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Sammanfattning 

Cancer är en av våra vanligaste sjukdomar och förekommer i alla åldrar. Individer som 

drabbas kan genomgå någon form av kris när de får diagnosbesked. Krisen kan ses som en 

akut emotionell stressreaktion. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters 

upplevelser vid diagnos cancer. Vetenskapliga artiklarna söktes i databas MedLine via 

PubMed. Utifrån bestämda inklusionskriterier valdes 16 kvalitativa artiklar. Analysen av 

artiklarna resulterade i fem rubriker: före diagnos, vid diagnos, livet efter diagnos, 

psykosocialt och existentiellt. Under rubriken för diagnos framkom inga underrubriker. Under 

rubriken vid diagnos framkom underrubrikerna: chock, förnekelse, accepterande och 

osäkerhet. Under livet efter diagnos: leva som vanligt, kontroll, behandlas som vanligt och 

förändrad kropp/kroppssyn. Under psykosocialt: sociala livet, positiva aspekter angående 

stöd och negativa aspekter angående stöd. Under existentiellt: tankar om döden, tankar om 

Gud och hopp.  Resultatet visade att de första reaktionerna vid diagnosen var chock, 

svårigheter att ta in och hantera information. Efter de akuta emotionella reaktionerna började 

personerna försöka förstå diagnosen och acceptera situationen. Hur krisen utvecklades var 

beroende av hur allvarlig personen anser att krisen är, personens tidigare erfarenheter av 

liknande situationer och närvaron eller frånvaron av stöd. Resultatet visade även att 

patienterna önskade att livet skulle vara som vanligt igen, som det var förut och att ha kontroll 

över livet. Stöd från partner, barn och familj var en viktig del i hur patienterna hanterade 

situationen. Vårdgivaren bör anstränga sig för att möta patienten där denne befinner sig och 

lyssna på patienten eller ge vägledning och uppmuntran  

 

 

Nyckelord: cancer, diagnos, upplevelse. 
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Abstract 

Cancer is one of our most common diseases and occurs in all ages. A patient may undergo 

some form of crisis when they receive the diagnostic. The crisis that occurs can be seen as an 

acute emotional stress reaction. The aim of this literature review was to describe the 

experiences of being diagnosed with cancer. Articles were found in the database Medline via 

PubMed.  Through the inclusion criteria 16 qualitative articles were selected. The study 

resulted in five titles: before diagnosis, at diagnosis, life after diagnosis, psychosocial and 

existential. No sub-title emerged under before diagnosis. Under at diagnosis emerged sub-

titles: shock, denial, acceptance and uncertainty. Under life after diagnosis: to live as normal, 

control, treated as usual, and change in body. Under psychosocial: social life, positive aspects 

regarding support and negative aspects regarding support. Under existential: thoughts about 

death, thoughts about God and hope. Results showed that initial reactions were shock, hard to 

absorb and manage information. After the acute emotional reactions, individual began to try 

to understand the diagnosis and accept the situation. The development of the crisis was 

depended on how severe the experience if the crisis where, the persons previous ly experience 

of similarly situations and the present or absents of support. Results also showed that patients 

had the wish to live life as usual again, as it was before, and to have control over their life. 

The support from partners, children and family was an important part in how patients cope 

with their situation. Health personnel should take the effort to reach out to the patient and 

listen or give guidance and encouragement.  

 

 

Keywords:  neoplasms, diagnosis, experiences 
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1. Introduktion 

 

1.1. Inledning 

1.1.1. Cancer 

Cancer är samlingsnamnet på cirka 200 olika sjukdomar. Cancerceller är maligna och har 

förmåga att sprida sig lokalt och ut i kroppen och bilda dottertumörer (Socialstyrelsen, 2009). 

Cancer förekommer i alla åldrar men drabbar framför allt äldre människor. Den är en av våra 

vanligaste sjukdomar och är den näst vanligaste dödsorsaken efter hjärt- och kärlsjukdomar 

(Cancerfonden, 2005). I Sverige diagnostiserades över 50 000 nya fall cancer under 2007. 

Cirka var tredje person kommer att någon gång under sin livstid få cancer. Prostatacancer, 

bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, hudcancer och lungcancer är de vanligaste 

cancerformerna i Sverige Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och utgör 

30 procent av alla cancerformer hos kvinnor. Prostatacancer utgör mer än en tredjedel av alla 

manliga cancerformer. Tjocktarmscancer är jämnt fördelat hos män och kvinnor 

(Socialstyrelsen, 2009).   

 

1.1.2.  Information  

I sjukvårdsarbete har information och samtal en central plats. När en person får 

diagnosbeskedet av en livshotande sjukdo m är det viktigt att infor mation ges tydligt. 

Människor som får cancerbesked kan genomgå någon form av kris av varierande grad. Under 

krisen krävs att information ges med omsorg eftersom personen ofta är starkt blockerad och 

har svårt att ta in information (Birgegård & Glimelius, 1991).  

 

1.1.3. Känsla av sammanhang 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 
har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli 
som härrör från ens inre och yttre värld under livet gång är strukturerade, förutsägbara 
och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som 
dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda 
investering och engagemang (Antonovsky, 1991, s. 41). 

 
De tre centrala komponenterna inom känsla av sammanhang är begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Med begriplighet menas hur pass personen upp lever inre och yttre stimuli 

som med förnuftet är gripb ara. Med hög känsla av begriplighet förväntar sig personen att de 

stimuli som framtiden innehåller är förutsägbara eller att oväntade stimuli i varje fall går att 
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förklara och ordna. Med hög känsla av begriplighe t möter personen livets händelser som 

något som ger erfarenhet och som utmaningar som personen kan handskas med. Med 

hanterbarhet menas den grad personen upp lever att denne har resurser till förfogande för att 

möta de stimuli som personen ställs mot. Resurserna kan vara någon som personen kan räkna 

med och litar på. Det kan vara partner, vänner, Gud, kollegor eller läkare. Med en hög känsla 

av hanterbarhet är det mindre risk att personen känner sig som ett offer eller att livet är 

orättvist. Meningsfullhet syftar på i vilken mån personen känner en känslomässig innebörd i 

livet eller i varje fall att det är meningsfullt att investera energi, engagemang och hängivelse i 

en del av de problem som ställs i livet. Med hög känsla av meningsfullhet tvekar inte 

personen att konfrontera utmaningar denne ställs inför, utan söker istället en mening i 

situationen och gör sitt bästa för att komma igenom den med värdigheten i behåll 

(Antonovsky, 1991).   

 

I en studie av Gustavsson-Lillius, Julkunen, Keskivaara och Hietanen (2007) där de 

undersökte känsla av sammanhang hos cancerpatienter och deras partner, kom de fram till att 

en stark känsla av sammanhang vid diagnos hade en skyddande effekt på utvecklingen av 

ångest och depression.  I en annan studie av Ezer et al. (2006) beskrev de att fruarna till 

cancerpatienterna är involverade i upplevelsen av cancer. Författarna beskrev att kvinnor med 

stark känsla av sammanhang hanterade situationen bä ttre och hade en bättre psyko logisk 

återhämtning. 

 

1.1.4. Kristeori 

I förståelsen för krisen är det viktigt att veta vilken den utlösande situationen är. Det finns två 

olika livssituationer som kan utlösa en kris, den traumatiska krisen och utvecklingskrisen eller 

livskrisen. De två är dock ofta sammanvävda. Det ena är svåra yttre, plötsliga och oväntade 

påfrestningar såsom nära anhörigas död eller uppsägning från arbetet och innebär ett hot mot 

ens fysiska existens, sociala identitet och trygghet.  Dessa kriser kategoriseras som 

traumatiska kriser. Med utvecklingskriser eller livskriser menas kriser som utlöses av yttre 

händelser som tillhör det normala livet men som blir övermäktiga, som till exempel att få 

barn, att gå ut i arbetslivet eller att pensioneras. Förutom att veta vad som utlöser krisen måste 

det klargöras vilken inre betydelse det inträffade har för personen. Även den aktuella 

livsperioden har betydelse för hur en kris utvecklas hos individen. Människan utvecklas och 

förändras ständigt under livet och var i utvecklingen personen är har betydelse för hur 
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påfrestningar påverkar denne. Hur ens soc iala förutsättningar och familjesituation ser ut har 

betydelse för krisutvecklingen (Cullberg, 1992). 

 

Den traumatiska krisen delas in i fyra naturliga faser. Chockfasen, reaktionsfasen, 

bearbetningsfasen och nyor ienteringsfasen. Chockfasen varar från ett kort ögonblick till några 

dygn. Individen kan inte ta in det skedda och bearbeta det samt håller verkligheten ifrån sig. 

