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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Cancer är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige. Vid cancer sker 

en okontrollerad mutation av cellerna som leder till tumörbildningar. Sjukdomen 

förändrar den drabbades liv och kan ge sociala, emotionella och existentiella 

konsekvenser.  

 

Metod: Författarna har genomfört en deskriptiv litteratur studie med 22 artiklar från 

olika länder med syftet att beskriva cancerpatienters upplevelser av existentiell smärta.  

 

Resultat: Studiens resultat är presenterat i två teman: Lidande som berör kropp, psyke 

och socialt liv med subteman: Fysiskt, psykiskt och socialt lidande och Spirituellt 

lidande med subteman: Tankar kring andlighet, Att uppleva acceptans, Att fina mening 

och Att känna hopp. Teman och subteman beskriver patientens upplevelser av 

existentiell smärta vid cancer. Fysiska lidandet uttrycktes i form av trötthet och andra 

biverkningar från cancerbehandlingen. Den fysiska nedsättningen ledde till psykiskt och 

socialt lidande som var uttryckt i form av ångest, skuld, skam, isolering, oro, tankar 

kring döden och depression. Dessa upplevelser ledde till en oförutsägbar framtid där 

mening, hopp och acceptans var viktigt att uppnå för att kunna hantera sin situation och 

minska det spirituella lidandet.   

 

Slutsats: Det är viktigt att sjuksköterskor fokuserar på alla dimensioner vid vårdandet 

av patienten som fysiskt, socialt, psykiskt och existentiellt för att ge så god omvårdnad 

som möjligt. Patienterna tyckte att existentiella smärtan behöver mer uppmärksamhet 

och att det ingår i sjuksköterskans ansvar att kunna hjälpa patienterna med sina 

existentiella frågor och behov. Miljö, god relation, lyhördhet leder till bra samtal som 

hjälper patienterna att skapa hopp, acceptans, mening som i sin tur kan leda till lindring 

av den existentiella smärtan.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

Background: Cancer is one of the most common diseases in Sweden, where there is 

an uncontrolled mutation of cells that lead to tumour formation. The disease alters the 

patient`s life and can cause social, emotional and spiritual consequences.  

 

Method: A descriptive literature review, with 22 articles from different countries, with 

the aim to describe cancer patient`s experiences of existential pain was performed. 

 

Results: The study results are presented in two themes: Suffering that affects the body, 

psyche and social life with subthemes: physical, psychological and social suffering and 

Spiritual suffering with subthemes: Thoughts on spirituality, to experience acceptance, 

to find meaning and hope. Themes and subthemes are describing patient`s experiences 

of existential pain in cancer. Physical suffering was expressed in the form of fatigue and 

other side effects from cancer treatment. The physical impairment leading to mental and 

social suffering that was expressed in the form of anxiety, guilt, shame, isolation, 

anxiety, thoughts about death and depression. These experiences led to an unpredictable 

future where meaning, hope, and acceptance was important to achieve to be able to 

handle the situation and reduce the spiritual suffering. 

 

Conclusion: It is important that nurses focus on all dimensions in the care as 

physically, socially, psychologically, existentially to provide as good care as possible. 

The patients felt that existential pain needs more attention and that it is the nurse's 

responsibility to help patients with their existential questions and needs. Environment, 

good relationship, responsiveness and lead to good conversation that helps patients to 

create hope, acceptance, meaning, that leads to relief of the existential pain. 
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Introduktion 

 

Cancer är idag en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige. Var tredje person drabbas 

av någon form av cancer. Cancer är ett samlingsnamn för 200 olika sjukdomar där 

patofysiologin grundar sig på att det blir en okontrollerad mutation av cellerna 

någonstans i kroppen. Cancer behandlas oftast med kirurgi, läkemedel, strålbehandling, 

eller en kombination av dessa behandlingar. Beroende på cancer stadiet kan patienterna 

få palliativ eller kurativ vård. När avsikten med behandlingen är att bota patienten talar 

man om kurativ behandling medan när avsikten är att lindra smärtan och andra 

symptom, då möjligheter till bot saknas, handlar det om palliativ behandling. 

Att få cancer innebär oftast en förändring av patientens livssituation då tillvaron snabbt 

kan gå från symptomfri till att bli helt bunden av sjukdomen genom behandling och 

dess konsekvenser. Den cancerdrabbade kan ha svårt att hitta sin balans för att få livet 

att fungera (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Enligt Strang (2012) har cancer många dimensioner. Cancer kan ge sociala, emotionella 

och existentiella konsekvenser för patienten. Existentiella konsekvenser som existentiell 

ångest och existentiella problem kan förstärka smärtlidandet hos den cancerdrabbade 

och kan vara huvudorsaken till en smärta som oftast beskrivs i fysiska termer. Därför 

måste sjukvården känna till och uppmärksamma alla dimensioner av cancer för att 

behandlingen ska bli så bra som möjligt. Forskning inom palliativ vård har påvisat att 

behandling mot ångest och nedstämdhet minskar den fysiska smärtan. Strang beskriver 

vidare att patienter som drabbas av cancer går igenom olika reaktionsfaser med mycket 

känslor och tankar i form av oro, ångest, dödsångest och existentiell oro. Detta påverkar 

patientens vardagsliv och kan leda till att dennes identitet och andlighet kontinuerligt 

ifrågasätts.  

 

Existentiell smärta 

 

Det finns olika definitioner av begreppet existentiell smärta och oklarheten kring detta 

försvårar för omsorgspersonalen att bemöta den. I Sverige användes begreppet för första 

gången 1984 av läkaren Inge Dahn för att beskriva smärtan som av patienterna beskrevs 

i fysiska termer men där fysiskt underlag inte kunde påvisas. Inge Dahn såg att patienter 

kämpade med existentiella frågor som bland annat meningslöshet, hopplöshet och 
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tankar kring döden (Strang, 2012). Vid existentiell smärta har cancerpatienter vidare 

beskrivit att de upplever ensamhet, meningslöshet, skuldkänslor och behov av 

försoning. Patienterna ifrågasätter även innebörden av livet och sin andliga tillhörighet 

(Udo, Melin-Johansson & Danielson, 2011). Med hjälp av olika mätinstrument för 

existentiell och andlig smärta har det visat sig att det finns ett starkt samband mellan 

dessa. Studier har visat att andliga aspekter har stor betydelse för det existentiella 

välbefinnandet (Hook, 2011).  

 

Sjuksköterskans ansvar inom cancervård  

 

Enligt ICN:s etiska kod (2012) har sjuksköterskor ansvar att främja hälsa, återställa 

hälsa, förebygga sjukdom och att lindra lidande. Sjuksköterskans ansvar innebär att 

skapa en god vårdmiljö där individens rättigheter, värderingar, trosuppfattning och 

seder skall respekteras. Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska beskriver att sjuksköterskan ska ha en helhetssyn och etiskt 

förhållningssätt ur olika perspektiv. Trots detta beskriver Nixon och Narayansamy 

(2010) att patientens andliga behov inte alltid uppfylls enligt deras önskemål under sin 

sjukhusvistelse. Ramondetta et al (2010) beskriver också att patienter upplever att det 

saknas kompetens och intresse bland personalen inom området.  

 

Palmberger (2012) beskriver att inom cancervården ska omsorgspersonal sträva efter 

vård som omger helheten hos patienten. De fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

behoven ska behandlas. För att uppnå förbättring vid fysiskt lidande kan sjuksköterskan 

samarbeta med sjukgymnast eller lindra lidandet med läkemedel. Psykiska besvär som 

oro och ångest kan lindras med hjälp av en psykolog, avslappnande massage eller 

särskilda läkemedel. Socialt kan patienterna behöva hjälp av kurator för att få stöd i att 

organisera sina liv som familj och ekonomi. De existentiella tankarna och tankarna 

kring döden och livet kan patienterna diskutera med och få stöd av präster, munkar, 

imamer eller andra spirituella ledare. Förutom att lindra lidandet måste omsorgspersonal 

se till att hjälpa patienterna med att förebygga besvär som kan uppkomma senare under 

sjukdomsprocessen. Eftersom cancern kan sprida sig och påverka olika fysiska 

funktioner kan sjuksköterskan behöva samarbeta med andra yrkesgrupper förutom 

läkare. Exempel på sådana yrkesgrupper är undersköterskor som hjälper patienten med 

personlig hygien och omläggning av sår, arbetsterapeuter som bedömer behoven av 
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hjälpmedel samt hjälper till vid anpassning av patienternas hem, sjukgymnaster som kan 

ge råd om träning och massagetekniker och dietister som hjälper till med kosten.  

 

Kari Martinsens omvårdnadsteori  

 

Enligt Martinsens omvårdnadsteori är relationen mellan människor det mest  

grundläggande. Teorin beskriver att mänskliga möten är grunden till en god vård och 

det är just i mötet existentiella frågor väcks. Martinsen inriktar sin teori mot den 

palliativa vården där sjuksköterskan ofta möter patienter med existentiella frågor och 

därför är denna omvårdnadsteori en grundpelare vid vård av cancersjuka patienter. Den 

cancerdrabbade behöver mycket stöd, medmänsklighet, empati och lyhördhet och det 

krävs från vårdpersonal att de kan sätta sig in i patientens situation för att kunna förstå 

hens lidande och sorg upplevelse. Martinsen menar att sjuksköterskan bör inneha 

praktisk erfarenhet vid bemötandet av existentiella frågor samt ha självinsikt kring sina 

egna existentiella frågor. Hen ska se till helheten hos patienten och lägga stor vikt vid 

miljön som patienten vårdas i eftersom den är viktig för välbefinnandet (Martinsen, 

2002).  

 

 Problemformulering  

 

Existentiell smärta är vanligt förekommande hos cancerdrabbade patienter då 

sjukdomen ifrågasätter den drabbades vardagsliv, relationer och väcker tankar om 

döden. Studier beskriver att det förekommer att sjuksköterskor förväxlar existentiell och 

fysik smärta på grund av oklarheter kring begreppet existentiell smärta. Tidigare studier 

har även påvisat att sjuksköterskor fokuserar mer på den fysiska smärtan än den 

existentiella (Strang, 2012). Att lindra lidandet ingår i sjuksköterskans ansvarsområde 

(ICN, 2012) och därför är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap, kompetens samt 

förståelse för patienternas upplevelser av existentiell smärta.  

Ökad kunskap om cancerpatientens upplevelse av existentiell smärta kan ge 

sjuksköterskan ökad kunskap vilket kan leda till att sjuksköterskan vågar möta 

existentiella frågor. Detta i sin tur kan förbättra omvårdnaden och relationen mellan 

patienten och sjuksköterskan. 
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Syfte  

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienternas upplevelser av existentiell 

smärta vid cancerdiagnos samt att kvalitetsgranska urvalsmetod och 

undersökningsgrupp i litteraturstudiens artiklar. 

 

Frågeställningar 

 

1. Hur upplever patienter med cancerdiagnos existentiell smärta? 

2. Vilken är undersökningsgruppen och hur är urvalet gjort i litteraturstudiens 

artiklar? 

 

Metod  

Design 

 

En deskriptiv litteraturstudie har genomförts för att få svar på syfte och frågeställningar.  

 

Databaser, sökord/sök strategier/ urvalskriterier 

 

Författarna har genomfört sökningar i databaserna Cinahl och Pubmed. Urvalskriterier 

var att artiklarna skulle vara ”Peer Review”, inte äldre än 10 år, tillgängliga i fulltext 

samt ha tillgänglig abstrakt. Vidare urvalskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna 

på engelska, svenska eller norska samt vara genomförda med kvalitativ ansats. 

