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Sammanfattning 

Bakgrund: Cancer är ett hälsoproblem som är stort över hela världen och mer än var 

tredje person riskerar att bli drabbad under sin livstid. Varje år ökar antalet människor 

som drabbas av cancer, men även överlevnaden ökar.  

Syfte: Att beskriva hur vuxna personer med obotlig cancersjukdom hanterar sin 

livssituation med hjälp av coping strategier vid livets slutskede samt metodologiskt 

granska hur undersökningsgrupp och urvalsmetod är beskrivet i granskade artiklar.  

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design som baserades på 10 artiklar med både 

kvalitativ och kvantitativ ansats.  Artiklarna hittades i databasen Pubmed.  

Huvudresultat: Familj, vänner och trosuppfattning var viktiga källor för att personer 

med obotlig cancer sjukdom skulle kunna hantera faktumet att livets slut var nära. 

Socialt stöd och religiös tro var nyckelkomponenterna för att personer som levde sin 

sista tid i livet skulle klara av att hantera sin livssituation, antingen genom att finna en 

mening i den pågående situationen eller genom stöd från sina nära och kära. Resultatet 

baserades på fyra kvantitativa artiklar och sex kvalitativa artiklar. I granskningen av de 

ingående artiklarnas datainsamlingsmetod framkom både urvalsmetod och 

undersökningsgrupp. I studierna förekommer semistrukturerade intervjuer, 

strukturerade intervjuer och enkäter.  

Slutsats: Coping strategier i form av socialt stöd och religiöst stöd var 

nyckelkomponenter för att personer med obotlig cancersjukdom skulle klara av att 

hantera sin sista tid i livet. Personerna såg olika på komponenterna, vilka coping 

strategier de använde och vilka som fungerade, men även vilket stöd som var av 

betydelse. De flesta personerna upplevde att stöd från familj och anhöriga var viktigt för 

att kunna hantera livets slutskede, men likaså stödet från en religiös bakgrund. 

Nyckelord: Adaptation, cancer patient, coping, patient och terminally ill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Background: Cancer is a major health problem worldwide and more than every third 

person has got the risk to get cancer during their lifetime. The number of people getting 

diagnosed with cancer is increasing, but the survival rate is increasing as well. 

Aim: To describe how adults with incurable cancer manage their lives with the help of 

coping strategies at the end of life as well as methodologically review how the selection 

of the study group and the selection method in the reviewed articles were described.  

Method: A literature study with a descriptive design based on ten articles with both 

qualitative and quantitative approach. The articles were found in the database PubMed. 

Findings: Family, friends and religious beliefs were important sources for people with 

terminally ill cancer to cope with the fact that life was about to come to an end. Social 

support and religious beliefs were the main important facts for the people who were 

facing end of life to be able to cope with their situation, either trying to find meaning in 

the current situation or through support from loved ones. The findings were based on 

four quantitave articles and six qualitative articles. The selection of the study group and 

the selection method in the reviewed articles were described in each article. The data 

collection methods that the included articles used were semistructed interwievs, 

unstructed interwievs and surveys. 

Conclusion: Coping strategies as in social support and religious support were the main 

facts for people to cope with end of life. People had different views on both of the facts, 

which coping strategies they used and which ones that worked, but also what kind of 

support that was more important. Most of the people felt that support from family and 

friends were important to have so that they could cope with the end of life, but religious 

support was just as much important.  

Keywords: Adaptation, cancer patient, coping, patient och terminally ill. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Cancer är ett samlingsnamn som omfattar över 200 sjukdomar och berör många 

människor. Cancersjukdomarna som är elakartade har olika namn och delas in i olika 

undergrupper (Johnson & Klein 1994). Varje år ökar antalet människor som insjuknar i 

cancer. År 2030 beräknas 21,4 miljoner människor insjukna i cancer om ökningen 

fortsätter i samma takt, detta samtidigt som 13,2 miljoner beräknas dö i sin 

cancersjukdom. Trots detta så är det nämnvärt att även överlevnaden från 

cancersjukdomar ökar och en av faktorerna som gör detta möjligt är god sjukvård. Detta 

betyder att länder som inte erbjuder tillräckligt bra sjukvård och har sämre välfärd 

bidrar till att personer med cancer har en mindre chans att överleva cancersjukdomar 

(Jaresand 2013). Mer än var tredje person riskerar att under sin livstid få en 

cancerdiagnos (Hedefalk 2014). År 2013 diagnostiserades 61297 fall av cancer i Sverige 

och trots att det går framåt med cancerforskning kan alltfler drabbas (Bergman, Hont & 

Johansson 2013). Två tredjedelar av alla som får cancer är över 65 år, vilket också är 

orsaken till att cancerfallen ökar, detta med tanke på att antalet äldre personer ökar. 

Många människor associerar en cancerdiagnos med döden och faktumet kan komma att 

bli en stressig och sårbar situation i livet (Lorentsen & Grov 2011). 

 

1.2 Patofysiologi 

Människans kropp är uppbyggd av miljontals celler. En ny cell bildas varje gång en 

frisk cell blir gammal och dör, den nya cellen är exakt likadan. Detta kallas med andra 

ord för normal celldelning och är en mekanism i människans kropp som sker hela tiden 

utan att människan märker det. Men om cellerna börjar dela sig okontrollerat, får 

människor cancer och detta kallas onormal celldelning. De växande cellerna bildar 

antingen benigna (godartade) eller maligna (elakartade) tumörer (Ericson & Ericson 

2008). 

 

1.3 Obotlig cancer       

Ingen kommer undan döden, alla kommer dö en dag vilket är oundvikligt. Livets 

slutskede är aldrig utan besvär, sorg eller smärta. Människor som befinner sig i livets 

slutskede upplever både glädje och sorg, två begrepp som går hand i hand genom hela 

händelseförloppet. När döden blir ett faktum blir kontrasterna tydligare och människan 

ännu mer sårbar (Lindqvist & Rasmussen 2013). Vid ett livshotande sjukdomsbesked, 
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oavsett vilken sjukdom det gäller, uppstår en inre stress hos personen som fått beskedet 

(Modlinska, Kowalik, Buss, Janiszewska & Lichoziejewska-Niemierko 2014). Inre 

stress påverkar både den psykiska och den fysiska hälsan. Personer som drabbas kan 

även känna rädsla och få en chock efter ett sjukdomsbesked (Tang et. al. 2015). 

Vetskapen om en livshotande sjukdom och den dödsprocess som tillkommer kan 

medföra risk att drabbas av en låg grad av posttraumatiskt stressyndrom (Luszczynska 

et. al. 2012).        

 

Ibland kan mycket känslomässiga och svåra situationer uppstå inom sjuksköterskeyrket, 

exempelvis att en patient dör eller att en situation plötsligt förändras (Niiyama et. al. 

2009). Flera sjuksköterskor har beskrivit att vård vid livets slut är som en emotionell 

process i tre steg. Det första steget innebar ett starkt känslomässigt lidande på grund av 

att behöva bevittna att patienterna var döende, då sjuksköterskorna anslöt patienternas 

tillstånd till deras egna anhöriga som avlidit. Nästa steg i processen var att 

sjuksköterskorna utvecklade individuella coping strategier genom att hjälpa patienterna 

med deras enskilda önskemål, delta i minnesstunder och begravningar vilket stärkte 

sjuksköterskorna emotionellt. I det tredje steget kände sjuksköterskorna att de kunde ge 

sina patienter mycket bättre omvårdnad och därmed vara ett bättre stöd till familj och 

närstående.  Sjuksköterskorna genomgick en emotionell process för att kunna ge den 

bästa omvårdnaden som möjligt till patienterna (Huang, Chen & Chiang 2016). 

1.4 Sjuksköterskans yrkesroll 

 

ICN är en förkortning för International Council of Nurses och som sjuksköterska är det 

viktigt att följa den etiska koden ICN men även följa andra lagar och paragrafer som 

finns. ICN har funnits sedan 1953 för sjuksköterskor i hela världen. Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) beskriver fyra viktiga områden som ska följas när det 

handlar om kunskap, attityder och omvårdnad av patienter, dessa är: sjuksköterskan och 

allmänheten, yrkesutövningen, professionen och medarbetaren. I den Svenska 

sjuksköterskeföreningen benämns att värdegrunden för omvårdnad är att ”Människan är 

unik och ska bemötas utifrån ett personcentrerat förhållningssätt efter sina 

förutsättningar (Svenska sjuksköterskeförening 2016). Sjuksköterskans roll kan ses ur 

ett flertal perspektiv: en stödjande, en relationsskapande, en koordinerande och en 

kommunikativ roll (Friedrichsen 2012).  
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Sjuksköterskan har en stor roll i att skapa relationer som är förtroendefulla, Friedrichsen 

(2012) menar sjuksköterskan på så vis är relationsskapande.  För att ett förtroende ska 

kunna skapas så måste en tillit byggas upp, det gäller att se hela patienten, kunna se 

patientens behov men även inte vara för påstridig. Det är av stor betydelse att 

sjuksköterskan bevarar känslan av ödmjukhet, detta för att yrkeskunskapen som 

sjuksköterskan innehar kan ge en maktposition.  

