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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

 

Cancer är en av Sveriges vanligaste folksjukdomar och omfattar runt 200 olika 

tumörsjukdomar. Den eller de tumörer som bildas vid cancer kan vara godartade eller 

elakartade och skapa varierande fysiska och psykiska utmaningar beroende på typ av 

cancerform, sjukdomsstadier och person. En del av sjuksköterskans kompetensbeskrivning är 

att arbeta personcentrerat där hela människan är i fokus utifrån ett holistiskt förhållningssätt. 

Det holistiska förhållningssättet inkluderar hänsyn till den fysiska, psykiska, andliga och 

kulturella dimensionen hos en person. Andlighet är ett komplext begrepp med olika 

dimensioner. Begrepp vilka relaterar till andlighet är bland andra livsmening och känsla av 

sammanhang (KASAM).   

 

Syfte 

 

Syftet var att beskriva upplevelsen av att leva med cancer kopplat till livsmening och 

andlighet.  

 

Metod 

 

Syftet besvarades med hjälp av en litteraturöversikt där 15 vetenskapliga originalartiklar 

granskades baserat på ett systematiskt förhållningssätt. Artiklarna identifierades i databaserna 

PubMed och CINAHL och kvalitetsgranskades med hjälp av Sophiahemmets Högskolas 

framtagna bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering. En kvantitativ samt 14 

kvalitativa artiklar inkluderades.  

 

Resultat 

 

Fem teman kunde identifieras i resultatet för denna litteraturöversikt; upplevelsen av cancer 

innan och efter behandling eller efter påbörjad behandling, copingstrategier vid cancer, 

upplevelsen av hopp vid cancer, upplevelsen av mening vid cancer samt emotionella 

upplevelser vid cancer. Flertalet deltagare upplevde en ändrad livsmening.  

 

Slutsats 

 

Det förekom skillnader liksom likheter i personernas upplevelse av att leva med cancer, vilka 

sjuksköterskan kan beakta för att skapa förutsättningar för en holistisk och individanpassad 

vård. Andlighet visade sig vara en viktig del i deltagarnas copingstrategier. Deltagarna 

upplevde en förändrad uppfattning av livet och en förändrad livsmening i och med sin 

cancerdiagnos. Det som genomsyrade resultaten var den egna, subjektiva upplevelsen av 

cancersjukdom.  

 

Nyckelord: Andlighet, Cancer, Coping, Mening, Patientupplevelse  
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ABSTRACT 

 

Background 

 

Cancer is one of Sweden's most common endemic diseases and covers around 200 different 

tumor diseases. The tumor(s) formed in cancer can be benign or malignant and create 

different physical and psychological challenges due to type of cancer, stage of disease and 

person. Part of the nurse's competence description is to work in a person-centered way where 

the whole person is focused on in accordance with a holistic approach. The holistic approach 

includes consideration of the physical, mental, spiritual and cultural dimension of a person. 

Spirituality is a complex concept with different dimensions. Concepts related to spirituality 

include life meaning and sense of coherence (SOC).  

 

Aim 

 

The purpose was to describe the experience of living with cancer linked to life meaning and 

spirituality. 

 

Method 

 

The purpose was answered with the help of a literature review where 15 scientific original 

articles were reviewed based on a systematic approach. The articles were identified in the 

PubMed and CINAHL databases and were quality assessed with the help of Sophiahemmet 

University College developed assessment basis for scientific classification. One quantitative 

and 14 qualitative articles were included. 

 

Results 

 

Five themes could be identified in the results of this literature review; the experience of 

cancer before and after treatment, coping strategies in cancer, the experience of hope in 

cancer, the experience of meaning in cancer and emotional experiences in cancer. Most 

participants experienced a changed life view.  

 

Conclusions 

 

There were differences as well as similarities in the peoples experience of living with cancer, 

which the nurse can pay regard to, to create the conditions for holistic and individualized 

care. Spirituality proved to be an important part of participants' coping strategies. The 

participants experienced a changed perception of life and a changed view of life through their 

cancer diagnosis. What permeated the results was their own, subjective experience of cancer 

disease. 

 

Keywords: Cancer, Coping, Meaning, Patient experience, Spirituality 
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INLEDNING  
 

Andlighet är aktuellt såväl ur ett omvårdnadsperspektiv som ur ett personligt och socialt 

perspektiv. Svenska sjuksköterskeförening (2017) beskriver i sin kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskor sex kärnkompetenser, däribland personcentrerad vård. I enlighet med 

personcentrerad vård ska sjuksköterskan arbeta med holistisk omvårdnad; ett 

flerdimensionellt förhållningssätt i relation till patienten där den fysiska, psykosociala, 

kulturella och andliga dimensionen beaktas (Svensk MeSH, u.å.). Cancer är en av de 

vanligaste folksjukdomarna i Sverige vilket bidrar till att många invånare någon gång 

kommer i kontakt med sjukdomen, hos sig själv eller bland närstående. Patienter med cancer 

ska i Sverige i enlighet med Statens Offentliga Utredningar (2009) erbjudas en fast 

vårdkontakt, lämpligen en sjuksköterska med kunskaper om onkologisk omvårdnad, 

psykosocialt arbete och samtalsmetodik.  

 

Intresse för ämnet väcktes under studietiden på sjuksköterskeutbildningen där termerna 

personcentrerad och holistisk omvårdnad presenterades under föreläsningar, i litteratur och 

under verksamhetsförlagd utbildning. Andlighet som dimension upplevdes som en mer 

abstrakt komponent av holistisk omvårdnad och gav därigenom upphov till fler frågetecken. 

På grund av den höga incidensen av cancer i Sverige väcktes intresset att kombinera 

andlighet vid cancersjukdom. För att kunna bedriva en holistisk omvårdnad vid 

cancersjukdom är kunskapsläget kring andlighet och livsmening en viktig komponent. Denna 

litteraturöversikt kommer beskriva upplevelsen av andlighet och livsmening hos personer 

med cancer för att bidra till evidensen kring holistisk cancervård.  

 
BAKGRUND 

 

Cancer 

 

En tredjedel av alla människor drabbas av någon form av cancer under sin livstid, vilket 

innebär att de flesta kommer få erfarenhet av cancer på något vis. Cancer är vanligast hos 

äldre då cancer oftast utvecklas under en lång tidsperiod (Gudmunsson, 2013). Cancer är ett 

samlingsnamn för cirka 200 olika sjukdomar och drabbar fler män än kvinnor. Prostatacancer 

är den vanligaste cancerformen i Sverige. Prostatacancer utgör drygt 30 procent av all cancer 

som drabbar män medan bröstcancer drabbar cirka 30 procent av cancerdrabbade kvinnor. 

Bröstcancer är den vanligaste formen bland kvinnorna, och den näst mest förekommande 

formen bland båda könen. Hudcancer är den tredje mest förekommande cancerformen i 

Sverige och utgör cirka 10 procent av all cancer (Socialstyrelsen, 2018b). Lungcancer är den 

cancerform vilken orsakar flest dödsfall i Sverige (Regeringskansliet, 2018). I en systematisk 

analys av Global Burden of Disease Cancer Collaboration et al (2019) undersöktes den 

globala sjukdomsbördan vid 29 olika sorters cancer mellan 1990–2017.  Analysen visade att 

frekvensen av de 29 inkluderade cancersjukdomarna har ökat i 123 länder men att 

mortaliteten minskat i 145 av de 195 inkluderade länderna mellan åren 1990–2017. Cancer 

har även globalt stigit från plats sex till två av de sjukdomar som orsakar mest 

funktionsjusterade levnadsår (DALY) efter hjärt- och kärlsjukdomar. Sjukdomsbördan är 

beroende av sociodemografiska index. Exempelvis förekom cirka 50 procent av de som 

insjuknade i cancer år 2017 i länder med hög sociodemografiskt index medan enbart 30 

procent av dödsfallen relaterat till cancer förekom i dessa länder samma år.  
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Patofysiologi vid cancer 

 

Varje minut byts miljontals celler ut i en vuxen individs vävnader; cellnybildning sker 

simultant med elimination, apoptos, av gamla celler. Jämvikt råder mellan nybildning och 

apoptos i en frisk organism under kontrollerade former med följden att vävnadstillväxten inte 

blir för kraftig. DNA-molekylen styr en cells omsättning; det vill säga cellens tillväxt, 

delningshastighet och apoptos. Vanligen kan en frisk cell som drabbats av en förändring i 

arvsmassan, en mutation, reparera detta på egen hand eller aktivera en apoptos. När en cell 

inte klarar av att reparera eller eliminera DNA-förändringen kommer cellen fortsättningsvis 

ha en förändrad arvsmassa, den förändring som uppstår kan senare ligga till grund för 

cancerutveckling i cellen (Ericson & Ericson 2017).  