Sökorden ”existential pain” och ”cancer” användes samt MESH-termen 

”Existentialism”. Boolska AND och OR användes för att kombinera sökorden och få 

fram artiklar med patientperspektiv. Sökorden valdes av författarna tillsammans med 

bibliotekarien vid Högskolan i Gävle. Författarna har även genomfört en manuell 

sökning för ett antal artiklar som författarna funnit i referenslistor. Databassökningen 

samt resultat från den manuella sökningen presenteras i tabell 1nedan. Titel och abstract 

lästes på samtliga träffar. Utifrån den läsningen exkluderades 203 då de inte svarade 

mot litteraturstudiens syfte och frågeställningar. 37 artiklar lästes i sin helhet och utifrån 

den läsningen exkluderades 15 då de inte svarade mot litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar. I resultatet inkluderades 22 artiklar. 
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Tabell 1  

 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Valda källor 

(exkl. 

dubbletter) 

Pubmed  Existentialism (Mesh-SH) 

cancer 

5 2  

Cinahl  Existentialism( Mesh-SH) 

cancer 

0 0 

Cinahl Patients spiritual AND 

perspective AND cancer  

28 5 

Cinahl  

 

Existential AND cancer 

AND nursing 

53 10 

Cinahl  Existential pain (fritext) 58 5 > 2 dubletter 

Pubmed  Existential pain (fritext) 38 3 > 2 dubletter 

Manuell sökning  5 5 

Cinahl  Patients experience AND 

cancer AND extistential 

53 10 

 

 

Summa: 

240 

 

 

 

Totalt valda: 37 

 

  

Dataanalys  

 

Författarna har analyserat de 22 utvalda artiklarna med stöd av Polit och Beck (2012). 

Artiklarna sammanställdes först i tabell 1 ”Sammanställning av resultatartiklar”, bilaga 

1. Analysprocessen började sedan med en noggrann genomläsning av de valda 

artiklarnas resultatdelar för att identifiera beskrivningar av patientens upplevelser av 

existentiell smärta. De identifierade beskrivningarna bearbetades sedan av författarna 

genom att identifiera dess likheter och skillnader. Utifrån skillnader och likheter 

skapade författarna subteman som summerar innehållet från patienternas upplevelser. 
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Dessa subteman sammanfördes sedan i övergripande teman. Detta har skett i enlighet 

med Polit och Beck (2012) vilka beskriver att det indelade materialet ska undersökas 

närmare och jämföras för att finna likheter och skillnader och på det viset komma fram 

till väsentliga teman. Teman med subteman redovisas i tabell 2 ”Översikt av teman och 

subteman”.  

För att besvara frågeställning två gällande artiklarnas undersökningsgrupp och urval 

lästes artiklarnas metoddelar gällande undersökningsgrupp och urval och 

sammanställdes i tabell 3 ”Redovisning av resultatartiklarnas urval och 

undersökningsgrupp”, bilaga 2.  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Författarna har presenterat resultatet utifrån syfte och frågeställning även om det 

stödjer/inte stödjer författarnas åsikt, då det anses etiskt korrekt enligt Forsberg och 

Wengström (2008). Då författarna har genomfört en litteraturstudie var det inte aktuellt 

med en ansökan till forskningsetiska rådet vid Högskolan i Gävle. De utvalda artiklarna 

i resultatet är etiskt godkända eller har etiskt resonemang.  Detta med stöd av Forsberg 

och Wengström (2008) som anser att de valda artiklarna i en litteraturstudie ska vara 

etiskt godkända från etiskt kommitté eller ha etiskt resonemang.  

 

Resultat 

 

Resultatet bygger på 22 vetenskapliga artiklar som presenteras i löpande text samt i 

tabell 2. 

Tabell 2.  

 

Översikt av teman och subteman 

Lidande som berör kropp, psyke och 

socialt liv 

Spirituellt lidande 

 

Fysiskt lidande Tankar kring andlighet 

Psykiskt lidande Att uppleva acceptans 

Socialt lidande Att finna mening 

 Att känna hopp 
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Lidande som berör kropp, psyke och socialt liv 

 

Temat ”Lidande som berör kropp, psyke och socialt liv” består av följande subteman 

fysiskt, psykiskt och social lidande.  

 

Fysiskt lidande  

 

Många av patienterna beskrev att cancern orsakat trötthet, minskad aptit och 

viktförändringar vilket lett till fysisk svaghet och kroppsmärta. Detta beskrevs 

framförallt under eller efter strålbehandling och kemoterapi (Westman et al, 2006; 

Demir et al, 2008; Grabsch et al, 2006). Biverkningar och sidoeffekter av behandling 

som illamående, infektioner, frustration, vallningar, sexuell dysfunktion, anemi, 

neuropati, förlust av smak, störd sömn och diarréer förändrade patienternas fysiska 

tillstånd. Dessa symptom bidrog till att patienterna kände sig svaga och sjukare med 

gradvis kroppslig försämring och konstant fysisk smärta. (Brenne et al, 2013; Grabsch 

et al, 2006; Cavers et al, 2012). Patienterna beskrev även känslor av frustration på grund 

av svarta naglar, håravfall och bröstförändringar efter sektomi vilket ledde till att 

kvinnor kände sig mindre feminina (Brenne et al, 2013; Demir et al, 2008; Mosher et al, 

2013). Försämrat minne, huvudvärk, tal, språk och koncentrationssvårigheter förekom 

på grund av cancerns inverkan på kroppen vilket också ledde till 

personlighetsförändringar och fysiskt lidande (Brenne et al, 2013; Demir et al, 2008). 

Vissa av patienterna uttryckte svårigheter med att ha samlag på grund av svettningar 

och tankar kring döden som inte tillät njutning (Mosher et al, 2013).  

Psykiskt lidande  

 

Sidoeffekter och kroppsförändringar efter behandling och kirurgi, okunskapen om sin 

sjukdom, tankar kring den osäkra framtiden och döden, ledde till rädsla, ångest, oro och 

sorg som patienterna uttryckte som psykiskt lidande (Nadia et al, 2013; Adelbratt & 

Strang, 2000).  Psykiska lidandet var förekommande bland många av patienterna som 

genomgått både kurativ eller palliativ vård (Wilson et al, 2007; Mosher et al, 2013). 

Ångesten uttrycktes genom ilska, chock, rädsla och osäkerhet. Separationen från 

familjen och väntan på svar från prover och läkare väckte för många patienter akut 

ångest, funderingar om framtidssmärta och oro kring sina familjemedlemmar. Detta 
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ledde även till upplevda känslor av maktlöshet och förstärkt ångest (Demir et al, 2008; 

Grabsch et al, 2006). Vidare beskrev patienterna känslor av upplevd skuld och många 

ifrågasatte sin förflutna livsstil, föräldrarnas ärftlighet och var oroliga att barnen ska 

behöva lida av samma sjukdom som dem (Westman et al, 2006). Dessa känslor väckte 

förtvivlan över hälsotillståndet och ledde till depression (Mosher et al, 2013; 

Andreassen et al, 2005; Grabsch et al, 2006).  

Patienter beskrev känslor av att leva i en svart och vit värld där de var tvingade av 

sjukdomen att leva i mörker. Cancersjukdomen var en vardaglig utmaning mellan lusten 

att leva normalt liv och lusten att dö och befria sig från allt lidande (Mosher et al, 2013, 

Banning et al, 2013). Att konfronteras med döden gjorde att patienterna insåg allvaret 

med sjukdomen. De jämförde sitt tillstånd som att ”stå vi en kant av en klippa” och att 

allting kändes emot dem vilket ledde till att många uttryckte behov av att bli sedda och 

hörda från vårdpersonalen för att kunna få möjlighet att berätta om dessa jobbiga tankar 

och upplevelser (Nåden & Saeteren, 2006; Mosher et al, 2013; Grabsch et al, 2006). Det 

fanns även behov av flexibilitet och kreativitet för att möta de mentala utmaningarna 

samt erkännande, för att inte känna sig ensamma eller ”onormala” (Wilson et al 2007). 

  

Cancern och dess negativa inverkan på patienternas liv blev en ständig kamp till 

självidentifiering. Patienternas värderingar och innebörden i livet ifrågasattes. Frågor 

som ”Varför just jag?” och ”Varför måste jag gå igenom detta?” uppmärksammades 

bland patienterna (Haozous & Knobf, 2012; Chochinov et al, 2006; Meghani & 

Houldin, 2007). De reflekterade kring sina liv och undrade vad de hade åstadkommit 

och vad de ville uppnå innan döden (Murray et al, 2004). För många av patienterna i 

studien genomförd av Hajdarevic och Rasmussen (2014)  var cancerdiagnosen slutet på 

livet. De kände sig nedslagna och omskakade till sin kärna. Frågor som: ”Vad händer 

härnäst?” och ” Hur ser framtiden ut?” var vanligt förekommande hos patienterna.   

 

Socialt lidande  

 

Utvecklingen av sjukdomen och möjligheten att dö inom kort ledde till ensamhet och 

isolering (Hajdarevic & Rasmussen, 2014; Andreassen et al, 2005). Många patienter 

beskrev känslan av att leva i ett vacuum och livet kändes som en tortyr och ett ständigt 

hot.  
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Patienterna upplevde vidare övergivenhet av familj, vänner och vårdpersonal. (Nadia et 

al, 2013; Hermann, 2001).  Nadia et al (2013) beskriver att patienterna kände sig 

missförstådda och uttryckte att cancern har separerat dem från resten av sin omgivning. 

Patienterna kände sig som ”outsiders” bland arbetskamrater och vänner eftersom de 

hade blivit ignorerade. Känslan av att inte kunna uppfylla gamla roller var 

förekommande bland cancerpatienterna och det var svårt för dem att vara föräldrar och 

yrkesarbetande på grund av alla stora personliga förändringar som exempelvis glömska. 

De benämnde sig själva som ”människan med cancer”. Vissa av patienternas vänner 

hade försvunnit och andra fanns kvar men var rädda att möta patienterna på grund av 

cancersjukdomen (Mosher et al, 2013). Några patienter kände sig isolerade trots viljan 

att umgås eftersom de var hemmabundna på grund av försämrade fysiska förmågor eller 

infektionsrisker (Demir et al, 2008). Grabsch et al (2006) beskriver att patienterna 

skämdes för att visa upp sig för andra i sin omgivning med rädslan över att bli bemötta 

på något konstigt sätt. De var tillbakadragna och ville inte svara i telefon eller bli sedda, 

på grund av att de inte ville diskutera sitt sjukdomstillstånd. (Grabsch et al, 2006; 

Hermann, 2001). Vardagliga sysslor kunde i vissa fall inte utföras och patienternas 

makar fick sköta hushållssysslor själva (Westman et al 2006). Relationerna förändrades 

förändrats och vissa av patienterna blev lämnade av sina makar (Mystakidou et al, 

2005).  

 

Närheten till döden beskrevs även ge entusiasm och nya livsvärderingar. Patienterna 

omvärderade saker och relationer samt såg nytt ljus i livet. Vissa beskrev hur de hade 

funnit en ny glädje i arbetet och med sina familjer, särskilt tillsammans med sina barn 

(Adelbratt och Strang, 2000). Relationerna hade förändrats och många av patienterna 

uttryckte att de fått mer stöd av sina makar än tidigare (Mystakidou et al, 2005). Det 

beskrevs även att det blivit lättare att ha öppna diskussioner om allting med familj och 

makar (Brenne et al, 2013). Det var vidare viktigt för dem att upprätthålla sina relationer 

med familj samt att få möjligheten att ge och ta emot kärlek och på det viset känna sig 

anslutna till sitt sociala liv (Murray et al, 2004).  

