin upplevelse av situationen. Man kan förändra intensiteten i sina egna känslor 

för att på så vis förändra upplevelsen av problemet. Exempel på denna typ av coping är 

att man förnekar allvaret i situationen eller att man flyr från problemet genom att 

sysselsätta sig med annat. Emotionsfokuserad coping kan ibland även kallas för 

lindrande (palliativa) strategier. Under den rubriken ingår strategier som tröstätande, 

rökning eller alkohol för att lindra och reducera sina känslor. Självskadebeteende går 

under emotionsfokuserad coping (Harris Kalfoss 2011). I en studie (Mikolajczak et al. 

2009) som är gjord i Storbritannien har man sett att många tonåringar använder 

självskadebeteende som ett sätt att minska de negativa känslorna i vissa situationer.  

1.8.2. Problemfokuserad coping 

När människor använder sig av problemfokuserad coping gör man ett försök till att 

förändra en stressframkallande situation. Användningen av dessa strategier sker oftast 

där man ser en möjlighet till att kunna göra en förändring eller lösa de problem som 

uppstått. Det kan även innebära att man gör en förändring hos sig själv så att man lättare 

kan hantera situationen (Harris Kalfoss 2011).  

1.8.3. Meningsskapande coping 

I meningsskapande coping är huvudmålet att skapa en positiv mening i problemet och 

fokusera på den. Man kan försöka vända hela situationen till något positivt eller försöka 

se den negativa upplevelsen som något lärorikt och därigenom positivt (Harris Kalfoss 

2011). 

  

1.9. Problemformulering 

Det är ett stort antal människor som varje år får besked om att de befinner sig i en 

palliativ fas och att cancern är obotlig. I en sådan situation är det viktigt för 

sjuksköterskan att ha ett bra bemötande för att kunna ge en god omvårdnad. En stor 

hjälp på vägen kan vara att veta hur olika personer upplever sin situation för att lättare 

få en förståelse för deras upplevelse och omvårdnadsbehov i en situation av kris och 

chock. Det finns tidigare forskning kring det här ämnet ur ett patientperspektiv. Dock 

finns det väldigt få litteraturstudier som sammanställer de primära studiernas viktigaste 

delar. Därför är denna studie aktuell då det ska vara lätt att få fram den viktigaste 
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informationen kring hur personer upplever sin situation sedan de fick reda på att de har 

en obotlig cancerdiagnos. 

 

1.10. Syfte 

Syftet med föreliggande litteraturstudie är att beskriva vuxna personers upplevelser av 

att leva med obotlig cancer samt beskriva vilka datainsamlingsmetoder som använts i de 

valda artiklarna. 

 

1.11. Frågeställningar 

1. Hur beskriver vuxna personer upplevelserna av att leva med obotlig cancer? 

2. Vilka datainsamlingsmetoder har använts i de valda artiklarna? 

 

2. METOD 

 

2.1. Design 

Föreliggande studie är en litteraturstudie med deskriptiv design (Polit & Beck 2016). 

 

2.2. Sökstrategi 

Sökningen utfördes i databaserna Medline via PubMed och Cinahl, vilket är databaser 

som har ett stort antal tidskrifter inom det valda huvudämnet omvårdnad. Båda 

databaserna användes för att öka möjligheten till att hitta fler relevanta artiklar och för 

att besvara syftet (Polit & Beck 2016). För att få fram relevanta artiklar och begränsa 

sökningen användes MeSH-termerna neoplasms och terminally ill samt patient 

experience som fritext i Medline via PubMed med begränsningarna att artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska, vara inom årsspannet 2008–2018 samt innefatta vuxna från 19 

år. I Cinahl användes sökorden cancer patients och terminally ill patients som Cinahl 

Headings samt patient experience som fritext med begränsningarna att artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska, vara inom årsspannet 2008–2018, peer reviewed, linked full 

text samt innefatta vuxna. MeSH-termer och Cinahl Headings användes för att få fram 

artiklar inom det valda området. Databaser benämner MeSH och Headings olika, men 

sökorden har samma betydelse. Det begränsade tidsspannet användes för att få fram den 

senaste forskningen (Polit & Beck 2016). Sökorden användes i olika kombinationer 

med varandra och tillsammans med booleska termen AND, se tabell 1. Genom att 



 

8 
 

använda booleska sökoperatorer och fritext utökas möjligheten att hitta fler önskade 

artiklar inom det valda ämnet (Polit & Beck 2016). 

 

Tabell 1. Söktabell: 

Databas Begränsningar 

(limits)  

Sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Möjliga 

artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

Valda 

artiklar 

Cinahl 10 år, engelska, all 

adult, peer reviewed, 

Linked full text.  

2018-01-17 

Cancer patients 

(Headings) AND 

Terminally ill 

patients (Headings) 

AND Patient 

experience (fritext) 

44 14         6 

Medline 

via 

PubMed 

10 år, engelska, ålder 

19+ 

2018-01-18 

Neoplasms (MeSH) 

AND Terminally ill 

(MeSH) AND 

Patient experience 

(fritext) 

52 13 6 

Totalt   96 27  12 

2.3. Urvalskriterier 

Inklusions- och exklusionskriterier användes för att få fram relevanta artiklar till 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar (Polit & Beck 2016). De valda 

inklusionskriterierna var att artiklarna skulle besvara syftet och frågeställningarna samt 

vara empiriska vetenskapliga artiklar då detta är en litteraturstudie (Polit & Beck 2016). 

De valda exklusionskriterier var reviews, andra icke primära källor och dubbletter. 

 

2.4. Urvalsprocess 

Urvalet genomfördes med hjälp av begränsningarna och sökorden i de valda 

databaserna Cinahl och Medline via PubMed, vilket resulterade i 96 möjliga artiklar. 

Artiklarna vars titlar som inte svarade på syftet, var reviews eller dubbletter 

exkluderades direkt vilket resulterade i 51 kvarstående artiklar. Abstrakt lästes sedan 
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översiktligt vilket resulterade i 27 valbara artiklar. Dessa valbara artiklar granskades var 

för sig med fokus på metod och resultat för att sedan sammanställas gemensamt. De 

som inte var relevanta för studiens syfte exkluderades. Totalt valdes 12 artiklar ut som 

inkluderades i studien, urvalsprocessen redovisas i tabell 2. 

  

Tabell 2. Urvalsprocess: 

Antal artiklar Åtgärd Anledning till bortfall Återstående 

artiklar 

96 Titelöversikt 41 st svarar inte på syftet 55 

55 Översikt 2 st review 53 

53 Översikt 2 st dubbletter 51 

51 Granskning av abstrakt 24 st svarar inte på syftet 27 

27 Granskning av artikel 15 st svarar inte på syftet 12 

Utvalda artiklar 
  

12 

 

2.5. Dataanalys 

Artiklarna som inkluderats i föreliggande litteraturstudie har granskats kritiskt ett flertal 

gånger genom inläsning av metod och resultat. Artiklarna granskades först av 

författarna var för sig och sedan skrevs anteckningar utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Detta medförde en minskad risk att påverka varandra och genom detta 

ökar trovärdigheten i resultatet (Polit & Beck 2016). Det enskilda materialet jämfördes 

och sammanställdes sedan gemensamt i en provisorisk tabell. Genom att analysera 

artiklarna upptäcktes återkommande teman och kategorier samt vilken 

datainsamlingsmetod som hade använts. Återkommande teman och kategorier 

färgkodades och sammanställdes i den slutgiltiga tabellen, se bilaga 1. Skillnader och 

likheter som hittades redovisades i resultatet med löpande text under huvudrubrikerna: 

Fysiska & Psykiska upplevelser hos personer med obotlig cancer, Existentiella 

aspekter, Terminalt sjuka cancerpatienters syn på sjukvården.  Den metodologiska 

aspekten redovisades under huvudrubriken: Metodologisk aspekt – 

Datainsamlingsmetod samt i en tabell, se bilaga 2. 
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2.6. Etiska överväganden 

De tolv inkluderade artiklarna i litteraturstudien har gjort etiska överväganden och fått 

ett etiskt godkännande innan genomförandet. Det är viktigt i detta sammanhang 

eftersom artiklarnas deltagare innefattar en särskilt sårbar grupp då de lider av obotlig 

cancer. I detta fall är det viktigt att forskningen är till nytta för omvårdnaden och att 

ingen kommer till skada, varken fysiskt eller psykiskt under forskningsprocessen. I 

föreliggande studie är inte någon etisk prövning nödvändig eftersom det är en 

litteraturstudie. De inkluderade studierna är redan genomförda och publicerade vilket 

medför att riskerna bedöms som minimala (Polit & Beck 2016). 