Under chockfasen kan pe rsonen te sig starkt avvikande, vilket kan visa sig som skrik, rivning 

av kläder, förvirring och upprepa en mening gång på gång. Den drabbade kan ligga tyst, 

orörlig och paralyserad. Chockfasen kan övergå i en psykos då verklighetskontakten brustit.  

Reaktionsfasen börjar när den drabbade tvingas att öppna ögonen för det skedda, då man 

tidigare försökt blunda och komma ifrån det som har hänt. Personen försöker att finna någon 

mening i den kaotiska situation och frågor som varför, klagan över hur absurt och orättvist det 

är upprepas gång på gång. Dessa omedvetna psykiska reaktionssätt är de försvarsmekanismer 

som minskar upplevelsen och medvetande t om hot och fara för jaget (Cullberg, 1992). 

 

Bearbetningsfasen kan pågå under ett halvt till ett år efter att det akuta skedet har lämnats. 

Den drabbade börjar tänka på framtiden. I denna fas börjar personen acceptera tanken att 

fortsätta leva med de nya villkoren och tar till sig de nya sociala rollerna som krissituatione n 

har gett. Försvarsmekanismer som för nekelse avtar och symtom samt beteendestörningar 

minskar. Under nyorienteringsfasen lever personen med det förflutna som ett ärr. Nya 

intressen ersätter de förlorade. Personen behöver inte glömma det som har skett, däremot blir 

krisen en del av livet som kan få ny betydelse i framtiden (Cullberg, 1992).  

 

En kris börjar när det uppstår ett oundvikligt problem som inte kan övervinnas. Det vill säga 

då individens egna resurser att handskas med problemet inte är tillräckliga. Krisen är en kort 

icke-patologisk reaktion på svår stress. Under krisen är det vanligt med symtom som oro, 

förvirring och depression. Under denna krisperiod har personen svårare att klara sig själv och 

behöver mer stöd a v andra, vilket leder till att han eller hon lättare blir influerad av andra. 

Personen blir även mer beroende av andra, vilket leder till att denne är mer lättpåverkad av 

andra. Det kan ses, efter att personen har påverkats av andra under en lång tid, att dessa 

förändringar i beteende blir kvar i framtiden. En krisperiod är ett vägskäl i livet. Det kan 

utgöra fara om personen väljer ohälsosamma vägar att handskas med k risen (Caplan & 

Caplan, 2000). 
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1.1.5. Reaktioner på förändringar i livet  

Att behöva ändra sitt liv, t ill exempel sluta arbeta, kan resultera i olika emotionella reaktioner 

såsom nedstämdhet, ilska eller depression och det kan även påverka självbilden (Harden, 

2005).  I en studie av Bonanno (2004) påpekade han att inte alla behöver hjälp att bearbeta 

jobb iga situationer i livet. Författaren menade även att många personer som står inför något 

jobb igt i livet upplever lite eller ingen sorg och att dessa människor inte är känslomässigt 

kalla eller att den uteblivna reaktionen är något patologiskt. Författaren menade istället att 

dessa människor ofta är psykologiskt starka med en god återhämtningsförmåga. Att 

reaktionens utseende beror på vem det är som utsätts tar även Kovero (2006) upp. Denne 

ansåg att upp levelsen möjligen kan styras av personens styrka i relation till omgivninge n 

under krissituationen. Cancer är, enligt Golden-Kreutz och Andersen (2004), en av de mest 

känslomässigt jobbiga medicinska diagnoser en person kan få. Författarna hänvisade till att 

det förekom akuta emotionella stressreaktioner vid diagnosbesked om cancer.  

 

1.2 Problemformulering 

Cancer är en av våra vanligaste sjukdomar och förekommer i alla åldrar. De som drabbas kan 

genomgå någon form av kris när de får diagnosbesked. Med en ökad kunskap hos vårdgivaren 

för hur människan reagerar vid cancerdiagnos kan omvårdnaden och bemötandet av patienten 

förbättras. Mot denna bakgrund anser författarna att det finns anledning att sammanställa 

aktuell forskning om patienters upp levelser vid diagnosen cancer.  

 

1.3. Syfte 

Syfte med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelser vid diagnos cancer.  

 

 1.4. Frågställningen 

Hur beskriver vetenskaplig litteratur patienters upp levelser vid diagnos cancer? 

 

2. Metod 

2.1. Design  

Detta är en beskr ivande litteraturstudie som baseras på kvalitativa studier. Enligt Forsberg och 

Wengström (2003), innebär en litteraturstudie att systematiskt söka, kritiskt granska och 

sammanställa litteratur inom valt ämne eller problemområde. Studier med kvalitativ ansats 

anses fokusera på att tolka och skapa mening och förståelse i individens subjektiva uppleve lse 

av omvärlden (Forsberg & Wengström, 2003).  
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2.2. Urvalskriterier 

Urvalskriterierna var artiklar skrivna på engelska och svenska. Studierna var genomförda med 

vuxna personer över 18 år. För att föreliggande studie skulle göras på aktuell forskning valdes 

artiklar publicerade mellan åren 2000 och 2010. Urvalet begränsades även till kvalitativa 

vetenskapliga studier. Detta på grund av att det var patienters upplevelse som var av intresse 

för studien. Anledningen till att föreliggande studie inte specialiserat sig på upp levelser vid en 

specifik cancerdiagnos var att författarna till föreliggande studie ville fokusera generellt på 

upplevelsen vid cancerdiagnos då en traumatisk kris kan uppstå. Artiklar som inte gick att få 

tag på genom skolbibliotekets tidsskrifter exkluderades.   

 

2.3. Sökord och sökstrategi  

Sökord som användes var Meshtermerna ”Neoplasms”, ”Quality of life”, ”Diagnosis”, “Life 

change events”, "Adaptation, Psychological” “Nursing” och “Qualitative research”. Även 

manuell sökning gjordes.  Genom en systematisk sökning söktes på utvalda sökord, först 

enskilt sen kombinerade i relevanta kombinationer med den booleska termen AND.  

 
Tabell 1 visar en översikt av sökord, antal träffar och valda källor per sökning 
 
2.4. Databas 

Författarna valde att använda databasen MedLine via PubMed.  

 
2.5. Utfall av sökning 

Tabell 1.  

Databas Söktermer Antal 
träffar 

Valda 
källor 

MedLine "Neop lasms"[Mesh] and "diagnos is"[Mesh] AND "life change 

events"[Mesh] 

120 1 

MedLine "Neoplasms"[Mesh] AND "diagnosis"[Mesh] AND "life 

change events"[Mesh] AND "qualitative research"[Mesh] 

5 2 

MedLine "Neop lasms"[Mesh] and "diagnos is"[Mesh] AND "life change 

events"[Mesh] and "quality of life"[Mesh] 

17 1 

MedLine "Neoplasms"[Mesh] AND "Adaptation, Psychological"[Mesh] 

AND "qualitative research"[Mesh] AND "quality of 

life"[Mesh] 

69 2 
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Databas Söktermer Antal 
träffar 

Valda 
källor 

MedLine "Neoplasms"[Mesh]  AND "Adaptation, Psychological"[Mesh] 

AND "qualitative research"[Mesh] AND "life change 

events"[Mesh] 

46 4 

MedLine "Neoplasms"[Mesh] AND "qualitative research"[Mesh] AND 

"quality of life"[Mesh]  AND "life change events"[Mesh] 

17 1 

MedLine "Neoplasms"[Mesh] AND "qualitative research"[Mesh] AND 

"nursing"[Mesh] AND "diagnosis"[Mesh] 

51 1 

MedLine "Neoplasms"[Mesh] AND "Adaptation, Psychological"[Mesh] 

AND "qualitative research"[Mesh] AND "nursing"[Mesh] 

AND "diagnosis"[Mesh] 

23 1 

 Manuell sökning  3 

 Totalt  16 

 

 

2.6. Dataanalys  

Författarna använde kvalitetsprotoko llet ur Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) som 

granskningsinstrument för att kvalitetsgranska de valda artiklarna. Instrumentet bestod av 15 

frågor. Ett poäng delades ut för varje fråga besvarad med ja och noll poä ng om svaret var nej. 

Antalet ja räknades ihop oc h andelen ja –svar beräknades i procent. Beroende på resultat av 

granskningen blev artiklarna kvalitetsgraderade med hög för 80-100%, medel för 70-79% och 

låg för 60-69% (se tabell 2). Författarna läste var för sig igenom artiklarna ett flertal gånger 

och sammanställde artiklarnas resultat (se bilaga tabell 4). Detta gav en känsla och förståelse 

för artiklarnas innehåll som sedan analyserades och sorterades under rubriker. De enskilda 

resultaten jämfördes samt sammanställdes och sorterades till gemensamma rubriker. Utifrån 

det växte fem huvudrubriker och tillhörande underrubriker fram, se tabell 3. 