 

Mellan sjuksköterska och patient ska en relation finnas som är hjälpande och 

förtroendeskapande men relationen ska även bevara patientens integritet och 

självbestämmande (Friedrichsen 2012). Genom att sjuksköterskan är närvarande och 

underlättande för närstående och patient så utformas sjuksköterskans stödjande roll. 

Friedrichsen (2012) menar även att sjuksköterskan ska kunna se det friska i den som är 

sjuk och även söka intressen eller önskningar från patienten för att på så vis kunna visa 

en förståelse. Att bara kunna finnas där utan att göra något kan betyda mycket för 

patienten. 

 

 Sjuksköterskans koordinerande roll beskrivs som att sjuksköterskan är spindeln i nätet 

då sjuksköterskan ofta är den person som gör den första bedömningen vid mötet med 

patient och närstående (Friedrichsen 2012).  En central del som också är en av de 

viktigaste rollerna i sjuksköterskeyrket är den kommunikativa rollen, vare sig om den är 

verbal eller icke verbal. Det är av mycket stor betydelse att sjuksköterskan inte lägger in 

egna värderingar utan att ha lyssnat på patientens egna värderingar och normer 

(Friedrichsen 2012).  

 

1.4 Coping 

Begreppet coping är en kombination av värderingar och egna tankar samt upplevelser 

och beteendemönster. Coping strategier som är personliga påverkar samspelet med 

omgivningen och begreppet coping kan definieras som en individs sätt att känna, tolka, 

bedöma, uppfatta och handla. Coping används för att kunna hantera situationer som 

upplevs stressiga eller är utmanande och ställer krav för människor genom livet 

(Kalfoss 2011). Coping kan också innebära religiös tro samt spiritualitet som kan 

komma till användning för att hantera svåra situationer i livet (Alcorn et. al. 2010). 

Folkman (2010) anser att en individ kan se det positiva i en viss situation oavsett hur 

mycket stress som upplevs, vägar hittas för att situationen ska kunna hanteras, denna 
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typen av coping kallas meningskapande coping. Genom att använda coping strategier 

kan personer hantera yttre och inre krav som överstiger personers befintliga resurser. 

Exempel på sådana strategier är exempelvis att skratta, självbehärskning, gråta eller att 

tänka igenom situationen.  

 

Coping kan delas in i olika indelningar, men de två vanligaste indelningarna är 

känslomässig coping och problemfokuserad coping. För att identifiera problem som 

orsakar lidande används problemfokuserad coping för att sedan skapa lösningar till det 

befintliga problemet. I huvudsak är denna coping strategi riktad till miljön, men den kan 

användas inåt också. Känslomässig coping används däremot för att reglera 

känslomässiga reaktioner på problem. Olika typer av coping används för att minska 

känslomässigt lidande, exempelvis undvikande och avståndstagande beteenden. 

Känslomässiga problem kan även ske genom träning eller genom att söka emotionellt 

stöd. Genom denna coping strategi försöker personen upprätthålla optimismen och 

hoppet (Lazarus & Folkman 1984).  

 

1.6  Teori 

En viktig byggsten i Joyce Travelbees teori är att se varje patient som en unik individ. 

Travelbees teori bygger även på mänskliga relationer, lidande, mening och 

kommunikation (Kirkevold 2000). Det är viktigt att sjuksköterskor skapar förståelse för 

sin egen interaktion med patienten för att kunna utföra omvårdnad på bästa sätt. 

Travelbee menar också att det är viktigt som sjuksköterska att inte försöka generalisera 

en människa, istället bör sjuksköterskan skapa sig en egen bild av människan. Det är vid 

en bra relation mellan sjuksköterska och patient som sjuksköterskan kan hjälpa 

patienten att minska lidande och finna hopp. Något annat som Travelbees teori tar upp 

är hur viktigt det är att alltid sätta patienten i centrum och inte bara se sjukdomen. Varje 

individs upplevelse av hälsa och ohälsa är unikt och denna teori går ut på att 

patienternas individuella upplevelser av lidande och sjukdom ska komma i första hand. 

Patienternas erfarenheter av sjukdom och lidande kan vara meningsfulla för deras 

personliga utveckling och Travelbees teori strävar efter en omvårdnad där patienten ska 

finna mening i sin tillvaro trots sjukdom och lidande (Kirkevold 2000). 

 

1.7 Problemformulering 

Att drabbas av en obotlig sjukdom sätter djupa spår i själen oavsett vilken sjukdom det 
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handlar om. Personer drabbas av olika känslor och går igenom sin sista tid i livet på 

olika sätt. Det finns mycket tidigare forskning om personer i livets slutskede och coping 

strategier men det saknas en sammanställning om hur personer med cancer i livets 

slutskede kan använda sig av coping strategier för att hantera sin livssituation. 

Föreliggande litteraturstudie avser att göra en sådan sammanställning för att minska 

kunskapsluckan hos sjuksköterskor. Sjuksköterskor kan komma att möta människor 

med cancersjukdomar oavsett arbetsplats och då är det bra att få en inblick i hur dessa 

patienter hanterar sin situation, för att på så sätt kunna bidra med att stärka deras 

resurser vilket skulle medföra en bättre omvårdnad.  

 

1.7 Syfte 

Syftet med föreliggande litteraturstudie är att beskriva hur vuxna personer med obotlig 

cancersjukdom hanterar sin livssituation med hjälp av coping strategier vid livets 

slutskede samt att beskriva undersökningsgrupper och urvalsmetoder i de inkluderade 

artiklarna.  

 

1.7.1 Frågeställningar 

1. Hur hanterar vuxna personer med obotlig cancersjukdom sin livssituation med 

hjälp av coping strategier vid livets slutskede? 

2.  Hur beskrivs undersökningsgrupp och urvalsmetod i de inkluderade artiklarna? 

 

2 Metod 

2.1 Design 

Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design (Polit & Beck 2012) 

 

2.2 Databaser 

Databasen som har använts vid artikelsökningarna är PubMed, via Högskolan i Gävles 

server för databaser. Polit & Beck (2012) anser att denna databas innehåller relevanta 

artiklar för ämnet omvårdnad och är lätta att använda. 

 

2.3  Sökord 

De sökord som användes för att hitta vetenskapliga artiklar var: terminally ill, 

adaptation och patient, varav alla är MeSH-termer som hittades genom sökning på 
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webbsidan svensk MeSH. Dessa MeSH termer är ett system som är kontrollerat för att 

vetenskapliga artiklar ska kategoriseras (Polit & Beck 2012). I föreliggande 

litteraturstudie valde författarna att inte enbart använda MeSH-termer utan även 

komplettera med fritextsökning för att få ett bredare resultat. De sökord som ingått som 

fritext var cancer patient och coping. Sökningarna gjordes i september 2016 och visas i 

Tabell 1. Utfall av databasundersökningar. 

 

2.4 Sökstrategi 

Författarna i föreliggande litteraturstudie gjorde till en början breda sökningar för att se 

i vilken utsträckning relevant material fanns. Tillsammans med fritextsökning användes 

MeSH-termer för att söka fram artiklar som var relevanta. Eftersom att fritextsökning 

gav en större mängd artiklar vid sökningarna användes denna metod. Därefter gjordes 

sökningarna med flera ord i kombination. Med hjälp av den booleska söktermen AND 

har de olika sökorden kombinerats i olika formningar, detta för att få en mer korrekt och 

avgränsad sökning menar Polit och Beck (2012). 

Limits: De inkluderade artiklarna som användes publicerades mellan 2006-2016, de var 

Peer reviewed vilket innebär att andra forskare har granskat artiklarna innan de 

publicerats (Polit & Beck 2012). Alla artiklarna var dessutom skriva på engelska.  

 

 

Tabell 1. Utfall av databasundersökningar 

Databas Begränsningar 

(limits) 

sökdatum 

Söktermer Antal träffar Valda artiklar 

(exklusive 

dubletter) 

PubMed ”full text” 

10 år 

Engelska, 2016-

09-06 

Terminally Ill 

(MESH) AND 

Coping (fritext) 

216 2 

PubMed ”full text” 

10 år 

Engelska, 2016-

09-06 

Terminally Ill 

(MESH) and 

Coping (fritext) 

AND 

Patient (MESH) 

164 4 

PubMed  ”full text” 

10  år 

Engelska, 2016-

09-06 

Terminally Ill 

(MESH) and 

Coping (fritext) 

and 

Cancer patient 

(fritext) 

113 3 
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PubMed ”full text” 

10  år 

Engelska, 2016-

09-06 

Terminally Ill 

(MESH) AND 

Adaptation 

(MESH) 

Cancer patient 

(fritext) 

90 1 

Totalt   583 10 

 

2.5 Urvalskriterier 

Att begränsa sökningarna av vetenskapliga artiklar med hjälp av vissa urvalskriterier är 

lämpligt (Polit & Beck 2012). Inklusionskriterierna i föreliggande litteraturstudie var 

artiklar med både kvantitativ och kvalitativ ansats och skulle svara på föreliggande 

studies syfte och frågeställningar. Exklusionskriterierna i föreliggande litteraturstudie 

var de artiklar som inte svarade på syfte och frågeställningar och litteraturstudier. 