 

I denna litteraturstudie granskades data först enskilt och objektivt för att sedan jämföras 

gemensamt. Detta för att minimera risken för att redovisa felaktig, påhittad eller 

manipulerad data. Dessutom redovisades källor och referenser tydligt under hela arbetet 

för att på så vis undvika plagiat. Genom att ta hänsyn till forskningsetiska överväganden 

som fabrikation, falsifiering och plagiering så ökar trovärdigheten i studien (Polit & 

Beck 2016). 

 

3. RESULTAT  

 

Tolv vetenskapliga artiklar ligger till grund för resultatet. Nio kvalitativa artiklar och tre 

kvantitativa artiklar, se bilaga 1. Resultatet presenteras under följande rubriker: Fysiska 

& Psykiska upplevelser hos personer med obotlig cancer med underrubrikerna: 

Fysiska upplevelser och Psykiska upplevelser, Existentiella aspekter med 

underrubrikerna: Att hålla hoppet vid liv, Tankar om Livet och Tankar om Döden samt 

Terminalt sjuka cancerpatienters syn på sjukvården med underrubrikerna: Negativa 

aspekter och Positiva aspekter. 

  

Datainsamlingsmetoderna i de inkluderade artiklarna granskades och presenteras under 

Metodologisk aspekt – Datainsamlingsmetod med underrubrikerna: Kvalitativa artiklar 

och Kvantitativa artiklar. 
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3.1. Fysiska & Psykiska upplevelser hos personer med obotlig cancer 

3.1.1. Fysiska upplevelser 

Fysiska problem som personer med obotlig cancer upplevde var bland annat att de inte 

längre kunde delta i fysiska aktiviteter eller göra det de ville på grund av att de upplevde 

en funktionell begränsning (Devik et al. 2013; Aoun et al. 2016; Ellingsen et al. 2013; 

Uitdehaag et al. 2015). Några personer hade hittat lösningar på detta genom att 

genomföra saker på nya sätt. Någon som tidigare älskat att resa hade istället börjat 

använda internet för att på så vis få uppleva världen trots fysiska besvär. Andra använde 

internet och sociala medier för att på så vis socialisera sig (Ellingsen et al. 2013). 

  

Nedsatt aptit, svårigheter att äta samt viktnedgång och medföljande minskad energinivå 

var vanliga upplevda problem bland personer med obotlig cancer (Devik et al. 2013; Ho 

et al. 2013; Shahmoradi et al. 2012; Uitdehaag et al. 2015). Trötthet var ett stort fysiskt 

problem (Ellingsen et al. 2013; Shahmoradi et al. 2012; Uitdehaag et al. 2015). 

Tröttheten bidrog till känslan av förlorad frihet då personerna upplevde att de var 

beroende av hjälp då de inte orkade utföra saker själva (Shahmoradi et al. 2012; Tang et 

al. 2014). Även ett mindre aktivt sexliv och mindre fysisk kontakt överlag ansågs bero 

på trötthet, vilket de upplevde var en förlust (Shahmoradi et al. 2012). Andra fysiska 

upplevda problem var yrsel, illamående och smärta (Öhlén et al. 2013; Uitdehaag et al. 

2015; Shahmoradi et al. 2012).  

3.1.2. Psykiska upplevelser 

Bekymmer som personer med obotlig cancer ofta upplevde var en sänkt livskvalitet, 

minskad självkänsla, ångest och depression (Aoun et al. 2016; Ellingsen et al. 2013; 

Shahmoradi et al. 2012; Tang et al. 2014; Öhlén et al. 2013). Personer med obotlig 

cancer upplevde att diagnosen medförde en stor chock och en känsla av rädsla. Detta 

kunde sedan leda till sömnsvårigheter (Horne et al. 2012). Rädslan för att bli helt 

beroende av andra och kanske inte fungera självständigt överhuvudtaget uppkom ofta 

hos cancerpatienter som befann sig i ett terminalt skede (Uitdehaag et al. 2015; Öhlén et 

al. 2013). Några beskrev det som att leva med ett dödsstraff (Horne et al. 2012). 

Vetskapen om att endast ha en begränsad tid kvar att leva och att den tiden kommer vara 

styrd av sjukdomen resulterade i sorg, lidande, känsla av hjälplöshet och 

självskadebeteende hos en del (Ho et al. 2013). 
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3.2. Existentiella aspekter 

3.2.1. Att hålla hoppet vid liv 

Att inte ge upp och hålla hoppet levande var en central del i ett liv med obotlig cancer 

(Devik et al. 2013; Öhlén et al. 2013). Många upplevde både känsla av hopp och 

förtvivlan kring livet, men de försökte koncentrera sig på det positiva. Att försöka leva 

så normalt som möjligt och våga planera inför framtiden och att fortsätta drömma ingav 

hopp (Devik et al. 2013; Aoun et al. 2016; Horne et al. 2012). Några personer hittade 

hopp i andra människors historier eller att oberoende personer kom med ny fakta som 

de inte redan visste om (Horne et al. 2012; Öhlén et al. 2013). Andra fann hopp i tron 

om överlevnad och på så vis kunde de planera en framtid (Öhlén et al. 2013). Efter 

diagnosen obotlig cancer vände sig många av de terminalt sjuka personerna till tron. 

Religionen hade tagit en större plats i deras liv och växt sig starkare än vad den hade 

varit tidigare (Ellingsen et al. 2013; Prince-Paul 2008). 

3.2.2. Tankar om Livet 

Överlag upplevde personer med obotlig cancer att relationen till, och stödet från de 

närstående var en viktig del i livet (Aoun et al. 2016; Ellingsen et al. 2013; Horne et al. 

2012; Ho et al. 2013; Prince-Paul 2008; Shahmoradi et al. 2012; Öhlén et al. 2013). 

Dock sågs det även som en börda då personerna med cancer inte ville vara till besvär 

eller be om hjälp (Devik et al. 2013; Aoun et al. 2016; Horne et al. 2012; Ho et al. 2013; 

Kastbom et al. 2017; Tang et al. 2014). Självständighet upplevdes som viktigt, men att 

ändå våga ta emot hjälp var en avgörande del i hur livet skulle utspela sig (Aoun et al. 

2016; Ho et al. 2013). Det mest betydelsefulla var för en del att behålla rollen som de 

hade i familjen, det vill säga att fortsätta vara en pappa eller mamma trots att man var 

sjuk (Horne et al. 2012; Ho et al. 2013; Prince-Paul 2008). Personerna med en palliativ 

cancer beskrev en oro över familjen då de ville skydda dem mot allt, men att det inte 

längre gick att skydda de närstående mot livets slutgiltiga plan, det vill säga cancern och 

döden (Horne et al. 2012). 

 

Att leva i nuet och varken tänka på framtiden eller det förflutna var en copingstrategi 

som många av personerna med obotlig cancer använde sig utav (Horne et al. 2012; 

Kastbom et al. 2017; Lövgren et al. 2010; Öhlén et al. 2013). Andra upplevde att det var 

skönt att planera framtiden för att fortsätta leva ett meningsfullt liv (Horne et al. 2012; 

Ho et al. 2013; Kastbom et al. 2017). En del skrev ner sina levnadsvillkor för tiden de 



 

13 
 

hade kvar (Kastbom et al. 2017). Andra skrev en lista på saker de absolut ville göra och 

började prioritera sig själva efter diagnosen (Lövgren et al. 2010). Att acceptera det som 

komma skall upplevdes vara viktigt för att kunna fortsätta leva den tiden som fanns kvar 

(Ellingsen et al. 2013). 

  

Ett nytt perspektiv på livet var det många som hade fått sedan diagnosen. De beskrev 

det som att de nu hade förstått att de hade begränsat med tid och att de inte skulle leva 

för evigt (Lövgren et al. 2010). Att få vakna upp varje morgon och få chansen att leva 

ännu en dag var ingen självklarhet. Det var viktigt att ta vara på livet och de dagar de 

fick. Att berätta för andra om den här insikten ansåg personerna som levde med en 

obotlig cancer vara av stor vikt (Prince-Paul 2008).  