 

2.7. Forskningsetiska överväganden 

Då detta är en litteraturstudie som baseras på tidigare vetenskaplig litteratur krävs inga 

forskningsetiska prövningar. Artiklarna valdes ut efter uppsatta urvalskriterier. Författarna 

uteslöt inga artiklar på grund av egna åsikter och alla artiklarna som svarade på studiens syfte 

har haft samma möjlighet att ingå i studien. Alla artiklarna som ligger till grund för denna 

litteraturstudie har genomgått etiskt prövning.  
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3. Resultat  

I resultatet presenteras först artiklarna som låg till grund för litteraturstudien och 

kvalitetsgranskningen (tabell 2). Därefter presenteras innehållet som framkom i analysen av 

artiklarnas innehåll. Studierna var genomförda på vuxna och artiklarna var publicerade mellan 

2000–2010. De valda artiklarna var från varierande länder som Sverige, Norge, Danmark, 

Finland, England, USA, Kanada, Iran och Turkiet. 

 

3.1.  Presentation av artiklar 

Tabell 2. Valda källor. 
Författare/ 
Årtal  
 

Titel Design/ 
Undersökningsgrupp 

Data 
insamlingsmetod/  
Data analys 

Kvalitets- 
Gradering 

 Akyüz, 
Guvenc, 
Ustunsoz. 
2008 

Living with 
gynecologic 
cancer : 
experience of 
women and their 
partners 

Beskrivande. 
Fenomenologisk metod. 
19 kvinnor med caner.   

Semistrukturerade 
intervjuer. Coloizzi’s 
fenomenologisk 
metod 

Hög 

Berterö, 
Vanhanen, 
Appelin. 
2008  

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

Beskrivande. 
Fenomenologisk metod. 
23 pat med inoperabel 
lungcancer. 12 män och 
11 kvinnor. Ålde r: 36-
86. 

Kvalitativa intervjuer. 
Interpretativ 
fenomenlogisk metod 

Hög 

Hammer, 
Mogensen, 
Hall. 
2009 

Hope as 
experienced in 
women newly 
diagnosed with 
gynaecological 
cancer 

Undersökande. 
Fenomenologisk metod. 
27 kvinnor nyligen 
diagnostiserade 
gynekologisk cancer 
och som ska genomgå 
hysterectomi . Ålder 
24-87.  

Intervjuer . 
Van Manen metod. 4 
olika steg 

Hög 

Hounsgaard, 
Petersen, 
Pedersen. 
2007 

Facing possible 
illnes detected 
trough screening. 

Beskrivande. 
Fenomenologisk, 
hermeneutisk metod. 
12 pat. Med onormal 
cellförändring. Ålder: 
23-56. 

Medverkande 
observationer och 
intervjuer. 
Naive läsning, 
innehålsannalys, 
kristisk tolkning 

Medel 
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Författare/ 
Årtal  
 

Titel Design/ 
Undersökningsgrupp 

Data 
insamlingsmetod/  
Data analys 

Kvalitets- 
Gradering 

Jonsson, Aus, 
Berterö. 
2009 

Man´s experience 
of their life 
situation when 
diagnosed with 
advanced prostate 
cancer. 

Beskrivande. 
Hermeneutisk metod.  
15 pat med 
prostatacancer. Ålder: 
54-88. 

Ostrukturerade  
intervjuer.  
Hermeneutisk analys 
och tolkning 

Hög 

Kennedy, 
harcourt, 
rumsey. 
2008 

The challenge of 
being diagnosed 
and treated for 
ductal carcinoma 
in situ (DCIS). 

Undersökande. 
Fenomenologisk metod. 
16 kvinnor med DSCI 
diagnos. Ålder: 39-74. 

Semistrukturerade 
intervjuer. Induktiv 
tematiskanalys 
inspirerade av Braun 
and Clarke 

Hög 

Kvåle. 
2007 

Do cancer 
patients always 
want to talk about 
difficult 
emot ions? A 
qualitative study 
of cancer 
inpatients 
communication 
needs. 

Undersökande. 
Fenomenologisk metod. 
20 pat med cancer. 
Ålder: 25-80. 

Kvalitativa intervjuer. 
Giorgis analysmetod. 
 

Hög 

Landmark, 
Wahl. 
2002  

Living with newly 
diagnosed breast 
cancer: A 
qualitative study 
of 10 women with 
newly diagnosed 
breast cancer. 

Beskrivande. Kvalitativ 
metod. 
10  pat med 
nydiagnoserad 
bröstcancer. Ålder: 39-
69. 

Semistruktuerade 
intervjuer. 
Analysmetod 
influerad av grounded 
theory 

Medel 

Link, 
Robbins, 
Mancuso, 
charlson. 
2005 

How do cancer 
patient choose 
their coping 
strategies? A 
qualitative study. 

Undersökande. 
Kvalitativ metod.  
44 pat med cancer. 19 
män och 25 kvinnor. 
Ålder: 30-84. 

Semistrukturerade 
intervjuer. Grounded 
theory, formande 
analys, summative 
analysis 

Hög 

Milne, 
Speiers, 
Moore. 
2008 

Men’s 
experiences 
following 
laparoscopic 
radical 
prostatectomy: A 
qualitative 
descriptive study 

Beskrivande. Kvalitativ 
Metod. 
19 män som hade 
genomgått 
laparaskopisk radikal 
prostatektomi. Alder: 
46-76 

Semistruktuerade 
intervjuer och grupp 
intervjuer. Induktiv 
innehålsanalys 

Medel 
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Författare/ 
Årtal  
 

Titel Design/ 
Undersökningsgrupp 

Data 
insamlingsmetod/  
Data analys 

Kvalitets- 
Gradering 

Reb.  
2007 

Transforming the 
death sentence: 
element of hope 
in women with 
advanced ovarian 
cancer. 

Beskrivande. 
Modifierad version av 
grounded theory. 
17 kvinnor med 
äggstockscancer. 

Ostruktuerade 
intervjuer och 
personinformation 
Enkät. 
Grounded theory 

Hög 

Röing, 
Hirsch, 
Holmström, 
Schuster. 
2009  

Making new 
meanings of being 
in the world after 
treatment for oral 
cancer 

Undersökande. 
Fenomenologisk, 
hermeneutisk metod. 
5 pat. Med muncancer. 
Ålder: 48-81 

Ostruktuerade (in-
depth) intervjuer. 
Naive förståelse, 
kritisk läsning 

Hög 

Taleghani, 
Yekta, 
Nasrabadi. 
2006 
 

Coping with 
breast cancer in 
newly diagnosed 
Iranian women. 

Undersökande. Cross-
sectional. 
19 kvinnor med 
nydiagnoserad 
bröstcancer 

Kvalitativa 
djupgående intervjuer. 
Innehålsannalys 

Hög 

Vaartio, 
Kiviniemi, 
Suominen. 
2003 

Men’s 
experiences and 
their resources 
from cancer 
diagnosis to 
recovery. 

Beskrivande. Kvalitativ 
metod.  
16 pat, män med cancer. 
Ålder:35-64. 

Semistruktuerade 
intervjuer. 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Hög 

Westman, 
Bergenmar, 
Andersson. 
2006 

Life, illness and 
death--existential 
reflections of a 
Swedish sample 
of patients who 
have undergone 
curative treatment 
for breast or 
prostatic cancer 

Beskrivande. Kvalitativ 
metod.  
10 pat. 5 kvinnor 
behandlad för bröst 
cancer, 5 män 
behandlad för prostata 
cancer ålder: 56-74 

Intervju. 
Innehållsanalys 

Hög 

Wu, 
Mcsweeney. 
2007 

Cancer-related 
fatigue (CRF): 
“It’s so much 
more than just 
being tired”. 

Undersökande. 
Fenomenologisk metod. 
10 pat. Som 
behandlades med 
cytostatika 

Semistrukturerade 
intervjuer och skriva 
CRF-dagbok i två 
veckor. 
Innehållsanalys 

Hög 

Av de 16 artiklarna graderades 13 av dem med hög kvalité och 3 med medel kvalité. Ingen 
artikel underkändes eller graderas med låg kvalité. Artiklar under 60% påträffades inte men 
hade uteslutits  i sådana fall. 
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3.2. Patienters upplevelser 

Innehållet av artiklarna presenteras utifrån rubrike r och underrubriker som växte fram ur 

dataanalysen, vilket visas i tabellen nedan. 

 

Tabell 3. Resultatets rubriker. 