 

2.6 Urvalsprocess 

Titeln på de 583 sökträffarna lästes av båda författarna varav 25 artiklar hade titlar som 

stämde överrens med föreliggande studies syfte. Därefter lästes dessa 25 artiklars 

abstract noggrant igenom av båda författarna. Resultat delen i dessa 25 artiklar lästes 

igenom av båda författarna två gånger, detta för att avgöra om artiklarna fortfarande 

ansågs som relevanta till det kommande resultatet (Polit & Beck 2012). Slutligen valdes 

10 artiklar ut som skulle komma att användas i föreliggande litteraturstudies resultat. 

Artiklarna som valdes bort svarade inte på föreliggande litteraturstudies syfte och 

frågeställningar. Mer information angående urvalsprocessen kan ses i Figur 1. 

Urvalsprocess för artikelsökningar.  
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 Figur 1. Urvalsprocess för artikelsökningar 

 

2.7 Dataanalys 

Resultatet av databassökningarna blev 10 användbara vetenskapliga artiklar. Dessa 

artiklar lästes igenom och granskades. Författarna till föreliggande litteraturstudie läste 

artiklarna tillsammans först och därefter individuellt. På grund av att artiklarnas metod 

och resultat delar skulle användas till föreliggande litteraturstudies resultat så 

granskades dessa delar extra noga. I den gemensamma granskningen inkluderades delar 

som författare, år, titel, syfte, resultat, design/ansats, datainsamlingsmetod, dataanalys, 

undersökningsgrupp och urvalsmetod, som redovisas i tabell 2, 3 och 4. I tabell 3, 

gjordes en sammanfattning av resultatet från de valda artiklarna samt artiklarnas syfte.  

Av artiklarna hade fyra artiklar kvantitativ ansats och sex artiklar kvalitativ ansats. 

Artiklarnas innehåll diskuterades därefter av föreliggande litteraturstudies författare för 

att avgöra vad som var användbart till studiens resultat.  

 

Författarna färgmarkerade de delar av artiklarnas resultat som var användbara. Delarna 

som färgmarkerades var de aspekter som besvarade föreliggande litteraturstudies syfte 

558 valdes bort eftersom titeln var irrelevant för 

litteraturstudien 

25 artiklar återstod 

15 artiklar valdes bort då de inte svarade på syftet 

10 artiklar återstod och inkluderas i litteraturstudien 

583 artiklar hittades via 

PubMed 
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och frågeställningar. För att kunna identifiera och sortera likheter och skillnader 

jämfördes och analyserades all färgmarkerad text. Artiklarnas resultat kunde lättare 

delas in under rubriker genom jämförelsen som gjordes. Fyra rubriker hittades: att finna 

mening, hantera döden, stöd från familj och vänner och religiöst stöd.  

 

För att kunna besvara föreliggande litteraturstudies metodologiska frågeställning 

granskade författarna samtliga artiklars metodavsnitt. Undersökningsgrupperna 

granskades utifrån kön, antal och ålder. Artiklarnas urvalsmetod och 

undersökningsgrupp redovisas i tabell 2 och 4. Polit & Becks (2012) hänvisningar i 

granskning av artiklar användes vid föreliggande studies artikel granskning.  

 

2.8 Forskningsetiska överväganden 

Författarna i föreliggande litteraturstudie har inte förvrängt, förkastat eller vinklat någon 

information från artiklarna som valts. Författarna använde sig av ett objektivt synsätt 

vid granskning av de utvalda artiklarna. Med tanke på att föreliggande studie är en 

litteraturstudie så krävdes inget godkännande från det forskningsetiska rådet. Det är av 

stor betydelse att författarna inte förfalskar eller plagierar resultat, det gäller även att 

inte förändra data eller utesluta resultat som inte gynnar studien (Polit & Beck 2012). 

 

3 Resultat 

Utifrån syfte och frågeställningar kommer resultatet att presenteras i tabeller och 

löpande text. Studiens resultat baseras på 10 vetenskapliga artiklar, sex artiklar med 

kvalitativ ansats och fyra artiklar med kvantitativ ansats. Resultatet presenteras i 

löpande text utifrån de rubriker som framkom: Att finna mening, Hantera döden, Socialt 

stöd från familj och vänner och Religiöst stöd. De inkluderade artiklarnas urvalsmetod 

och undersökningsgrupp presenteras även under denna rubrik.  

 

Tabell 2. Resultat av artikelgranskning: inkluderar artiklarnas författare, publikationsår, 

titel, design/ansats, datainsamlingsmetod och dataanalys. 

 

Författare, 

Publikations 

år 

Titel Design/ 

Ansats 

Datainsamlingsmetod Dataanalys 

Montoya-

Juarez, 

Psychological responses 

of terminally 

Kvalitativ ansats 

 

Semistrukturerad 

intervju  

Innehållsanalys 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/22996036
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/22996036


 

10 

 

Garcia-Caro, 

Campos- 

Calderon, 

Schmidt-Rio 

Valle, 

Gomez-

Chica, Marti-

Garcia & 

Gruz-

Quintana 

(2013) 

ill patients who are 

experiencing suffering: 

A qualitative study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivande 

design  

Zhang, 

Nilsson, 

Holly G & 

Prigerson 

(2012) 

Factors important to 

patients’ quality-of-life 

at the end-of-life 

Kvantitativ 

ansats 

 

Korrelativ 

design 

Enkät - demografiska 

frågor 

Korrelationsanalys 

Laarhoven, 

Schilderman. 

Vissers, 

Verhagen & 

Prins (2010) 

Images of god in relation 

to coping strategies of 

palliative cancer patients. 

Kvantitativ 

ansats 

 

Korrelativ 

design 

Enkät - demografiska 

frågor 

Korrelationsanalys 

Villavicencio-

Chávez, 

Monforte-

Royo, 

Tomás-

Sábado, 

Maier, Porta-

Sales & 

Balaguer 

(2014) 

Physical and 

psychological factors and 

the wish to hasten death 

in 

advanced cancer patients. 

 

Kvantitativ 

ansats 

 

 

 

 

 

Korrelativ 

design 

Enkät – demografiska 

frågor 

Korrelationsanalys 

T. Balboni, 

M. Balboni, 

Enzinger, 

Gallivan, 

Paulk, 

Wright, 

Steinhauser, 

VanderWeele 

& Prigerson 

(2013) 

 Provision of spiritual 

support to patients with 

advanced cancer by 

religious communities 

and associations with 

medical care at the end 

of life. 

 

Kvantitativ 

ansats 

 

 

 

 

 

Experimentell 

design 

QoL enkät  Regressionsanalys 

Friedrichsen, 

Lindholm & 

Milberg 

(2010) 

Experiences of truth 

disclosure in terminally 

ill cancer patients in 

palliative home care. 

Kvalitativ ansats 

 

Hermeneutisk 

design 

Strukturerad intervju Hermeneutisk 

analys 

Sand, Olsson 

& Strang 

(2009) 

Coping strategies in the 

presence of one's own 

impending death 

from cancer. 

 

Kvalitativ ansats 

 

 

Hermeneutisk 

design 

Semistrukturerad 

intervju 

Hermeneutisk 

analys 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/24706522
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/24706522
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/24706522
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/24706522
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/24706522
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/23649656
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/23649656
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/23649656
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/23649656
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/23649656
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/23649656
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/23649656
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/18676119
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/18676119
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/18676119
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/18676119
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Prince-Paul 

(2008) 

Understanding the 

meaning of social well-

being at the end of life. 

 

Kvalitativ ansats 

 

Fenomenologisk 

design  

Semistrukturerad 

intervju 

Fenomenologisk 

analys  

Chio, Shih, 

Chiou, Lin, 

Hsiao & 

Chen (2006) 

The lived experiences of 

spiritual suffering and 

the healing process 

among Taiwanese 

patients with terminal 

cancer. 

Kvalitativ studie 

 

 

Fenomenologisk/ 

Hermeneutisk 

design  

Semistrukturerade 

intervjufrågor 

Narrativ analys 

Coyle (2006) The Hard Work of 

Living in the Face of 

Death 

Kvalitativ ansats 

 

Fenomenologisk 

design 

Semistrukturerad 

intervju 

 

Fenomenologisk 

analys 

 

 

Tabell 3. Resultat av artikelgranskning: inkluderar författare, publikations år, titel, syfte 

och resultat.  

Författare, 

Publikations 

år 

Titel Syfte Resultat 

Montoya-

Juarez, 

Garcia-Caro, 

Campos- 

Calderon, 

Schmidt-Rio 

Valle, 

Gomez-

Chica, Marti-

Garcia & 

Gruz-

Quintana 

(2013) 

Psychological responses 

of terminally 

ill patients who are 

experiencing suffering: 

A qualitative study. 

 

Identifiera 

psykologiska 

handlingar som 

obotligt sjuka 

patienter använder 

sig av för att uppnå 

kraven i livets 

slutskede 

4 huvudkategorier hittades: 

* ”Man inser att livet är kort” 

* ”Omvärdering av livet” 

* ”Möjlighet att växa” 

* ”Förneka/Acceptera” 

Zhang, 

Nilsson, 

Holly G & 

Prigerson 

(2012) 

Factors Important to 

Patients’ Quality-of-Life 

at the End-of-Life 

Fastställa de faktorer 

som mest påverkar 

livskvalitet vid livets 

slutskede, därmed 

identifiera insatser 

för att främja 

livskvalitén vid 

livets slutskede 

 

 

8 olika faktorer hittades, varav 

4 med negativ påverkan: 

* Vård sista veckan på 

sjukhus/intensivvårdsavdelning 

* Sondmatning sista veckan 

* Patienter med en inre oro 

redan från start 

 

4 positiva faktorer: 

*Religiös tro/ meditation 

* Vård av livets slut i sitt eget 

hem 

*Kontakt pastor 

* Bra relation till sin läkare 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/18467287
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/18467287
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/18467287
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/22996036
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/22996036
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/22996036
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/22996036
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/22996036
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Laarhoven, 

Schilderman. 