3.2.3. Tankar om Döden 

Vissa av cancerpatienterna föredrog att inte tänka på döden och när den skulle inträffa, 

utan sysselsatte sig istället hela dagarna för att hålla tankarna borta (Horne et al. 2012). 

Andra upplevde att det var viktigt att prata om döden då det skapade acceptans (Aoun et 

al. 2016). En del ville veta hur lång tid de hade kvar så de kunde planera sin död och 

begravning, i smyg från närstående för att minska deras jobb efter bortgången (Horne et 

al. 2012; Ho et al. 2013; Kastbom et al. 2017). Några kände ett obehag kring döden då 

den upplevdes som oviss samtidigt som de upplevde en oro kring att lämna 

familjemedlemmarna och vännerna bakom sig (Kastbom et al. 2017; Lövgren et al. 

2010). För att underlätta för närstående önskade några cancerpatienter att de skulle få dö 

på sjukhus, andra ville ändå dö i hemmet då det var deras trygghet (Kastbom et al. 

2017). 

  

Att stå i en väntan på döden gjorde att några personer med cancer kände det som både 

en självklarhet, men även en stor osäkerhet (Lövgren et al. 2010; Kastbom et al. 2017). 

Andra kopplade ihop döden med frihet. Frihet från smärta, ångest och andra upplevda 

symtom (Kastbom et al. 2017). Att hoppas på en snabb död för att slippa en lång 

utdragen och smärtsam process var inte ovanligt bland de terminalt sjuka personerna 

(Kastbom et al. 2017; Ho et al. 2013). Äldre personer med cancer talade om döden på så 

vis att de kände sig redo då de ansåg sig vara gamla nog för att dö. De var tillfreds med 

tanken på att döden närmade sig och de var glada över livet som hade varit (Lövgren et 

al. 2010). 
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3.3. Terminalt sjuka cancerpatienters syn på sjukvården  

3.3.1. Negativa aspekter 

Att spendera mycket tid på sjukhus resulterade i att personer med obotlig cancer som 

blev inneliggande upplevde att de var tvungna att anpassa sig till sjukvårdens rutiner 

(Ho et al. 2013). Personer som inte var inneliggande kunde istället uppleva det som tids- 

och energikrävande att hela tiden behöva planera in sjukhusbesök (Devik et al. 2013). 

Många ansåg att sjukvårdspersonalen avsatte för lite tid för patienterna, vilket 

resulterade i att besöken kändes stressade (Lövgren et al. 2010). 

  

Cancerpatienter berättade att de ibland hade svårt att förstå vad läkarna menade då 

läkarna påstod att patienten var bättre i sjukdomen medan de själva kände sig sämre, 

och vice versa (Ellingsen et al. 2013). De kunde också tycka att informationen var 

bristfällig gällande valmöjligheter kring behandlingar och genom detta minskade 

förtroendet för sjukvårdspersonalen (Horne et al. 2012). Att ta emot palliativ behandling 

kunde upplevas som svårt. Det beskrevs som en process av utmaningar gällande 

kunskap och förståelse. Personerna med cancer kunde till en början känna en osäkerhet 

kring att acceptera den palliativa behandlingen. En längtan efter mer kunskap och 

förståelse, för att därifrån kunna fatta beslut om deltagande i behandling beskrevs. Vissa 

berättade att de sökte kunskapen själv genom bland annat internet och andra rådfrågade 

oberoende människor för att få den kunskap de letade efter (Öhlén et al. 2013; Lövgren 

et al. 2010).  

3.3.2. Positiva aspekter 

Sjukhuspersonalen och att erhålla läkemedelsbehandling upplevdes av en del personer, 

både inneliggande och även de som befann sig i hemmet, som hoppfullt och de kände 

ett förtroende för personalen. Personerna med obotlig cancer beskrev en tacksamhet 

gentemot den hjälp som erbjöds (Devik et al. 2013; Horne et al. 2012). Stödet från 

vårdpersonalen på det emotionella planet gav ett lugn i den dåvarande situationen, men 

också inför framtiden (Shahmoradi et al. 2012; Kastbom et al. 2017). De flesta patienter 

upplevde ett förbättrat mående överlag av den medicin och behandlingar som de tog 

emot (Ellingsen et al. 2013).  
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3.4. Metodologisk aspekt – Datainsamlingsmetod 

Nio (Devik et al. 2013; Aoun et al. 2016; Ellingsen et al. 2013; Horne et al. 2012; Ho et 

al. 2013; Kastbom et al. 2016; Lövgren et al. 2010; Prince-Paul 2008; Öhlén et al. 2013) 

av de tolv valda artiklarna som ingår i litteraturstudien är av kvalitativ ansats och har 

använt intervjuer som datainsamlingsmetod. Resterande tre artiklar (Shahmoradi et al. 

2012; Tang et al. 2014; Uitdehaag et al. 2015) är av kvantitativ ansats och har använt 

olika frågeformulär. Den metodologiska aspekten redovisas i resultatet med 

underrubrikerna: Kvalitativa artiklar och Kvantitativa artiklar samt i bilaga 2. 

3.4.1. Kvalitativa artiklar 

I tre av de valda artiklarna (Aoun et al. 2016; Horne et al. 2012; Prince-Paul 2008) 

användes semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. I två av artiklarna 

(Devik et al. 2013; Öhlén 2013) användes narrativa intervjuer. I ytterligare två artiklar 

(Ellingsen et al. 2013; Lövgren et al. 2010) användes ostrukturerade intervjuer. I en 

artikel (Ho et al. 2013) var intervjuerna meningsorienterade och i den sista artikeln 

(Kastbom et al. 2016) framgår det inte vilken intervjuform som har använts. 

  

Tre av intervjuerna i de valda artiklarna (Devik et al. 2013; Horne et al. 2012; Prince-

Paul 2008) genomfördes i deltagarnas hem. I två artiklar (Aoun et al. 2016; Ellingsen et 

al. 2013) genomfördes intervjuerna på sjukhuset, i deltagarnas hem eller på deras 

palliativa vårdenhet. I en av artiklarna (Öhlén et al. 2013) genomfördes intervjuerna i 

hemmet eller på sjukhuset. En annan artikel (Ho et al. 2013) utförde intervjuerna i 

deltagarnas hem, på sjukhuset eller på deras vårdhem. I artikeln skriven av Lövgren et 

al. (2010) fick deltagarna själv välja var intervjuerna skulle genomföras. Det kunde vara 

i deras hem, kaféer, avdelningar eller i väntrummet på sjukhuset. I den sista artikeln 

(Kastbom et al. 2016) framgår det inte var intervjuerna genomfördes. 

  

I fem av artiklarna (Devik et al. 2013: Ellingsen et al. 2013; Horne et al. 2012; Prince-

Paul 2008; Öhlén et al. 2013) genomfördes intervjuerna av någon av artiklarnas forskare 

ansikte mot ansikte. I artikeln som är skriven av Kastbom et al. (2016) genomfördes 

intervjuerna ansikte mot ansikte av två seniorläkare, en var specialist inom onkologi och 

en inom geriatrik och palliativ medicin. I en annan artikel (Aoun et al. 2016) utfördes 

intervjuerna ansikte mot ansikte av en erfaren forskare, men det framgår inte vilken. I 
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två av artiklar (Ho et al. 2013; Lövgren et al. 2010) framgår det inte alls vem som 

utförde intervjuerna. 

 

3.4.2. Kvantitativa artiklar 

I tre artiklar (Shahmoradi et al. 2012; Tang et al. 2014; Uitdehaag et al. 2015) användes 

olika frågeformulär som datainsamlingsmetod. Dessa tre valda artiklar använde sig av 

vedertagna frågeformulär som har testats i såväl validitet och reliabilitet.   

  

I en artikel (Tang et al. 2014) användes åtta olika frågeformulär. Den psykiska 

dimensionen mättes med Symptom Distress Scale (SDS). Funktionellt beroende mättes 

med Enforced Social Dependency Scale (ESDS). Psykologisk ångest och depressiva 

symtom mättes med Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS-A och HADS-D). 