Rubriker Före 

diagnos  

Vid diagnos  Livet efter 

diagnos  

Psykosocialt Existentiellt 

 

 

Under- 

rubriker 

 Chock Leva som 

vanligt 

Sociala livet Tankar om 

döden 

 Förnekelse Kontroll Positiva aspekter 

angående stöd 

Tankar om 

gud 

 Accepterande Behandlas som 

vanligt 

Negativa aspekter 

angående stöd 

Hopp 

 Osäkerhet Förändrad 

kropp/kroppssyn 

  

 

3.3. Före diagnos  

Innan diagnosen upplevde vissa patienter symtom som till exempel viktminskning e ller andra 

fysiska förändringar. Även fast dessa symtom var påtagliga sökte de inte vård förrän 

symtomen blev så pass allvarliga att de påverkade deras dagliga liv (Vaartio, K iviniemi & 

Suominen, 2003). Vissa patienter sökte inte sjukvård på grund av att de hoppades att 

symtomen skulle gå över av sig själv (Berterö, Vanhanen, & Appelin, 2008).  Patienterna 

upplevde tiden efter att tester hade gjorts och då de väntade på diagnosen, som en mycket 

stressande och jobbig period. Detta på grund av att de inte visste hur utfallet skulle bli 

(Akyüs, Güvenç, Ustünsöz & Kaya, 2008; Berterö et al., 2008) och på grund av oron över att 

det skulle hittas något allvarligt (Hounsgaard, Petersen, & Pedersen, 2007). När testerna blev 

mer specifika och avancerade mot cancer upplevde patienterna oro och ångest (Akyüs et al., 

2008) 

 

3.4. Vid Diagnos  

3.4.1. Chock. 

I ett flertal studier (Hounsgaard et al., 2007; Jonsson, Aus, & Berterö, 2009; Kennedy et al., 

2008; Reb, 2007) påträffades patienter som inte alls hade väntat sig diagnosen cancer. Det 

som gjorde många förvirrade och osäkra över det oväntade diagnosbeskedet om cancer var att 
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de kände sig friska och var symtomfria (Hounsgaard et al., 2007; Jonsson et al., 2009; 

Kennedy, Harcourt, & Rumsey, 2008; Reb, 2007).  Diagnosen orsakade akuta känslomässiga 

reaktioner och tolkades som en traumatisk kris hos patienten (Landmark & Wahl, 2002). Den 

första reaktionen vid cancerbeskedet var chock (Akyüs et al., 2008; Hammer, Mogensen, & 

Hall, 2009; Landmark & Wahl. 2002; Kennedy et al., 2008 ; Vaartio et al., 2003; Westman, 

Bergenmar, & Andersson,  2006). Chocken beskrevs som att bli skjuten, få kokande vatten 

över sig eller att drömmarna om vad man vill göra i livet gick i kras och nu måste man leva 

som en patient (Akyüs et al., 2008). Patienterna frågade sig själva varför det hände just dem 

(Akyüs et al., 2008) eller vad de hade gjort för fel (Westman et al., 2006).  

 

3.4.2. Förnekelse. 

Reaktionen som ofta följde efter chocken var förnekelse (Akyüs et al., 2008; Hammer et al., 

2009; Vaartio et al., 2003) och patienterna hade svårt att ta in informationen (Berterö et al., 

2008). Patienterna funderade om de hade jobbat för hårt och inte tagit hand om sig själva. 

Andra tyckte att de hade levt bra och sunt och att de inte förtjänade cancerdiagnosen 

(Westman et al., 2006).   

 

3.4.3. Accepterande. 

Efter förnekelse var nästa reaktion accepterande (Akyüs et al., 2008). Tiden efter diagnosen 

var en viktig tid för reflektion och patienterna kunde gå från kaos under den initiala chocken, 

till förståelse och accepterande (Jonsson et al., 2009; Landmark & Wahl, 2002; Reb, 2007). 

Genom att patienterna accepterade diagnosen kunde de anpassa sig efter vad de orkade och 

klarade, vilket gav en känsla av kontroll som gjorde det lättare att hantera situationen (Jonsson 

et al., 2009; Wu & McSweeney, 2007). De fick en ny syn på sin situation (Hammer et al., 

2009; Reb, 2007; Westman et al., 2006) och kunde bestämma hur de skulle gå vidare (Reb, 

2007). 

 

3.4.4. Osäkerhet. 

Det var svårt att ta in informationen som diagnosen cancer innebar. Patienterna kände oro oc h 

osäkerhet av att inte veta. De överväldigades av tankar kring diagnosen och dess innebörd, 

kring behandlingen och framtiden, vilket gjorde dem osäkra (Berterö et al,. 2008; Hounsgaard 

et al., 2007; Kennedy et al., 2008). Patienterna tyckte det var jobb igt att inte kunna göra något 

och att inte veta vad som hände eller hur framtiden för dem och familjen såg ut ( Akyüz et al., 

2008; Vaartio et al., 2003; Westman et al., 2006). Alla olika facktermer som 
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sjukvårdspe rsonalen använde förvirrade och gav pa tienterna en större känsla av osäkerhet. 

Informationen de fick var ofta begränsad antingen till första mötet eller till en broschyr vilket 

gjorde dem mer osäkra (Kennedy et al., 2008 ). Att inte veta gjorde patienterna oroliga 

(Berterö et al., 2008; Milne, Spiers, & Moore,  2008) och de blev osäkra av att inte veta om 

det var allvarligt eller hur allvarlig diagnosen var (Kennedy et al., 2008). För att minska dessa 

obehagskänslor sökte pa tienterna information från sjukvårdspe rsonal, internet, journaler och 

böcker (Kennedy et al., 2008; Reb, 2007). De ville ha adekvat information (Kennedy et al., 

2008). Men samtidigt ville de inte veta något mer eftersom de var rädda att få veta något 

alltför hemskt om sjukdo men eller sin situation. Patienter som blivit friska av behandlingen 

kämpade med tanken på att cancern kunde komma tillbaka samtidigt som de försökte komma 

fram till hur de skulle gå vidare med sina liv och försöka anpassa sig till att leva en dag i taget 

(Reb, 2007). Framtiden var så osäker att patienterna inte riktigt vågade hoppas på den (Röing, 

Hirsch, Holmström, & Schuster, 2009). 

 

3.5. Livet efter diagnos 

3.5.1. Leva som vanligt. 

Tide n efter den första reaktionen efter diagnosen förändrades patienternas upplevelse från att 

vara förvirrad och osäker till att börja förstå situationen. De reflekterade över sin situation och 

försökte hitta vägar för att gå vidare (Hounsgaard et al., 2007). Att leva som vanligt var de t 

som patienterna försökte nå med alla de olika sätt de använde för att hantera cancern (Berterö 

et al., 2008; Röing et al., 2009). Patienterna önskade att livet kunde gå tillbaka till hur det var 

förut, de t normala (Hammer et al., 2009; Jonsson et al., 2009; Milne et al., 2008; Reb, 2007). 

De förstod att det var jobbiga känslor som både de själva och deras närstående hade, men de 

undvek ämnet och försökte leva på som vanligt. Patienterna agerade som om allt var som 

förut och fortsatte med sina dagliga aktiviteter. De hade även svårt att erkänna för sig själva 

att de var allvarligt sjuka och hade svårt att be om hjälp och stöd från sina närstående (Berterö 

et al., 2008). Det kunde vara lättare att leva vidare som vanligt om inte alla vänner och 

kollegor visste och tyckte synd om dem (Taleghani, Yekta, & Nasrabadi, 2006). Viljan att 

leva hängde samman med upplevelsen av framtiden, nära relationer och  tankar på vad som är 

viktigt i livet (Landmark & Wahl, 2002). Patienterna upplevde omprioriteringar i livet, de 

fokuserade på familjen och sig själva samt tog sig tid att leva (Röing et al., 2009). Att vara 

med närstående gav patienterna känslan av att vara vid liv och att de hade möjlighe t att leva 

vidare i många år (Jonsson et al., 2009). 
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3.5.2. Kontroll. 

Det var viktigt för patienterna att de kände att de bestämde och var ansvariga för sina egna liv, 

att få vara självständig och klara av det dagliga livet (Berterö et al., 2008; Milne et al. ,2008). 