 

Spirituellt lidande 

 

Temat ”Spirituellt lidande” består av subteman tankar kring andlighet, att uppleva 

acceptans, att finna mening och att känna hopp.  
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Tankar kring andlighet 

 

Många patienter beskrev att de tidigare trott men inte insett dess innebörd (Nadia et al, 

2013). Vårdtagarna började ifrågasätta sin andliga tillhörighet. De undrade varför deras 

skapare hade låtit dem lida och gå igenom denna resa och varför gud inte svarade på 

deras böner (Haozous & Knobf, 2012; Murray et al, 2004). En del patienter beskrev att 

de hade ändrat sin religiösa uppfattning och hade lättare att se till det Buddhistiska 

perspektivet när de ville fråga om hjälp och skydd från Gud i samband med döden 

(Tamura et al, 2006).  

Vissa av vårdtagarna upplevde att den fysiska smärtan hade stark sammankoppling med 

den andliga eftersom den var så djup och svår att identifiera (Haozous & Knobf, 2012).  

För att befria sig själva från anklagelser och för att få tröst hade många av patienterna 

blivit mer trogen sin religion. Det var till stor hjälp för dem att ha en kristen troende 

sjuksköterska som kunde förstå och inte döma dem. Gud gav dem lugn och vissa av 

vårdtagarna började planera sina begravningar med kristna ceremonier och en del valde 

att döpa sig innan döden (Tamura et al, 2006).   

 

Andra hade svårt att förstå vad andlighet betyder. Förslag som Gud, himmel, livet efter 

döden, Jesus, mannen där uppe, beskrevs men trots osäkerheten hade alla vårdtagare 

bekräftat att andlighet var något djupare som de inte kunde skapa full mening till ifall 

den inte fanns. För många av dessa vårdtagare fanns Gud i allting som berörde deras liv. 

Herren fanns i gräset, träden och därför fanns det stort behov av att vistas i naturen där 

de kunde känna Guds ande (Hermann, 2001). Det uttalades att religion och vetenskap 

var viktiga för att skapa mening och finna styrka under sjukdomsresan. Gud beskrevs 

vara tryggheten och det gjorde patienterna lugnare (Mosher et al, 2013). Bönestunder 

och sammankomster i kyrkor med kyrkomedlemmar gav mening för det emotionella, 

sociala och spirituella stödet (Chochinov et al, 2006).  

Cancerpatienterna beskrev att de inte kunnat delta i kulturella och andliga aktiviteter 

som de hade gjort tidigare, på grund av den starka fysiska smärtan och tröttheten. Att 

inte delta i andliga aktiviteterna ledde till förlust av andligt stöd och då hade patienterna 

svårare att hitta styrka till bearbetning och acceptans kring sina existentiella behov 

(Haozous & Knobf, 2012). Patienter som var religiösa hade behov av att gå till kyrkan 

ofta eftersom kyrkopersonalen var deras stöd genom sjukdomsresan (Murray et al, 

2004). Att be för styrka, läsa inspirerande material, lyssna på musik var viktigt för 
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patienterna. De spenderade mycket tid i naturen eftersom den sågs som något helande 

där man kunde sortera sina tankar och slappna av på samma gång (Hermann, 2001).  

Att uppleva acceptans  

 

Många av patienterna hade svårt att acceptera att deras fysiska förmåga försämrats 

kontinuerligt (Nadia et al, 2013). Det fanns vissa fall där patienterna accepterade sin 

realistiska prognos och var tacksamma över sin sjukdomserfarenhet eftersom enligt dem 

hade det kunnat vara värre. De levde med uppskattning för allt och alla som hade varit 

med under sjukdomsresan. De accepterade döden men var ändå ledsna att livet kommer 

att ta slut (Tamura et al, 2006; Banning & Tanzeem, 2013). Patienterna beskrev att 

genom sjukdomserfarenheten hade de skapat acceptans att livet är kort och att de 

viktigaste egenskaperna i livet är fria (Hajdarevic och Rasmussen, 2014). Vissa 

patienter som påbörjade de sista behandlingarna uttryckte att de hade skapat acceptans 

för den oförutsägbara framtiden och om att cancern kan komma tillbaka. Styrkan till all 

acceptans hade varit deras utbyte av erfarenhet med andra i liknande situation. På det 

viset hade de haft lättare att acceptera och hantera sin sjukdomsresa (Wilson et al, 

2007).  

 

I en annan studie beskrev patienterna att de upplevt att information och andligt stöd från 

vårdare och präster hade gett styrkan till att skapa acceptans (Chochinov et al, 2006). 

Andra patienter hade skapat acceptans genom att finna lugnet inom sig själva som att 

luta sig bakåt och bara ”lära hjärnan” att acceptera (Demir et al, 2008). Patienterna hade 

stark tro på behandlingen och vårdpersonalen och på det viset låtit sig acceptera sin 

situation och fortsätta livet som vanligt utan att tillåta cancern kontrollera deras liv.  

Tankar om att sjukdomen inte är ett problem hade hjälpt dem att uppnå denna acceptans 

(Mystakidou et al, 2005).  

För andra var acceptans en vardaglig utmaning på grund av att de led mycket av 

sidoeffekterna som påverkade kroppsutseendet (Brenne et al, 2013).  

Behov av att skriva en bok förekom bland många av patienterna för att på det viset 

kunna förmedla kunskaper till andra utsatta. Andra gjorde fotoalbum eller startade 

bloggar som var en sorts dagbok för deras familj och vänner (Nadia et al, 2013; Tamura 

et al, 2006; Varre et al, 2011).  

Patienterna beskrev även att de hade behov av mycket information kring sin sjukdom 

och behandling, för att kunna uppnå acceptans. Patienterna beskrev hur de tog hjälp av 
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internetsidor och böcker men framförallt nära personer som var läkare eller besatt 

medicinsk kunskap (Hajdarevic & Rasmussen, 2014; Westman et al, 2006). 

 

Att finna mening  

 

Patienterna uttryckte förlust av mening på grund av sin fysiska funktionsnedsättning. 

Detta ledde till att de inte kunde arbeta lika mycket, få barn, ta långa promenader och 

utföra andra meningsfulla aktiviteter (Nadia et al, 2013). Detta framkom också i en 

annan studie där patienterna varje dag försökte finna mening trots sina begränsningar 

som funktionshinder, ålder och långvariga sjukdomstillstånd (Murray et al, 2004). 

Patienterna upplevde att relationer med familj och vänner, att vara aktiv i arbetslivet och 

utföra små uppgifter, hitta fysiska aktiviteter som de kunde klara av trots sin 

funktionsnedsättning, att leva så normalt liv som möjligt var viktigt för att finna mening 

i livet.   

För andra patienter var det viktigt att utföra plastikoperationer efter bröstsektomi för att 

kunna se ”normal” ut. Resande, musik och att njuta av de små sakerna i livet var något 

som gav dem styrka i sjukdomsresan (Mosher et al, 2013). Även patienter i studien 

skriven av Nadia et al (2013) och Saeteren et al (2010)  beskrev upplevd förbättrad 

mening genom kärlek och relationer med familj och vänner samt njutning av de små 

sakerna i livet som goda måltider och fågelsång.  

I en norsk studie upplevde patienterna att det var viktigt att bekräfta sin 

sjukdomshistoria genom att dela erfarenheter, reflektera samt sätta ord på sina 

upplevelser och tankar för att kunna skapa mening (Wilson et al, 2007). Patienterna 

uttryckte svårigheter med att sätta upp mål och planera meningsfulla aktiviteter på 

grund av sin oförutsägbara sjukdom. De har varit tvungna att söka efter andra intressen 

och en ny innebörd (Nadia et al, 2013; Mystakidou et al, 2005). Genom sin 

sjukdomsresa hade de lärt sig att uppskatta det goda i livet och vad som var bättre för 

deras kropp och själ. Många av patienterna i denna studie hade börjat spendera tid åt 

trädgårdarbeten och andra kreativa aktiviteter för att distrahera de jobbiga tankarna 

kring sin sjukdom (Nadia et al, 2013; Mosher et al, 2013). Efter behandling beskrev 

patienterna vidare att de fått anpassa sig till livssituationen och tiden blev mer värdefull 

(Westman et al, 2006; Demir et al, 2008; Banning et al, 2013). Patienterna uttalade mer 

uppskattning till livet och större njutning av varje situation, exempelvis hade några 

skapat som vana att vakna varje morgon och njuta av soluppgången (Demir et al, 2008). 
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Vissa hade börjat unna sig själva mer. En del lade pengarna på något som gav minnen 

istället för att spara dem. Pengarnas värde sjönk i patienternas ögon (Mystakidou et al, 

2005). Patienterna hade även behov av att finnas till hjälp för andra, ge råd och 

medverka i andras liv. De ville bo så oberoende som möjligt och känna sig involverade i 

familjesituationer. Många uttryckte behov av att bli sedda och bekräftade som unika 

individer, respekterade och behandlade komplett; kropp, själ och värde (Andreassen et 

al, 2005). 

 

Att känna hopp  

 

Cancersjukdomen gjorde att patienterna var utsatta för nya och främmande 

omständigheter. Det goda bemötandet från vårdpersonal hade bidragit till att patienterna 

kunde behålla hoppet om framtiden och livet. De kände sig bekräftade om de 

behandlades på ett lämpligt sätt (Nåden och Saeteren, 2006). För vissa av patienterna 

hade löftet om behandlingen gett hopp men de menade att det var viktigt med inre lugn 

och harmoni samt realistiska förhoppningar så att det inte leder till besvikelse och 

hopplöshet. I samma studie uttrycktes att möjligheten till samtal med kunnig 

omsorgspersonal och frihet till religiöst praktiserande bidrog till acceptans och hopp 

(Murray et al, 2004). Det framkom även att patientens starka tro, livsglöd och vilja lett 

till bevarat hopp (Tamura et al, 2006; Saeteren et al, 2010). Många av patienterna behöll 

hoppet genom att hitta lugnet och tänka på att det finns liv efter döden (Adelbratt och 

Strang, 2000). De uttryckte behov av positiv inställning; att se andras leenden och tänka 

glada tankar (Hermann, 2001). 

 

Huvudresultat  

 

Litteraturstudiens resultat visar att patienter uttrycker existentiell smärta som fysiskt, 

psykiskt, socialt och spirituellt lidande. Psykiska lidandet innebar ångest, rädsla, oro, 

tankar kring döden, sorg, maktlöshet, meningslöshet, hopplöshet och förtvivlan.  

Fysiska lidanden innebar biverkningar från behandlingen och förändrat fysiskt tillstånd 

som var för många av patienterna grunden till det psykiska och spirituella lidandet. 

Sociala lidandet innebar ensamhet, isolering, övergivenhet och känslor av skam på 

grund av upplevelser om att cancern hade tagit över deras liv.  
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Sjukdomsresan och den oförutsägbara framtiden med döden i sikt har lett till både 

positiva och negativa förändringar hos patienterna. Vissa av dem har lärt sig att 

uppskatta livet och dess innebörd som kärlek och relationer medan andra har haft svårt 

att finna mening, acceptans och hopp som i sint tur lett till spirituellt lidande. Religiösa 

praktiserandet och stödet från präster var uppskattat och hjälpte patienterna att finna 

hopp och mening samt acceptera sin situation och närheten till döden. Många uttryckte 

att existentiella behoven var otillfredsställda av omsorgspersonalen som enligt 

patienterna berodde på rädslor och okunskap. Naturen sågs som något andligt där 

många av patienterna kunde finna lugn och ro samt styrka.  