Den sociala dimensionen mättes med MOS Social Support Survey (MOS-SSS). För att 

mäta känslan av börda mot andra användes Self-Perceived Burden Scale (SPBS). Post-

traumatic Growth Inventory (PTGI) användes för att mäta posttraumatisk mognad och 

livskvalitet mättes med McGills Quality of Life Questionnaire (MQOL). I den andra 

artikeln (Uitdehaag et al. 2015) användes tre olika frågeformulär, Problems and Needs 

for Palliative Care (PNPC) samt två specifika frågeformulär om livskvalitet som 

utvecklats av europeiska organisationen för forskning och behandling i cancer, EORTC 

QLQ-OES18 för deltagare med esofaguscancer och EORTC QLQ-PAN26 för deltagare 

med pankreascancer. I den tredje artikeln (Shahmoradi et al. 2012) användes ett 

frågeformulär, Hospice Quality of Life Index (HQLI), som mäter livskvalitet. 

  

I två artiklar (Shahmoradi et al. 2012; Uitdehaag et al. 2015) samlades data in 

deltagarnas hem. I artikeln skriven av Tang et al. (2014) samlades data in när de låg 

inne på sjukhus eller via telefon om deltagarna var hemma. Data samlades in varannan 

vecka tills det att deltagarna inte ville delta något mer eller tills det att de avled. 

 

I två av artiklarna (Shahmoradi et al. 2012; Tang et al. 2014) fylldes frågeformulären i 

genom intervjuer av forskare, dock framgår det inte vilken forskare som utförde 

insamlingen i den ena artikeln (Shahmoradi et al. 2012). I artikeln skriven av Uitdehaag 

et al. (2015) fyllde deltagarna själva i frågeformulären, men uppstod det några frågor 

fanns det en forskningssjuksköterska till befogenhet. 

 



 

17 
 

4. DISKUSSION 

 

4.1. Huvudresultat 

Resultatet i litteraturstudien visar personers upplevelse av att leva med obotlig cancer. 

Många beskrev en upplevelse av minskat deltagande i fysiska aktiviteter. De upplevde 

att tröttheten var ett jobbigt symtom. En rädsla för hur livet skulle komma att bli 

beskrev de flesta av personerna. Att hålla hoppet vid liv ansågs viktigt. Även stödet från 

och relationen till nära och kära var bland det viktigaste. Många hoppades på en snabb 

död samtidigt som tanken upplevdes som skrämmande. Kontakten med sjukvården 

ansågs frustrerande då upplevelsen av bristande information och korta besökstider 

beskrevs. Dock berättade även många att de var tacksamma för den hjälp de fick från 

sjukvården. Datainsamlingsmetoderna i de inkluderade artiklarna var till största delen 

intervjuer, förutom tre som använde sig av frågeformulär. 

 

4.2. Resultatdiskussion 

4.2.1. Symtomlindring 

Många cancerpatienter ansåg att tröttheten var det som gjorde att de inte längre kunde 

vara lika fysiskt aktiv (Ellingsen et al. 2013; Shahmoradi et al. 2012; Uitdehaag et al. 

2015). Vissa har dock använt sig av problemfokuserad coping för att lösa problemet 

genom att hitta alternativa vägar (Harris Kalfoss 2011). Att lindra symtom är som sagt 

en av sjuksköterskans huvuduppgifter i den palliativa vården. Det är viktigt att 

sjuksköterskan är uppmärksam på att problemen förändras och att hela tiden jobba 

preventivt. Det är även viktigt att vara medveten om att ett symtom kan leda till ett 

annat, det vill säga att svamp i munnen kan leda till nedsatt aptit som i sin tur kan leda 

till trötthet. I vissa fall kan det alltså vara så simpelt som att ge behandling mot svamp i 

munnen för att bota tröttheten så personen i fråga orkar mer igen (Friedrichsen & 

Petersson 2008). 

4.2.2. Psykiska problem 

Självskadebeteende är en typ av emotionsfokuserad coping. I en studie (Mikolajczak et 

al. 2009) har man kunnat visa att tonåringar använder sig av självskadebeteende för att 

minska de negativa känslorna de upplever. Även hos vuxna med obotlig cancer har man 

sett att självskadebeteende som copingstrategi kan förekomma (Ho et al. 2013). Oftast 



 

18 
 

kan man se en koppling till självskadebeteende då personer känner att de har förlorat 

kontrollen över sitt liv eller en situation (Wand et al. 2017). Detta kan kopplas ihop med 

personer som lever med en obotlig cancerdiagnos, då många upplever en förlorad 

kontroll och ett ökat beroende av andra (Devik et al. 2013; Aoun et al. 2016; Horne et 

al. 2012; Ho et al. 2013; Kastbom et al. 2017; Tang et al. 2014). Depressioner, ångest 

och känslor av rädsla var det många som berättade om (Horne et al. 2012; Aoun et al. 

2016; Ellingsen et al. 2013; Shahmoradi et al. 2012; Tang et al. 2014; Öhlén et al. 2013; 

Uitdehaag et al. 2015). För att kunna dämpa rädslan och ge stöd som sjuksköterska kan 

man tillämpa stödjande samtal, där man fokuserar på att skapa en relation till patienten 

fylld av förtroende och respekt. Patienten kan förhoppningsvis då känna sig säker nog 

att uttrycka dessa känslor av rädsla och sjuksköterskan kan finnas där som en hjälpande 

hand genom att lyssna och visa empati (Baggens & Sandén 2009). 

4.2.3. Vägen mot döden 

Det har visat sig att många personer med en obotlig cancer håller fast vid hoppet genom 

att våga drömma och att hoppas på en framtid i livet (Devik et al. 2013; Aoun et al. 

2016; Horne et al. 2012; Öhlén et al. 2013). Dock finns det andra som visar på att det 

även är många personer som finner hopp i tanken om en fridfull och smärtfri död 

(Duggleby et al. 2010). En tredje part tycker att döden känns skrämmande och de vill 

helst förneka att det ens är något som kommer att ske (Horne et al. 2012). Att både 

personal, patient och närstående ibland har svårt att samtala kring döden är ingen 

ovanlighet. Det kan dock ibland vara mer positivt för patienten att inte ha en realistisk 

syn på sin situation, utan istället kan det hända att patienten mår bättre av att hoppas på 

en framtid som egentligen inte existerar (Jakobsson et al. 2009). Att känna sig okej med 

tanken om att döden närmar sig var vanligare bland äldre personer med cancer (Lövgren 

et al. 2010). En hanteringsstrategi som kallas “Uthärda för att dö” är en strategi som kan 

tillämpas när man befinner sig i slutskedet av livet med en obotlig cancer (Wiklund 

2009). Denna innebär precis som också Lövgren et al. (2010) beskriver i sin studie, att 

patienterna känner att de hade levt ett bra liv och att de är glada över det som 

fortfarande finns kvar. Detta skulle man kunna koppla ihop med meningsskapande 

coping, då patienterna ser en mening och finner något positivt i den negativa situationen 

(Harris Kalfoss 2011). 
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4.2.4. Närstående 

Stödet från närstående anses vara viktigt för personer med cancer (Aoun et al. 2016; 

Ellingsen et al. 2013; Horne et al. 2012; Ho et al. 2013; Prince-Paul 2008; Shahmoradi 

et al. 2012; Öhlén et al. 2013). Dock kan det som närstående vara jobbigt att stå vid 

sidan om och se hur sjukdomen alltmer tar över personens liv och hur den slukar all ork 

och energi (Devik et al. 2017). Därför är det viktigt att som sjuksköterska förstå att man 

har ett ansvar över inte bara patienten, utan även de närstående. Man bör se till att de 

förstår vad det är som händer och lyssna på deras behov samt önskemål precis som man 

ska lyssna på patientens (Ranse et al. 2012; Brunn Lorentsen & Grov 2011). När 

familjen är inblandad i patientens sjukdom kan man istället för att ha en patientcentrerad 

omvårdnad gå över till en familjecentrerad omvårdnad. En familjecentrerad omvårdnad 

innebär att familjen fokuseras som en helhet, inklusive patienten, och dialogen sker hela 

tiden mellan hela familjen och sjuksköterskan. Dock måste man vara uppmärksam på 

vilken typ av omvårdnad som uppskattas av patienten då man som sjuksköterska inte 

vet vilken typ av relation patienten har till sina närstående (Benzein et al. 2009). 