Vissers, 

Verhagen & 

Prins (2010) 

Images of god in relation 

to coping strategies of 

palliative cancer patients. 

Jämföra relationen 

mellan danska 

palliativa cancer 

patienter som 

antingen tror på en 

opersonlig Gud eller 

en personlig Gud  

Studien visade att patienterna 

som trodde på en opersonlig 

Gud hade lättare att ta till sig 

olika coping strategier till 

skillnad från de som trodde på 

en personlig Gud, de 

patienterna tog till sig coping 

inriktad på religion.  

Villavicencio-

Chávez, 

Monforte-

Royo, 

Tomás-

Sábado, 

Maier, Porta-

Sales & 

Balaguer 

(2014) 

Physical and 

psychological factors and 

the wish to hasten death 

in 

advanced cancer patients. 

 

Jämföra relationen 

mellan en snabb 

död, 

psykologiska/fysiska 

faktorer och 

överlevnad hos 

patienter med 

avancerad cancer 

Både psykologiska och fysiska 

försämringar i och med 

sjukdomen kunde ses hos 

patienter som fått hög poäng 

på SAHD (Schedule of 

Attitudes toward Hastened 

Death). Det framkom även att 

samband mellan psykisk status 

och överlevnad fanns. 

T. Balboni, 

M. Balboni, 

Enzinger, 

Gallivan, 

Paulk, 

Wright, 

Steinhauser, 

VanderWeele 

& Prigerson 

(2013) 

 Provision of spiritual 

support to patients with 

advanced cancer by 

religious communities 

and associations with 

medical care at the end 

of life. 

 

Se om samband 

finns mellan hög 

livskvalité i livets 

slutskede och 

religiöst stöd hos 

patienter med 

obotlig cancer 

sjukdom 

Ett samband mellan religiöst 

stöd och en förbättrad 

livskvalité kunde ses hos 

patienterna med obotlig cancer 

sjukdom, samt en minskad 

sjukhusvistelse sista tiden i 

livet om patienterna hade 

tillgång till religiöst stöd 

Friedrichsen, 

Lindholm & 

Milberg 

(2010) 

Experiences of truth 

disclosure in terminally 

ill cancer patients in 

palliative home care. 

Undersöka 

erfarenheter hos 

patienter med 

obotlig 

cancersjukdom  

Beroende på vilken coping 

strategi patienten använde, 

hade patienten ett visst synsätt 

på döden 

Sand, Olsson 

& Strang 

(2009) 

Coping strategies in the 

presence of one's own 

impending death 

from cancer. 

 

Hur cancersjuka 

patienter skapar sin 

egna coping strategi 

för att finna mening 

Deltagarna använde sig av 

olika strategier som gav dem 

en mening sista tiden i livet. 

Det var bland annat: 
* Hoppet 

* Sina egna resurser 

* Stöd från anhöriga 

Prince-Paul 

(2008) 

Understanding the 

meaning of social well-

being at the end of life. 

 

Få förståelse för 

livskvalité och 

socialt 

välbefinnande i 

livets slutskede hos 

patienter med 

obotlig cancer 

sjukdom 

 

6 teman hittades: 

* familjens betydelse 

* Vänner/kollegor 

* Religiös tro 

* minskad eller förstärkt roll 

* Kärlek  

* Kunna känna tacksamhet 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/24706522
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/24706522
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/24706522
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/24706522
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/24706522
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/23649656
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/23649656
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/23649656
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/23649656
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/23649656
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/23649656
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/23649656
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/18676119
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/18676119
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/18676119
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/18676119
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/18467287
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/18467287
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/18467287
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Chio, Shih, 

Chiou, Lin, 

Hsiao & 

Chen (2008) 

The lived experiences of 

spiritual suffering and 

the healing process 

among Taiwanese 

patients with terminal 

cancer. 

Utforska 

existentiellt lidande 

hos Taiwanesiska 

patienter som lider 

av obotlig 

cancersjukdom 

Nyckelfaktorerna för att lindra 

existentiellt lidande hos cancer 

patienterna var att använda sig 

av positivt tänkande och socialt 

stöd 

Coyle (2006) The Hard Work of 

Living in the Face of 

Death 

Undersöka, utifrån 

ett patient 

perspektiv, hur det 

är att leva med 

avancerad cancer 

och veta att livets 

slutskede är nära 

3 teman hittades: 

* Orientera sig själva gentemot 

sjukdomen och ha kontroll 

* Skapa ett socialt stöd 

* Finna mening 

 

 

3.1 Att finna mening 

Det fanns ett samband mellan positiv inställning och välbefinnande hos personer med 

cancer i livets slutskede och flera studier stärker att personer med obotlig 

cancersjukdom kunde finna mening med livet trots deras livssituation (Villavicencio-

Chávez 2014; Prince-Paul 2008; Coyle 2006; Chio et. al. 2008). Personer som kunde 

hitta en positiv mening trots sin livssituation upplevde bättre välmående under sin sista 

tid i livet (Villavicencio-Chávez et. al. 2014). Prince-Paul (2008) beskriver i sin studie 

att för att uppnå ett gott välmående i livets slutskede använde sig personer av religiös tro 

och socialt umgänge som i sin tur gav dem ett nytt synsätt på meningen med livet. 

Coyle (2006) beskriver i sin studie att personer som fann en mening med livet trots att 

de befann sig i livets slutskede inte såg döden som ett lika stort hot. 

 

 I Chio et. al. (2008) studie som gjordes i Taiwan, kunde personerna som utövade sin 

religiösa tro leva i nuet vilket ledde till att både stress och rädsla minskade.  Vissa av 

personerna som deltog i studien ville frivilligt hjälpa andra personer med cancer 

omvårdnadsmässigt, vilket ledde till att de kände sig starkare i sin tro och de upptäckte 

även att andra personer med cancer letade efter en mening med livet, detta i sig gjorde 

att de fann gemenskap och fann mening med livet.  

 

Sand, Olsson och Strang (2009) beskrev i deras studie att alla personerna använde 

coping strategier på olika sätt för att ”ta avstånd” från faktumet att de var döende, men 

ingen av dem förnekade faktumet att de skulle dö, utan de hanterade detta på olika sätt. 

Vissa personer ansåg att kroppen var en alarmklocka som utgav varningssignaler, så 
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länge det inte fanns besvärande symptom så var allt under kontroll, de tänkte att hela 

kroppen inte påverkades av cancer sjukdomen, att vissa delar av kroppen fortfarande var 

fungerande. Även när det uppkom besvärliga symptom så kunde vissa personer hålla sig 

an faktumet att de andra kroppsdelarna utöver den besvärade delen fungerade. Andra 

personer tänkte att, om cancern kunde uppkomma plötsligt, så skulle den även kunna 

försvinna lika plötsligt. På grund av att personerna hade fått deras diagnos och visste om 

deras prognos, så värdesatte de allt annat som var vid liv, bland annat djurens liv, men 

även en bukett med blommor som växte sig vackra, hur vackert faktumet var att 

blommorna växte, men innan de visste om prognosen så värdesattes inte dessa aspekter 

på samma sätt.  

 

Sand, Olsson och Strang (2009) beskrev också att många ansåg att upprätthållandet av 

tidigare kunskaper eller erfarenheter var värdefulla källor, att personerna fortfarande 

kunde känna att de gjorde nytta och var engagerade gjorde att de kände sig medräknade 

i samhället. Att känna sig viktig, kunna vara med och dela känslor med andra var 

aspekter som hade stor betydelse för personer med cancer. När det kom till att ha hopp, 

beskrev personerna att de hoppades på mycket annat än faktumet att bli friska. De 

hoppades på att få leva ett liv utan besvärliga symptom, ett liv om att få slippa vara 

ensamma eller hela tiden behöva vara i hemmet. Men samtidigt beskrev personerna att 

de hoppades på att döden inte skulle ske och att de innerst inne hoppades på ett mirakel 

(Sand, Olsson & Strang 2009).  

 

3.1.1 Hantera döden 

Personer hade olika synsätt på deras livssituationer då de använde sig av olika coping 

strategier (Montoya-Juarez et al. 2013; Friedrichsen, Lindholm & Milberg 2011). Vissa 

personer valde att konfrontera faktumet att de skulle dö då de tänkte att livet ändå inte 

var så långt och att döden skulle inträffa någon gång i livet. De personer som hade ett 

positivt synsätt på livet och kunde se det positiva i deras livssituation kunde acceptera 

faktumet att de skulle dö och de kunde även omvärdera uppfattningen omkring sina liv. 

Dessa personer kände att de var nöjda och färdiga med sina liv då de hade hunnit få 

både barn och barnbarn, bott i ett vackert hus eller byggt upp en fin trädgård, de kände 

att de hade åstadkommit de obligatoriska faserna i livet. Personerna kände sig nöjda när 

de såg att deras familjemedlemmar hade bra sociala förhållanden, jobb och egna 
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familjer, dessa synsätt fick de att känna sig tillfredsställda med tillvaron, de var redo att 

acceptera ”Guds plan” (Montoya-Juarez et. al. 2013).  