 

Resultatdiskussion  

 

Litteraturstudiens författare anser att det är viktigt för patienter med cancerdiagnos att 

behålla glädjen, finna mening och hopp för att bemästra den existentiella smärta som 

patienterna uttryckt i psykiskt, fysisk, socialt och spirituellt lidande. Litteraturstudiens 

resultat påvisar att många patienter sökt hjälp från omsorgspersonal för att få ökad 

kunskap kring sin cancersjukdom och behandling som i sin tur gett dem ökad mening 

och hopp. Författarna anser att ökad kunskap kan vara ett verktyg för patienterna för att 

skapa förståelse och acceptans för att göra cancersjukdomens utmaningar begripliga. 

Kvåle och Bondevik (2010) beskriver att kunskap är viktig för omvårdnadskvaliteten. 

Ökad kunskap, genom att ge användbar information, leder till att patienterna känner sig 

trygga och säkra samt lindrar deras lidande. Litteraturstudiens resultat visar att 

patienterna tyckte att det lindrade lidandet om de fick träffa kunnig vårdpersonal. 

 

Antonovsky beskriver tre komponenter som bidrar till att människor förblir friska under 

sin sjukdomsprocess. Med dessa tre komponenter: hanterbarhet, begriplighet och 

meningslöshet har begreppet KASAM som betyder ”känsla av sammanhang” bildats. 

Antonovsky beskriver att en människa aldrig är helt frisk eller helt sjuk utan graden av 

KASAM avgör hur människor mår. Att ha hög KASAM innebär att människan har höga 

förmågor till att klara av utmaningar och tvärtom. Enligt Antonovsky är begriplighet 

huvudkomponenten och människor som har hög känsla av begriplighet kan möta 

oförutsägbara saker i framtiden med förståelse samt förklara och ordna det okända 

vilket i sin tur leder till hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005). 

Författarna för föreliggande litteraturstudie anser att det är viktigt att omsorgspersonal 
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har bra bemötande mot patienterna och skapar en god relation från början samt 

fokuserar på helheten istället för att se bara sjukdomen hos patienten. En god relation 

mellan sjuksköterskan och patienten kan leda till att patienten vågar öppna sig och ställa 

frågor kring sina behov. Även om omsorgspersonal inte innehar bred kunskap kring 

existentiella frågor är det viktigt att de är lyhörda för dem för att kunna uppmärksamma 

patienternas lidande. Antonovsky (2005) anser att det är inhumant att endast ägna 

uppmärksamhet åt patienternas sjukdom och inte deras totala livssituation och lidande. 

Det leder till ett misslyckande med att förstå etiologin bakom patienternas hälsotillstånd 

och med det synsättet blir man specialist på en bestämd sjukdom men får inga 

kunskaper om hälsa och ohälsa. Att se helheten hos en sjukdomsdrabbad patient leder 

till en djupare förståelse vilket underlättar att ge fullständig vård till den 

sjukdomsdrabbade (Antonovsky, 2005).   

Författarna för föreliggande studie menar att vårdpersonal måste besitta kunskaper om 

existentiella behov för att kunna fånga upp dem. Författarna anser även att det bör 

läggas mer fokus i utbildningens gång kring existentiella frågor och behov hos patienter 

då Ramondetta et al., (2013) beskriver att vårdpersonal inte känner sig trygga vid 

bemötandet av existentiell smärta. Vårdpersonalen angav brist på utbildning och tid för 

att kunna bemöta bra och ge existentiell vård. 

 

Litteraturstudiens resultat beskriver att vårdpersonalen inte alltid vågat möta 

patienternas andliga och existentiella behov på grund av att det ifrågasatte deras egen 

identitet. Det kan leda till isolering och framförallt svårigheter med att finna mening i 

livet för patienten. Kvåle och Bondevik (2010) menar att kroppsligt lidande kan leda till 

existentiellt lidande och att omvårdnaden bör eftersträva att lindra alla dimensioner av 

lidande. Symptomlindring kan ha positiv effekt på existentiella områden som hopp och 

mening. Vidare beskrev patienterna i denna studie att de uppskattade erfarna 

sjuksköterskor mer än nyutexaminerade då de besatt mer kunskap och utstrålade 

säkerhet (Kvåle och Bondevik, 2010).   

 

Enligt Antonovsky (2005) är det viktigt att patienterna upplever mening i sitt liv och att 

livet har känslomässig innebörd för att kunna uppleva att det är värt att investera energi 

vid utsatta situationer. Meningen kan ge styrka till att patienten orkar konfrontera 

utmaningarna i livet. Det underlättar och leder till att patienterna kan göra sitt bästa för 

att med värdigheten i behåll komma igenom livsutmaningarna (Antonovsky, 2005).  
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Litteraturstudiens resultat visar att förutom vårdpersonalens stöd, har familjestöd, 

vänner, religiös utövning samt att vistas ute i naturen uppskattats bland patienterna. 

Litteraturstudiens författare anser att patienter som beskrivit sig ha stöd från framförallt 

familjer visats ha lättare att hantera sin sjukdomsresa samt att finna mening i livet. Detta 

får författarna stöd i en studie av Ventegodt et al (2004) som beskriver att patienterna 

som haft bra relation till sin familj eller löst gamla tvister med familjemedlemmarna, 

nått bättre resultat i tillfrisknanden från cancer jämfört med de som inte har haft någon 

kontakt med sina nära och kära. 

Litteraturstudiens resultat beskriver att trots de negativa förändringar som patienten 

upplever efter sin cancerdiagnos, har många av patienterna upplevt ett positivt 

uppvaknande. Patienterna har börjat uppskatta livet och sina relationer mer än tidigare 

samt börjat leva livet dag för dag. Detta anser litteraturstudiens författare är något som 

vanligtvis är svårt för människor idag att leva efter på grund av den stressiga miljön, 

konkurrensen och höga kraven som ställs kontinuerligt. Moki et al (2012) beskriver att 

vårdpersonal kan använda sig av denna förstärkta livsmening som patienterna upplever 

när de har fått sin diagnos och fokusera på det för att förbättra livskvaliteten och minska 

existentiella smärtan hos patienter som har cancer. 

 

Kari Martinsen beskriver att människor är beroende av varandra i livets alla skeden och 

att omsorgsrelationen handlar om att ta hand om någon utan att förvänta sig något 

tillbaka. Martinsen påstår att den praktiska kunskapen är den högst värderade 

(Martinsen, 2002), medan uppsatsförfattarna anser att både praktisk och teoretisk 

kunskap är viktigt då de kompletterar varandra. Dock förstår författarna vikten av höga 

krav på praktisk kunskap då vårdgivare måste vara en del av patienternas upplevelser 

för att kunna förstå dess existentiella smärta och lidande. Martinsen (2002) beskriver 

vidare att det är viktigt som sjuksköterska att skilja mellan att vara personlig och privat i 

vårdrelationerna. Det är även viktigt att känna med patienten för att kunna förstå hens 

lidande och upplevelser av sorg men att fortfarande vara professionell och inte tillåta sig 

att känslorna tar över. Litteraturstudiens resultat beskriver att patienterna hade behov av 

att träffa någon opartisk och professionell som besatt medicinska kunskaper och kunde 

förklara den känslomässiga process som patienterna gick igenom under sin 

sjukdomsresa. De ville sätta ord på jobbiga tankar samt få stöd med frågor kring döden. 

Som Hellbom och Thome (2013) beskriver, patienterna kan ha behov av att prata om 

döden tidigare i sin sjukdomsprocess och att det är vanligt att de vill förbereda sig för 
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detta i samband med sin cancerdiagnos även om de hade kurativ behandling. De menar 

även att vårdpersonal måste vara öppen för patienternas unika situation, vara lyhörd för 

tankar och reaktioner kring deras sjukdom och vara beredd att följa upp samt ge stöd 

Martinsens teori strävar inte efter att patienten återfår sin funktion och självständighet 

utan att upprätthålla funktionen och förhindra försämring för att få patienten att känna 

välbefinnande (Martinsen 2002). Detta tycker författarna är väsentligt i 

canceromvårdanden då det inte alltid är möjligt att cancerpatienterna återfår sin funktion 

och självständighet.  

Litteraturstudiens resultat beskriver att vistelsen i naturen varit betydande för många av 

patienterna efter deras cancerdiagnos. Naturen var ett andligt och emotionellt stöd de 

kunde alltid vända sig till. Som Martinsen (2002) beskriver är miljön och människan 

intimt förknippade med varandra och utgör en enhet. 

Författarna tycker, utifrån litteraturstudiens resultat att vårdtagarnas existentiella smärta 

inte bemöts på rätt sätt då det inte finns en enhetlig och tydlig definition för existentiell 

smärta. När något inte är omdiskuterat utan främmande leder det till osäkerhet och 

rädsla. Strang et al (2003) menar att både palliativa team och smärtteam anser att 

existentiella smärtan inte är så omtalad men ett tydligt behov hos patienterna. På grund 

av att existentiell smärta är en kontroversiell definition så uppkommer det missförstånd 

i kommunikationen och leder till att omsorgspersonalen känner sig otillräckliga i 

bemötandet och lindrandet av smärtan. Detta framkommer även i studien gjord av 

Boston et al (2011) där det beskrivs att man inte tillräckligt kunde bemöta patienternas 

existentiella smärta och behov på grund av förvirring över definition, brist på 

begreppets förståelse, samt avsaknad av lämplig utbildning (Boston et al, 2011).  

Författarna menar att då det inte finns någon bestämd definition som patienterna kan 

använda sig av för att beskriva sin existentiella smärta är det viktigt att vårdpersonal 

känner till patienternas känslomässiga upplevelser i samband med existentiell smärt. 

Förutom diskussioner under utbildningens gång där professorer tillsammans med 

studenter lyfter upp patienters existentiella smärta krävs det även erfarenhet inom detta 

område. Boston et al (2011) beskriver att det är svårt att veta hur man ska hantera 

existentiell smärta eftersom den är bortom vår utbildning i vetenskapliga och tekniska 

egenskaper. Därför måste vårdgivare uppmärksamma hela människan inklusive det 

fysiska, psykiska, andliga och existentiella lidanden och behoven. Det räcker inte med 

att bara sätta sig in i vår professionalitet utan också vår gemensamma sårbara 
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mänsklighet där vi inte alla gånger behöver använda ord utan endast lyssna på den 

berörda. 

 

Litteraturstudiens författare anser att detta ledsagar till att det krävs både kvalitativ och 

kvantitativ forskning där patienterna samt omsorgspersonalen får berätta hur de 

upplever begreppet existentiell smärta samt att det görs fler litteraturstudier för att få 

fram en enhetlig definition på begreppet. Författarna tycker att det även krävs öppna 

diskussioner om ämnet och själva begreppet ”Existentiell smärta” så att det inte blir 

främmande i omvårdnaden. Det är viktigt med kontinuerligt samarbete mellan 

sjuksköterskor och andra yrkesgrupper som socionomer, psykologer, präster och 

spirituella guider som innehar kunskaper om filosofi och psykologisk utveckling samt 

hantering av krissituationer. Som Eide och Eide (2007) beskriver, är vårdarbetet idag 

tvärprofessionellt och omsorgspersonal ska utnyttja möjligheten till samarbete med 

andra institutioner för att ge så kvalitetssäker vård som möjligt samt lindra och vägleda 

patienterna igenom deras sjukdomsprocesser. 

 

 Metoddiskussion 

 

Uppsatsförfattarna har valt publicerade och etiskt granskade artiklar som säkerställer 

den etiska kvaliteten på examensarbetet. Enligt Forsberg och Wengström (2008) anses 

god etik vara en viktig aspekt för alla vetenskapliga studier. När studierna är etiskt 

godkända, skyddas deltagarnas identitet samt förhindrar dem från identitetsstyveri. 

Detta beskrivs även av Polit och Beck (2012) vilka anser att det är viktigt vid kvalitativa 

studier att iaktta försiktighet för att säkerställa att deltagarnas rättigheter är skyddade. 