 

Normal celldelning initieras av DNA-molekylen där särskilda signalöverföringsproteiner, 

rasproteiner, aktiveras. Om ett rasprotein muteras och får onormal aktivitet kan det leda till 

att cellen frångår cellkärnans normala kontrollsystem och ökar sin celldelningshastighet. Vid 

en hastig celldelning kan det bildas en ansamling av celler, en tumör. Tumörer kan utvecklas 

till benigna, godartade, eller maligna, elakartade. Benigna influerar inte omgivande 

vävnadsceller till skillnad från maligna vilka tenderar att infiltrera omgivande vävnad samt 

har förmågan att spridas via blod- och lymfsystemet till andra organ. Cancer benämns de 

maligna tumörsjukdomar vilka utgår från epitelvävnaden (Ericson & Ericson 2017). 

En malign tumör utvecklas inledningsvis med en mutation i en gen, initiering, och 

fortsättningsvis med promovering, det vill säga att tillväxten av tumören främjas. Initiering 

och promovering är de nödvändiga komponenterna för en tumörtransformation och de celler 

som genomgått transformationen blir onkogena. Både yttre och inre faktorer påverkar 

initiering och promovering. Faktorer som stimulerar initiering är bland annat: ärftlighet, 

tobaksrök, virus, bakterier och radioaktiv strålning. Faktorer som stimulerar promovering är 

bland annat: kostfaktorer, tobaksrök, aflatoxin, hormoner och kemikalier (Ericson & Ericson 

2017). Av all cancer orsakas 70 procent av livsstilsfaktorer (Gudmunsson, 2013).  

 

Sjuksköterskans roll inom cancervård 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) har en särskild kompetensbeskrivning för 

specialistsjuksköterskor med inriktning mot onkologisk vård. I denna beskriver de bland 

annat hur specialistsjuksköterskor ska arbeta med omvårdnadsprocessen utifrån ett holistiskt 

och personcentrerat förhållningssätt där personens egna resurser tas till vara. 

Specialistsjuksköterskan ska även upprätta en omvårdnadsplan med fokus på patientens 

behov, resurser, diagnos, behandling, rehabilitering och patienten som kroniskt sjuk, 

överlevare från cancer, palliativ vård eller vård i livets slut. I kompetensbeskrivningen 

beskrivs även förmågan att med ett etiskt och professionellt förhållningssätt skapa trygghet 

och tillit mellan patient samt personens anhöriga. Specialistsjuksköterskor ska även kunna 

agera som ledare i sjuksköterskeledd verksamhet inom cancervård, som kontaktsjuksköterska 

och inom andra avancerade sjuksköterskeroller. Svensk sjuksköterskeförening beskriver även 

att specialistsjuksköterskor inom onkologisk vård ska kunna identifiera symtom och tecken 

relaterat till den onkologiska sjukdomsprocessen samt inneha kunskap om cancerprevention 

(Sjuksköterskor i Cancervård & Svensk Sjuksköterskeförening, 2017).  
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Kontaktsjuksköterska vid cancer 

 

I Sverige ska alla patienter som drabbas av cancer erbjudas en fast kontaktperson från den 

klinik de vårdas inom (SOU 2009:11) och enligt patientlagen (SFS, 2014:821, kap. 6, 2 §) har 

patienten rätt till en fast vårdkontakt. Regionala Cancercentrum i Samverkan (2019) har 

fastslagit en nationell beskrivning av kontaktsjuksköterskans uppdrag. I beskrivningen ingår 

det att kontaktsjuksköterskan ska vara tydligt namngiven och speciellt tillgänglig för 

patienten samt garantera patientens delaktighet och inflytande i sin vård. 

Kontaktsjuksköterskan ska informera om kommande steg i vårdprocessen, upprätta en 

individuell skriftlig vårdplan, delta i multidisciplinära möten angående patienten samt aktivt 

genomföra överlämningar vid byte av ansvarig vårdgivare. Kontaktsjuksköterskan ska kunna 

göra evidensbaserade bedömningar av personens behov, vidta och följa upp eventuella 

åtgärder samt kunna ge stöd till både patient och närstående vid krisreaktion (Regionala 

Cancercentrum i Samverkan, 2019).  

 
Behandling vid cancer 

 

Behandling vid cancer innefattar både farmakologisk samt icke-farmakologisk behandling. 

Den icke-farmakologiska behandlingen består av kirurgi och strålning och den 

farmakologiska behandlingen består av flertalet olika läkemedel, där det mest förekommande 

är cytostatikabehandling. Läkemedel vid cancer ges för att bota eller bromsa 

sjukdomsförloppet samt lindra symtom. Läkemedel kan också kombineras med icke-

farmakologisk behandling för optimal effekt. Det finns flera sorters cytostatika och de har 

inte alla samma verkningsmekanismer, men de alla påverkar cancercellernas tillväxt bland 

annat genom att eliminera cellen och/eller hämma tillväxten.  Cytostatikabehandling påverkar 

både tumörceller samt friska, tillväxande celler. Friska celler vilka befinner sig i vilofas är 

dock relativt skyddade mot behandlingen. Särskilt utsatta delar av kroppen där snabb 

celldelning förekommer är i benmärgen, mag-tarmkanalens slemhinna och hårsäckarna. På 

grund av cytostatikans effekt på de friska cellerna kan personer som genomgår behandlingen 

uppleva biverkningar som ökad infektionskänslighet, anemi, skador i mag-tarmkanalens 

slemhinnor, illamående och kräkningar samt håravfall (Norlén & Lindström, 2014).   

  

Palliativ vård vid cancer 

 

Socialstyrelsen (2013) definierar palliativ vård som hälso- och sjukvård i syfte att lindra 

lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. 

De beskriver även att palliativ vård innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella behov samt stöd till närstående. Socialstyrelsen beskriver fyra hörnstenar vilka 

utgör fundamentet av palliativ vård; symtomlindring, kommunikation och relation mellan 

vårdgivare och vårdtagare, mellan vårdgivare och närstående samt inom vårdteamet, 

samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag och stöd till närstående under sjukdom samt 

efter dödsfallet. Palliativ vård innebär att hälso- och sjukvårdspersonal använder ett palliativt 

förhållningssätt inför vårdtagarna vilket definieras av en helhetssyn på människan genom 

stöd till att leva ett värdigt liv med gott välbefinnande fram till livets slut. Den palliativa 

vården kan delas upp i två faser; den tidiga, inledande fasen och den sena, avslutande fasen. 

Den inledande fasen kan pågå under en lång tid, syftet med den palliativa vården under denna 

fas är att bevaka att en livsförlängande behandling är lämplig ur patientperspektiv samt att 

genomföra insatser som främjar en högre livskvalitet under behandlingen. Den avslutande 

fasen är vanligen kort och målet med den palliativa vården är att lindra lidande samt att 

främja hög livskvalitet för patienten och närstående. Övergång mellan faserna kallas vanligen 
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för brytpunkt. Självbestämmande, delaktighet, symtomlindring och det sociala nätverket har 

betydelse för livskvaliteten samt för en värdig död. Den palliativa omvårdnaden behöver 

individanpassas utifrån patientens situation. Personer med cancer utgör majoriteten av de som 

erhåller palliativ vård i Sverige (Socialstyrelsen, 2013).  

 

I enlighet med Nationella rådet för palliativ vård (2008) kan sjukdomsförloppet hos personer 

med cancer skilja sig väsentligt beroende på specifik cancersjukdom samt i vilket stadium av 

sjukdomen som personen befinner sig i. En del tumörformer kan pågå under flera år medan 

andra cancerformer har ett snabbare förlopp. I den inledande palliativa fasen kan patienten 

fortfarande genomgå utredningar, diagnostik och onkologiska behandlingar. 

Funktionsnedsättningen kan variera mellan de olika cancerformerna och kan i den tidiga 

fasen vara mycket lindriga, ofta till den grad att patienten kan fortsätta med förvärvsarbete 

eller motsvarande sysselsättning. Symtomlindrande insatser eller enklare insats i form av 

anpassat stöd kan ibland behövas. I den avslutande palliativa fasen har patienten ofta 

smärtproblematik och andra symtom samt funktionsnedsättningar. 