 

Andra personer såg deras sjukdomstillstånd som ett tillfälle att växa som individer, 

personerna ändrade deras attityd mot sig själva och människorna som omgav dem 

(Montoya-Juarez et al. 2013). Personerna ville på detta sätt stärka deras band med deras 

nära och kära innan de skulle gå bort. Vissa personer valde att fly från faktumet att de 

var döende, de förlitade sig helt och hållet på läkaren, ett sätt för personerna att hantera 

sitt emotionella tillstånd. En del personer hanterade tankarna kring döden med hjälp av 

meningsskapande coping, genom att tänka att Gud hade skickat sjukdomen till dem och 

att de därför var tvungna att acceptera det. Andra personer accepterade att döden var 

nära för att de kände sig färdiga med sina liv och kunde därför luta sig tillbaka 

(Montoya-Juarez et al. 2013).  

 

Personer som fick en god relation till sina vårdgivare kände sig lugna och antalet 

sjukhusbesök minskade vilket medförde att livets slut blev mer rofyllt (Zhang, Nilsson 

& Prigerson 2012).  

 

Olika coping strategier kunde relateras till hur personerna i Friedrichsen, Lindholm och 

Milbergs (2011) studie föredrog att se på sanningen angående döden. Personerna ville 

veta sanningen omkring hur dålig prognosen var, men alla hade individuella synsätt på 

vad sanning var för dem. Vissa personer ville veta den absoluta sanningen, de ville veta 

hur lång tid de hade kvar att leva, de ville inte ha falska förhoppningar. De menade att 

det inte var möjligt att rymma från sanningen och att det var bäst att vara realistisk, 

därmed kände de att de kunde kontrollera situationen med tanke på att de visste 

sanningen och denna känsla resulterade i att de kände sig lugna och säkra. De ansåg att 

falska förhoppningar skulle vara till mer skada än nytta och genom att de fick veta hur 

lång tid de hade kvar att leva så kunde de förbereda sina familjer väl. Vissa andra 

personer i Friedrichsen, Lindholm och Milbergs (2011) studie ville veta sannigen men 

endast till viss del, med andra ord information som kunde gynna dem, en modifierad 

sanning som exempelvis att nya prover skulle tas för vidare utredning, men de ville 

absolut inte veta att en viss tid återstod av livet. Andra personer i studien ville att 

läkaren skulle säga sanningen på ett sätt så att de inte skulle förstå vad sanningen 

egentligen innebar, läkaren skulle exempelvis säga att behandlingen inte gick som 
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läkaren hade räknat med istället för att berätta att personen hade en viss tid kvar att leva 

(Friedrichsen, Lindholm & Milbergs 2011).  

 

Friedrichsen, Lindholm och Milberg (2011) menade även att dessa personer inte ville 

veta mer än vad de var kapabla till att klara av att acceptera, det skulle vara för svårt att 

höra hur lång tid de hade kvar att leva. Personerna hanterade dessa känslor genom att 

tänka att ingen läkare visste exakt hur lång tid som var kvar, då fanns det ingen exakt 

sanning heller, de kände att det var bättre att inte veta något alls angående någon 

tidsram. Den absoluta sanningen om att en viss tid fanns kvar att leva var skrämmande 

för alla personerna, därför valde många personer att på något sätt gå runt den absoluta 

sanningen och bara ta del av några aspekter av sanningen, rädslan inför döden var inte 

hanterbar vilket gjorde att flera personer valde att fly från sanningen Friedrichsen, 

Lindholm och Milbergs (2011).  

      

Personerna i studien gjord av Sand, Olsson och Strang (2009) beskrev att deras vardag 

fungerade utan större problem, men det var nätterna som var värst att ta sig igenom, då 

tankarna omkring döden blev en stor påfrestning psykologiskt men även ensamheten var 

svår att hantera. Vissa personer brukade ringa telefonsamtal under nätterna, sätta på TV 

och tända lampor för att tankarna angående döden skulle distraheras. En av personerna i 

studien beskrev att hen inte visste vart hen skulle befinna sig efter döden, men hen 

brukade säga till sina barnbarn att hen skulle vaka över dem men att dem inte skulle 

kunna se hen. Genom att ha fantasi och ett magiskt tänkande kunde hen upprätthålla 

vetskapen om vad som skulle hända efter döden (Sand, Olsson & Strang 2009). 

 

 3.2  Stöd från familj och vänner 

Många studier visade att socialt stöd från omgivningen var av stor betydelse vid livets 

slut för personer med obotlig cancersjukdom (Prince-Paul 2008; Chio et. al. 2008; 

Coyle 2006). För att uppnå ett gott välmående i livets slutskede använde sig personer 

med cancer bland annat av socialt umgänge som i sin tur gav dem en ny mening med 

livet (Prince-Paul 2008). Stöd från familj, vänner och andra personer med cancer fick 

personerna att stärka sitt psykologiska tillstånd (Chio et. al. 2008).  

 

Att ha gemenskap emellan anhöriga och andra relationer var en viktig coping strategi 

bland personerna, de försökte finna gemenskap med djur, natur och en högre makt, detta 
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för att undvika tankar om döden. Genom detta tankesätt kunde personerna värdera 

relationer på ett helt annat sätt, relationerna som togs för givet tidigare fick ett nytt 

värde, främst relationen till sin partner, barn eller barnbarn. De personer som inte hade 

någon familj eller några vänner, utökade sina referensramar och involverade avlägsna 

släktingar och bekanta (Sand, Olsson & Strang 2009). Personerna byggde upp en 

trygghet runt sig genom att få stöd ifrån vänner och familj. Familjemedlemmarna gav 

känslomässigt stöd och hjälpte till med den nödvändiga omvårdnaden som behövdes 

vilket personerna uppskattade mycket (Coyle 2006).  

 

3.2.1 Religiöst stöd 

Flera studier kunde styrka att religiöst och spirituellt stöd hade stor betydelse för 

personer med cancer vid livets slut (Chio et. al. 2008; Coyle, 2006, Prince-Paul 2008; 

Laarhoven, Schilderman, Vissers & Prince 2010). Personer med cancer som hade en 

religiös bakgrund och befann sig i livets slutskede hade det lättare att ta till sig 

information, råd och stöd till skillnad från personer med cancer som inte hade någon 

religiös bakgrund (Laarhoven et. al. 2010). Religiös tro gjorde även så att personer med 

cancer kunde finna en mening med livet och detta i sin tur gjorde att de kunde uppnå 

välmående (Prince-Paul 2008).  

 

Balboni et. al. (2013) beskrev i sin studie att det fanns ett samband mellan religiöst stöd 

och en förbättrad livskvalité hos personer med obotlig cancersjukdom, detta resulterade 

i färre sjukhusbesök också. En del personer tog stöd från religion för att känna trygghet 

och för att finna mening från någon högre makt än sig själv (Coyle 2006).  

 

De personer som fick ett ökat mottagande av spirituellt stöd från religiösa grupper, 

valde att undvika intensivvård i en miljö med respirator och annan avancerad apparatur 

(Chio et. al. 2008). Spirituellt stöd kom att påverka personers medicinska beslut, särskilt 

då det spirituella stödet kom från en utomstående miljö som exempelvis kyrkan, detta 

med tanke på att den medicinska delen angående behandling och död inte talades vid på 

samma sätt inom de religiösa grupperna. Många personer började utifrån det religiösa 

stödet tro på mirakel. Med hjälp av det spirituella stödet så kunde personerna känna mer 

hopp och de fick en ökad livskvalitet vilket även ledde till mer styrka att bekämpa 

sjukdomstillståndet. Genom att kunna diskutera vilken sorts vård personerna med en 

dålig cancer prognos ville ha vid livets slut så kunde även sjukvårdspersonalen stödja 
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personernas tro på mirakel för att sedan kunna undvika intensivvård vid livets slut. 

Många personer upplevde ett andligt lidande vilket innebar konflikter och disharmoni 

mellan deras positiva trossystem och verkligheten av situationen de befann sig i. Genom 

att praktisera sin tro, kände sig personerna lugna eftersom att de kände sig övervakade 

av en högre makt (Chio et. al. 2008).  

 

3.3 Beskrivning av undersökningsgrupp och urvalsmetod 

Under denna huvudkategori kommer två underkategorier att presenteras i tabell och 

löpande text. Dessa är undersökningsgrupp och urvalsmetod.  

 

Tabell 4. Sammanställning av undersökningsgrupp och urvalsmetod 

Författare, 

Publikations år 

Undersökningsgrupp/ Urvalsmetod 

Montoya-Juarez, 

Garcia-Caro, 

Campos- Calderon, 

Schmidt-Rio Valle, 

Gomez-Chica, 

Marti-Garcia & 

Gruz-Quintana 

(2013) 

19 patienter rekryterades från ett statligt sjukhus i Spanien, 6 patienter 

rekryterades från ett palliativt boende, totalt 24 stycken deltagare 

Kön: anges inte 

Medelåldern: 65,8 år 

 

Urvalsmetod: Bekvämlighets urval 

Zhang, Nilsson, 

Holly G & Prigerson 

(2012) 

726 patienter rekryterades från flera sjukhus i USA 

Kön: 389 män/337 kvinnor 

Ålder: 20 år+ 

 

Urvalsmetod: Slumpmässigt urval 

 

Laarhoven, 

Schilderman. 