4.2.5. Synpunkter på sjukvården  

När det beskrivs vad ett palliativt team innebär, är det att det är en grupp av olika 

yrkesprofessioner som jobbar runt patienten (Thorén Todoulos 2008). Det beskrivs 

också att det är viktigt att sjuksköterskan ser till att underlätta för patienten på både det 

fysiska planet, men också det psykiska, sociala och existentiella (Bruun Lorentsen & 

Grov 2011). Trots detta beskrev cancerpatienterna att de upplevde sjukvårdens rutiner 

och de korta besökstiderna som frustrerande (Ho et al. 2013; Lövgren et al. 2010). En 

förbättring kan ske genom att det kan avsättas mer tid för besöken och att 

sjuksköterskan försöker ta sig tiden till att besvara frågor i den mån det går. Detta skulle 

även innebära att patienterna får en korrekt information då de lätt kan få felaktig fakta 

om de rådfrågar andra eller söker kunskap själv via osäkra källor, vilket några uppger 

sig göra enligt Öhlén et al. (2013). Detta skulle även innebära att hoppet skulle hållas 

vid liv hos cancerpatienterna och förtroendet för sjukvården skulle öka hos fler individer 

(Devik et al. 2013; Horne et al. 2012). Ser man istället ur sjuksköterskornas perspektiv 

kan man se en frustration även bland dem då de anser att tiden inte räcker till och att de 

inte har möjlighet att sätta sig ner och prata med patienterna. De beskriver också en 

osäkerhet kring att tillgodose patientens emotionella behov då de känner att de inte vet 

hur de ska gå tillväga för att kunna göra detta (Jakobsson et al. 2009). 
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4.2.6. Metodologiska aspekten – artiklarnas datainsamlingsmetod 

Intervjuer används ofta i studier med en kvalitativ ansats eftersom det är ett bra sätt att 

samla in data på då deltagarna kan delge sina upplevelser och erfarenheter med egna ord 

(Polit & Beck 2016). Semistrukturerade intervjuer, som har använts i tre artiklar (Aoun 

et al. 2016; Horne et al. 2012; Prince-Paul 2008), är en bra metod. Intervjuaren har 

några förberedda frågor som denne utgår ifrån, men det finns utrymme för följdfrågor 

och även kontrollfrågor för att på så vis minska risken för missförstånd (Polit & Beck 

2016). I två artiklar (Devik et al. 2013; Öhlén 2013) användes narrativa intervjuer och i 

en artikel (Ho et al. 2013) utfördes meningsorienterade intervjuer. Dessa metoder 

fokuserar på deltagarens egen livshistoria. Intervjuaren ska inte avbryta, men kan ställa 

frågor i anslutning till livshistorien för att få en djupare och klarare bild över deltagarens 

upplevelse (Trost 2010). I artiklarna skrivna av Ellingsen et al. (2013) och Lövgren et 

al. (2010) användes ostrukturerade intervjuer. Detta är en flexibel metod som är lämplig 

när forskaren vill förstå deltagarens upplevelser. Denna metod möjliggör att 

medverkande kan prata fritt om sina bekymmer och problem. Dock är ostrukturerade 

intervjuer krävande för forskaren då det ofta tar lång tid att samla in, analysera och tolka 

data (Polit & Beck 2016). I de kvalitativa artiklarna (Devik et al. 2013; Aoun et al. 

2016; Ellingsen et al. 2013; Horne et al. 2012; Ho et al. 2013; Kastbom et al. 2016; 

Lövgren et al. 2010; Prince-Paul 2008; Öhlén et al. 2013) varierade platserna där 

intervjuerna genomfördes. Enligt Polit & Beck (2016) är det är viktigt att intervjuerna 

genomförs på ett tryggt, lugnt och ostört ställe annars kan utfallet påverkas. Den plats 

som föredras att utföra en intervju på är deltagarens hem eftersom denne känner sig 

trygg med omgivningen. 

  

I tre av de inkluderade artiklarna (Shahmoradi et al. 2012; Tang et al. 2014; Uitdehaag 

et al. 2015) användes ett flertal frågeformulär som hade validitets- och 

reliabilitetstestats. Detta ökar kvaliteten samt styrker trovärdigheten i studien enligt 

Polit & Beck (2016). I två av artiklarna (Shahmoradi et al. 2012; Tang et al. 2014) 

samlades data in genom att forskarna intervjuade deltagarna utifrån frågeformulären. I 

artikeln skriven av Uitdehaag et al. (2015) fick deltagarna frågeformulären 

hemskickade. Uppstod det några frågor eller svårigheter kunde deltagarna kontakta en 

forskningssjuksköterska. Genom att intervjua deltagarna samtidigt som frågeformulären 

fylldes i eller att en kontaktperson fanns tillgänglig för att svara på frågor som uppstod 

minskade risken för missförstånd och felaktiga utfall (Polit & Beck 2016). 
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Frågeformulär, som skickas till deltagarna, är ett mer kostnadseffektivt sätt att samla in 

data på och deltagarna förblir anonyma till skillnad mot intervjuer. Att inte vara anonym 

kan leda till att deltagarna eventuellt inte vågar berätta om ämnen som är tabubelagda 

samt att deltagarnas svar kan påverkas av intervjuaren. Att fylla i frågeformulär själv 

kan ses som en ytlig insamling av data till skillnad mot intervjuer. Intervjuer blir mer 

personliga vilket kan generera i djupare och mer detaljerade svar och ingen viktig 

information, som kan komma från till exempel kroppsspråk, missas (Polit & Beck 

2016). 

 

4.3. Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie har en deskriptiv design för att kunna besvara syftet som var att 

beskriva vuxna personers upplevelser (Olsson & Sörensen 2011; Polit & Beck 2016). I 

litteraturstudien har både kvalitativa samt kvantitativa artiklar använts. Det kan vara till 

en fördel att använda bara en kvalitativ ansats när syftet är att beskriva en upplevelse. 

Då kan deltagarna berätta med egna ord om sina erfarenheter. Ändå valdes tre 

kvantitativa artiklar eftersom de svarade på syftet och frågeställningen. Genom att 

använda både kvalitativa och kvantitativa ansatser nås en större undersökningsgrupp, 

vilket ses som en styrka då det resulterar i ett mer nyanserat och generaliserbart resultat 

(Polit & Beck 2016; Willman et al. 2016). 

  

Databaserna Cinahl och Medline via PubMed användes för att hitta relevanta 

vetenskapliga artiklar för att besvara syftet. En styrka ses genom att använda dessa två 

databaser eftersom de har ett stort antal tidskrifter inom det valda huvudämnet 

omvårdnad, vilket ökar antalet relevanta träffar (Polit & Beck 2016; Willman et al. 

2016). I Cinahl har begränsningen peer reviewed använts, detta innebär att artiklarna är 

granskade av vetenskapligt skolade experter inom området innan de publicerats. Genom 

att använda denna begränsning har sökträffarna en högre kvalitet och kan ses som en 

styrka. I Medline via PubMed finns inte denna begränsning vilket kan ses som en 

svaghet (Polit & Beck 2016; Willman et al. 2016). I både Cinahl och Medline via 

PubMed användes artiklar som var som mest tio år gamla. Detta kan ses som en styrka 

då endast den senaste forskningen inkluderades i resultatet, men också som en svaghet 

då det finns en risk att gå miste om forskning som är relevant (Polit & Beck 2016). 
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För att få fram artiklar som svarar på studiens syfte och frågeställning valdes relevanta 

sökord ut i Cinahl och Medline via PubMed. När sökorden fanns som Cinahl Headings 

och MeSH-termer användes dessa, annars användes fritextsökning. Fritextsökning ses 

som en styrka eftersom alla ord inte finns som Cinahl Headings och MeSH-termer. 

Sökorden terminally ill patients samt terminally ill är olika i databaserna då de benämner 

sina Cinahl Headings och MeSH-termer olika, men innebörden densamma (Polit & 

Beck 2016). Vid sökningen i Cinahl användes Cancer patients som Cinahl Headings 

istället för Neoplasms och Patienten experience som fritextsökning i både Cinahl och 

Medline via PubMedet vilket resulterade i fler relevanta valbara artiklar. Den booleska 

sökoperatoren AND användes också. Detta för att kombinera sökorden och få ett mer 

specifikt utfall (Polit & Beck 2016). 