   

Andlighet  

 

Weathers, McCarthy och Coffey (2016) belyser att andlighet är ett viktigt och komplext 

begrepp med flera dimensioner. Likt andra komplexa begrepp är det möjligt att definiera 

vissa dimensioner av andlighet medan andra dimensioner av andlighet kan vara svåra eller 

inte möjliga att definiera. Weathers et al. visar att tre följande kännetecken ska ingå i 

definitionen av andlighet. Dessa kännetecken är anknytning, transcendens och mening med 

livet. Anknytning kopplas till en känsla av samhörighet till naturen, världen, andra 

människor, sig själv, Gud eller en högre makt. Enligt Weathers et al. är transcendens en 

individs förmåga att förändra sitt sinnestillstånd eller sin bild av en situation eller livet i stort. 

Vidare identifierades fyra fenomen som generellt föregår närvaro av andlighet. Närvaro av ett 

trossystem eller en filosofisk världssyn är det första fenomenet, följt av ett individuellt ansvar 

över sitt dagliga liv, ett ansvar att ta hand om andan samt en svår livshändelse såsom ett 

dödsfall eller sjukdom. En svår livshändelse är inte en given omständighet för andlighet men 

kan förstärka den. Därtill identifierades lindring av lidande, en känsla av välbefinnande, 

förbättrad förmåga att anpassa sig och hantera motgångar, en känsla av harmoni och inre 

styrka som fem primära följder av andlighet. Weathers et al. (sida 93, 2016) presenterar 

baserat på studien följande definition av andlighet: 

 

”Spirituality is a way of being in the world in which a person feels a sense of 

connectedness to self, others, and/or a higher power or nature; a sense of meaning in 

life; and transcendence beyond self, everyday living, and suffering.” 

 

Andlighet ur ett omvårdnadsperspektiv  

 

Ett holistiskt förhållningssätt inom vården inkluderar omvårdnad för bland annat de 

känslomässiga och andliga behoven hos var enskild person (Svensk MeSH, u.å.). Människan 

består både av den yttre, fysiska kroppen och den inre världen. Andlighet, med ursprung ur 

begreppet ande, omfattar många olika dimensioner av den inre världen (Wiklund Gustin & 

Bergbom, 2017). Flera omvårdnadsteoretiker talar om andlighet och den flerdimensionella 

människan. En av dessa är Jean Watson som menar att människan är en andlig varelse i en 

del av ett immateriellt universum (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). En grundförutsättning 

för andlig omvårdnad är respekt och tillit mellan vårdgivaren och patienten. Andlig 

omvårdnad handlar till stor del om att vara närvarande. Denna närvaro kan uttryckas på olika 
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sätt. Att se hela människan man vårdar är ett sätt att förmedla närvaro, och påverkas av 

vårdgivaren och vårdtagarens relation. För att kunna ge andlig omvårdnad krävs en djupare 

relation som sträcker sig förbi den medicinska och tekniska relationen. Patientens 

existentiella behov och tankar beaktas i samtalet med vårdgivaren. Vårdgivaren behöver 

tillåta sig att bli berörd och se patienten som en medmänniska. Andlig omvårdnad handlar 

inte om att vårdgivare ska ha svar, utan om att vara närvarande och lyssna och diskutera 

existentiella frågor eller bara stanna kvar inför patientens ångest och existentiella smärta. Är 

patientens andlighet kopplat till en specifik religion handlar andlig omvårdnad även om att 

vara lyhörd inför patientens specifika behov kopplat till detta. Det handlar också om att 

inhämta kunskap om patientens livsåskådning eller religion. Eftersom varje människa är unik, 

vårdgivare som vårdtagare, blir varje omvårdnadssituation unik (Lundmark, 2015). 

 

Andlig omvårdnad hos patienter med cancer 

 

Andliga insatser görs inom vården för att stödja andligt välbefinnande hos patienter med 

cancer. Många länder och organisationer såsom The Multinational Association of Supportive 

Care in Cancer har skapat riktlinjer och rekommendationer inom detta område. År 2009 hölls 

en internationell konsensuskonferens med palliativ vårdpersonal från 27 länder. Under denna 

konferens kom deltagarna överens om en modell för genomförandet av andlig vård som 

fokuserar på patientens värdighet och medkännande vård i den biopsykosociala ramen som 

ligger till grund för palliativ vård. Grunden för denna modell är den professionella 

vårdpersonalens ansvar i att involvera hela människokroppen, sinnet och andan i vården. 

Modellen består av två huvudkomponenter: vårdgivare – patientrelationen, och den kliniska 

bedömningen och behandlingen av andlig ångest. Andlig vård bygger på erkännandet av 

patientens allvarliga sjukdom och förhållandet mellan vårdpersonal och patient. En del av 

denna andliga vård är närvaro av medkänsla, som kan karakteriseras som att vara fullt 

närvarande med en annan som ett vittne om sin egen erfarenhet. En helande process kan 

uppstå, trots närvaro av sjukdom, genom att finna hopp, mening eller en känsla av 

sammanhang (Puchalski et al., 2019). National Comprehensive Cancer Network beskriver 

hur bedömning och behandling av andlig ångest utförs av präster som specialister inom 

andlig vård och professionell vårdpersonal som ger generalistisk andlig vård. Fördjupad 

andlig rådgivning bör således hänvisas till den utbildade sjukhusprästen medan alla kliniker 

bör rikta uppmärksamhet på patienternas andlighet, identifiera och behandla andlig ångest 

och stödja andliga resurser (National Comprehensive Cancer Network, 2003). 

  

Andlighet i ett sekulärt samhälle 

 

I samhällen som genomgått sekularisering, det vill säga där religion inte längre är normen, 

kan andlighet komma att ha en ny innebörd för delar av befolkningen. Även de religiösa 

skeptikerna kan uttrycka religiösa behov, en utmaning för det moderna hälso- och 

sjukvårdssystemet (Büssing, Janko, Baumann, Hvidt & Kopf, 2013). I studien av La Cour 

och Götke (2012) jämförs en teologs förståelse av begreppet andlighet med en grupp 

människors som lever i ett sekulärt samhälle, författarna kom fram till att begreppet andlighet 

förstås subjektivt med både positiva och negativa associationer.  

 

 

 

Hopp 

 

Hopp kan förstärkas av andlighet, och tillsammans med frid och lycka skapar de inre 
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tillfredsställelse (Moosavi, Rohani, Borhani & Akbari, 2019). Hopp är ett komplext och brett 

begrepp som kan innebära flera olika tillstånd och egenskaper hos en person. Hopp kan ses 

som ett realistiskt, interpersonellt och framtidsinriktat begrepp med positiva förtecken. 

Dimensionerna av begreppet kan delas in i det konkreta hoppet som görande, mål och positiv 

förväntan, samtidigt kan det också representera ett generellt hopp som varande, mening, inre 

kraft och/eller en relation till Gud. Att hoppas och att vara i hopp kan i praktiken ha två olika 

innebörder. Att hoppas om ett bra resultat på en tenta och att vara i hopp, känna sig hemma 

eller ha tillit till en högre makt är båda exempel på hopp men i olika kontexter. Vad som 

frambringar hopp mellan människor är subjektivt. Hopp kan variera beroende på person, 

situation, miljö, tro och tillstånd. Hopp kan till exempel innebära tankar och förväntningar 

inför en framtida familj och utbildning för en ung och frisk person, medan den för någon med 

avancerad cancer kan innebära acceptans och försoning med såväl livet som döden (Wiklund 

Gustin & Bergbom, 2017). Nierop-Van Baalen, Grypdonck, Van Hecke och Verhaeghes 

(2016) studie syftar till att utforska hopp och mening hos palliativa cancerpatienter. Nierop-

Van Baalen et. al. menar att betydelsen av hopp påverkas av betydelsen av den faktor hoppet 

är kopplat till snarare än sannolikheten för faktorn att förverkligas. En sådan faktor kan till 

exempelvis vara att se sina barn växa upp. Hoppets intensitet kan i dessa fall vara mycket 

starka och är inte kopplat till chansen för ett positivt utfall.  Hopp uppstår också i osäkra 

situationer där positiva eller negativa utfall är möjliga. Vidare kan hopp uppstå och påverkas 

av många olika faktorer. I brist på källor att bygga hopp på kan människan själv skapa hopp. I 

en sådan situation är hoppet svårare att hålla fast vid. Människor upplever hopp för att det ger 

många fördelar såsom stressreducering, ökad förmåga att hantera situationer och en möjlighet 

att njuta av nuet, eller för att de inte känner att de har något annat val. Hopp kan förebygga 

depression eller att patienter hoppar av sina behandlingar. Deltagarna i studien kände hopp 

inför att bli helt friska men även inför förbättring, förlängning av livet, livskvalitet och en 

fridfull död. Patienterna kunde känna hopp inför flera av dessa samtidigt, och med olika 

intensitet. Vidare belyser studien att hopp är en subjektiv känsla hos palliativa cancerpatienter 

som uttrycker personens inställning till framtida händelser. I en undersökande longitudinell 

studie av Sanatani, Shreier och Stitt (2008) undersökte forskarna huruvida hopp mellan 

patienter med cancer som genomgår kurativ behandling skiljer sig åt från de cancerpatienter 

som genomgår en palliativ behandling. Studien visade inte några signifikanta skillnader och 

att typ av behandling inte hade något samband med nivån av hopp. Resultaten visar att 

patienter med cancer hittar egna vägar för att bevara sitt hopp. 