Vissers, Verhagen & 

Prins (2010) 

68 patienter rekryterades från en internmedicin avd., onkologi avd., 

palliativ avd. från ett universitetets sjukhus, två statliga sjukhus, två 

hospice och ett äldreboende för palliativa patienter i Nederländerna. 

Kön: 31 män/ 37 kvinnor 

Medelålder: 63 år 

 

Urvalsmetod: Slumpmässigt urval 

Villavicencio-

Chávez, Monforte-

Royo, Tomás-

Sábado, Maier, 

Porta-Sales & 

Balaguer (2014) 

101 patienter rekryterades på ett hospice i Barcelona 

Kön: 62 män/ 39 kvinnor 

Medelålder: 61,7 år 

 

 

Urvalsmetod: Lämplighetsurval 

T. Balboni, M. 

Balboni, Enzinger, 

Gallivan, Paulk, 

Wright, Steinhauser, 

343 patienter rekryterades från 7 stater i USA 

Kön: 185 män/ 158 kvinnor 

Medelålder: 58,3 år 
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VanderWeele & 

Prigerson (2013) 

Urvalsmetod: Lämplighetsurval 

Friedrichsen, 

Lindholm & 

Milberg (2010) 

45 patienter, studien gjordes på 2 hospice i sydvästra Sverige 

Kön:19 män och 26 kvinnor 

Medelålder: 66 år  

 

Urvalsmetod: Lämplighetsurval 

Sand, Olsson & 

Strang (2009) 

20 patienter rekryterades på ett hospice i centrala Stockholm,  

Kön: 8 män/ 12 kvinnor 

Ålder: 20-90 år 

 

Urvalsmetod: Maximum variation sampling  

Prince-Paul (2008) 8 patienter rekryterades från ett hospice i mellanvästra USA. 

Kön: 3 män och 5 kvinnor 

Ålder: 35-75 år 

 

Urvalsmetod: Bekvämlighets urval 

Chio, Shih, Chiou, 

Lin, Hsiao & Chen 

(2006) 

21 patienter rekryterades i Kina. 

Kön: Anges inte 

Medelålder: 55 år 

 

Urvalsmetod: Strategiskt urval 

Coyle (2006) 7 patienter rekryterades från ett sjukhus i New York. 

Kön: 4 män/ 3 kvinnor 

Ålder: 40-79 år 

 

Urvalsmetod: Bekvämlighets urval 

 

 

3.3.1 Undersökningsgrupp 

I samtliga studier beskrevs hur många personer som deltog, antalet varierade. I de fyra 

kvantitativa studierna var deltagarantalet som minst 68 (Laarhoven et. al. 2010) till 726 

(Zhang et. al 2012). I studien gjord av Villavicencio-Chávez et. al (2014) var 

deltagarantalet 101 och i studien gjord av Balboni et. al (2013) deltog 342 personer.  

 

I de kvalitativa studierna var det minsta deltagarantalet sju personer (Coyle 2006). I 

Prince-Pauls (2008) deltog åtta personer. 19 personer deltog i studien gjord av 

Montoya-Juarez et. al (2013) och 20 personer deltog i Sand, Olsson & Strangs studie. 

Studien gjord av Chio et. al. (2006) hade ett deltagarantal på 21 personer och 

Friedrichsen, Lindholm och Milberg (2010) hade 45 deltagare i deras studie.  

 

Alla inkluderade artiklar innehöll data om deltagarnas ålder. I den kvantitativa artikeln 

gjord av Zhang et. al. (2012) angavs ålderspannet från 20 år och uppåt och i studien 
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gjord av Laarhoven et. al. (2010) angavs medelåldern 63 år. De två andra kvantitativa 

artiklarna hade deltagare med medelåldern 58,3 år (Balboni et. al 2013) och 61,7 år 

(Villavicencio-Chávez 2014).  

 

Bland de kvalitativa studierna angav Friedrichsen, Lindholm och Milberg (2010) 

medelåldern 66 år i deras studie medans Montoya-Juarez et. al. (2013) medelåldern 65,8 

år. I Chio et. al. (2006) studie angavs medelåldern 55 år, resterande studier angav inget 

medelvärde på ålderspannet. Däremot beskrev resterande studier åldern på deltagaren 

som var yngst respektive äldst. I studien gjord av Sand, Olsson och Strang var 

deltagaren med lägst ålder 20 år och deltagaren som var äldst var 90 år. Den lägsta 

åldern i Prince-Pauls (2008) studie var 35 år och den högsta åldern var 75 år. I den sista 

kvalitativa studien var den yngsta deltagaren 40 år och den äldsta deltagaren var 79 år 

gammal (Coyle 2006).   

 

I samtliga kvantitativa studier angavs vilket kön deltagarna hade. I Zhang et. al (2012) 

studie var 389 deltagare män och 337 deltagare kvinnor. I Laarhoven et. al (2010) studie 

var 31 deltagare män och 37 deltagare kvinnor. I studien gjord av Villavicencio-Chávez 

et. al (2014) var 62 av deltagarna män och 39 av deltagarna kvinnor. Balboni et. al. 

(2013) angav att 185 deltagare var män och 158 deltagare var kvinnor.  

 

Bland de kvalitativa studierna angav fyra studier vilket kön deltagarna hade. I 

Friedrichsen, Lindholm och Milbergs (2010) studie var det 19 deltagare som var män 

och 26 deltagare som var kvinnor. Åtta manliga deltagare och 12 kvinnliga deltagare var 

angivet i Sand, Olsson och Strangs (2009) studie. Tre män och fem kvinnor deltog i 

studien gjord av Prince-Paul (2008). Fyra män och tre kvinnor deltog i studien gjord av 

Coyle (2006). Författarna i de två resterande kvalitativa studierna (Chio et. al 2006; 

Montoya et. al 2013) angav inte vilket kön deltagarna hade.  

 

3.3.2 Urvalsmetod 

I samtliga artiklar angavs den använda urvalsmetoden.  Tre av de granskade artiklarna 

hade använt sig av ett bekvämlighetsurval (Coyle 2006; Prince-Paul 2008; Montoya-

Juarez et. al. 2013). Två av artiklarna som beskrivit urvalsmetod använde sig av 

slumpmässigt urval (Zhang, Nilsson & Prigerson 2012; Laarhoven et. al. 2010).  

Forskarna i en av de inkluderade artiklarna använde maximum variation sampling (Sand 
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et al. 2009). Strategiskt urval användes i en annan artikel (Chio et. al. 2006). I de tre 

resterande artiklarna användes lämplighetsurval (Villavicencio-Chávez 2014; Balboni 

2013; Friedrichsen, Lindholm & Milberg 2010).  

 

4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie visade att familj, vänner och trosuppfattning var 

viktiga källor för att personer med obotlig cancer sjukdom skulle kunna hantera 

faktumet att livets slut var nära. Socialt stöd och religiös tro var nyckelkomponenter för 

att personer som levde sin sista tid i livet skulle klara av att hantera sin livssituation, 

antingen genom att finna en mening i den pågående situationen eller genom stöd från 

sina nära och kära. Vissa personer upplevde att vardagen fungerade utan större problem 

då de omgavs av människor, men nätterna var svåra att hantera då ensamheten fick de 

att tänka mycket på döden, personerna hanterade dessa tankar genom att ringa 

telefonsamtal eller sätta på tv, detta för att känna sig mindre ensamma och distrahera 

tankar kring döden. Andra viktiga coping strategier som personerna använde var att 

fortsätta vara engagerade i sitt arbete, vara med i diskussioner för att känna att de gjorde 

nytta, omvärdera synsättet på livet, positivt tänkande eller genom att acceptera faktumet 

att de var döende för att kunna känna kontroll över situationen. Resultatet baserades på 

fyra kvantitativa artiklar och sex kvalitativa artiklar. I granskningen av de ingående 

artiklarnas datainsamlingsmetod framkom både urvalsmetod och undersökningsgrupp. I 

studierna förekommer semistrukturerade intervjuer, strukturerade intervjuer och 

enkäter.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Att finna mening 

Villavicencio-Chávez et. al. (2014) beskrev i deras studie att personer som kunde hitta 

en positiv mening trots sin livssituation upplevde bättre välmående under sin sista tid i 

livet. Ett positivt tänkande gjorde med andra ord att personer mådde bättre. Många 

använde religiös tro och socialt umgänge som coping strategier, vilket i sin tur gjorde att 

personerna inte såg döden som ett lika stort hot. Detta styrks även av Chio et. al. (2008) 

studie som menade att personer som utövade sin religiösa tro upplevde minskad rädsla 

inför döden. Balboni et. al. (2013) beskrev i deras studie att religiös tro minskade 

personers sjukhusvistelser under deras sista tid i livet. I Sand et. al. (2009) studie 
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beskrevs att vissa personer valde att tänka att cancer sjukdomen kunde försvinna lika 

plötsligt som den uppkom, personerna hanterade med andra ord sina emotioner genom 

detta tankesätt. Innerst inne hoppades personerna på att ett mirakel skulle ske, att döden 

inte skulle inträffa.  