  

Genom att granska artiklarnas metod och resultat enskilt minskar risken för att påverka 

varandra och därmed resultatet. Det enskilda materialet jämfördes och sammanställdes i 

en provisorisk tabell. Återkommande teman och kategorier färgkodades och 

sammanställdes i ytterligare en tabell, se bilaga 1. Detta presenterades sedan i resultatet. 

Genom denna objektiva dataanalys ökar trovärdighet i studien enligt Polit & Beck 

(2016). 

  

Då modersmålet hos båda författarna är svenska och artiklarna är skrivna på engelska 

finns en risk för feltolkning av texterna vilket kan ses som en svaghet, men vid problem 

användes engelsk ordbok för att undvika feltolkningar (Polit & Beck 2016). 

 

4.4. Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt 

forskning 

Avsikten med denna litteraturstudie var att belysa personers upplevelse av att leva med 

obotlig cancer. Genom att sammanställa upplevelserna hos personerna med obotlig 

cancer, kan sjuksköterskor bemöta och hjälpa dem efter deras önskemål. Målet med 

denna litteraturstudie var att få kunskap om, samt skapa en förståelse för dessa personer. 

Detta kan sedan sjuksköterskor tillämpa i omvårdnadsarbetet och genom detta hjälpa 

personerna till en bra upplevelse trots obotlig cancer. 

 

I föreliggande litteraturstudie framkom det att vården inte ger den tid som önskas till 

personer med obotlig cancer, att dessa personer inte litar på vårdpersonalen till fullo 
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och/eller att de inte får tillräcklig med information. Därför skulle det vara intressant att 

forska vidare på vilket stöd och information en person som är terminalt sjuk i cancer 

önskar. En kvalitativ studie med intervjuer som insamlingsmetod vore önskvärt för att 

få fram upplevelser och erfarenheter från personerna med obotlig cancer. Detta skulle 

hjälpa sjuksköterskor i sitt arbete för att kunna ge personerna med obotlig cancer det 

stödet och informationen de saknar. 

 

4.5. Slutsats 

Personer som lever med obotlig cancer upplever att hela deras liv påverkas, inte bara ur 

ett fysiskt och psykiskt perspektiv, utan även socialt och existentiellt. En oro och rädsla 

för såväl framtiden som döden upplevs. Vardagen hos en person med obotlig cancer 

präglas av många och ibland långa sjukhusbesök. Därför är det viktigt att vården kring 

den drabbade fungerar för att minska lidandet. Genom att förstå vilka upplevelser och 

känslor som uppstår kan vården anpassas kring den sjuke samt dennes närstående. Det 

är viktigt som sjuksköterska att kunna bemöta personer på deras nivå. Detta för att 

lindra oro och rädsla. Därför behövs mer forskning inom området, så att sjuksköterskan 

kan erhålla den kunskap som behövs för att kunna stödja och bemöta de drabbade i alla 

olika delar av sjukdomsprocessen. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1, Resultattabell 

  Författare Syfte Sammanfattning   

1 Aoun, S., Deas, 
K & Skett, K. 

Syftet med studien var att beskriva 
livserfarenheter hos äldre människor med 
terminal cancer och som lever ensam, med 
fokus på hur de möter utmaningarna i det 
förändrade biografiska livet utifrån deras 
sjukdomsprogression. 

Många anser sig ha en lägre QOL då de inte längre kan göra de aktiviteter 
de önskar, de tycker även att de har en sänkt självständighet pga. 
sjukdomen. För att bibehålla självständighet sa deltagarna att det är viktigt 
att omdefiniera sin syn på normalitet och acceptera hjälp. 

  

2 Devik, S. A., 
Enmarker, I., 
Wiik, G. B., & 
Hellzèn, O. 

Syftet med denna studie var att utforska 
och förstå den upplevda erfarenheten hos 
äldre personer som bor ensamma och lider 
av obotlig cancer på landsbygden i Norge. 

Alla deltagare har hoppet vid liv och ingen har gett upp. Nyckeln till att 
hoppet finns kvar verkar vara att de fortfarande får cytostatika. Många 
upplever det som att folk tar för givet att de ska klara sig själva och de 
tycker det är svårt att fråga om hjälp. Att hantera förändringar och förluster 
upptar mycket energi. 

  



 

 

3 Ellingsen, S., 
Roxberg, Å., 
Kristoffersen, K., 
Rosland, J. H. & 
Alvsvåg, H. 

Syftet med denna studie var att beskriva 
den förkroppsligade erfarenheten av tid när 
man lever med svår obotlig sjukdom. 

Deltagarna i studien har levt med obotlig cancer i flera år. De har blivit 
både bättre och sämre flera gånger och de berättar att de själva kan uppleva 
sig sämre trots att läkare menar på att de är bättre och tvärtom. Många 
försöker hitta nya former att leva sitt liv på, t.ex. Fokus på familjen, eller 
resa genom internet när man inte längre kan resa fysiskt. Dock säger 
deltagarna också att det inte finns något sätt att fly det som kommer.   

  

4 Horne, G., 
Seymour, J. & 
Payne, S. 

Syftet var att utforska synpunkter och 
erfarenheter från människor som drabbats 
av lungcancer gällande preferenser och 
önskemål om vård i livets slutskede och 
behandling. 

Personerna föredrar att leva i nuet istället för att planera inför döden. Vissa 
såg till att hela tiden vara upptagna med något så de inte har tid att tänka 
och många valde att inte diskutera framtiden då det var för jobbigt. En 
annan grej som uppkom var oron för familjen som patienterna kände. Några 
pratade om att de litar på sin doktor medan andra inte gör det då de tycker 
att läkaren har tappat tron på dem. 

  

5 Ho, Y. H. A., 
Leung, Y. P. P., 
Tse, W. M. D., 
Pang, C. M. S., 
Chochinov, M. 
H., Neimeyer, A. 
R & Chan, W. L. 
C. 
  
  

Syftet var att kritiskt granska begreppen 
värdighet och begränsningar i slutet av 
livet, i ett försök att bättre förstå 
processerna av läkning i lidande bland 
kinesiska terminalcancerpatienter som får 
palliativ vård i Hong. 
  

Deltagarna berättar om sina erfarenheter kring att leva i mellanläget mellan 
liv och död i två teman: Personlig autonomi och Familjens samhörighet. 
Alla pratade om att behålla sin autonomi för att på så vis kunna behålla sin 
värdighet. Många tyckte även att det var viktigt att återställa sin roll inom 
familjen för att hitta en läkande del mot lidandet av att vara döende. 

  



 

 

6 Kastbom, L., 
Milberg, A. & 
Karlsson, M. 

Syftet med denna studie var att utforska 
uppfattningen om en bra död hos döende 
cancerpatienter i Sverige. 

Påverkan på livet: 
Många lägger större fokus på kärleken till de närstående, på att leva i nuet, 
släppa bråk och osämja samt att leva ett meningsfullt liv efter de fått 
beskedet om obotlig cancer. 
Synen på döden: 
Deltagarna hoppas på en snabb död istället för en utdragen process då de 
vill att döden ska komma naturlig men att de vill kunna vara självständiga 
och fri från smärta fram tills deras tid är kommen. 

  

7 Lövgren, M., 
Hamberg, K. & 
Tishelman, C. 
  
  

Syftet var att undersöka hur patienter som 
diagnostiserats och lever med ooperativ 
lungcancer diskuterar sina erfarenheter 
kring tid. 
  

Efter de fått diagnosen beskrev patienterna att de blivit uppmärksamma på 
att de har en begränsad livstid och att de fått ett nytt perspektiv på livet 
överlag. Några såg till att leva livet till fullo och prioriterade att göra saker 
för sig själv medan några äldre patienter hade en annan attityd gällande den 
begränsade tiden då de sa att de är gamla nog att dö. 

 

8 Prince-Paul, M. 
  
  

Syftet var att främja förståelse av socialt 
välbefinnande domän, som en dimension 
av QOL, ur perspektivet hos döende 
patienter som är inom kontexten för 
terminal sjukdom. 
  