 

Livsmening 

 

Det är viktigt för människan att uppleva livsmening (Wiklund Gustin & Bergbom, 2017). Att 

finna mening i livet är relaterat till hälsa, livskvalitet och välmående. Upplevelse av mening 

senare i livet är accessionerat med hälsa, hög socioekonomisk status, aktiviteter, religion, 

relationer och samlevnad. Att finna mening med livet kan vara en utmaning hos äldre 

personer och är huvudsakligen kopplad till mänskliga relationer. Andra källor till upplevelsen 

av mening i livet varierar i olika kulturer och åldrar. Meningen med livet grundar sig i 

kontakten med sig själv och andra (Hupkens, Machielse, Goumans & Derkx, 2016). 

Meningsfullhet är tillsammans med begriplighet och hanterbarhet de dimensioner som är 

viktiga för en människas känsla av sammanhang, KASAM. Meningsfullhet beskrivs som den 

viktigaste av dessa komponenter. Upplevelsen av meningsfullhet representerar till vilken grad 

personen känner motivation och engagemang (Antonovsky, 1991). En händelse kan, 

beroende på upplevelsen av meningsfullhet, upplevas som allt ifrån en utmaning personen är 

motiverad att ta sig an, till en känsla av total meningslöshet. En persons upplevelse av 

sammanhang och meningsfullhet påverkar hur väl personen hanterar påfrestande situationer. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rohani%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30931357
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Borhani%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30931357
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akbari%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30931357
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Även vid en hög grad av KASAM kan ett besked om en allvarlig sjukdom leda till en känsla 

av meningslöshet (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). 

 

Teoretisk utgångspunkt – Känsla av sammanhang, KASAM 

 

Antonovsky (sida 41, 1991) definierar KASAM-begreppet enligt följande:  

 

“Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning 

man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av att (1) de stimuli 

som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, 

förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man ska kunna möta de 

krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är 

utmaningar, värda investeringar och engagemang.” 

 

Antonovsky (1991) beskriver känslan av sammanhang, KASAM, som en betydande 

beståndsdel bakom sambandet mellan hälsa och ohälsa. Individer med höga värden av 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet har ett högt KASAM i motsats till de med låga 

värden av dessa komponenter som därmed har ett lågt KASAM.  Graden av begriplighet 

avgörs av i vilken utsträckning individen upplever stimuli som strukturerad, begriplig och 

ordnad. Detta innefattar även misslyckanden och andra icke önskvärd stimuli, som vid en 

högre grad av begriplighet upplevs mer tydlig, sammanhängande och begriplig. Beroende på 

graden av begriplighet kan negativa upplevelser ses som otur som individen förutsätter 

kommer återkomma under resten av livet eller som erfarenheter och utmaningar som går att 

handskas med. Komponenten hanterbarhet definieras av den grad individen upplever sig ha 

tillgång till resurser för att möta olika stimuli under livet. Dessa resurser anser sig individen 

kunna lita på och kan enligt Antonovsky (1991) vara exempelvis en partner, lärare, Gud, 

partiledaren, vänner eller kollegor. En hög grad av hanterbarhet leder till en mindre risk för 

individen att känna sig orättvist behandlad under olyckliga omständigheter. Komponenten 

meningsfullhet hör ihop med motivation. Under olyckliga omständigheter försöker en individ 

med en hög grad av meningsfullhet söka efter mening i situationen. Vid en hög grad av 

meningsfullhet ses situationer som utmaningar som är värda energi och engagemang snarare 

än att ses som en belastning.  

 

KASAM vid cancersjukdom 

 

Enligt Førland, Eriksson, Silén, och Ringsberg (2018) är KASAM central för individers 

förmåga att upprätthålla och främja hälsa. Graden av KASAM påverkar hur väl människor 

anpassar sig till kronisk sjukdom samt hur de utvecklar den egna inlärningsförmågan. Fysiska 

symtom hos människor med kroniska sjukdomar kunde kopplas till en upplevelse av minskad 

kontroll. Dessa fysiska symtom kan påverka det dagliga livet och göra det mer oförutsägbart. 

Även deltagarnas coping-strategier i det dagliga livet påverkades av deras upplevda fysiska 

symtom. Individernas förmåga att hantera det dagliga livet påverkas av individens grad av 

begriplighet och hanterbarhet. Studien visar att individerna delar gemensamma utmaningar, 

men inte att de har liknande kompetenser i att hantera dessa utmaningar. Aderhold, Morawa, 

Paslakis och Ermin (2019) belyser ett samband mellan lägre manifestation av depressiva 

symtom hos cancerpatienter med ett högt KASAM. Aderhold et al. visar också att graden av 

KASAM är en stark prediktor för depressiva symtom både på kort och lång sikt hos 

cancerpatienter. En studie av Winger, Adams och Mosher (2015) vilken bland annat syftade 

till att öka förståelsen för KASAM:s betydelse hos individer med cancer kopplat till deras 

känsla av ångest, sorg och/eller smärta påvisar att KASAM är en viktig faktor bakom den 
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psykologiska anpassningen till cancer. Vidare belyser studien en betydande koppling mellan 

ett högt KASAM och en lägre upplevelse av ångest, sorg och/eller smärta vid cancer. 

Patienter med ett högt KASAM upprätthåller sitt välmående till en högre grad under 

påfrestande livshändelser genom att lita på sina tillgängliga resurser. Vidare har dessa 

patienter en förmåga att bemöta svåra situationer på ett mer flexibelt sätt såsom att anpassa 

sina copingstrategier (Winger et al., 2015).  

 

Coping 

 

Allvarlig sjukdom är en faktor vilken kan utlösa en reaktion av stress (Bunkholdt, 2004). 

Lazarus transaktionella modell klarlägger varför individer reagerar olika på stress. Orsaken 

till detta menar Lazarus och Folkman (1984) är att individerna tolkar och värderar 

stressfaktorerna olika. Individerna värderar även sin egen potential att hantera 

stressfaktorerna olika. Detta innebär att det är individens upplevelse av sin egen förmåga 

samt tolkning och värdering som avgör hur individen reagerar, och inte stressfaktorn i sig. I 

Praktisk Medicin (2018) beskrivs faser och stadier knutet till stresspsykologin vilka kan 

appliceras på krisdrabbade personer. Chockfasen präglas av en känslomässig stumhet och 

upprättning av försvarsmekanismer. Reaktionsfasen innebär ofta antagande av förnekelse 

som försvarsmekanism. Bearbetningsfasen innebär att personen stegvis börjar ta till sig av sin 

nya situation, återkommande av sorg kan förekomma under denna fas. Nyorienteringsfasen 

innebär att krisen och/eller sorgen inte längre kommer emellan engagemanget till andra 

personer och aktiviteter (Praktisk Medicin, 2018). Lazarus och Folkman (1984) delar in 

copingstrategier i två kategorier; Problemfokuserad coping och känslofokuserad coping. 

Problemfokuserade copingstrategier koncentrerar sig på själva situationen och hur denna kan 

hanteras. Känslofokuserad coping fokuserar istället på de känslor en situation väcker. Lazarus 

och Folkman definierar coping som kognitiva- och beteendeinsatser individen gör för att 

hantera inre och yttre krav som anses övergå personens resurser.  

         

 

Problemformulering 

 

Vid besked om allvarlig sjukdom kan människor hamna i ett kristillstånd. Den drabbade kan 

uppleva en känsla av meningslöshet, obegripligt och ohanterlighet. Vid en svår sjukdom bryts 

människors livsåskådning helt eller delvis, och existentiella frågor, existentiell smärta och 

ångest kan uppstå. Således innebär det att vid cancersjukdom sker en stor omställning i en 

människans liv. Såväl fysiska som psykiska besvär kan uppstå, liksom omvärdering och 

reflektion kring livet. Därför är det viktigt att beskriva patienters upplevelser av att leva med 

cancer kopplat till begrepp såsom livsmening och andlighet.  

 

SYFTE 

 

Att beskriva upplevelsen av att leva med cancer kopplat till livsmening och andlighet. 