 

Författana till föreliggande litteraturstudie tycker att det är väldigt viktigt att både 

sjukvårdspersonal och anhöriga vägleder personer med obotlig cancersjukdom att finna 

deras bästa coping strategi då varje individs personlighet och karaktär präglar vilken 

copingstrategi som används. Även Kalfoss (2011) anser att varje individ personlighet 

och karaktär avgör valet av copingstrategi.  

 

4.2.2 Hantera döden 

Montoya-Juarez et. al. (2013) och Friedrichsen, Lindholm och Milberg (2011) menade 

att personer som hade obotlig cancersjukdom hade olika synsätt på deras livssituationer 

på grund av att de använde olika coping strategier. Montoya-Juarez et. al. (2013) 

beskrev i deras studie att flera personer tyckte att det var bättre att konfrontera faktumet 

att de skulle dö eftersom att det uppgav en känsla av att ha kontroll över situationen och 

att det ändå var omöjligt att rymma från sanningen. Genom att acceptera faktumet att de 

var döende så behövde de inte ha falska förhoppningar vilket i sin tur resulterade i att 

personerna kände sig lugna och säkra. Denna problembaserade coping strategin är enligt 

författarna till föreliggande litteraturstudie ett bra sätt att hantera situationen, då 

personer kunde uppleva en känsla av kontroll. Vissa personer i studien valde att fly från 

faktumet att de var döende och förnekade faktumet helt, de valde att förlita sig på sin 

läkare och trodde att läkaren skulle hantera allt. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie tror att denna sorts förnekande kan få konsekvenser på längre sikt, med 

tanke på att personerna förmodligen skulle märka av en försämring i deras välmående 

som i sin tur skulle kunna leda till en försämrad livskvalitet.  

 

Andra personer i Montoya-Juarez et. al. (2013) studie hanterande dödstankarna med 

hjälp av meningsskapande coping, genom att tänka att Gud hade skickat sjukdomen till 

dem så var de var tvungna att acceptera det.  En del personer kunde på ett enkelt sätt 

slappna av och luta sig tillbaka trots att de levde sin sista tid i livet och detta berodde på 

att de kände sig färdiga med sina liv. Några personer ville endast att läkaren skulle 

berätta en del av sanningen angående döden, en modifierad sanning. Detta för att de inte 
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kände att de var tillräckligt kapabla till att möta den absoluta sanningen om hur lång tid 

de hade kvar att leva. De använde emotionsbaserad coping genom att tänka att ingen 

läkare visste exakt på pricken hur lång tid som återstod av livet, då fanns ingen riktig 

sanning heller, personerna intalade sig sådana saker för att hantera situationen 

(Montoya-Juarez et. al. 2013).   

 

Något som kan vara av betydelse är att sjuksköterskor som möter dessa personer inom 

vården kan försöka identifiera vilken eller vilka coping strategier som personerna redan 

använder, för att på så sätt skapa en god relation mellan sjuksköterska och patient. Även 

Travelbee anser att det är vid en bra relation mellan sjuksköterska och patient som 

sjuksköterskan kan hjälpa patienten att minska lidande och finna hopp (Kirkevold 

2000). 

 

Sand, Olsson och Strang (2009) beskrev i deras studie att ensamheten på nätterna gjorde 

att flera personer tänkte mer på döden, personerna ringde då telefonsamtal på nätterna 

eller satte på TV för att känna sig mindre ensamma och på så sätt undvika dödstankar.  

Föreliggande studies författare anser att det är viktigt att sjukvården tar reda på 

svårigheter som personer upplever för att kunna stärka coping strategier, exempelvis att 

ta reda på om patienten är religiös eller vilken sorts musik som fick patienten att tänka 

på glada minnen. Sjukvården kan föreslå olika coping strategier för att förstärka 

personers svårigheter och på så sätt hjälpa personerna att hantera nätterna bättre. Denna 

aspekt kan styrkas av Travelbee då hon menar att det är viktigt som sjuksköterska att 

inte försöka generalisera en människa, och att istället skapa sig en egen bild av 

människan. Något annat som Travelbees teori tar upp är hur viktigt det är att alltid sätta 

patienten i centrum och inte bara se sjukdomen (Kirkevold 2000).  

 

4.2.3 Stöd från familj och vänner 

Många studier visade att socialt stöd hade stor betydelse vid livets slut (Prince-Paul 

2008; Chio et. al. 2008; Coyle 2006). Detta styrks även av Laidsaar-Powel, Butow, Bu, 

Fisher och Juraskovas (2016) studie som  beskrev att familjemedlemmar var den 

primära källan till stöd. Det sociala umgänget gjorde att personerna kunde se en ny 

mening med livet (Prince-Paul 2008). Coyle (2006) beskrev i sin studie att 

familjemedlemmarna gav känslomässigt stöd och hjälpte till med den nödvändiga 

omvårdnaden vilket personerna uppskattade mycket.  
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Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att stöd från anhöriga skulle kunna 

upplevas som negativt också, då stödet kan leda till en överdrift av överbeskyddande 

och engagemang. Därför tycker författarna till föreliggande litteraturstudie att personer 

med obotlig cancersjukdom måste vara uppmärksamma för deras egna individuella 

behov av stöd, för att på så sätt undvika påfrestning som är negativ. Detta styrks även av 

Laidsaar-Powell et. al. (2016) studie som beskriver att en del personer känner av att det 

blir stressigt för familjemedlemmarna och personerna kan då känna sig som en börda 

vilket resulterar i att personerna beskyller sig själva för situationen som uppstått.  

 

4.2.4 Religiöst stöd 

Religiöst och spirituellt stöd hade stor betydelse för personer med cancer vid livets slut 

(Chio et. al. 2008; Coyle 2006; Prince-Paul 2008; Laarhoven et. al. 2010). Personer som 

hade en religiös bakgrund hanterade information och råd på ett mycket lättare sätt än 

personer som inte hade någon religiös tro (Laarhoven et. al. 2010). Många personer 

började tro på mirakel genom att använda meningsbaserad coping vilket resulterade i ett 

ökat hopp och förbättrad livskvalitet. Personerna kände sig även lugna eftersom att 

deras känslor gav upphov till att de kände sig övervakade av en högre makt (Chio et. al. 

2008). Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att denna sortens coping kan ha 

både fördelar och nackdelar. Att känna styrka och och finna hopp är fördelar, men om 

allt läggs över Gud kan det ge konsekvenser. Det som är riskabelt är att personer kan 

sluta kämpa för att Gud redan har bestämt deras öde, detta i sin tur skulle kunna leda till 

försämrad livskvalitet.  

 

4.3 I diskussion kring den metodologiska aspekten 

I föreliggande studies resultat valdes en granskning av deltagarantalet, kön och ålder i 

de vetenskapliga artiklarnas undersökningsgrupp, samt en undersökning av vald 

urvalsmetod hos artiklarna. Undersökningsgruppens egenskaper ska enligt Polit och 

Beck (2012) redovisas när en studie har gjorts. Vidare beskriver Polit och Beck (2012) 

att målet i kvantitativ forskning är att använda sig av en undersökningsgrupp som kan 

representera en större population. Detta ökar trovärdigheten för resultaten av 

forskningen. Kvalitativ ansats har fördelen att det tillåter deltagarna att utveckla sina 

känslor, åsikter och beteenden. Dock kan nackdelen med användning av kvalitativ 

ansats vara att det endast är en mindre grupps upplevelser och erfarenheter som 

redovisas (Polit & Beck, 2012).  
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Enligt Polit och Beck (2012) ska deltagarantalet vara beskrivet så att läsaren kan skapa 

sig en bild av hur stor population som deltagit i studien. Undersökningsgruppens storlek 

varierade i de olika inkluderade artiklarna, deltagarantalet varierade allt från kvalitativ 

ansats med 7 deltagare (Coyle 2006) till kvantitativ ansats med 726 deltagare (Zhang, 

Nilsson & Prigerson 2012). I kvalitativa studier är det vanligt att ha under 50 deltagare 

men att inga specifika regler finns. En kvalitativ studies trovärdighet kan vara hög trots 

få deltagare, men en kvantitativ studie med samma låga antal kan ha sämre trovärdighet 

(Polit & Beck 2012).   

 

Samtliga av de tio inkluderade artiklarna innehöll data om deltagarnas ålder. Tre av dem 

angav åldersspannet på deltagarna och beskrev åldern på sin yngsta respektive äldsta 

deltagare. Åldersspannet i dessa tre artiklar var brett (Coyle 2006; Prince-Paul 

2008;Sand, Olsson & Strang 2009). 

 

Könsfördelningen framkom i åtta av tio artiklar (Zhang et. al 2012; Laarhoven et. al. 

2010; Villavicencio-Chávez et. al. 2014; Balboni et. al. 2013; Friedrichsen, Lindholm 

&Milberg 2010; Sand, Olsson & Strang 2009; Prince-Paul 2008; Coyle 2006). I dessa 

åtta artiklar ses en blandning mellan män och kvinnor. Fyra av artiklarna hade fler män 

än kvinnor som deltog (Zhang, Nilsson & Prigerson 2012; Villavicencio-Chávez et. al. 

2014; Balboni et. al. 2013; Coyle 2006).  