(Polit och Beck, 2012). Därför har författarna för föreliggande litteraturstudie 

uppmärksammat och valt etiskt granskade artiklar.  

Databassökningarna är gjorda med hjälp av en kunnig bibliotekarie. Som Forsberg och 

Wengström (2008) beskriver, det är nyttigt att ta hjälp av en bibliotekarie eftersom de 

innehar den aktuella informationen om databaser samt känner till dess struktur och 

indexeringssätt. Författarna har utgått från frågeställningarna och syftet för att finna 

lämpliga sökord. Det har även kombinerats olika ord för att få mer konkret svar till 

sökningarna. Detta beskrivs närmare av Forsberg och Wengström (2008) som menar att 

sök begreppen ska byggas utifrån frågeställningen samt att ord ska kombineras i en 

fritextsökning med hjälp av booleska operationer som ”AND”, ”OR” och ”NOT” 
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(Forsberg och Wengström, 2008). Andra sökord som författarna har använts sig av är 

MESH termer som ”existentialism” men det har inte varit lika relevant till det valda 

ämnet på grund av att det omfattar områden som inte berör vårt syfte.  Det framkom 

även att det finns för lite forskning kring existentiella smärtan från patientperspektiv. 

Därför har även manuella sökningar utförts för att få svar på syfte och frågeställningar.  

Genom utbildningens gång har författarna som riktlinje fått att inte använda artiklar 

äldre än 10år. Därför har resultatet grundats på samma riktlinjer och det anses garantera 

aktuell fakta kring det valda ämnet.  Det finns två artiklar från den manuella sökningen 

som är från år 2000 som författarna ändå har tagit med i resultatet på grund av de 

beskriver patienternas existentiella smärta utförligt och bra. Som Henricson (2012) har 

beskrivit kan det vara svårt att ange begränsad tid för sökningen då det kan förekomma 

otillräcklig publicerad information inom det valda området. Detta anser författarna inte 

påverkar examensarbetets kvalité då dessa utgör 0,44 % av de 22 sammanställda 

artiklarna i resultatet. Det bör heller inte påverka resultatet då patienternas upplevelser 

är något som inte förändras lika drastiskt i jämförelse med teknologin eller andra 

områden.  

Uppsatsförfattarna har tillsammans genomfört analysen på samtliga artiklar och under 

studiens gång haft ständig mejlkontakt med handledaren för att kontrollera om 

resultatbeskrivningarna har varit rimliga. Detta anser Henricson (2012) vara viktigt 

eftersom det stärker trovärdigheten. 

Författarnas förförståelse kring datainsamling, granskning och analys har varit 

begränsad på grund av brist på erfarenhet och det har medfört svårigheter kring arbetets 

gång. Exempelvis vid sökningarna har författarna inte sparat datum och antalet 

framförda sökningsträffar. Det har medfört dubbelt arbete där författarna fick göra om 

sökningarna på nytt. Henricson (2012) beskriver att granskningen, analysen och 

datainsamlingen kan påverkas om författarna utför arbetet för första gången. Det lyfts 

även att dessa brister ger författarna ny erfarenhet och nya kunskaper för framtida 

studier. 
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Frågeställning 2 

 

Vilken är undersökningsgruppen och hur är urvalet gjort i litteraturstudiens artiklar?  

 

Resultat  

 

I litteraturstudiens 22 artiklar, bilaga 2 var undersökningsgruppen i samtliga artiklar 

cancerpatienter med olika cancerdiagnoser. Det vanligaste inklusionskriteriet var att 

patienterna skulle vara över 18år och ha varit eller är under cancerbehandling som 

kemoterapi och strålbehandling. Det andra mest förekommande inklusionskriteriet var 

att patienterna skulle vara kapabla till att genomföra intervjuerna.  

De mest vanligt förekommande exklusionskriterierna var demensdiagnos, skriv och 

talsvårigheter samt psykisk störning som psykos eller psykisk störning på grund av 

missbruk.  

Det har framgått fem urvalstrategier från artiklarna. 10 artiklar har använt sig av 

strategiskt urval, tre artiklar har fenomenologiskt urval, en artikel har 

bekvämlighetsurval och två artiklar har snöbollurval. 

I resterande fem artiklar har urvalstrategin inte beskrivits. 

Studierna var genomförda i olika länder, 13 av dem var genomförda i Europa: fyra i 

Sverige, tre i Norge, två i Skottland, en i Grekland, en i Nederländerna, en i Österrike 

och en i Turkiet. Resten av studierna var utförda i: fyra i USA, en i Japan, en i Kanada, 

en i Australien och en i Pakistan. I en studie har forskarna inte angett det exakta landet 

utan skrivit ”mitten av atlanten”. 

 

Resultatdiskussion  

 

På grund av författarnas bristande erfarenhet samt bristande information i artiklarna 

kring granskning av urval och undersökningsgrupp har det varit svårt för författarna att 

dela in artiklarna i de olika strategiska urvalsgrupperna som finns. Polit och Beck 

(2012) har angett 13 olika urvalgrupper som tillhör den strategiska urvalsgruppen: 

”Maximum variation sampling”, ”Homogenous sampling”, ”Typical case sampling”, 

”Stratified purposive sample”, ”Extreme (deviant) case sampling”, ”Intensity 

sampling”, ”Reputatuonal case sampling”, ”Critical case Sampling”, ”Criterion 
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sampling”, Revelatory case sampling”, ”Sampling of politically important cases”, 

Opportunistic sampling”, ”Sampling confirming and disconfirming cases”. Av dessa 

urvalsgrupper har några av litteraturstudiens artiklar med strategiskt urval enligt 

författarna tillhört: ”Homogenous sampling” (Westman et al, 2006; Wilson et al, 2007; 

Mosher et al, 2013), ”Maximum variation” (Murray et al, 2012). Det har framkommit 

att artiklarna har använt sig av strategiskt urval men det har inte varit tydligt skrivet med 

ord. Det har författarna själva tolkat genom bearbetning av artiklarnas metod.  

Enligt Polit och Beck (2012) ska studierna inkludera och beskriva urvalsmetoden, 

antalet deltagare samt deras kön, ålder, sjukdom m.m. för att läsaren ska kunna dra en 

slutsats om forskningen går att appliceras i kliniska praktiken. I litteraturstudiens 

artiklar var undersökningsgruppen samt kriterierna väl beskrivna i studierna dock har 

urvalsmetoden varit svår att tolka i många av dem.  

Enligt Forsberg och Wingström (2005) är strategiskt urval ett kvalitativt urval som 

innehåller informanter som har mycket att berätta om den valda forskningsfrågan. Här 

är det fokus på små undersökningsgrupper där deltagarna och miljöerna är valda utifrån 

studiens syfte. Ett sådant urval görs när författaren vill få varierande svar. Enligt denna 

beskrivning tycker författarna att det har varit en väsentlig urvalsmetod för att det 

underlättar att få fram olika patienters upplevelser kring sin sjukdom. Studier med 

denna valda urvalsmetod har gett varierande upplevelser på patienterna som har 

genomgått en behandling för sin cancersjukdom.  

En annan urvalsmetod som var förekommande bland studierna är snöböllsurval som 

enligt Forsberg och Wengström (2005) används oftast i syfte att finna deltagare som kan 

svara på studiens syfte. Det går ut på att man frågar någon vald informatör om förslag 

på individer som besitter erfarenheter och kunskaper kring det valda ämnet och de i sin 

tur lokaliserar andra deltagare som har gått igenom liknande erfarenheter. Detta tycker 

författarna är ett enklare sätt att välja deltagare på men riskerar att studien blir styrd åt 

samma håll och svaren liknar till varandra då deltagarna kan välja andra med liknande 

erfarenheter som kanske delar samma känslor och upplevelser som dem. Det förekom 

även fenomenologiskt och bekvämlighetsurval bland de valda artiklarna. Enligt Polit 

och Beck (2012) är bekvämlighetsurval ett ekonomiskt och lätt sätt att börja en studie 

på men framkommer att det inte är det mest relevanta då det är svårt att utvinna 

väsentlig information. Litteraturstudiens författare tycker att denna urvalsmetod är bra 

att använda sig av vid intervjuer där det handlar om känsliga ämnen eftersom det ger 

möjlighet till att välja deltagare som man har god relation till. Dock är det viktigt att 
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intervjuaren hela tiden är observant och inte styr studien åt sina egna intressen utan 

fokuserar på att utveckla öppna frågor som kan ge vida svar.  

Fenomenologiskt urval är enligt Polit och Beck (2012) ett urval där deltagarna måste ha 

upplevd erfarenhet av det valda fenomenet. Det är då vanligt att man letar efter 

deltagare med demografiska skillnader som har gemensamma upplevelser. 

Litteraturstudiens författare tycker att detta urval har varit relevant eftersom forskarna 

söker efter patienters upplevelser i Turkiet där det enligt studien finns breda 

demografiska skillnader mellan befolkningen i storstäderna och byarna (Demir et al, 

2008). Detta är även bra urval för att få fram skillnader på upplevelserna beroende på 

hur samhället utvecklas och fungerar.  

 

Kliniska implikationer för omvårdnad  

 

Då cancer är en vanligt förekommande folksjukdom, kan vårdpersonal på olika 

vårdavdelningar träffa cancerpatienter som har existentiella smärta. Därför måste 

sjuksköterskor känna till och uppmärksamma de olika dimensionerna av existentiell 

smärta: psykiskt, fysiskt och socialt lidande. Det är även viktigt att sjuksköterskor 

känner till tillvägagångssätten till att öka hopp, mening och acceptans som är viktiga för 

patienterna vid bemästring av den existentiella smärtan under cancersjukdomsresan. 

Detta kan användas som verktyg till att upprätthålla en positiv inställning hos 

patienterna men också leda till ett bättre välmående som i sin tur hjälper patienten till att 

uppnå högre KASAM.   

 

Förslag till fortsatt forskning 

 

Eftersom det inte finns en tydlig och enhetlig definition om existentiell smärta, anser 

litteraturstudiens författare att det behövs forskning där man kan få fram en enhetlig 

definition som accepteras av omsorgspersonalen. Förlag på sådan forskning är att utföra 

kvalitativa studier där patienterna och omsorgspersonalen får berätta om sina 

upplevelser kring begreppet ”existentiell smärta”, eller att utföra en kvantitativ studie 

där uppfattningar jämförs och utifrån det utveckla en enhetlig definition som beskriver 

den existentiella smärtan. Förutom forskning anser litteraturstudiens författare att det 

krävs öppna diskussioner och bredare utbildning om existentiell smärta och behov både 
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i utbildning och arbetsplats. Det för att ämnet inte ska vara lika främmande som det 

visas vara idag.  

 

 

Slutsats 

 

Det är viktigt att omsorgspersonal fokuserar på alla dimensioner vid vårdandet av 

patienten som fysiskt, socialt, psykiskt, existentiellt för att ge så god omvårdnad som 

möjligt. Både patienter och omsorgspersonal beskriver att existentiell smärtan behöver 

mer uppmärksamhet och att det ingår i sjuksköterskans ansvar att kunna hjälpa 

patienterna med sina existentiella frågor och behov. Miljö, god relation, lyhördhet leder 

till bra samtal som hjälper patienterna att skapa hopp, acceptans, mening som i sin tur 

leder till lindring av den existentiella smärtan. 
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Sammanställning av resultatartiklar 
 

Förf.  & Land Titel Design Syfte Metod Analys Urval 

U= Urval 

I= Inklutionskriterier  

E= Exklutionskriterier 

Bortfall Resultat Etisk 

granskning 

Nadia, V.D.S., Vos 

Cornelia, F. J., Breitbart, 

U, K. W., Tollenaar, 

P.C.L. 