  

Sex teman redovisas i resultatet gällande betydelsen av nära personliga 
relationer i livets slutskede; Innebörden av relationer med familj, vänner 
och medarbetare, betydelse av relationer med Gud eller en högre makt, 
förlust och vinster av rollfunktion, kärlek, tacksamhet och lektioner om att 
leva. 



 

 

9 
  

Shahmoradi, N., 
Kandiah, M. & 
Loh, S. P. 
  
  

Syftet med denna studie var att identifiera 
olika egenskaper på livskvaliteten hos 
patienter med avancerad cancer som fick 
hospicevård i hemmet. 
  
  

Deltagarna kände sig tröttare och upplevde en minskad frihetskänsla. Att 
äta och koncentrera sig var två problematiska saker. Saker som deltagarna 
var missnöjda med var bland annat ångest, sexliv, sorg, sömn och 
illamående. Saker som emotionellt stöd från vårdpersonal, fysisk vård, stöd 
från familj och vänner, andligt stöd från vårdpersonal och förhållande till 
Gud hade däremot uppnått ett positivt resultat. 

10 Tang, S. T., Liu, 
L. N., Lin, K-C., 
Chung, J-H., 
Hsieh, C-H., 
Chou, W-C & Su, 
P-J. 

Syftet var att karakterisera banor av den 
fysiska-psykologiska-socialspiritual/ 
existentiella dimensionerna av de döendes 
erfarenhet ur ett stort urval av terminalt 
sjuka cancerpatienter i sitt sista år av livet. 

I början av det sista året i livet ökade deltagarnas fysiska symtombrist, 
funktionellt beroende, ångest och depressiva symtom. Stöd och 
posttraumatisk tillväxt minskade och uppfattad känsla av att vara en börda 
till andra ökad. Man såg även att deltagarnas QOL försämrades konstant 
under den sista tiden. 

11 Uitdehaag, M. J., 
Verschuur, E. M., 
van Eijck, C. H., 
van der Gaast, 
A., van der Rijt, 
C. C., de Man, R. 
A., Steyerberg, E. 
W., Kuipers, E. J. 
& Siersema, P. 
D. 

Syftet var att undersöka specifika problem 
och behov av vård bland en kohort av 
patienter med ett oåterkalleligt eller 
återkommande stadium av maligniteter 
som inte kan ändras till läkande 
behandling. 

Deltagarna upplevde trötthet som det största problemet. Därefter smärta, 
omöjlighet att fortsätta med vanliga aktiviteter och frustration över att inte 
kunna göra lika mycket längre. Andra problem var rädsla, ovissheten över 
framtiden och fysiska problem som t.ex. muntorrhet. 

  

12 Öhlén, J., 
Gustafsson, C. 
W., & Friberg, F. 

Syftet var att tolka hur patienterna som var 
diagnostiserade med avancerad 
gastrointestinal cancer ger mening till att ta 
emot palliativ behandling. 

Deltagarna upplever en osäkerhet kring deras förändrade situation samt att 
ta emot palliativ behandling. De berättade även om aktiviteter och sätt de 
använde sig av för att hitta information gällande palliativ behandling. De 
pratar även om två olika sätt att leva på; i nuet eller i väntan. 

  



 

 

Bilaga 2, Metodologisk översiktstabell 

 Författare, 
publikationsår 
och studieland 

Titel Design och 
eventuellt 

ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

1 Aoun, S., Deas, 
K. & Skett, K.  
2016 
Australien 
 

Older people living 
alone at home with 
terminal cancer. 
 
 

Kvalitativ ansats 
med explorativ 
design. 

21 kvinnor och 22 män 
i åldrarna 52–91 år.  
 
Deltagarna har en 
obotlig cancerdiagnos. 
 
Ändamålsenligt urval.  
 

Semistrukturerade intervjuer ansikte 
mot ansikte. 
 
Intervjuerna i fas 1 var korta och 
översiktliga och varade i genomsnitt 
15 minuter. 
 
Intervjuerna fas två var ansikte mot 
ansikte och semistrukturerade mer 
djupgående och varade i genomsnitt 
40 minuter. 
 
Intervjuerna utfördes i deltagarnas 
hem, sjukhuset eller på hospice. 
 
En erfaren forskare utförde 
intervjuerna både i fas ett och fas 
två. 

Tematisk 
innehållsanalys. 

2 Devik, S. A., 
Enmarker, I., 

Meanings of being 
old, living on one’s 

Kvalitativ ansats 
med explorativ 

Tre kvinnor, ålder 70–
79 år och två män, 

Narrativa intervjuer med breda 
öppna frågor. 

Fenomenologiskt 
hermeneutisk 



 

 

Wiik, G. B., & 
Hellzèn, O.  
2013 
Norge 

own and suffering 
from incurable 
cancer in rural 
Norway. 

design. ålder 77–79 år. 
 
Deltagarna lider av 
obotlig cancer. 
 
Ändamålsenligt urval.  

 
Intervjuerna utfördes i deltagarnas 
hem och de varade i 55–125 minuter. 
 
Intervjuerna utfördes av den tredje 
forskaren. 

dataanalys. 

3 Ellingsen, S., 
Roxberg, Å., 
Kristoffersen, 
K., Rosland, J. 
H. & Alvsvåg, 
H. 
2013 
Norge 
 
 

Entering a World 
with No Future: A 
phenomenological 
study describing the 
embodied 
experience of time 
when living with 
severe incurable 
disease. 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
ansats med 
deskriptiv 
design. 

14 kvinnor och nio män 
i åldrarna 42–88 år.  
 
Deltagarna fick 
palliativ vård. 
 
Ändamålsenligt urval.  
 

26 ansikte mot ansikte 
ostrukturerade djupintervjuer med 
öppna frågor. Tre patienter ville bli 
intervjuade en andra gång. 
 
Intervjuerna ägde rum på sjukhuset, i 
patientens hem eller på olika 
palliativa enheter och de varade i 
12–81 minuter med ett medel på 40 
minuter. 
 
Intervjuerna utfördes av den första 
forskaren. 

Giorgis 
fenomenologiska 
analysmetod. 

4 Horne, G., 
Seymour, J. & 
Payne, S. 
2012 
England 

Maintaining 
integrity in the face 
of death: A 
grounded theory to 
explain the 

Kvalitativ ansats 
med 
konstruktivistisk 
grundad 
teoridesign. 

Sju kvinnor och 18 män 
i åldrarna 47–85 år. 
 
Deltagarna hade 
lungcancer. 

Semistrukturerade intervjuer. 
Intervjuerna fortsatte tills inte nya 
kategorier uppstod. 
 
Intervjuerna utfördes vanligtvis i 

Konstruktivistisk 
grundad teoretiskt 
synsätt. 



 

 

 perspectives of 
people affected by 
lung cancer about 
the expression of 
wishes for end of 
life care. 

 
Ändamålsenligt urval.  
 

deltagarens hem och de varade i 
genomsnitt 31 minuter.  
 
Intervjuerna utfördes av 
huvudforskaren. 

5 Ho, Y. H. A., 
Leung, Y. P. 
P., Tse, W. M. 
D., Pang, C. M. 
S., Chochinov, 
M. H., 
Neimeyer, A. 
R & Chan, W. 
L. C. 
2013 
Kina 

Dignity Amidst 
Liminality: Healing 
within Suffering 
Among Chinese 
Terminal Cancer 
Patients. 

Kvalitativ 
etnografisk 
ansats med 
explorativ 
design. 

Tio kvinnor i åldrarna 
58–92 år och åtta män i 
åldrarna 44–84 år. 
 
Deltagarna var 
diagnostiserade med 
terminal cancer i 
stadium IV, förväntad 
livslängd på högst sex 
månader och att de bor 
i kommunen, antingen 
hemma eller på ett 
vårdhem. 
 
Ändamålsenligt urval.  

Meningsorienterade intervjuer som 
fokuserade på att framkalla historier 
och berättelser om deras erfarenhet 
om terminala sjukdom.  
 
Intervjuerna ägde rum i deltagarnas 
hem, på deras vårdhem eller på 
sjukhuset och de varade i 90–120 
minuter. 
Vem som utförde intervjuerna 
framgår inte. 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
baserad på grundad 
teorins 
tillvägagångssätt. 