 

 

 

METOD 

 

Design  
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Litteraturöversikt valdes som metod för att belysa och granska det nuvarande forskningsläget 

och eventuella kunskapsluckor inom detta forskningsområde (Polit & Beck, 2017). Mängden 

vetenskapliga artiklar som publiceras dagligen gör det svårt för enskilda personer att bedöma 

forskningsläget. En litteraturöversikt ger en uppfattning om forskningsläget vilket är en grund 

för att utöva evidensbaserad vård (Rosén, 2012). Proceduren bör vara transparent, 

reproducerbar och giltig för möjliggörandet av en objektiv analys, detta med hjälp av bland 

annat dokumenterad litteratursökning och tydliga urvalskriterier (Rosén, 2012; Polit & Beck, 

2017). För att bedriva reproducerbar forskning gjordes urvalet i denna litteraturöversikt på ett 

systematiskt vis genom urvalskriterier definierade av författarna och dokumenterade och 

sammanställda sökningar, se tabell 1 (Polit & Beck, 2017). Kvalitativa samt kvantitativa 

studier inkluderades och sammanställdes, se bilaga A, för att skapa en bredd i resultatet 

(Friberg, 2017).   

 

Urval 

 

Urvalskriterierna är essentiella för att öka tillförlitligheten och innehållsvaliditeten i 

litteraturöversikten (Wallengren & Henricson, 2012). Urvalet avgränsades till artiklar vilka 

var förstahandskällor vilket bidrar med den viktigaste informationen vid en litteraturöversikt 

samt artiklar som var peer-reviewed för att öka den vetenskapliga trovärdigheten (Polit & 

Beck (2017). Sökningarna avgränsades till de vilka var publicerade på engelska. Enligt 

Henricson (2017) är engelska ett allmänt accepterat språk inom vetenskaplig publikation. 

Studierna i denna litteraturöversikt publicerades mellan 2014–2019, Polit och Beck (2017) 

menar att en begränsad sökperiod genererar aktuella vetenskapliga studier. Ingen avgränsning 

beträffande cancerformer eller sjukdomens skede gjordes i denna översikt. Urvalet skedde 

med hänsyn till nedanstående inklusions- och exklusionskriterier som definierats i enlighet 

med Polit och Beck. 

 

Inkluderade artiklar innehöll endast studier med personer över 18 år diagnostiserade med 

cancer. Både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades i enlighet med Rosén (2012). 

Endast artiklar vilka beskrev upplevelsen av att leva med cancer ur ett patientperspektiv och 

besvarade syftet inkluderades. Då syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva 

upplevelsen ur ett patientperspektiv exkluderades artiklar vilka fokuserade på andra 

perspektiv; till exempel sjuksköterskans. Artiklar vilka beskrev upplevelsen hos personer som 

blivit friskförklarade från en tidigare cancerdiagnos exkluderades. Vidare exkluderades 

artiklar som ansågs inneha risk för bias.  

 

Datainsamling  
 

En inledande generell litteratursökning genomfördes tillsammans med bibliotekarie för att 

anknyta till den tillgängliga litteraturen i databaserna Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature [Cinahl] och Public Medline [Pubmed] samt för att anträffa adekvata 

söktermer (Wallengren & Henricson, 2012). Därefter genomfördes den första egentliga 

litteratursökningen. I Cinahl publiceras artiklar inom det vårdvetenskapliga området och i 

Pubmed finns artiklar främst inom de medicinska vetenskaperna (Kristensson, 2017). 

Vetenskapliga texter söktes systematiskt via Pubmed och Cinahl i enlighet med Polit och 

Beck (2017). Artikelsökningen genomfördes med Subject Heading List (Cinahl headings) 

termer i Cinahl samt termer enligt Medical Subject Heading (MeSH) och title/abstract (ti/ab) 

i Pubmed. Sökning i Cinahl skedde även genom fritext för att relevanta artiklar vilka ännu 

inte registrerats med databasens headings skulle inkluderas i sökresultatet. I båda 

databassökningarna användes de booleska operatorerna “AND” och “OR” för att kombinera 
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termer. I sökningen användes “AND” för att specificera sökresultat medan “OR” användes 

för att göra sökningen bredare och mer generell (Polit & Beck, 2017). I enlighet med Rosén 

(2012) delades databearbetningen upp i två sektioner; en grovsållning av titel och abstrakt 

följt av ett urvalsförfarande baserat på fulltextartiklarna. Under grovsållning valdes artiklar ut 

som ansågs kunna svara på syftet baserat på titel och abstrakt. Granskningen av 

fulltextartiklarna utgick ifrån inklusions och exklusionskriterierna beskrivna ovan. Utifrån 

dessa sållades en del artiklar bort. De inkluderade artiklarna sammanställdes i Bilaga A; 

Matris över inkluderade artiklar med information om referens, frågeställning, metod, urval, 

genomförande, resultat och metodologisk kvalitet.  

 

De MeSH-termer som användes var “Neoplasms” med automatiskt inkluderade 

underkategorier, “Religion” och dess inkluderade underkategorier, “adaptation, 

psychological” samt “Quality of Life”. Vid sökningen användes även termerna “Cancer”, 

“Religion”, “Religious”, “Spiritual” och “Existential” vilka söktes enligt ti/ab. En första 

blocksökning (1) genomfördes i PubMed med termerna “Neoplasms (MeSH)” OR Cancer 

(ti/ab) AND “Religion (MeSH)” OR religion (ti/ab) OR religious (ti/ab) OR spiritual (ti/ab) 

OR existential (ti/ab) AND “Quality of Life (MeSH)” tillsammans med begränsningarna 

beskrivna ovan. Blocksökningen resulterade i 311 träffar. Fyra av dessa träffar ansågs 

väsentliga relaterat till föreliggande litteraturstudies syfte. Ytterligare en blocksökning (2) 

genomfördes i PubMed med termerna “Neoplasms (MeSH)” OR Cancer (ti/ab) AND 

“Religion (MeSH)” OR religion (ti/ab) OR religious (ti/ab) OR spiritual (ti/ab) OR existential 

(ti/ab) AND “adaptation, psychological (MeSH)” tillsammans med begränsningarna 

beskrivna ovan. Blocksökningen resulterade i 207 träffar. Tio (dubbletter från föregående 

sökning i PubMed är inte inräknade) av dessa träffar ansågs väsentliga till föreliggande 

litteraturstudies syfte.  

 

Vidare identifierades Cinahl headings-termerna; “Neoplasms”, “Religion and Religions”, och 

“spiritual Care” vilka definierades som Exact Subject Heading (MH) vid sökningen. Även 

termer för fritext användes vid sökningen. En blocksökning genomfördes i Cinahl med 

termerna “MH Neoplasms” OR Cancer (fritext) AND “MH Religion and religions” OR 

religion (fritext) OR religious (fritext) OR spiritual (fritext) OR spirituality (fritext) OR 

existential (fritext) OR “Spiritual Care” AND “MH Adaptation, psychological”. Sökningen 

gav 50 träffar, 1 (dubbletter från föregående sökningar i PubMed är inte inräknade) av dessa 

träffar ansågs väsentlig till föreliggande litteraturstudies syfte. Sammanlagt lästes 54 

fulltextartiklar, varav 15 ansågs av tillräcklig kvalitet och väsentliga relaterat till föreliggande 

litteraturstudies syfte och utgjorde därav grunden för följande dataanalys. I Tabell 1 redogörs 

databassökningarna. 

 

Tabell 1. Redogörelse för databassökning i PubMed och Cinahl 

 

Datum 

Databas 

Sökord Identifierad

e artiklar 

Granskade 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

12/11  

PubMed 

 

((("religion 

[MeSH]) OR 

(religion 

[Ti/Ab]) OR 

(religious 

[Ti/Ab]) OR 

311 58 26 4 
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(spiritual 

[Ti/Ab]) OR 

(spirituality 

[Ti/Ab]) OR 

(existential 

[Ti/Ab])) 

AND 

(("neoplasms

" [MeSH]) 

OR (cancer 

[Ti/Ab])) 

AND 

(("quality of 

life"[MeSH])

))  

Age +19; 

English; 

2014-2019  

14/11 

PubMed 

 

((("religion" 

[MeSH]) OR 

(religion 

[Ti/Ab]) OR 

(religious 

[Ti/Ab]) OR 

(spiritual 

[Ti/Ab]) OR 

(spirituality 

[Ti/Ab]) OR 

(existential 

[Ti/Ab]))  

AND 

(("neoplasms

"[MeSH]) 

OR (cancer 

[Ti/Ab])) 

AND 

("adaptation, 

psychologica

l"[MeSH]))  

Age +19; 

English; 

2014-2019 

207 38  

(- dubbletter 

från 

föregående 

sökning) 

27 10 

20/11 Cinahl 

 

((MH 

"Neoplasms+

") OR 

cancer) AND 

((MH 

"Religion 

50 8  

(- dubbletter 

från 

föregående 

sökningar i 

PubMed) 

1 1 
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and 

Religions+") 

OR (MH 

"Spiritual 

Care")) OR 

religion OR 

religious OR 

spiritual OR 

spirituality 

OR 

existential 

AND MH 

Adaptation, 

psychologica

l  

2014-2019; 

peer-review; 

English; 

academic 

journals;  

Age 19 +  

Totalt  -  568 104 54 15 

 

 

Kvalitetsgranskning 

 

Kvalitetsgranskningen genomfördes för att värdera studiernas styrkor, svagheter och kvalitet. 