Nederländerna 2013 

Meaning 

Making in 

Cancer 

Survivors: A 

Focus Group 

Study  

Kvalitativ 

design.   

Få mer insikt 

om patienters 

upplevda 

mening efter 

överlevnad av 

cancer 

sjukdomen.  

Fokusgrupp, en 

form av 

semistrukturera

de intervjuer. 

Tematisk 

analys 

U: Patienter som överlevt 
cancer sjukdom 

I:18år eller äldre, 

diagnostiserade med 
cancersjukdom i minst 7 år 

och behandlas kurativt samt 

talar nederländska. 
E: Anges ej 

Strategiskt  (Homogeneous 

sampling). 

 

Svarsfrekvens 62 %  
37 deltagare  

Bortfall 23  

 

Cancerpatienterna som klarade sig från cancern 

insåg hur viktiga relationerna är med familj och 

vänner. Andra upplevde att cancern hade orsakat 

osäkerhet inför framtiden vilket ledde till 

förlorad mening. 

Etiskt godkänd 

 Haozous, A.E.,  Knobf, 

T.M. 

 USA 2013 

 

“All my Tears 

Were Gone 

“Suffering and 

Cancer Pain in 

Southwest 

American 

Indians” 

Kvalitativ 

design. 

 

Beskriva 

upplevelsen av 

cancersmärta i 

en sydvästra 

population av 

ALs och 

utforska insikter 

samt perspektiv 

hos vårdgivare 

som har cancer.  

Etnografiska 

intervjuer 

Tematisk 

analys. 

U: Patienter med cancer 
smärta. 

I: Patienterna är 21 eller 

äldre, hade fått diagnosen 
eller behandlas för cancer 

inom det senaste året. 

Deltagarna var engelsk 
talande och läskunniga. 

E: anges ej 

Snöbollsteknik. 

Svarfrekvens 100 %. 
13 deltagare 

Bortfall anges ej. 

 
 

Upplevt hinder för smärtkontroll hos Als samt 

patienterna hade svårt att beskriva sin smärta. 

Att uttrycka smärta var tecken på svaghet. Stark 

tro om att cancersmärta är oundviklig och inte 

går att behandla med läkemedel. Patienterna 

hade stark andlig/spirituell tro. 

Etisk godkänd 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885392412003077
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885392412003077


 

 

Nåden, D., Sæteren, B. 

Norge 2006 

Cancer patients 

Perception of 

being or not being 

confirmed 

Kvalitativ 

design.  

Få fördjupad 

kunskap om 

patienter får 

bekräftande vård. 

Kvalitativa 

forskningsintervjuer 

med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Hermeneutisk 

metod. 

U: Cancer patienter 

I: Patienter som 
genomgått kirurgi 3-

4v. innan påbörjad 

kemoterapi el ST. 
Varit på sjukhus minst 

en vecka och hade 

olika cancerdiagnoser. 
E: anges ej 

Urvalet framgår inte 

Svarsfrekvens 100% 

15 deltagare 
Bortfall framgår ej 

Sammanfattad i yttre, inre och brist på 

den senare bekräftelsen. Viktigt med 

bekräftelse av patienten för hens hälsa 

och personliga utveckling men också för 

att upprätthålla ens värde.   

Etisk 

godkänd 

Murray, A.S., Kendall, 

M., Worth, A., Benton, 

F.T. 

Skottland 2004 

Exploring the 

spiritual needs of 

people dying of 

lung cancer or 

heart failure: a 

prospective 

qualitative 

interview study of 

patients and their 

carers.  

Kvalitativ 

design. 

Undersöka om 

patienter som har 

livshotande 

sjukdomar och deras 

informella 

vårdgivare anser att 

de upplever andliga 

behov och hur de 

tror kan få stöd att ta 

I tur med deras 

andliga frågor. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor.    

Tematisk analys. U: Cancer patienter 

I: framgår ej 

E: svår demens 
 

Urvalet framgår inte 

Svarsfrekvens: 82%  

68 deltagare   

Bortfall: 28  
 

Andlig oro förekom hos patienterna och 

de uttryckte att det var viktigt att 

uppmärksamma den både tidigare och 

senare i sjukdomsförloppet. Uttryckt 

behov av kärlek, mening, syfte och 

transcendens.  

Etiskt 

godkänd.  

Tamura, K., Kikui, K., 

Watanabe, M. 

Japan 2006 

Caring for 

spiritual pain of 

patients with 
advanced cancer: 

A 

phenomenological 
approach to the 

lived experience 

Kvalitativ 

design. 

Hur patienter som 

star inför döden 

skapar levd 
erfarenhet I 

samband med 

palliativ vård. 
Belysa meningen 

sjuksköterskor hittat 

i patienternas 
erfarenheter 

samtidigt som de tar 

hand om sina 
patienter. 

Fenomenologisk 

metod med 

intervjuer i form av 
en diskussion.  

Fenomenologisk 

analys.  

U: Patienter som var 

under 

cancerbehandling. 
I: Patienter under 

cancerbehandling, 

kapabla till 
kommunikation och i 

stånd att delta i ett 

antal intervjuer i form 
av en pågående 

konversation.  

E: framgår ej 
 

Fenomenologiskt 

urval. 

Svarsfrekvens 100% 

2 deltagare  

Bortfall framgår ej 
 

Belyser den andliga smärtan som 

upplevs av cancerpatienter samt 

cancerpatienter diskuterar möjligheter 
för sjuksköterskor att hantera deras 

andliga vård.   

Etiskt 

godkänd. 



 

 

 

Hermann, C.P. 

USA 2001 

Spiritual Needs 

of Dying 
Patients: A 

Qualitative Study 

Kvalitativ 

design.  

Att identifiera 

döende patienters 
definitioner av 

andlighet och 

deras andliga 
behov. 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Tematisk 

analys.  

U: Cancer patienter 

I: Minst 18 år, alert, 
kunna kommunicera och 

är obotligt sjuka. 

E: framgår ej. 
Strategiskt urval 

 

Svarsfrekvens 100 % 

19 deltagare 
Bortfall framgår ej 

 

Deltagarna anser att andliga behoven kan variera 

och vara mer omfattande än religion. Andliga 
behoven var kopplade till livets mening och 

syfte.  

Etiskt 

godkänd.  

Adebratt, S., Strang. P. 
Sverige 2000 

Death anxiety in 
brain tumour 

patients and their 

spouses 

Kvalitativ 
design.  

Att undersöka om 
och I vilken 

utsträckning 

patienterna och 
deras anhöriga 

erfarit dödsångest 

samt att 
undersöka hur 

dessa 

erfarenheter 
uttrycks.  

Semistrukturerade 
intervjuer.  

Hermeneuti
sk analys.  

U: Patienter med 
elakartade hjärntumörer 

av grad 2-4. 

I: Minst 18 år 
E: framgår ej 

 

Strategiskt urval 
Maximum Variation 

Sampling 

Svarsfrekvens 100 % 
Deltagare 35 

Bortfall framgår ej 

 

Det framkom flera känslomässiga reaktioner: 
dödsångest, chock, allmän ångest, förtvivlan, 

ilska, rädsla och sorg. Upplevelser av ständigt hot 

och rädsla inför det okända, döden.  

Etiskt 
godkänd. 

Hajdarevic, S., 

Rasmussen, Å.H. 

Sverige 2014 

You never know 

when your last 

day will come 
and your trip will 

be over- 

Existential 
expression from a 

melanoma 
diagnosis. 

Kvalitativ 

design.  

Utforska uttryck 

för existentiella 

erfarenheter från 
patienter med 

diagnosen maligt 

melanom.  

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Hermeneuti

sk analys. 

U: Patienter med malignt 

melanom diagnos. 

I: 18 år, svenskt. Haft 
diagnos från januari 09- 

december 10. 

E: framgår ej 
 

Urval framgår 
inte(deltagarna blev 

identifierade genom 

datoriserad elektronisk 
record system): 

Svarsfrekvens 100 % 

30 deltagare  

Bortfall framgår ej.  
 

Patienterna upplevde kaos; kände sig osäkra och 

ville finna en balans i livet samt förståelse för det 

meningsfulla i livet.  

Etiskt 

godkänd. 

Meghani, S.H., Houldin, 

A.D. 

USA 2007 

The meaning of 

and attitudes 

about cancer pain 
among African 

Americans 

Kvalitativ 

design.  

Att beskriva 

innebörden av 

cancersmärta och 
attityder vid 

hantering av 

cancersmärta hos 
en grupp av 

Afro-amerikaner 

med cancer. 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Tematisk 

analys. 

U: Patienter med solida 

tumör diagnos. 

I: Minst 18år, haft 
cancersmärta i en 

månadstid under de 

senaste 6 månaderna. 
Självidentifierande 

afroamerikaner som talar 

engelska. 
E: ingen historia av 

kirurgi inom de tre 

senaste månaderna, för 
sjuka patienter som inte 

kan slutföra intervjuerna. 

 
Strategiskt urval 

Maximal Variation 

Sampling 

Svarsfrekvens 100 % 

37 deltagare  

Bortfall framgår ej 
 

Deltagarna upplevde fysisk och emotionell 

smärta- Frågor som ”Varför jag? ” var 

förekommande hos många av patienterna. De 
upplevde oro. Strävade efter mening i livet. 

Ifrågasatte sin tro och sökte sig till en religion.  

Etiskt 

godkänd. 



 

 

 

Westman, B; 

Bergenmar, M; 
Andersson, L; 

Sverige 2006 

Life, ilness and 

death- Existential 
reflections of a 

Swedish sample 

of patients who 
have undergone 

cutative treatment 

for breast or 
prostatic cancer.  

Kvalitativ 

design.  

Beskriva cancer 

patienters 
existentiella 

reflektioner och hur 

dessa reflektioner 
bemötes av 

vårdpersonal. 

Strukturerade 

intervjuer.  

Innehållsanalys. U: Patienter som genomgår kurativ 

behandling. 
I: Minst 19 år, kunna tala det 

svenska språket. 

E: framgår ej 
 

Strategiskt urval 

Svarsfrekvens  

100 % 
10 deltagare 

Bortfall framgår 

ej 
 

Patienterna uttryckte behov för att finna 

mening i livet. Sökte sig till religiös tro; tro 
på Gud eller högre makt. Uttryckte sina 

tankar kring döden och sina funderingar om 

”livet” efter döden.  

Etiskt 

godkänd. 

Andreassen, S., 

Randers, I., 
Näslund, E., 

Stockeld, D., 

Matiasson, A.C. 
Sverige 2006 

 

Patients`s 

experiences of 
living with 

oesophageal 

cancer 

Kvalitativ 

design.  

Beskriva patienters 

upplevelser av att 
leva med 

matstrupscancer och 

hur de söker 
information.  

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Kvalitativ 

innehållsanalys 
med en induktiv 

ansats.  

U: Patienter som har genomgått 

olika behandlingar för 
matstrupscancer. 

I: Talar och förstår svenska 

E: framgår ej 
 

Snöbollurval 

Svarsfrekvens 

82 % 
10 deltagare  

Bortfall 3  

 

Fyra teman identifierades: Upplevelser av att 

vara en patient med diagnosen 
matstrupcancer, Upplevelser av att genomgå 

undersökningar och behandlingar. 

Erfarenheter av intrång i det dagliga livet, 
Upplevelser av hur det är att hantera en 

livshotande sjukdom.  

Etiskt 

godkänd.  

Saeteren, B., 

Lindström, U.Å., 
Nåden, D. 

Norge 2011 

Latching onto life: 

living in the area 
of tension 

between the 

possibility of life 
and the necessity 

of death.  