De ville bli behandlade som en vanlig människa som lever med andra människor, istället för 

som en patient (Röing et al., 2009). De som inte hade gått i pension menade att de planerade 

att börja jobba igen så snart som möjligt. Jobbet gav patienterna en känsla av kontroll på 

grund av att de visste vad de skulle göra och vad som förväntades av dem (Jonsson et al., 

2009; Westman et al., 2006). Under behandlingen var det viktigt för patienterna att den inte 

gav några bieffekter som kunde påverka deras självständighet eller känslan av att leva som 

vanligt. Att leva utan bieffekter gav patienterna en känsla av kontroll och förhöjd livskvalité 

(Berterö et al., 2008). De fick en känsla av kontroll om de fick information om vad som skulle 

ske, vilken behandling som de skulle få och vad cancer är (Milne et al., 2008). Patienterna 

pratade och planerade om framtiden och ville att det skulle vara som livet varit förut. De ville 

vara fria att välja och att ha kontroll över sitt liv (Hammer et al., 2009). Genom att sätta upp 

nåbara mål och belöningar kunde patienterna få en känsla av kontroll (Wu & McSweeney, 

2007). 

 

3.5.3. Behandlas som vanligt. 

Patienterna ville inte prata om sjukdomen jämt. De ville prata med vårdgivarna om vanliga 

saker också, för att känna att de fortfarande hade ett normalt liv. De ville bli behandlade som 

vanliga människor med olika intressen, inte bara som en cancerpatient (Kvåle, 2007). Att bli 

behandlad som en vanlig människa gör att patienterna kan få leva med andra och komma ifrån 

den oundvikliga döde n, i alla fall för ett tag (Röing et al., 2009). Vårdgivarna behandlade ofta 

patienterna väl och hade pratat om normala saker, om deras normala liv (Westman et al., 

2006). 

 

3.5.4. Förändrad kropp/kroppssyn. 

Ändrat utseende var något patienterna funderade och oroade sig över (Kennedy et al., 2008). 

Kroppsliga förändringar kunde leda till ändrad självbild, patienten kunde ogilla sig själv eller 

inte klara av att se sig själv. Efter behandling reagerade patienterna på fysiska förändringar, 

matproblem, illamående och att tappa hår (Landmark & Wahl, 2002; Vaartio et al., 2003). O m 

de inte fungerade som förut eller om det inte gick att gömma de kroppsliga förändringarna 

kunde patienten välja att istället gömma sig själv, stanna inne, inte kontakta bekanta eller 

umgås med andra (Berterö et al., 2008; Landmark & Wahl, 2002; Röing et al., 2009). Det var 
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viktigt för patienterna att se normal ut när de hanterade det vanliga livet (Westman et al., 

2006). 

 

3.6. Psykosocialt 

3.6.1. Sociala livet. 

Patienterna uttryckte en önskan att återta sitt sociala liv, att få vara med familj och vänner 

(Jonsson et al., 2009). Vissa tyckte att deras vänner hade försvunnit mer och mer samt att 

deras sociala liv hade minskat (Akyüz et al., 2008; Westman et al., 2006). Genom vännernas 

och familjens stöd och empati kunde patienterna hitta mening och gå igenom en process för 

att förstå sig själva bättre och komma över krisen (Hounsgaard et al., 2007). De behövde vara 

med sin familj och vänner för att orka kämpa vidare (Hammer et al., 2009). Eftersom 

patienterna oftast önskade att återgå till livet som det var förut, även gällande deras sociala 

liv, valde vissa patienter att inte berätta för vänner och kollegor för att dessa inte skulle 

behandla dem annorlunda (Taleghani et al., 2006).  

 

3.6.2. Positiva aspekter angående stöd. 

I flera studier (Berterö et al., 2008; Jonsson et al., 2009; Kvåle, 2007; Landmark & Wahl, 

2002; Taleghani et al., 2006; Vaartio e t al., 2003) framgick de t att det viktigaste stöde t var 

patientens partner. Stöde n från partnern och barnen gav patienterna viljan att kämpa mot 

sjukdo men (Landmark & Wahl, 2002). Kärleken till dem skapade hopp (Berterö et al., 2008) 

och kraft att fortsätta kämpa (Hammer et al., 2009). Förutom stöd från deras partner fick 

patienterna även stöd från familj och vänner (Kvåle, 2007; Landmark & Wahl, 2002; 

Taleghani et al., 2006; Wu & McSweeney, 2007). Det viktigaste stödet patienterna fick från 

närstående var det emotionella stödet, men även praktiska delar var uppskattade (Landmark & 

Wahl, 2002). Även vårdgivarnas stöd och handlingar var av betydelse för patienterna. 

Sjuksköterskorna fungerade som informationskällor. De gav information och klara 

instruktioner om vart patienterna ska gå, vad de ska göra och vem de ska kontakta (Milne et 

al., 2008; Reb, 2007; Vaartio e t al., 2003). Utöver att vara informationskälla var 

sjuksköterskorna till stöd genom att enbart vara där (Milne et al., 2008).  Läkaren kunde vara 

den person med mest inflytande på patienternas beslut och hade förmågan att genom råd oc h 

förslag leda dem till att göra någon aktiv handling e ller att låta bli (Link, Robbins, Mancuso, 

& Charlson, 2005). Patienterna fick även stöd från andra patienter, vilket fick dem att inte 

känna sig ensam och göra det lättare att möta svårigheter (Taleghani et al., 2006).  
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3.6.3. Negativa aspekter angående stöd. 

Stöd från vänner och anhöriga upplevdes mestadels positivt men det fanns också negativa 

aspekter (Landmark & Wahl, 2002). Det kunde bli en extra börda och belastning på 

relationerna med närstående. Patienterna ville skydda dem genom att inte berätta allt om hur 

de mådde eller kände (Berterö et al., 2008; Landmark & Wahl, 2002 ). Genom att inte berätta 

allt för vänner och kollegor kunde patienterna lättare leva vidare som vanligt (Taleghani et al., 

2006). Det som ansågs som negativt med vårdgivarna var att de kunde vara för sakliga och gå 

för direkt på. Sjuksköterskornas del som informationskälla upplevdes till största del som 

positivt, förutom när de gav information i ett för tidigt skede när patienterna inte kunde 

hantera den (Vaartio et al., 2003). Patienterna upplevde också att vårdpersonalen kunde 

fokusera för mycket på den mediciniska delen istället för att besvara deras oro och frågor 

(Hounsgaard et al., 2007; Kennedy et al., 2008). 

 

3.7. Existentiellt 

3.7.1. Tankar om döden. 

Första tanken vid diagnos var att cancer är lika med döden (Akyüz et al., 2008; Berterö et al., 

2008; Westman et al., 2006) och dessa tankar gav ångest (Hounsgaard et al., 2007). 

Patienterna var inte rädda för döden (Jonsson et al. 2009; Westman et al., 2006). Däremot var 

de rädda för sättet de skulle dö på (Jonsson et al., 2009). De var inte förberedda på att dö, de 

hade mycket kvar att göra (Berterö et al., 2008; Westman et al., 2006). Att veta att de snart 

kanske kommer att dö ledde patienterna in i banor att omvärdera sin relation till Gud oc h 

förstå att de behövde något mer allsmäktigt för att komma igenom detta (Akyüz et al., 2008). 

 

3.7.2. Tankar om Gud. 

Patienterna blev aktivt medvetna om att vad de än gjorde så kommer de att dö en dag (Jonsson 

et al., 2009). De kände att de hade fått en större andlig tro och hade börjat fundera kring detta 

(Akyüz et al., 2008; Jonsson et al., 2009; Westman et al., 2006). Att få vetskap om att de 

kanske skulle dö snart ledde patienterna till att omvärdera deras relation med Gud (Akyüz et 

al., 2008; Westman et al., 2006). Patienterna önskade att bli botade och friska och vissa bad 

till Gud om det. Hopp ökade deras andliga tro och mod. Det var en inre positiv kraft som var 

kopplad till styrka (Hammer et al., 2009; Landmark & Wahl, 2002) och tro på Gud (Hammer 

et al., 2009) De sökte hopp och tröst från Gud (Reb, 2007; Westman et al., 2006). 
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3.7.3. Hopp. 

Hopp spelade en stor roll för patienterna för att hantera dödstankar och att hitta mening i livet 

(Berterö et al., 2008; Hammer et al., 2009; Landmark & Wahl, 2002; Reb, 2007). De ansåg att 

man alltid måste försöka vara hoppfull (Kvåle, 2007; Taleghani et al., 2006). Hopplöshet var 

lika med döden (Taleghani et al., 2006). Genom att hantera känslorna och fortsätta med livet 

förstärktes hoppet (Berterö et al., 2008; Jonsson et al., 2009). Göra vanliga aktiviteter som 

träna, äta vanlig, hälsosam mat samt göra vardagliga sysslor och uppgifter gjorde att 

patienterna kände sig levande och fick hopp.  Hopp var för patienterna viljan att leva, att vara 

en del av livet och hitta mening i livet (Landmark & Wahl, 2002; Hammer et al., 2009; Reb, 

2007). 