En kvalitetsgranskning bör identifiera på ett opartiskt vis huruvida artiklarna håller tillräcklig 

kvalitet (Polit & Beck, 2017). Endast artiklar som klassificerades med hög eller medelhög 

kvalitet enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering 

samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats (Bilaga B) 

inkluderades. Bedömningsunderlaget är modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). Författarna valde 

tillsammans ut artiklar utifrån inklusions- och exklusionskriterierna samt utifrån förenlighet 

med föreliggande litteraturstudies syfte. Artiklarna skulle vara etiskt granskade av en etisk 

kommitté eller genomgått ett noggranna etiska övervägande vilket hade dokumenterats 

(Forsberg & Wengström, 2015). I enlighet med Rosén (2012) granskades de valda artiklarna 

av två oberoende granskare, vilka var de båda författarna. Detta stärker reliabiliteten 

(Henricson, 2012). I enlighet med Polit och Beck (2017) fördes använda artiklar in i en matris 

för att organisera informationen.  

 

 

 

 

Dataanalys 
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Kvantitativa samt kvalitativa artiklar analyserades i enlighet med integrerad innehållsanalys. 

Integrerad analys är en effektiv metod för att värdera och förstå resultatet. Integrerad 

innehållsanalys bidrar till en ökad struktur och stringens vid redovisningen av de framkomna 

resultaten och används för att sammanställa litteraturstudiens resultat. Integrerad analys kan 

göras i tre steg. Inledningsvis (1) lästes valda artiklar för att identifiera resultatens likheter 

och skillnader. I steg två (2) urskildes kategorier vilka baserades på likheter och skillnader i 

resultatet. Dessa kategorier summerade artiklarnas gemensamma huvudfynd. De kategorier 

som identifierades var: upplevelsen av cancer innan respektive efter behandling eller efter 

påbörjad behandling, copingstrategier vid cancer, upplevelsen av hopp vid cancer, 

upplevelsen av mening vid cancer samt emotionella upplevelser vid cancer. Därefter i steg tre 

(3) sammanställdes de olika kategoriernas resultat och dessa redovisades som underrubriker i 

resultatet (Kristensson, 2017).  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Forskningsetik innefattar etiska aspekter gällande både forskningsprocessen samt dess 

eventuella påföljder. Etiska frågor gällande exempelvis de riktlinjer och värderingar som styr 

forskningen analyseras och diskuteras, likaså hur forskarna utövar sin forskning (Helgesson, 

2015). Helsingforsdeklarationen som antagits av bland annat World Medical Association 

(WMA) innehåller etiska riktlinjer vars syfte är att värna om personer vilka ingår i 

medicinska forskningsstudier. Deklarationen värnar bland annat om liv, hälsa, personlig 

integritet, värdighet, rätt till självbestämmande och konfidentialitet av personliga data. 

Helsingforsdeklarationen innehåller även riktlinjer om forskningsnytta och risker samt etiska 

riktlinjer gällande publicering av vetenskapliga artiklar (WMA, 2019). 

Helsingforsdeklarationen framhåller särskilt vikten av informerat samtycke samt kravet på att 

etiskt granska forskning som rör människor (Helgesson, 2015). Kravet på informerat 

samtycke skyddar deltagarna i forskningens integritet och autonomi. Informerat samtycke 

innebär att deltagarna har delgivits information om studien och även förstått informationen 

samt att deltagandet i studien är av fri vilja (Sandman & Kjellström, 2014). De inkluderade 

artiklarna i förevarande litteraturstudie var etiskt granskade och uppfyllde även, i enlighet 

med Helsingforsdeklarationen, kravet på informerat samtycke för att säkerställande att 

forskningspersonernas autonomi och integritet hade respekterats. Helsingforsdeklarationen 

användes som ett etiskt fundament under urvalsprocessen.  

 

För att studierna som analyserats ska klassas som etiska ska de ha inrymt väsentliga frågor, 

inneha god vetenskaplig kvalitet och genomförts på ett etiskt vis (Sandman & Kjellström, 

2014). I enlighet med Helgesson (2015) fick förvanskning av data inte förekomma i 

förevarande litteraturstudie. Förvanskning av data kan till exempel vara att selektivt redovisa 

resultat vilket kan ge ett missvisande resultat och är därför inte förenligt med god 

forskningssed. Detta trots att resultatet bygger på regelrätt forskning. Att kopiera andras 

resultat och/eller texter och framställa som sin egen är att plagiera och därmed även att 

avvika från god forskningssed (Helgesson, 2015). För att bedriva etisk forskning förekom 

inga medvetna ohederligheter såsom fabricering, stöld eller plagiat av data eller annan 

förvrängning av forskningsprocessen (Forsberg & Wengström, 2015). Litteraturstudien har 

även gått igenom Urkund som är en mjukvara framtagen för att identifiera plagiat genom att 

jämföra texter och dess överlappningsgrad (Helgesson, 2015). På grund av att artiklarna inte 

var på granskarnas modersmål användes ett (engelskt) lexikon för att undvika eventuella 

feltolkningar (Kjellström, 2017). För att på ett strukturerat vis redovisa för källor användes 

Sophiahemmets högskolas (2019) modifierade version av American Psychological 

Association [APA].  
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RESULTAT 

 

Vid datainsamling kunde fem teman identifieras för denna litteraturöversikt; upplevelsen av 

cancer innan respektive efter behandling eller efter påbörjad behandling, copingstrategier vid 

cancer, upplevelsen av hopp vid cancer, upplevelsen av mening vid cancer samt emotionella 

upplevelser vid cancer.  

 

Upplevelsen av cancer innan respektive efter behandling eller efter påbörjad 

behandling 

 

I en studie av Baker et al. (2016) beskrev författarna att deltagarna i studien som ännu inte 

påbörjat sin cancerbehandling upplevde cancern som en paus från det normala livet, medan 

de som påbörjat eller avslutat sin behandling oftare hade anpassat sig till en “ny normalitet” 

efter sin cancerdiagnos. I en studie av Aoun, Deas och Skett (2016), vilka enbart inkluderade 

palliativa deltagare, anpassade deltagarna sig till deras förändrade omständigheter genom att 

omdefiniera sin syn på sig själv och tillmötesgå förändring för att bevara deras känsla av 

självständighet samtidigt som de accepterade behovet av assistans för att möjliggöra att bo 

kvar hemma självständigt så länge som möjligt. Liksom i studien av Baker et al. (2016) 

påvisades en anpassning till en “ny normalitet”. I studien av Drageset, Lindstrøm och 

Underlid (2016) beskrev författarna hur personerna som genomgått behandling av cancer 

ville återvända till sitt normala liv vilket definierades som det före sin cancersjukdom, detta 

överensstämmer med det som presenterades i studien av Baker et al. (2016).   

 

Copingstrategier vid cancer  

 

Leal et al. (2018) beskrev processen bakom att anpassa sig till cancer genom fyra 

sammanhängande teman: diskontinuitet, omorientering, ombyggnad och expansion. 

Processen inleddes av diskontinuitet som involverar den första chocken att möta sin egen 

dödlighet. Denna chock satte det normala livet ur spel och startade en övergångsprocess. 

Vidare skedde omorientering, där deltagarna försökte anpassa sig fysiskt och emotionellt och 

hantera situationen. Deltagarna hanterade situationen genom följande teman: kunskapens 

börda/välsignelse, ta kontrollen, vikten av positivitet och stöd från familj och vänner. För att 

lindra sin ångest sökte deltagarna information om sin diagnos. Deltagarna upplevde att de, 

genom att ta kontroll över behandlingsalternativ, fick tillbaka en del av den kontroll som gått 

förlorad på grund av diagnosen. Att hantera det praktiska hjälpte deltagarna att fokusera 

under en annars emotionellt turbulent tid. Vidare skedde ombyggnad, där deltagarna 

omvärderade livets mening, andlighet, sin självkänsla och relationer till andra och därmed 

skapa mening i sin sjukdomsupplevelse. En tredjedel av deltagarna beskrev hur de genom att 

få berätta sin historia lättare kunde anpassa sig och hantera situationen. Under temat 

expansion beskriver deltagarna hur de under processen utvecklade en förändrad livssyn vilket 

uttrycktes i omsorg för familjen, andlighet, att bidra och övergången från ett jag till vi. 