Kvalitativ 

design. 

Beskriva lidandet 

hos patienter med en 
allvarlig 

cancersjukdom från 

patienternas 
perspektiv. 

Kvalitativa 

forskningsintervjuer. 

Hermeneutisk 

analys. 

U: Patienter med avancerad cancer 

som genomgår palliativ behandling 
I: Minst 18år, medveten om tid och 

plats. 

E: framgår ej 
 

Bekvämlighetsurval 

Svarsfrekvens  

100 % 
15 deltagare  

Bortfall framgår 

ej 
 

Resultaten visar att patienterna levde sina liv 

i en dialektisk svängning, en kamp mellan 
hälsa och lidande. Uttryckte hälsa genom att 

sträva efter normalt liv. Beskrev hopp. 

Viktigt att ta ansvar för sitt eget liv och 
uppleva samhörighet med anhöriga.  

Etiskt 

godkänd. 

Wilson, K.G., 
Chochinov M.H., 

McPherson, C.J., 

LeMay, K., Allard, 
P., Chary, S., 

Gagnom, P.R., 

Macmillan, K., De 
Luca, M., O`Shea, 

F., Kuhl, D., 

Fainsinger, R.L. 
Canada 2007 

Suffering with 
advanced cancer 

Kvalitativ 
design.  

Undersöka 
cancersjuka 

patienters känsla av 

lidande samt utreda 
orsakerna och 

korrelatet.  

Semistruktureade 
frågor 

Innehållsanalys. U: Patienter som behandlas obotligt 
och förväntas leva minst 6 månader. 

I: Patienter som är kognitiva fysiskt 

bra för att genomgå intervjun på 
engelska eller franska.  

E: framgår ej 

 
Strategiskt urval (Homogen) 

 

Svarsfrekvens  
58 % 

381 deltagare  

Bortfall 540 
 

Nästan hälften av deltagarna ansågs sig inte 
lida men uttryckte känslor som: svaghet, 

smärta, fysiska symptom, viss psykisk 

lidande och existentiella problem.  

Etiskt 
godkänd. 

Varre, P., Slettebo, 

Å., Ruland, C. 
Norge 2011 

Det er mitt liv det 

gjelder 

Kvalitativ 

design.  

Förstå cancer 

patienters coping 
strategier uttryckta 

genom 

beskrivningar i ett 
diskussionsforum.  

Analyserat inlägg 

för ett öppet forum 
på internet. 

Kvalitativ 

hermeneutisk 
innehållsanalys. 

 

U: Cancer patienter 

I: framgår ej 
E: framgår ej 

 

Strategiskt urval. 

Svarsfrekvens  

65 % 
62deltagare  

Bortfall 32.  

 

Resultaten visar tre teman: Vara 

huvudperson i ditt eget livsdrama, Delta 
aktivt, behov av berättelser och erfarenheter. 

I de olika temana beskriver patienterna sina 

känslor kring sjukdomsresan.  

Etiskt 

godkänd. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Saeteren%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20695947
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lindstr%C3%B6m%20U%C3%85%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20695947
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=N%C3%A5den%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20695947


 

 

 

Chochinov, H.M., 

Kristjanson, L.J., Hack, 
T.F., Hassard, T., 

McClement, S., Harlos, 

M.  
Canada 2006 

Personality, 

Neuroticism, and 
Coping Towards 

The End of Life 

Kvalitativ 

design  

Undersöka 

sambandet mellan 
slutet av 

livserfarenheten 

och neuroticismen. 

Kvalitativ metod VAS, End of Life, 

Regressions 
analyser, Symptom 

Distress Scale, The 

McGill Pain 
questionary & 

NEO-FFI. 

Korrelationsanalys 

U: Patienter med obotlig cancer 

med en förväntad livslängd på 
mindre än 6månader. 

1:18år eller äldre som har 

förmåga att läsa och tala 
engelska. Förmåga att ge sitt 

samtycke. 

E: Tecken på demens eller 
delirium 

 

Strategiskt urval. 

Svarsfrekvens  

100 % 
406 deltagare  

Bortfall framgår 

ej. 
 

 

Neuroticismen uppstår mest mot slutet av livet. 

Resultatet visade samband mellan neuroticismen 
och olika former av ångest. Den emotionella 

instabiliteten var mest kopplat till det psykiska 

måendet och inte den existentiella; dock var det 
existentiella måendet betydande för deltagarna. 

Familjstöd, sjukvårdsstöd, stöd från vänner hade 

inte koppling till deltagarnas neuroticism.  

Etiskt 

godkänd.  

Demir, F., Donmez, Y.C., 

Ozsaker, E., Diramali, A. 

Turkiet 2008.  

Patients lived 

experiences of 

excisional breast 
biopsy: A 

phenomenological 

study 

Kvalitativ 

design.  

Undersöka levd 

erfarenhet av 

patienter som 
genomgår en 

excisional bröst 

biopsi.  

Fenomenologisk 

metod.  

Hermeneutisk 

analys. 

U: Patienter som genomgått en 

bröst biopsi under narkos och 

som återvänt en vecka senare för 
övervakning. 

I: Över 18 år  

E: framgår ej 
 

Fenomenologiskt urval. 

 

Svarsfrekvens  

100 % 

20 deltagare  
Bortfall framgår 

ej 

 

3teman identifierades: behov av information, 

rädsla, andliga behov. 

Många av deltagarna upplevde ilska och beskrev 
operationen lika med döden. Dödsfrågor lyftes 

fram. 

Etiskt 

godkänd. 

Cavers D, Hackling B, 
Erridge S.E, Kendall M, 

Morris P.G., Murray S.A. 

England 2012 

Social, 
psychological and 

existential well-

being in patients 
with glioma and 

their caregivers: a 
qualitative study 

Kvalitativ 
design. 

Förstå den 
flerdimensionella 

erfarenhet hos 

patienter med 
glioma, som gått 

från att ta emot en 
diagnos till 

terminalfasen av 

sjukdomen. 

Konstant 
komparativ 

metod av en 

grundad teoretisk 
strategi. 

Tvärsnittsanalys. U: Deltagare som genomgår 
kliniska undersökningar för en 

trolig diagnos av gliom. 

(inklusive glioblastoma 
multiforme, anaplastiska, 

astrocytom, diffus astrocytom, 
oligodendgrolium och 

hjärnstammen gliom). 

I: framgår ej 
E: framgår ej 

 

Strategiskt urval 
 

Svarsfrekvens 
100% 

47 deltagare 

Bortfall framgår 
ej 

 

Det fanns tecken på social, fysisk, psykologisk 
samt existentiell ångest redan innan diagnosen 

blev bekräftad. Patienternas upplevelser varierade 

beroende på faktorer som stöd och individuella 
och familj resurser. Vissa uttryckte rädsla kring 

döden och ångesten förknippades med ilska, 
chock, rädsla och osäkerhet som med tiden kunde 

kanske ersättas av acceptans.  

Etisk 
godkänd 

Grabsch B., Clarke, D.M., 

Love, A., Mckenzie, D.P., 

Snyder, R.D., Bloch, S., 
Smith, G., Kissane, D.W.  

Australien 2006 

Psychological 

morbidity and 

quality of life in 
women with 

advanced breast 

cancer: A cross- 
sectional survey 

Kvalitativ 

design 

Framställa 

frekvensen av 

psykisk sjuklighet 
och bedöma 

kvaliten på livet för 

kvinnor med 
avancerad 

bröstcancer.  

Strukturerade 

intervjuer.  

Statistiska analyser.  U: kvinnor med diagnostiserad, 

avancerad bröstcancer. 

I: framgår ej 
E: Får inte vara äldre än 70år, 

vara dement, ha psykos eller 

utvecklingstörning. 
 

Strategiskt urval. 

Svarsfrekvens  

100 % 

227 deltagare  
Bortfall framgår 

ej 

 

Resultatet visade att 42 % hade psykisk störning, 

35,7% hade depression eller ångest(eller båda). 

Andra förekomande problem var fobi, minskad 
sexuell intresse, påverkad livskvalité.   

Etisk 

godkänd.  



 

 

 

Mystakidou, K., Tsilika, 

E., Parpa, E., Katsouda, 
E., Galanos, A., Vlahos,, 

L. 

Grekland 2005 

Assessment of 

anxiety and 
depression in 

advanced cancer 

patients and their 
relationship with 

quality of life. 

Kvalitativ 

design 

Undersöka om 

kvalitetslivsmått 
(mätt med EORTC 

QLQC30)  

kunde anses vara ett 
giltigt kriterium för  

psykisk sjuklighet 

(mätt med HAD) hos  

patienter med 

avancerad 

cancersjukdom som 
behandlas i en 

palliativ  
vård enhet.  

 

Enkät.  Statistisk-

Variansanaly
s(ANOVA) 

U: Cancerpatienter med 

bekräftad malignitet och 
över I: Minst 18år.  

E: drogmissbruk eller 

diagnos av psykisk 
sjukdom eller kognitiv 

nedsättning. 

 

Urval framgår inte. 

Svarsfrekvens 100 % 

120 deltagare  
Bortfall framgår ej 

 

Resultatet påvisade att de mest smärtsamma 

symtomen var trötthet och sömstörningar. Det 
fanns signifikant positivt samband mellan 

utbildningsnivå och psykologiska multipla 

syndrom.  
Kvinnor och ogifta patienter rapporterats statistiskt 

signifikant lida mer av ångest och depression än 

gifta patienter.   Patienter som genomgår/gått anti-

cancerbehandlingar visat det sig ha mer ångest och 

depression jämfört med de som inte genomgår 

dessa behandlingar. Resultatet visar att kognitiva, 
emotionella och sociala funktionen samt 

symtom på andnöd, sömnstörningar, och  
aptitförlust var signifikanta prediktorer för ångest.  

 

 

Okänt.  

Brenne, E., Loge, J.H., 
Kaasa, S., Heitzer, E., 

Knudsen, A., Wasteson, 

E. 

Norge 2013 

Depressed patients 
with incurable 

cancer: Which 

depressive symptoms 

do they experience? 

Kvalitativ 
design.  

Utvärdera och 
jämföra cancer 

patienters depressiva 

symptom vid 

farmakologisk 

behandling. Detta för 

att förbättra framtida 
bedömningar av 

depression i palliativ 

vård 

Fenomenografisk 
metod med 

semistrukturerade 

frågor.  

Tematisk 
analys.  

U: Patienter med 
avancerad cancer med 

1års förväntad livstid. 

Hade depression och 

svarade bra på sin 

antidepressiva 

läkemedelsbehandling.  
I: Patienterna kunde ge 

bra beskrivningar av sina 

erfarenheter av depression 
och deras kognitiva 

funktioner var tillräckliga. 

E: framgår ej 
 

Fenomenologiskt urval 

Svarsfrekvens 100 %  
40 deltagare  

Bortfall framgår ej 

 

Det framkom följande kärnsymtom: Sänkt humör, 
förtvivlan, ångest, obeveklig fokus på deras 

faktiska situation, social tillbakadragande, 

rastlöshet, störd sömn, aptit och viktförändringar, 

känslor av hemlöshet, skuldkänslor, tankar på 

döden som en lösning. Sänkt sinnesstämning, 

minskat motivation var också vanligt 
förekommande hos alla patienterna. 

Etiskt 
godkänd  

Banning M. & Tanzeem 

T. 

Pakistan 2013 

Managing the illness 

experience of 

women with 

advanced 
breast cancer: hopes 

and fears of cancer-

related insecurity 

Kvalitativ 

design.  