 

4. Diskussion 

4.1. Huvudresultat 

Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa tidigare forskning inom området 

upp levelser vid diagnos cancer. Studien resulterade i en beskrivning av reaktioner och 

upplevelser av diagnosen cancer. Rubrikerna som växte fram var före diagnos, vid diagnos, 

livet efter diagnos, psykosocialt och existentiellt.  Under före diagnos framkom inga 

underrubriker. Vid d iagnos med underrubrikerna: Chock, Förnekelse, Accepterande och 

Osäkerhet. Livet efter diagnos med underrubrikerna: Leva som vanligt, Kontroll, Behandlas 

som vanligt och Förändrad kropp/kroppssyn. Psykosocialt med underrubrikerna: Sociala 

livet, Positiva aspekter angående stöd och Negativa aspekter angående stöd. Existentiellt med 

underrubrikerna: Tankar om döden, Tankar om Gud och Hopp.  Författarna såg ett nära 

samband mellan dessa och hur olika delar hängde ihop. Första reaktionen vid cancerbesked 

var chock. Detta övergick, när personerna kunde ta till sig diagnosen, till en reaktion. 

Reaktionen handlade om att förstå sin nya situation och acceptera den. När en förståelse var 

uppnådd sökte personerna en framtid. De försökte få en mening med tillvaron och ett 

meningsfullt, normalt liv.  

 

4.2. Resultatdiskussion 

Det framkom en påfallande likhet mellan resultatet och Cullbergs (1992) teori om den 

traumatiska krisen och dess fyra faser chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och 

nyor ienteringsfasen. Författarna till föreliggande studie fann att den första reaktionen vid 

diagnos var chock (Akyüs et al., 2008; Hammer et al., 2009; Landmark & Wahl, 2002; 

Kennedy et al., 2008; Vaartio et al., 2003 ; Westman et al., 2006). Chocken beskrevs som 
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något oväntat som träffade dem med en stor kraft (Akyüs et al., 2008). Det var även svårt att 

ta in och hantera informationen (Berterö et al., 2007; Hounsgaard et al., 2007; Kennedy et al., 

2008). Detta överensstämmer med Cullbergs (1992) definition av chockfasen som en period 

med svårighet att minnas vad som sagts och att hålla den smärtsamma verkligheten ifrån sig. 

Författaren beskriver att personen upplever ett inre kaos vilket gör det svårt att ta in 

information och medicinska upplysningar. Även Caplan och Caplan (2000) beskriver att när 

personer möter oövervinneliga problem kan de inte hantera situationen på en gång. På grund 

av denna oförmåga att ta in information bör vårdgivare anpassa samtalet under chocken till 

enkel, saklig information. Men detta betyder inte att vårdgivarna ska vara passiva och hålla 

sig ifrån patienten. Vårdgivaren kan, istället för att ge mycket information om sjukdomen och 

dess innebörd, främst vara tillgänglig som stöd och anpassa informationsgivande efter 

patientens behov. Caplan och Caplan (2000) hävdar att tids ramen för att sätta in stöd för att 

vägleda patienten under kr isen är under en relativt kort period och med hjälp ka n patienten 

hantera krisen på ett effektivt sätt och även förbättra sin copingförmåga.  

 

När chocken gått över startade en reaktion för att försöka förstå diagnosen och situationen 

(Hounsgaard et al., 2007). Ibland kom frågor som ” varför just jag?” (Akyüs et al., 2008) och 

”vad har jag gjort för fel. (Westman et al., 2005).  Enligt Cullberg (1992) är frågor som 

”varför skulle detta hända mig?” dominerande under reaktionsfasen. Patienterna började 

reflektera över situationen och kunde börja acceptera och förstå den (Jonsson et al., 2009; 

Landmark & Wahl, 2002; Reb, 2007). De fick en ny syn på sin situation (Hammer et al., 

2009; Reb, 2007; Westman et al., 2006) och när de accepterade diagnosen fick patienterna en 

känsla av kontroll och fick lättare att hantera situationen (Jonsson et al., 2009; Wu & 

McSweeney, 2007). Under denna period som, enligt kristeorin av Cullberg (1992), är en 

övergång mellan chockfasen till reaktionsfasen börjar den drabbade öppna ögonen för det som 

har hänt och de t som kommer att hända. Det är under denna period som information är av 

nytta för personen. Berterö et al. (2008)  kom fram till att vårdgivare har möjligheten att 

minska osäkerhet genom tydlig information och genom att ge patienten tid att fråga och prata 

om sjukdomen. Caplan och Caplan (2000) menar att det inte går att passivt vänta på att 

patienterna ska fråga om hjälp utan vårdgivarna måste försöka nå patienterna och hjälpa dem 

att hantera den svåra situationen de är i för att förebygga psykiska problem. 

 

Patienterna hade en önskan om att livet skulle gå tillbaka till det normala och som det var 

förut (Hammer et al., 2009; Jonsson et al., 2009; Milne et al., 2008; Reb, 2007). För att gå 
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vidare med sina liv behövde de inse att livet inte kommer att kunna bli exakt som förut 

(Hounsgaard et al., 2007; Röing et al., 2009). Antagligen behövs detta accepterande för att 

patienterna ska kunna gå vidare med livet och ta in verkligheten. Cullberg (1992) skriver att 

det är en förutsättning att personen accepterar det som skett men för den delen inte att krisen 

ska glömmas bort. En kris kan, enligt Caplan och Caplan (2000) stärka personens förmåga att 

hantera liknande situationer i framtiden.  Vad pe rsonerna ansåg vara ett normalt liv kunde 

ändras av cancerupplevelsen och därmed ändrades  upp levelsen av vad ett normalt liv var. Det 

var den förståelsen som gjorde att de kunde återgå till livet, att de hade förstått och accepterat 

att grunderna hade ändrats och därmed deras liv. Att förstå och acceptera är också enligt 

Antonovsky (1991)  en de l av känslan av sammanhang och utgör delar för att hantera 

situationen. De Boer, Ryckman, P ruyn och Van den Borne (1999)  beskriver att det patienter 

gjorde för att hantera cancern är till för att hindra eller minska problem som osäkerhet, 

förlorande av kontroll och andra negativa känslor. Vidare menar författarna att tillsammans 

med problemet inverkar personliga och sociala delar på hur förloppet av sjukdomen kommer 

att utspe la sig.  Även i en studie av Andrykowski, Lykins och Floyd  (2008) beskrivs att den 

psykologiska hälsan är beroende av balansen mellan påfrestningen av cancerupplevelsen och 

resurserna för att hantera situationen. 

 

Patienterna ville ha kontroll över sina liv (Berterö et al., 2008; Hammer et al., 2009 ; Milne et 

al., 2008). Kontroll var viktigt för att känna att de bestämde över sina egna liv (Berterö et al., 

2008; Milne et al., 2008).  Patienterna ville bli behandlade som en vanlig människa som lever 

med andra människor (Röing et al., 2009). Ens personliga och sociala identitet bygger på 

personens förutsättningar att fungera med den sociala miljö och struktur som denne lever i 

(Cullberg, 1992). Författarna till föreliggande studie fann att om personen mister sin identitet 

genom att inte kunna fungera som tidigare kan känslan av kontroll förloras. Antonovsky 

(1991) definierar en stressor som en livserfarenhet av bristande entydighet, överbelastning 

och utan möjlighet till medbestämmande. Vidare menar författaren att förståelse av ens värld 

är det viktigaste för att hitta meningsfullhet, som i sin tur är den komponent som utgör 

dr ivkraften. 

 

Kroppsliga förändringar var något patienterna funderade och oroade sig över och det kunde 

leda till ändrad självbild (Kennedy et al., 2008; Landmark & Wahl, 2002; Vaartio e t al., 

2003). För patienterna var det viktigt att se normal ut (Westman et al., 2006). Förändrad kropp 

är enligt Cullberg (1992) något som ofta har en viktig funktion för självkänslan och större 
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förändringar på kroppen kan ge en reaktion av depression. Författaren drar ett samband 

mellan sämre självkänsla och större risk för psykiska reaktioner av sorg och ångest.  

Antonovsky (1991) definierar en stressor som bland annat en bestående brist eller tillstånd av 

förlust. Författarna till föreliggande studie anser att denna vilja av att se normal ut står i linje 

med att vilja leva som vanligt, att få återgå till livet både som frisk och som sitt vanliga jag till 

det yttre. Hamama-Raz, Solomon, Schachter och Azizi (2007) hävdar att den psykologiska 

anpassningen till sjukdomen är kopplad till patientens fysiska status.  