Andlighet uttrycktes ofta som att bidra till något större än sig själv. De beskrev en 

medvetenhet och uppskattning av att bidra osjälviskt till ett expansivt liv. Detta lade grunden 

för dem att åter inordna sig i livet och leva i nuet. 

 

Copingstrategin vilken deltagarna i studien av Aoun et al. (2016) använde sig av var att 

omdefiniera sin syn på sig själva och acceptera förändringarna. På så sätt kunde de acceptera 

den hjälp som krävdes för att de skulle kunna bo kvar hemma samtidigt som de behöll en 

känsla av självständighet. De flesta deltagarna i studien hade initialt en stark önskan om att få 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lindstr%C3%B8m%20TC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26521054
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Underlid%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26521054
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Underlid%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26521054
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Underlid%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26521054
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bo kvar hemma under sjukdomen. I takt med att sjukdomen försämrades uppstod hos vissa en 

känsla av att inte vilja dö ensamma, en önskan om att befinna sig i en lugn, omhändertagande 

miljö och en ovilja att vara till en börda för familjen. Därav förändrades en del av deltagarnas 

önskan att bo kvar hemma under sjukdomsförloppet. Även i studien av Drageset et al. (2016) 

accepterade deltagarna sin situation och gjorde det bästa av den. Fysisk aktivitet, att ta hand 

om sig själva, natur, hobbyer och arbete hjälpte. Generellt var de optimistiska trots en rädsla 

för återkommande cancer och osäkerhet inför framtiden. Kvinnorna ville återvända till ett 

normalt och hälsosamt liv och distanserade sig från både cancermiljön och information om 

cancer. Vid besked om cancerdiagnos hanterade även deltagarna i studien av Jagannathan och 

Juvva (2016) sin situation genom att engagera sig i aktiviteter. Detta för att avleda 

uppmärksamheten från sjukdomen. Deltagare som inte ville göra sina familjer oroade och de 

som var ensamma under sin behandlingsprocess höll ofta sina känslor för sig själva och 

hängav sig medvetet åt aktiviteter för att tänka på något annat. 

 

Drageset et al. (2016) och Carrion et al. (2017) belyste positivt tänkande som copingstrategi 

hos deltagarna. Carrion et al. (2017) beskrev positive reframing som ett behov av att anta en 

positiv attityd gentemot sin situation trots cancerdiagnosen och dess bidragande oro. 

Deltagarna valde därför att anta en positiv attityd vilket hjälpte dem att hantera situationen. 

Drageset et al (2016) fann att kvinnors cancerupplevelse förbättrade självutvecklingen genom 

att öka deras självförtroende och bidrog till att hitta en inre frid. Vissa upplevde mer glädje 

och en större uppskattning av små saker i livet. Att inte ha problem med sömn eller smärta 

främjade positivt tänkande och känslor.  

 

Vid besked om cancerdiagnos hanterade deltagarna i studien av Jagannathan och Juvva 

(2016) sina känslor genom att, bland annat, stärka sin inställning och tro till läkaren eller 

behandlingen. Likt Jagannathan och Juvva (2016) identifierade Carrion et al. (2017) hur 

deltagarna hanterade sin situation genom att förlita sig på vårdgivarens kunskap, färdigheter, 

förtroende och den övergripande relationen till sina patienter. I studien av DellaRipa et al. 

(2015) beskrev deltagarna diagnosen som chockerande och oväntad. Fokus flyttades snabbt 

till att identifiera behandlingsalternativ. Att söka second opinion(s); gå med i kliniska 

prövningar; och att leta efter information på Internet var en ansträngning som deltagarna 

gjorde för att hitta rätt läkare och rätt behandling. Att veta att de gjort allt som kunde göras 

var tröstande för deltagaren. En oro fanns hos en del av deltagarna för att de inte fick den 

bästa informationen och de senaste tillgängliga behandlingarna. Med tiden kände deltagarna 

ett behov av att fokusera på egenvård vilket för en del blev en källa till stress och obehag då 

de haft vårdnadsrollen och ansvarade för att bibehålla kontakter i familjen. Egenvård som 

nämndes hos kvinnorna var förbättrad kost, massage eller att ha framtidsplaner. En del av 

kvinnorna i studiens handlingsplan var att kontrollera sin stress och omge sig av positivt 

inflytande. För vissa inkluderade detta att säga upp sig från stressiga arbeten eller avsluta 

negativa relationer. 

 

I studien av Nilmanat et al. (2015) beskrev andlighet och religionens roll för att move beyond 

suffering hos thailändska cancerpatienter. Move beyond suffering refererade till att övervinna 

lidande och återspeglar upplevelserna av att leva så lyckligt och normalt som det är möjlig 

tillsammans med den kroppsliga försämringen som sker vid livets slut. Ett huvudtema som 

framkom i studien var hur deltagarna använde sig av sin religion och andlighet för att söka 

efter svar och förklaringar och därmed öka förståelsen för sin livssituation. Deltagarna trodde 

att de, genom att leva i enlighet med deras religiösa lära, skulle få hjälp att återhämta sig från 

lidande i detta liv och i livet efter döden. Samtliga deltagare, buddhister och muslimer, 

använde sin tro som vägledning för att försöka leva i harmoni med sitt lidande och kämpa 
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emot sin sjukdom. Även deltagarna i studierna av Liamputtong och Suwankhong (2015), 

Farsi (2015), Yaman och Ayaz (2016), DellaRipa et al. (2015), Costa et al.  (2019), Lee et al. 

(2016) samt Carrion, Nedjat-Haiem, Macip-Billbe och Black (2017) tillämpade strategier 

utifrån religion för att hantera sin sjukdom. Strategierna inkluderade enligt Liamputtong och 

Suwankhong (2015) att följa buddhistiska övertygelser och praxis. På så sätt kunde 

deltagarna, trots den skrämmande upplevelsen, lättare acceptera sitt öde och minimera 

cancerns påverkan på deras liv. Genom meditation fick deltagarna hjälp att befria sina sinnen 

och tankar från bland annat den ökade risken för en förtidig död. De försökte även att 

förbättra sin personliga karma i hopp om att deras liv kunde bli bättre i framtiden. Farsi 

(2015) fann att upplevelsen av cancer fick deltagarna att vända sig till religionen mer, vilket 

deltagarna upplevde var en effektiv strategi för att acceptera och hantera problem och 

begränsningar. Det var deltagarnas övertygelse att Guds vilja låg bakom deras sjukdom för att 

uppmuntra dem att öppna sina sinnen, ta tillvara på möjligheter och uppleva lidande och 

lycka. Den insikten tillsammans med en tro på ödet gjorde det lättare att acceptera och 

hantera sjukdomen samt gav deltagarna frid. Deltagarna beskrev även att de, genom att se 

cancersjukdomen som ett gudomligt test, lättare kunde hantera behandlingen och sjukdomen.  

En del av deltagarna trodde att cancersjukdomen var ett straff från Gud. Enligt resultatet från 

studien av Farsi (2015) utlöste cancersjukdomen ett uppvaknande hos deltagarna. 

Cancersjukdomen och dess behandling bidrog till att deltagarnas uppfattning om liv och död 

förändrats. Ett sätt att hantera sjukdomen var genom att analysera livet. Deltagarna i studien 

av Carrion et al. (2017) hämtade styrka ifrån Gud för att hantera cancerbehandlingen. De 

ansåg att situationen var i Guds händer och därmed utom deras kontroll vilket reducerade 

deras stress och ökade deras förmåga att hantera sjukdomen. Deltagarna i studien av Lee et 

al. (2016) fann tröst, stöd och helande i religionen och upplevde en närmre relation till en 

högre makt. Religionen gav deltagarna styrka och stöd i att leva med cancersjukdom. 

Deltagarna i studien av Yaman och Ayaz (2016) uppgav att deras spiritualitet hjälpte till i 

deras anpassning till diagnosen gynekologisk cancer. Den mest använda metoden för att 

hantera situationen var att be. Samtliga deltagare, även de som inte inkluderade religion i sitt 

värdesystem nämnde bön och meditation (DellaRipa et al., 2015). Även patienterna 

inkluderade i studien av Costa et al.  (2019) använde sig av religiös/andlig coping (CRE) för 

att hantera sin situation.  