 

Sand et al. (2009) använde sig utav maximum variation sampling som urvalsmetod, i 

detta urval har deltagarna en bred variation genom att forskarna till exempel väljer 

deltagare med olika religioner, bakgrunder, åldrar etc. Enligt Polit och Beck (2012) är 

maximum variation sampling till stor fördel då forskarna kan finna mönster som är 

gemensamma och därmed upptäcka kärnupplevelser. Tre andra av de inkluderade 

artiklarna använde sig utav bekvämlighetsurval (Coyle 2006, Prince-Paul 2008, 

Montoya-Juarez et al. 2013), där får deltagarna själva identifiera sig för studien. Detta 

görs genom att annonser lagts ut på olika sätt av forskarna och sedan får deltagarna 

själva anmäla sitt intresse för att få delta. Enligt Polit och Beck (2012) är denna metod 

inte att föredra, då det oftast inte ger det mest informationsrika resultatet, vilket är den 

egentliga nyckeln till kvalitativa studier.   
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Zhang et. al. (2012) och Laarhoven et. al. (2010) använde sig utav slumpmässigt urval, 

Polit & Beck (2012) anser att det inte finns någon garanti för att urvalet blir 

representativt men trots detta så säkrar den skillnader i egenskaper hos utvalda 

individer, slumpmässigt urval ger dessutom alla en chans att bli utvalda till studien. I tre 

av de inkluderade artiklarna användes lämplighets urval (Villavicencio-Chávez et. Al. 

2014; Balboni et. Al. 2013; Friedrichsen, Lindholm & Milberg 2010). Lämplighetsurval 

tillämpas för att nå deltagare med intresse att beskriva bland annat erfarenheter och är 

dessutom mest lämpade att ingå i studierna utifrån inklusion- och exklusionskriterier 

(Polit & Beck 2012). Studien gjord av Chio et. al. (2006) använde ett strategiskt urval 

vilket betyder att forskarna väljer de individer som anses vara mest lämpliga för studien 

(Polit & Beck 2012). 

 

4.4 Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva hur vuxna personer med obotlig 

cancersjukdom hanterar sin livssituation med hjälp av coping strategier vid livets 

slutskede. Utifrån det valda syftet blev en deskriptiv design ett enkelt val att använda sig 

av, eftersom denna design syftar till att beskriva upplevelser (Polit & Beck 2012). En 

litteraturstudie syftar till att analysera forskning som gjorts och systematiskt söka och 

sedan sammanställa ett resultat som författarna kommit fram till av den litteratur som 

granskats. Enligt Polit och Beck (2012) är nackdelen med denna metod att det finns risk 

för feltolkning av de granskade artiklarna ibland.  

 

Användning utav enbart en databas kan ses som en brist, olika databaser har olika 

artiklar vilket leder till att relevant litteratur kan ha gått förlorad. Polit och Beck (2012) 

anser dock att PubMed är en relevant och bra databas att använda vid 

omvårdnadsstudier. Författarna anser att de valda sökorden vid databassökningarna gav 

relevanta artiklar för studiens syfte och frågeställningar, anser författarna. Dock kan 

sökorden också ha gett en begränsning och möjligheten att det finns andra mer relevanta 

sökordskombinationer för resultatdelen är författarna medvetna om. 

 

De inkluderade artiklarna bestod både av kvalitativa och kvantitativa studier, detta för 

att uppnå en så stor bredd som möjligt. Användning av både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar i föreliggande litteraturstudie ser författarna som en styrka, detta ger ett bredare 

perspektiv på studien till skillnad från om bara en utav metoderna hade använts, även 
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Polit & Beck (2012) anser att det är positivt att ha både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar i litteraturstudier. 

 

De valda artiklarna skulle bland annat vara skrivna på engelska, inte äldre än 10 år och 

vara gratis tillgängliga i fulltext. Artiklar som är engelskspråkiga skapar en större bredd, 

då många forskare som inte är engelskspråkiga väljer att skriva på engelska vilket ger 

sökträffar över hela världen. Däremot kan artiklarna missuppfattas vid översättning om 

det inte är författarnas modersmål. Föreliggande studies författare anser att det breda 

ålderspannet i de inkluderade artiklarna ökar trovärdigheten till föreliggande studie. Ett 

så brett åldersspann som möjligt på undersökningsgruppen ökar trovärdigheten anser 

även Polit och Beck (2012).  

 

Trovärdigheten minskar ju färre studier som tar med data om antalet deltagare samtidigt 

som de studier som tagit med antalet deltagare har varit en blandning mellan män och 

kvinnor vilket styrker föreliggande studie anser författarna. Enligt Polit och Beck 

(2012) ger upplevelser hos deltagarna tillsammans med en bra fördelning på kön och 

ålder en högre trovärdighet på studien. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie ställer sig tveksamma till bekvämlighets 

urval som urvalsmetod eftersom att Polit & Beck (2012) anser att metoden inte ger det 

mest informationsrika resultatet vilket är den egentliga nyckeln till kvalitativa studier. 

 

Skillnaderna på deltagarantalet i de valda studierna ses enligt författarna som en styrka, 

eftersom det ger fler olika synsätt både på ett övergripande plan men också på ett mer 

djupgående. Valet av antalet deltagare är inte det centrala i en studie utan vilka 

erfarenheter och kunskaper av det som ska undersökas som deltagarna klarar av att 

hantera, enligt Polit och Beck (2012). 

 

Äldre studier kan enligt Polit och Beck (2012) vara till stor användning då upplevelser 

ska beskrivas, författarna till föreliggande studie tycker att detta är en fördel, därför 

valdes en tidsbegränsning på 10 år för att kunna öka antalet relevanta artiklar vid 

sökningarna. Författarna har vid analyseringen av litteraturen läst artiklarna tillsammans 

för att undvika missförstånd, kunna ta hjälp av varandra och samtidigt få en gemensam 

tolkning och chans till diskussion av artiklarnas innehåll. Detta tillvägagångssätt anser 

författarna vara en styrka genom att missförstånd av artikeln troligen minskas.  
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I det forskningsetiska övervägandet har det beskrivits att informationen ifrån de valda 

artiklarna inte ska förvrängas, förkastas eller vinklas. Författarna har använt sig utav ett 

objektivt synsätt vid granskningen av artiklarna, vilket kan ses i resultatet då både 

negativa och positiva aspekter finns med. Detta för att undvika ett felaktigt och mindre 

trovärdigt resultat. Enligt Polit och Beck (2012) bör studier som tagits med i resultatet 

blivit etiskt godkända av olika etiska kommittéer vilket samtliga studier har i denna 

litteraturstudie. 

 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Studier visade att personer med obotlig cancer sjukdom var i stort behov av stöd vid 

hanterandet av sin livssituation (Chio et. al. 2008; Prince-Paul 2008; Coyle 2006). Dock 

uppfattade en del personer att de behövde mer stöd under nätterna då de kände sig 

ensamma (Sand, Olsson & Strang 2009). Författarna till föreliggande litteraturstudie 

anser att detta därför måste tas i beaktande. Personer som upplevde nätterna jobbiga 

ringde deras anhöriga på nätterna för att inte behöva tänka på döden, detta var deras 

coping strategi, och denna coping strategi bör förstärkas med stöd från både sjukvården 

men också från anhöriga. Genom att exempelvis få regelbundna stödsamtal i samband 

med behandlingstillfällen där både emotionellt- och informellt stöd erbjuds men främst 

information angående olika coping strategier som finns och hur dessa kan användas. Ett 

exempel på detta är att sjukvårdspersonal försöker lyfta fram inre resurser hos 

personerna för att kunna ge förslag på coping strategier, att exempelvis fråga om 

personerna har någon särskild tro och då kunna föreslå att kanske läsa en bön eller läsa 

en helig skrift för att känna sig mindre ensam. Alternativt erbjuda samtal via sjukvården 

för att skapa ett inre lugn eller genom att prata om det som oroar personerna, i detta fall 

om döden. En annan faktor som är av stor betydelse är att anhöriga bör få hjälp i hur de 

kan vara ett stöd för personer med obotlig cancersjukdom. Detta på grund av att socialt 

stöd var viktigt för personer som skulle hantera sin sista tid i livet.  

 

4.6 Förslag till fortsatt forskning 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att vidare forskning inom ämnet 

coping bör göras där coping strategier vid livets slutskede bland personer med cancer 

bör belysas. Coping strategier är olika redskap som personer använder vid svåra 

situationer, inte minst när en bestämd tid av livet återstår, därför är kvalitativa 
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forskningsstudier önskvärda för att få en förbättrad förståelse av hur personer med 

obotlig cancersjukdom hanterar sin livssituation vid livets slut. Vidare forskning skulle 

kunna generera ökad kunskap bland sjukvårdspersonal och en förbättrad vård kan ges.  

 

5 Slutsats 

Föreliggande litteraturstudie visar att coping strategier i form av socialt stöd och 

religiöst stöd var nyckelkomponenter för att personer med obotlig cancersjukdom skulle 

klara av att hantera sin sista tid i livet. Personerna såg olika på komponenterna, vilka 

coping strategier de använde och vilka som fungerade, men även vilket stöd som var av 

betydelse. De flesta personerna upplevde att stöd från familj och anhöriga var viktigt för 

att kunna hantera livets slutskede, men likaså stödet från en religiös bakgrund.  
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