 

En persons kris påverkar även de runt omkring som personen lever tillsammans med. Hur 

kr isen utvecklas är bland annat be roende av personens soc iala situation och hur kr isen 

påverkar familjen (Cullberg, 1992). Vilket stöd patienterna upplevde att de hade kan också ha 

betydelse för hur de hanterade situationen. Resurser, som till exempel arbete och familj, har 

enligt Antonovsky (1991) inverkan på det individuella fungerandet. Många studier (Berterö et 

al., 2008; Jonsson et al., 2009; Kvåle, 2007; Landmark et al., 2002; Taleghani et al., 2006; 

Vaartio e t al., 2003) menade att det främsta stödet kom från patientens partner. Detta belyste 

även Hamama-Raz et al. (2007) som beskriver att gifta patienter värderade sin copingförmåga 

bättre än de ogifta och de var bättre på att hantera och anpassa sig till situationen. Att vara 

gift, beskriver Bulotiene, Veseliunas och Ostapenko (2007) var något som förbättrade 

livskvalitén hos cancerpatienter. Personens sociala förutsättningar har, enligt Cullberg (1992), 

stor betydelse för hur krisen utvecklar sig. 

 

Vid beskedet om cancer var den första tanken att det var lika med döden (Akyüz et al., 2008; 

Berterö et al., 2008 ; Westman et al., 2006) och dessa tankar gav ångest (Hounsgaard et al., 

2007). När personens världsbild skakas okontrollerbart är det vanligt att uppleva ångest 

(Cullberg, 1992). De var inte förberedda på att dö, de hade mycket kvar att göra (Berterö et 

al., 2008; Westman et al., 2006). Att känna att döden kan vara nära resulterade i att patienten 

omvärderade sin relation till Gud och upplevde att de behövde något mer allsmäktigt för att 

klara av att hantera situationen (Akyüz et al., 2008). Att fundera över religiösa delar vid en 

ökad risk för att dö kan tolkas som ett försök att skapa en framtid, ett liv även efter döden. 

Hopp ökade patienternas tro (Hammer et al., 2009; Landmark & Wahl, 2002) och Gud gav 

dem hopp (Reb, 2007; Westman et al., 2006). Hopp spelade en stor roll för patienterna för att 

hantera dödstankar och att hitta mening i livet (Berterö et al., 2008 ; Hammer et al., 2009; 

Landmark & Wahl, 2002; Reb, 2007). Resultatet tyder på ett samband mellan hopp och tro, 

Gud gav hopp och hopp ökade tron. Detta kan tolkas som en självbevarelsedrift och att 
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personerna söker efter något positivt som kan ge dem hopp och tro om framtiden, om ett liv. 

Antonovsky (1991) anser att den viktigaste komponenten är meningsfullhet. Författaren 

påpekade att ett stort mod och att vara engagerad i att hitta förståelse och resurser har 

betydelse. Även i en studie av Coward och Kahn (2005) fann de att personerna hittade stöd 

genom böner. Att tro gav också en känsla av att aldr ig vara övergiven och ha något att luta sig 

mot. Cullberg (1992)  menar att en person kan leva ensam till det yttre men ändå upp leva 

samhörighet. 

 

4.3. Metoddiskussion 

Sökningen av artiklar skedde i databasen MedLine. Sökningen resulterade i 13 artiklar av 

kvalitativ ansats. Utöver dessa hittades 3 artiklar genom manuell sökning. Artiklar som inte 

gick att få genom fulltext blev uteslutna och detta kan anses som en svaghet i studien då vissa 

potentiellt relevanta artiklar uteblev. Författarna sökte med Mesh-termer (Medical Subject 

Headings) i databas MedLine via PubMed och artiklarna som hittades svarade på syfte och 

frågställning, vilket gjorde att författarna ansåg att vald databas var relevant och att sökning 

på någon annan databas inte var nödvändigt. Studien var begränsad till kvalitativa studier på 

grund av att det var patienters upp levelse som var av intresse. Valet av undersökninggrupp, 

vuxna vid cancerdiagnos, föranledes av att författarna hade intresse av att undersöka 

upp levelsen vid en traumatisk hände lse. Med den grundtanken beslöts det att undersöka 

forskning om cancerpatienter eftersom det förmodades att det var en diagnos som väcker 

många reaktioner och ofta är psykiskt jobbig. Studien inriktade sig inte på någon speciell 

cancerform på grund av att det var upp levelsen vid diagnosen som var av intresse och 

författarna ville inte att artiklar skulle uteslutas på grund av fel cancerform. Nackdelen med 

att välja olika cancerformer kan vara att diagnosernas allvarlighe t skiljer sig åt. En cancerform 

kan anses som mindre allvarlig av patienterna än en annan form och därmed är det möjligt att 

reaktionen blir annorlunda. Men författarna antog att reaktionen hos patienter, när de får höra 

att de har cancer, bör vara initialt likartad. De flesta som får cancerdiagnos tänker nog att 

cancer är cancer och reagerar därefter på liknande sätt.   

 

För att kvalitetsgranska artiklarna användes kvalitetsprotoko llet för granskning av kvalitativa 

studier  ur Willman, Stolz och Bahtsevani (2006 ). Sedan sammanställdes ja- och nejsvar och 

artiklarna kvalitetsgraderades som hög, medel eller låg. Alla artiklar som inkluderades var på 

engelska och eftersom ingen av författarna till föreliggande studie har engelska som 

modesmål kan det ha uppstått feltolkningar och artiklarnas resultat kan i viss mån ha 
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förvanska ts. Eftersom denna studie var att undersöka  upp levelsen kan artiklarnas resultat även 

ha feltolkats med tanke på att det är en upplevelse som beskrivs och det gick inte att översätta 

ordagrant. Det kan även förekomma feltolkningar på grund av att författarna i föreliggande 

studie tolkade tolkningar. För att minska feltolkningar läste författarna var för sig ige nom 

artiklarnas resultat och sammanställde, analyserade och sorterade innehållet under rubriker. 

Flera av de valda artiklarna förekom vid flera av de sökningar som gjordes. Detta gav en 

bekräftelse på att sökorden var relevanta och stärker därmed studiens resultat. Även fast 

artiklarna var från många olika länder visade de liknande resultat och detta anses stärka 

resultatet som författarna till föreliggande studie kom fram till. 

 

4.4. Allmän diskussion 

Under en sådan omvälvande situation som en cancerdiagnos kan innebära utsätts ofta 

personen för starka psykiska och fysiska påfrestningar. Detta kan definieras som en 

traumatisk kris och är i sig inget patologiskt. Det kan finnas en tendens till att förlita sig på att 

hjälp för liknande situationer ska komma från professionella inom området. Men under 

normala förutsättningar behöver personen ingen professionell hjälp, utan stöd från vårdgivare 

och närstående är tillräckligt. Det som behövs för närstående och vårdgivare är kunskap om 

att det är en naturlig reaktion som inte ska försöka dämpas eller förminskas utan istället 

behövs vägledning och stöd för att personen ska kunna komma igenom de faser som denne 

upp lever. Personen behöver tid a tt ta till sig den nya verkligheten och hitta vägar, tillsammans 

med närstående och vårdgivare, för att gå vidare med livet. Ibland kan inte livet återgå till vad 

som var det normala. I sådant fall måste personen även acceptera detta för att kunna gå vidare. 

Förutom accepterande behöver ofta personen något positivt att kämpa för eller med. En tro 

eller ett hopp, se framåt och tro på en framtid kan vara det som behövs för att personen ska ta 

sig igenom krisperioden. 

 

4.5. Slutsats 

Även fast Cullbergs (1992 ) krisfaser stämmer relativt bra med förloppet som författarna i 

föreliggande studie har funnit, bör det tas hänsyn till att faserna går ihop med varandra. Det är 

till exempel ingen tydlig gräns mellan chockfasen och reaktionsfasen utan patienterna övergår 

från chock oc h förnekelse till att mer och mer kunna ta in beskedet och börja bearbeta 

situationen. Hur krisen utvecklas är beroende på hur allvarlig personen anser att krisen är, 

personens tidigare erfarenheter av liknande situationer och närvaron eller frånvaron av stöd 

från andra som ger dem vägledning, emotionellt stöd och hjälp vid praktiska delar. Författarna 
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i föreliggande studie fann att det behövdes hopp, tro, framtidstro, kontroll eller liknande 

positivt tänkande angående att få fortsätta livet för att kunna hantera cancern. För att lyckas ha 

sådana tankar var det till stor hjälp för patienterna att ha stöd från närstående, speciellt från sin 

partner. Resultatet av föreliggande studie kan användas som kunskap och informationskälla 

för vårdpersonal och ge en bredare förståelse för cancer och den kr is som kan uppstå. Utöver 

vårdpersonal kan det även vara av intresse för patienter som söker mer information om 

upplevelsen vid cancer. Vårdgivare bör antinge n vara där som lyssnare eller ge vägledning 

och uppmuntran åt personen. Vårdgivaren bör anstränga sig för att möta patienten där denne 

befinner sig och anpassa information och stöd till personens möjlighet att ta in det och till var 

denne befinner sig. För lite forskning hittades som undersökte en traumatisk upplevelse som 

cancer i relation till kristeori. Vidare forskning behövs för att klargöra upplevelsen vid 

diagnos och om det går att påvisa generella reaktioner och faser. 
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Tabell 4. Valda källors resultat. 