Undersökte de 

psykologiska 

effekterna av 

avancerad 
bröstcancer hos 

pakistanska  

kvinnor.  
 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Tematisk 

analys 

U: Patienter med 

bekräftad avancerad 

bröstcancer, som avslutat 

kirurgisk och 
läkemedelsbehandling  

I: Pakistansk medborgare 

E: framgår ej 
 

Urval framgår inte 

 

Svarsfrekvens 100 % 

21 delatagare  

Bortfall framgår ej 

 

Patinterna kände osäkerhet kring sin hälsa, oro 

kring ekonomi och många uttryckte tankar kring 

döden. 

Några patienter kände att de inte ville låta cancer 
sjukdomen styra deras liv utan leva mera i nuet och 

ta dag för dag.  

Etiskt 

godkänd 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mystakidou%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16155770
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tsilika%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16155770
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tsilika%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16155770
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Parpa%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16155770
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Katsouda%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16155770
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Katsouda%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16155770
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Living with 

Metastatic Breast 
Cancer: A 

Qualitative Analysis 

of Physical, 
Psychological, and 

Social Sequelae 

 

Kvalitativ 

design. 

Identifiera oro bland 

nödställda kvinnor 
med metastaserande 

bröstcancer med 

betoning på deras 
erfarenhet av fysisk 

och emotionell 

stress, sociala 

begränsningar och 

existentiella frågor. 

 

Berättelser från 

deltagarna 
skrivna på 

papper. 

Teoretisk 

tematisk 
analys 

U: Patienter som fått 

cancer återfall 
I: Minst 18 år, tala 

flytande engelska, ha 

signifikant lidande. 
E: Svårighet att skriva 

(nedsatta kognitiva 

nedskrivingar). 

 

Strategiskt urval 

Svarsfrekvens 43% 

183 deltagare  
232 bortfall 

Det framkom olika fysiska, emotionella sociala och 

existentiella problem från deltagarna. 
De utryckte ångest, trötthet, social isolering, 

biverkningar från kemoterapi eller hormon terapi 

som i sin tur ledde till lidande. Existentiella frågor 
lyftes fram som patienterna behövde hjälp och stöd 

med. Sociala begränsningar, smärta och döds 

frågor var vanligt framkomande hos dessa 

deltagare 

Etiskt 

godkänd 

 



 

 

 

Bilaga 2 
 

Tabel 3   
 

Redovisning av 

resultatartiklarnas urval 

och undersökningsgrupp 
 

Artikel Urval 

U=Urval, 

I=Inklusionskriterier 

E= Exklusionskriterier 

Bortfall 

Meaning Making in Cancer 

Survivors: A Focus Group 

Study 

U: Patienter som överlevt 

cancer sjukdom 

I:18år eller äldre, 

diagnostiserade med 

cancersjukdom i minst 7 år 

och behandlas kurativt samt 

talar nederländska. 

E: Anges ej 

Strategiskt urval 

(Homogeneous sampling). 

 

Svarsfrekvens 62 %  

37 deltagare  

Bortfall 23  

 

“All my Tears Were Gone 

“Suffering and Cancer Pain in 

South West American Indians 

U: Patienter med cancer 

smärta. 

I: Patienterna är 21 eller äldre, 

hade fått diagnosen eller 

behandlas för cancer inom det 

senaste året. Deltagarna var 

engelsk talande och 

läskunniga. 

E: anges ej 

Snöbollsurval. 

Svarfrekvens 100%. 

13 deltagare 

Bortfall fråmgår ej. 

 

Cancer patients Perception of 

being or not being confirmed 

U: Cancer patienter 

I: Patienter som genomgått 

kirurgi 3-4v. innan påbörjad 

kemoterapi el ST. Varit på 

sjukhus minst en vecka och 

hade olika cancerdiagnoser. 

E: anges ej 

Urvalet framgår inte. 

Svarsfrekvens 100% 

15 deltagare 

Bortfall framgår ej 

 

Exploring the spiritual needs 

of people dying of lung 

cancer or heart failure: a 

prospective qualitative 

interview study of patients 

and their carers 

U: Cancerpatienter 

I: framgår ej 

E: svår demens. 

Urvalet framgår inte. 

Svarsfrekvens: 82%  

68 deltagare 

Bortfall: 28  

 



 

 

 

 

Caring for spiritual pain of 

patients with advanced 

cancer: A phenomenological 

approach to the lived 

experience 

U: Patienter som var under 

cancerbehandling. 

I: Patienter under 

cancerbehandling, kapabla till 

kommunikation och i stånd att 

delta i ett antal intervjuer i 

form av en pågående 

konversation.  

E: framgår ej 

Fenomenologiskt urval. 

Svarsfrekvens 100% 

2 deltagare  

Bortfall framgår ej 

 

Spiritual Needs of Dying 

Patients: A Qualitative Study 

U: Cancer patienter 

I: Minst 18 år, alert, kunna 

kommunicera och är obotligt 

sjuka. 

E: framgår ej. 

Strategiskt urval (Maximum 

Variation Sampling). 

Svarsfrekvens 100% 

19 deltagare 

Bortfall framgår ej 

 

Death anxiety in brain tumour 

patients and their spouses 

U: Patienter med elakartade 

hjärntumörer av grad 2-4. 

I: Minst 18 år 

E: framgår ej.  

Urvalet framgår inte.  

 

Svarsfrekvens 100% 

Deltagare 35 

Bortfall framgår ej 

 

You never know when your 

last day will come and your 

trip will be over- Existential 

expression from a melanoma  

U: Patienter med malignt 

melanom diagnos. 

I: 18 år, svenskt. Haft diagnos 

från januari 09- december 10.  

E: framgår ej 

Urval framgår inte(deltagarna 

blev identifierade genom 

datoriserad elektronisk record 

system): 

Svarsfrekvens 100% 

30 deltagare  

Bortfall framgår ej.  

 

The meaning of an attitudes 

about cancer pain among 

African Americans 

U Patienter med solida tumör 

diagnos. 

I: Minst 18år, haft 

cancersmärta i en månadstid 

under de senaste 6 

månaderna. 

Självidentifierande 

afroamerikaner som talar 

engelska. 

E: ingen historia av kirurgi 

inom de tre senaste 

månaderna, för sjuka patienter 

som inte kan slutföra 

intervjuerna.  

Strategiskt urval (Maximal 

Variation Sampling). 

 

Svarsfrekvens 100%¨ 

37 deltagare  

Bortfall framgår ej 

 

 



 

 

 

 

Life, ilness and death- 

Existential reflections of a 

Swedish sample of patients 

who have undergone curative 

treatment for breast or 

prostatic cancer. 

U: Patienter som genomgår 

kurativ behandling. 

I: Minst 19 år, kunna tala det 

svenska språket. 

E: framgår ej 

Strategiskt urval. 

Svarsfrekvens 100% 

10 deltagare 

Bortfall framgår ej 

 

Patients`s experiences of 

living with oesophageal 

cancer 

U: Patienter som har 

genomgått olika behandlingar 

för matstrupscancer. 

I: Talar och förstår svenska 

E: framgår ej 

Snöbollurval. 

Svarsfrekvens 82 % 

10 deltagare  

Bortfall 3  

 

Latching onto life: living in 

the area of tension between 

the possibility of life and the 

necessity of death. 

U: Patienter med avancerad 

cancer som genomgår 

palliativ behandling 

I: Minst 18år, medveten om 

tid och plats. 

E: framgår ej 

Bekvämlighetsurval. 

Svarsfrekvens 100 % 

15 deltagare  

Bortfall framgår ej 

 

Suffering with advanced 

cancer 

U: Patienter som behandlas 

obotligt och förväntas leva 

minst 6 månader. 

I: Patienter som är kognitiva 

fysiskt bra för att genomgå 

intervjun på engelska eller 

franska.  

E: framgår ej 

Strategiskt urval 

(Homogeneous sampling). 

Svarsfrekvens 58 % 

381 deltagare  

Bortfall 540 

 

Det er mitt liv det gjelder U: Cancer patienter 

I: framgår ej 

E: framgår ej 

Strategiskt urval. 

Svarsfrekvens 65 % 

62deltagare  

Bortfall 32  

 

Personality, Neuroticism, and 

Coping Towards The End of 

Life 

U: Patienter med obotlig 

cancer med en förväntad 

livslängd på mindre än 

6månader. 

1:18år eller äldre som har 

förmåga att läsa och tala 

engelska. Förmåga att ge sitt 

samtycke. 

E: Tecken på demens eller 

delirium 

Strategiskt urval. 

Svarsfrekvens 100% 

406 deltagare  

Bortfall framgår ej. 

 

Patients lived experiences of 

excisional breast biopsy: A 

phenomenological study 

U: Patienter som genomgått 

en bröst biopsi under narkos 

och som återvänt en vecka 

senare för övervakning. 

I: Över 18 år  

E: framgår ej 

Fenomenologiskt urval 

Svarsfrekvens 100 % 

20 deltagare  

Bortfall framgår ej 

 



 

 

 

 

Social, psychological and 

existential well-being in 

patients with glioma and their 

caregivers: a qualitative study 

U: Deltagare som genomgår 

kliniska undersökningar för 

en trolig diagnos av gliom. 

(inklusive glioblastoma 

multiforme, anaplastiska, 

astrocytom, diffus 

astrocytom, oligodendgrolium 

och hjärnstammen gliom). 

I: framgår ej 

E: framgår ej 

Strategiskt urval. 

Svarsfrekvens 100% 

47 deltagare 

Bortfall framgår ej 

 

Psychological morbidity and 

quality of life in women with 

advanced breast cancer: A 

cross- sectional survey 

U: kvinnor med 

diagnostiserad, avancerad 

bröstcancer. 

I: framgår ej 

E: Får inte vara äldre än 70år, 

vara dement, ha psykos eller 

utvecklingstörning. 

Strategiskt urval. 

Svarsfrekvens 100 % 

227 deltagare  

Bortfall framgår ej 

 

Assessment of anxiety and 

depression in advanced 

cancer patients and their 

relationship with quality of 

life. 

U: Cancerpatienter med 

bekräftad malignitet och över 

I: Minst 18år.  

E: drogmissbruk eller diagnos 

av psykisk sjukdom eller 

kognitiv nedsättning. 

Urval framgår inte. 

Svarsfrekvens 100 % 

120 deltagare  

Bortfall framgår ej 

 

Depressed patients with 

incurable cancer: Which 

depressive symptoms do they 

experience? 

U: Patienter med avancerad 

cancer med 1års förväntad 

livstid. Hade depression och 

svarade bra på sin 

antidepressiva 

läkemedelsbehandling.  

I: Patienterna kunde ge bra 

beskrivningar av sina 

erfarenheter av depression 

och deras kognitiva 

funktioner var tillräckliga. 

E: framgår ej 

Fenomenologiskt urval. 

Svarsfrekvens 100 %  

40 deltagare  

Bortfall framgår ej 

 

Managing the illness 

experience of women with 

advanced 

breast cancer: hopes and fears 

of cancer-related insecurity 

U: Patienter med bekräftad 

avancerad bröstcancer, som 

avslutat kirurgisk och 

läkemedelsbehandling  

I: Pakistansk medborgare 

E: framgår ej 

Strategiskt urval. 

 

Svarsfrekvens 100 % 

21 delatagare  

Bortfall framgår ej 

 



 

 

 

 

 

Living with Metastatic Breast 

Cancer: A Qualitative 

Analysis of Physical, 

Psychological, and Social 

Sequelae 

 

U: Patienter som fått cancer 

återfall 

I: Minst 18 år, tala flytande 

engelska, ha signifikant 

lidande. 

E: Svårighet att skriva 

(nedsatta kognitiva 

nedskrivingar).  

Strategiskt urval. 

Svarsfrekvens 100 % 

183 deltagare  

Bortfall framgår ej 

 