6 Kastbom, L., 
Milberg, A. & 
Karlsson, M.  

A good death from 
the perspective of 
palliative cancer 

Kvalitativ ansats 
med explorativ 
design. 

37 kvinnor och 29 män 
i åldrarna 30–90. 
 

Vilket typ av intervju framgår inte, 
men den bestod av öppna frågor 
inom ämnet. Kontrollfrågor ställdes 

Kvalitativ 
innehållsanalys. 



 

 

2017 
Sverige 
 

patients. Deltagarna hade cancer 
i den palliativa fasen. 
 
Ändamålsenligt urval.  
 

för att det inte skulle finnas några 
otydligheter om deltagarnas 
uttalanden. 
 
Vart intervjuerna ägde rum eller hur 
länge de varade framgår inte. 
 
Intervjuerna utfördes av två 
seniorläkare, en specialist inom 
onkologi och en inom geriatrik och 
palliativ medicin, som även var en 
av forskarna. Ingen av intervjuarna 
var involverad i patienternas vård. 

7 Lövgren, M.,   
Hamberg, K. &  
Tishelman, C. 
2010 
Sverige 

Clock Time and 
Embodied Time 
Experienced by 
Patients With 
Inoperable 
Lung Cancer. 
 

Kvalitativ ansats 
med explorativ 
design. 

21 kvinnor i åldrarna 
48–85 år och 14 män i 
åldrarna 48–72 år. 
 
Deltagarna hade 
överlevt det första året 
med cancer efter att de 
fått diagnosen.  
 
Ändamålsenligt urval.  
 

Ostrukturerade med öppna frågor. 
 
Patienterna valde ställe vilket 
inkluderade deras hem, kaféer, 
avdelningar och väntrum på sjukhus. 
De varade mellan 60–120 minuter.   
 
Vem som utförde intervjuerna 
framgår inte. 

Tematisk 
innehållsanalys. 



 

 

8 Prince-Paul, 
M. 
2008 
USA  

Understanding the 
Meaning of Social 
Well-Being at the 
End of Life. 
 

Kvalitativ 
hermeneutik och 
fenomenologisk 
ansats med 
explorativ 
design. 

Fem kvinnor och tre 
män i åldrarna 35–72 
år. 
 
Deltagarna var 
terminalt sjuka 
cancerpatienter och var 
inskrivna i 
hospicevården.  
 
Ändamålsenligt urval.  

Fördjupade, semistrukturerade 
intervjuer samt två 
uppföljningsintervjuer. 
 
Intervjuerna utfördes i deltagarnas 
hem och de varade i genomsnitt 60 
minuter. 
 
Huvudforskaren utförde alla 
intervjuer. 

Giorgis 
fenomenologiska 
analysmetod. 

9 
 

Shahmoradi, 
N., Kandiah, 
M. & Loh, S. 
P. 
2012 
Malaysia 

Quality of life and 
functional status in 
patients with 
advanced cancer 
admitted to hospice 
home care in 
Malaysia: a cross-
sectional study.  
 

En 
tvärsnittsstudie 
med kvantitativ 
ansats. 

33 kvinnor och 28 män 
i åldrarna 18–74 år. 
 
Deltagarna uppnådde 
mellan 0–3 på ECOG1 
performance scale och 
fick hospicevård i 
hemmet.  
 
Ändamålsenligt urval. 

Frågeformuläret fylldes igenom 
intervjuer ansikte mot ansikte av 
forskaren i deras hem.  
 
Vilken av forskarna som utförde 
insamlingen av data framgår inte.  
 
Livskvalitet bedömdes med HQLI1. 
 

Deskriptiv 
statistisk analys. 
Vilka statistiska 
tester som 
användes framgår 
inte. 

10 Tang, S. T., 
Liu, L. N., Lin, 
K-C., Chung, 

Trajectories of the 
Multidimensional 
Dying 

Kvantitativ 
ansats med 
prospektiv 

Kön eller ålder framgår 
inte i studien, bara att 
deltagarna var 

Frågeformulären fylldes i genom 
intervjuer som skedde personligen 
på sjukhuset och sedan konstant 

Deskriptiv 
statistisk analys, 
Chi-square, 



 

 

J-H., Hsieh, C-
H., Chou, W-C 
& Su, P-J.  
2014 
Taiwan  
 

Experience for 
Terminally Ill 
Cancer Patients. 

longitudinell 
design. 
 

diagnostiserad med en 
terminal sjukdom som 
inte svarar på 
nuvarande 
läkemedelsbehandling 
mot cancer samt var 
över 20 år. 
 
Bekvämlighetsurval. 
 
Deltagarna var 
terminalt sjuka 
cancerpatienter. 
 
.   

varannan vecka tills det att de inte 
ville delta något mer eller tills det att 
de dog. Var deltagarna tillfälligt 
hemma så skedde insamlingen via 
telefon. 
 
Vem som utförde insamlingen av 
data framkom inte.  
 
Åtta frågeformulär användes. 
Den psykiska dimensionen mättes 
med SDS3 

 
Funktionellt beroende mättes med 
ESDS4 

 
Psykologisk ångest och depressiva 
symtom mättes med HADS-A och 
HADS-D5 

 
Den sociala dimensionen mättes med 
MOS-SSS6 

 

Känsla av börda mot andra mättes 
med SPBS7 

Posttraumatisk mognad mättes med 

multivariantanalys, 
Tukey’s honest 
significant 
difference (HSD) 
post hoc, mixed-
effects models. 



 

 

PTGI8 

 
Livskvalitet mättes med 
MQOL9 

 

11 Uitdehaag, M. 
J., Verschuur, 
E. M., van 
Eijck, C. H., 
van der Gaast, 
A., van der 
Rijt, C. C., der 
Man, R. A., 
Steyerberg, E. 
W., Kuipers, E. 
J. & Siersema, 
P. D. 
2015 
Nederländerna  

Problems and Needs 
in Patients With 
Incurable 
Esophageal and 
Pancreaticobiliary 
Cancer.  
 
 

Kvantitativ 
ansats med 
deskriptiv 
design. 

Två kvinnor och 22 
män med 
esofaguscancer med 
genomsnittsåldern 65 
år. 
 
Tio kvinnor och 23 
män med 
pankreascancer med 
genomsnittsåldern 64 
år. 
 
Deltagarna hade en 
palliativ vårdform för 
sin cancer. 
  
Ändamålsenligt urval. 

Frågeformulären fylldes av 
deltagarna i sitt hem.  
 
Uppstod frågor fanns en 
forskningssjuksköterska till 
befogande. 
 
Tre frågeformulär användes. 
 
Problem och behov i palliativ vård 
mättes med PNPC10  
 
Samt två specifika frågeformulär om 
livskvalité som utvecklats av 
europeiska organisationen för 
forskning och behandling i 

cancer, EORTC11 QLQ-OES18 
(esofaguscancer) och EORTC11 
QLQ-PAN26 (pankreascancer). 

Deskriptiv 
statistisk analys, 
Interquartile range 
(IQR), användes på 
alla tre 
frågeformulären.  
 



 

 

12 Öhlén, J., 
Gustafsson, C. 
W. & Friberg, 
F. 
2013 
Sverige 
 

Making Sense of 
Receiving 
Palliative 
Treatment. 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
livssvärldsansats 
med explorativ 
design. 

Sju kvinnor och sju 
män i åldrarna 49–79 
år. 
 
Deltagarna hade 
avancerad 
gastrointestinal cancer 
samt var i början av 
palliativ behandling. 
 
Ändamålsenligt urval.  

Upprepade narrativa intervjuer, totalt 
66 stycken. 
 
Intervjuerna genomfördes på en 
onkologisk avdelning i Sverige eller 
i hemmet. De varade i 30–120 
minuter. 
 
Intervjuerna utfördes av den första 
och sista forskaren. 

Fenomenologiskt 
hermeneutisk 
dataanalys. 

1Eastern Cooperative Oncology Group 

2Hospice Quality of Life Index 
3Symptom Distress Scale 
4Enforced Social Dependency Scale 
5Hospital Anxiety and Depression Scale 
6MOS Social Support Survey 
7Self-Perceived Burden Scale 
8Post-traumatic Growth Inventory 
9McGills Quality of Life Questionnaire 
10Problems and Needs for Palliative Care  
11European Organization for Research and Treatment in Cancer



 

 

 