Författare/ 

Årtal 

Syfte Resultat 

Akyuz, Guvenc, 
Ustunsoz. 2008 

Beskriva upplevelse av hemmafruar med 
gynekologisk cancer och deras mönster. 

1.upplevelser under diagnos perioden 
1.1. stress, och ångest 
1.2. chock, förnekande och acceptans  

2. upplevelse under behandlingsperiod:  
2.1.fysisk, emotionella och psykosocial  

2.2.sorg, beroende, hopplöshet, hopp,  
3. Familjens påverkan, 
3.1. byte av ansvaret hemma,  

3.2.påverkan på barn och partner  
3.3.sexualliv  

4. Förändringar i det dagliga livet  
4.1 vänskap och social relations  
5. Coping strategier  

6. Hitta mening i sjukdom och i framtiden  
7. sjukdomsupplevelse som kvinna. 

Berterö,  
Vanhanen, 
Appelin. 

2008 

Identifiera och beskriva upplevelsen, 
påverkan på livssituation och livskvalité vid 
besked om inoperabel lungcancer. 

Upplevelsen av osäkerhet. 
Upplevelsen av hopp. 
Socialt stöd. 

Tankar på döden. 
Skam och skuld –känslor. 

Närståendes reaktion. 

Hammer, 
Mogensen, Hall.         

2009 

Undersöka hur kvinnor med gynekologisk 
cancer upplever hopp vid diagnosbesked. 

Hopp var viktigt vid diagnos. känslor av hopplöshet, och att 
sjukdomen tar kommandot.  

Hopp att blir botade och fortsätta ett vanligt liv. Hopp for framtiden, 
hopp som inre kraft för att bevara integritet, fortsätta relation med 

familj, hopp som fighting against hopelessness 



2 
 

Författare/ 

Årtal 

Syfte Resultat 

Hounsgaard, 
Petersen, 

Pedersen. 
2007 

Få kunskap om kvinnors syn på sjukdom vid 
upptäckt av cancer och hur de förstår 

situationen. 

Pre-diagnos: frisk och potentiellt sjuk, diagnos: vara en patient och 
lida, post-diagnos: inte kunna jobba och lida 

Jonsson, Aus, 
Berterö. 
2009 

Förbättra kunskap och förståelsen om hur 
cancerbesked påverkar deras livssituation. 

Medvetenhet av sin egen dödlighet. 
Påverkar på deras känslor. 
Påverkan på desar norma liv. 

Kennedy, 
harcourt, rumsey. 

2008 

Undersöka kvinnors psykologiska upplevelse 
av DCIS. 

1 Frånvaron av symtom/DCIS. 
2 Osäkerhet. 

3. syn på DCIS   
3.1. bröstcancer,  
3.2. inte “riktig” bröstcancer,  

3.3. pre-cancer,  
3.4.  vårdgivare förminskade sjd storlek.  

4. accepterande av behandling   
4.1 paradox,  
4.2. accepterande av behandling.  

5. socialt stöd. 
6. forsätta med livet.  

6.1. psykosocialt,  
6.2. fysiskt,  
6.3. attityd mot bröstscreening. 

Kvåle. 

2007 

Genom kvalitativa intervjuer ta reda på om 

cancerpatienter vill prata om deras känslor 
angående sjukdomen och framtiden 

Kognitiv undvikande och distanserande, normalisering, hitta 

meningen med livet och leva i nuet, stöd från familj och vänner. 

Landmark, Wahl. 

2002 

Genom patientperspektiv beskriva 

upplevelsen att leva med bröstcancer. 

Viljan att leva, känslomässiga reaktioner,  

kroppsliga, fysiska förändringar, kvinnlig identitet. 
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Författare/ 

Årtal 

Syfte Resultat   

Link, Robbins, 

Mancuso, 
charlson. 
2005 

Identifiera vad som avgör deras 

copingstrategier och relationerna mellan de 
delar som avgör strategien. 

Faser: reagera på cancer, identiferia och utvärdera strategier, välja 

strategier, använda strategier. Inre faktorer(variabler): egen 
faktaundersökning, tidigare erfarenhetern, personlig tro på tex religon 
och vården, copingstil, egna mål, bild på sjukdomen, internal 

modifying factors. Yttre faktorer: påverkan av andra, external 
modifying factors. 

Milne, Speiers, 
Moore. 
2008 

Utforska vad men upplever efter lapraskopisk 
radikal prostatectomy och hur adekvat deras 
per- och postoperative behov är bemötta. 

Söka information. 
”Fördelen” med en tidig diagnos.  
Oväntade signaler och symtom. 

Upplevelsen av katetrisering. 
Coping av urininkontinens. 

Är sex viktigt? 
Du måste motivera dig själv. 
Ha något i sin närhet. 

Ett liv av osäkerhet. 

Reb. 
2007 

Beskriva upplevelsen av hopp hos kvinnor 
med äggstockscancer. 

1. Chock och konsekvenserna från beskedet.  
1.2.förnimmelse av hotet. 

1.3.Acceptera 
1.4.Överleva kaoset 
2.Greppa verkligheten 

2.2.Acceptera rädslan. 
2.3.Hitta/mobilisera resurser  

2.4.Acceptera sjukdomen 
3.Leva med nya paradigmer. 
3.2.Hantera osäkerheten. 

3.3.Skiftande förväntningar. 
3.4. Sökande efter mening 
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Författare/ 

Årtal 

Syfte Resultat 

Röing, Hirsch, 

Holmström, 
Schuster.  2009 

Utforska vad det kan betyda att leva med 

konsekvenserna av oralcancer  

1. Existera som sig själv  

1.2. Det förändrade jag  
1.3. Jaget som beroende av munnen  
1.4. Sig själv som normal igen.  

2. Existera genom bilden från andra.  
2.2. Självömkan  

2.3. Jaget som bekräftat.  
2.4. Försvagat jag.  
3. Existera med andra.   

3.2. Det övergivna jag.  
3.3. Sig själv som beroende av andra.  

3.4. Sig själv som förändrads 

 

Taleghani, yekta, 
Nasrabadi. 
2006 

Utforska coping hos iranska kvinnor med 
nyligen diagnoserad bröstcancer. 

1.Möta sjukdomen genom en religös syn. 
1.2. Acceptera sjukdomen som guds vilja. 
1.3.Spirituell fighting. 

2.Tänka på sjukdomen. 
2.2.Positivt tänkande(hopp, avsiktligt glömma).  

2.3. Negativa tankar(hopplöshet, rädsla, försämrad kroppslig bild).  
3. Sjukdomsaccepterande. 
3.2.Aktivs accepterande. 

3.3.Passivt accepterande. 
4.Sociala och kulturella delar som påverkar coping.  

5. Stöd från närstående. 
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Författare/ 

Årtal 

Syfte Resultat  

Vaartio, 

Kiviniemi, 
Suominen. 
2003 

Få en djupare förståelse genom att ta reda på 

vad patienter anser vara mest problematiskt 
under sjukdomsförloppet, vilka inre och yttre 
resurser de använde samt hur de upplevde 

deras sociala stöd. 

Misstanke om sjukdom. 

Möte med cancer. 
Cancer blir verklighet. 
Förändringar I sin kroppssyn. 

Individuell sjukdomsupplevelse. 
Nya sociala roller. 

Fysisk återställande. 
Ångest av behandlingen. 
Förändrad social roll. 

Westman, 
Bergenmar, 

Andersson. 2006 

Beskriva existentiella tankar som väcks hos 
cancer pat. (bröst –prostata) som har 

genomgått botande  beh. och hur vårdpersonal 
uppfattar deras reflexioner 

 Mening och erfarenhet av Livet, förlora sexuell förmåga, känsla av 
tungt som inte kan förklaras, döden, behov av familj- vänners stöd 

tidbrist för djupare konversationer och inblandning av flera vårdare är 
ett hinder för en bättre stöd i existentiella frågor 

Wu, Mcsweeney 

2007 

Undersöka betydelsen av cancer-related 

fatigue (CRF) från patients perspektiv och 
upplevelse. 

Olika fatigue. 

Fysiska känslor. 
Jag kan inte… 

Emotionella känslor. 
Få känsla av kontroll. 
Fatigue som en hollistisk upplevelse. 
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