 

Både i studien av Nilmanat et al. (2015), Leal et al. (2018), Jagannathan och Juvva (2016) 

och den av Carrion et al. (2017) betonades att socialt stöd från familjen och andra var viktigt 

för att hantera situationen. Jagannathan och Juvva (2016) beskrev hur deltagarna hanterar 

sina känslor genom att ventilera dem med familj och vänner. Familjestöd är ett framträdande 

tema i studien av Carrion et al. (2017). Deltagarna beskrev hur anhörigas uppmärksamhet för 

deras känslomässiga och fysiska behov gav dem stöd samt fick dem att inte känna sig 

ensamma. Ett tema, vilket framkom i studien av Nilmanat et al. (2015), var att vara omringad 

av kärlek och omsorg från familjen. Deltagarna upplevde en ökad känsla av tillhörighet och 

anknytning genom att vara omgiven av familj och släkt i sina hem. Även stöd från vänner och 

släkt som kom på besök regelbundet och andlig konversation bidrog till en ökad känsla av 

anknytning. 

 

Upplevelsen av hopp vid cancer  

 

I studien av Nilmanat et al. (2015) ändrades deltagarnas definition av hopp med symtomen. 

Hopp beskrevs som möjligheten till en positiv framtid eller resultat. Vid lätta symtom fanns 

hopp om en mirakelkur, medan vid svårare symtom och insikt om att sjukdomen inte skulle 

komma att botas ändrades deras upplevelse av hopp till att kunna leva normalt med fokus på 
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en dag i taget. Att leva med hopp och vara omgiven av nära och kära förbättrade deltagarnas 

förmåga att uthärda lidande. Deltagarna nämnde ofta att de hoppades leva så länge som 

möjligt. Hopp motiverade deltagarna till att meningsfullt gå vidare i livet. Liamputtong och 

Suwankhong (2015) beskriver hur deltagarna stärkte sitt hopp med hjälp av främst spirituella 

copingstrategier. Även resultatet i studien av Costa et al.  (2019) visade på att spirituell eller 

religiös coping hade ett positivt samband med patientens nivå av hopp.  

 

Liamputtong och Suwankhong (2015) beskrev att hoppet hos deltagarna försämrades vid 

tillfället för diagnostisering. I studien av Haug, Danbolt, Kvigne och DeMarinis (2016), 

vilken endast inkluderar personer under palliativ cancerbehandling, beskrev författarna att de 

flesta deltagarna upplevde svåra initiala reaktioner på den obotliga cancerdiagnosen 

inklusive: chock, hot om överhängande död, uppgivenhet, hopplöshet och besvikelse. 

Överlag kom deltagarna ihåg att detta tillstånd varade under en kort period, ungefär ett par 

dagar. De anpassade sig sedan till den nya situationen och skapade nya mönster för 

existentiellt meningsskapande. Denna reaktion vid diagnostiseringen av cancer samt 

övergången till att börja använda sig av copingstrategier eller anta ett mer positivt 

förhållningssätt återkommer i flertalet artiklar (Liamputtong och Suwankhong, 2015; Haug et 

al., 2016; Drageset et al., 2016; Leal et al., 2018 & DellaRipa et al., 2015). Haug et al. (2016) 

visade på samband mellan applicering av copingstrategier och ett ökat hopp och 

välbefinnande hos deltagarna. Leal et al. (2018) kallade fenomenet som upplevdes vid 

diagnos för känslor av “disconnect”. Däremot visade resultatet i studien av Jagannathan och 

Juvva (2016) att den omedelbara reaktionen efter att ha blivit medveten om sin sjukdom ofta 

var en av sorg. Med tiden efter diagnostiseringen ökade de negativa känslorna som 

patienterna upplevde, såsom ångest, sorg och förlust av hopp. Anledningen till ökningen av 

de negativa känslorna var en längre varaktighet av obehandlad cancersjukdom.  

 

I studien av DellaRipa et al. (2015) kunde livet upplevas i steg om tre eller sex månader vilka 

utgjordes av väntan på resultat på det senaste testet, i hopp om att cancern hade försvagats 

eller inte skulle återfalla. Detta kontinuerliga tillstånd av osäkerhet skapade oklarheter på 

personliga och relationella nivåer. Behovet av att veta sanningen om diagnosen fanns 

tillsammans med behovet av att behålla hopp om att cancern skulle ha försvagats eller att 

hitta botemedel.  

 

Upplevelsen av mening vid cancer  

 

Nilmanat et al. (2015) beskrev att cancerdiagnosen var en stor utmaning och början till ett 

sökande efter mening. Uppmärksamhet, medkänsla, andlig vård och öm kärleksfull omsorg 

som de fick av sina älskade bekräftade deltagarnas egenvärde och mening i livet, vilket 

hjälpte deltagarna att anpassa sig till att leva mot livets slut och samtidigt att bygga upp sin 

vilja att leva. Deltagarna försökte söka efter svar och förklaringar genom religionen för att 

förstå sina livssituationer. Att uppleva lidande i slutet av livet kan hjälpa patienter att hitta 

mening i livet och förbättra deras andliga tillväxt. Även Aoun et al. (2016) beskrev att 

religiös tro och övertygelser gav vissa deltagare stöd inför döden. I studien inkluderades 

endast patienter i vilka befann sig i ett palliativt skede. En acceptans av döden var tydlig hos 

majoriteten av deltagarna. Att planera för att återförenas med älskade gav deltagarna en 

koppling till livet även efter döden. Nilmanat et al. (2015) belyser gemenskap med familj, 

släktingar och vänner främjade en känsla av tillhörighet och anknytning hos deltagarna.  

 

Syftet med studien av Haug et al. (2016) var att förstå hur deltagarna upplevde den 

existentiella meningsskapande funktionen i det dagliga livet ur ett livslängdsperspektiv. De 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Danbolt%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26062404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kvigne%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26062404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kvigne%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26062404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=DeMarinis%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26062404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=DeMarinis%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26062404
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existentiella meningsskapande frågorna definierades här som: en trosram, värde i och mening 

i livet, livsinställning och relation till framtiden och döden.  De flesta deltagare beskrev svår 

initiala reaktioner på den obotliga cancerdiagnosen. De anpassade sig sedan till den nya 

situationen och skapade nya mönster för existentiellt meningsskapande. Deltagarna upplevde 

meningsskapande funktion på två nivåer: Den överordnade nivån var en viktig komponent för 

att tolka och samordna sina adaptiva strategier för att nå de viktigaste målen i det dagliga 

livet. Den existentiella ramen gav en omfattande förståelse av motståndskraft, vilket 

möjliggjorde både bevarande av mening samt dimensioner av tillväxt. Den andra nivån var en 

strategirelaterad nivå, den existentiella meningsskapande funktionen var involverad i en 

komplex interaktion med beteenderesurser och resiliens för fortsatta livsmål och mer 

realistiska måljusteringar. Sätten att uppnå de viktigaste målen i sitt dagliga liv var lika olika 

som deltagarna i studien. De flesta upplevde en hög nivå av existentiellt meningsskapande. 

 

Farsi (2015) beskrev upplevelsen hos personer som genomgått kurativ behandling för cancer. 

Upplevelsen hos dessa personer var att de flesta av deltagarna uppnådde ett nytt steg av 

tillväxt och insikt efter sin erfarenhet av cancer och de olika behandlingsstegen när de mer 

aktivt började reflektera över döden. Dessa insikter hjälpte dem avsevärt att hitta frid och 

livsmening. Deltagarna ansåg sig ha funnit den sanna meningen med livet. Att hitta mening 

var ett huvudbegrepp som framkom från studien tillsammans med huvudkategorierna att 

uppleva meningen av cancer; förändrade uppfattningar om död, liv och hälsa; och gå mot 

perfektion och sublimitet. Efter att ha fått sin sjukdom upptäckte deltagarna att god hälsa var 

den bästa välsignelsen given från Gud. De insåg att de inte uppmärksammade denna 

välsignelse medan de fortfarande hade god hälsa. De uppgav att när de åter fått sin hälsa 

skulle de arbeta omsorgsfullt för att inte förlora den igen. Döden, som de inte tänkt på lika 

mycket eller alls, blev nu mer palperbar och nära. De flesta deltagare rapporterade på olika 

sätt att döden är ett oundvikligt fenomen för alla. En del av deltagarna upplevde att deras 

livstid var kort och beklagade att de redan hade slösat bort så mycket tid. Deltagarna riktade 

fokus på att uppnå spirituell tillväxt efter att ha upplevt smärta och sjukdom. De upplevde 

melankolisk smärta, uppnådde en känsla av återfödelse och utvecklade andliga och mentala 

förändringar hos sig själva.  

 

Drageset et al. (2016) fann att efter diagnos och operation förändrades synen på livet och 

levnadssättet hos alla. Deras cancerupplevelse ledde till tankar om döden. De flesta 

accepterade sin situation. Kvinnornas cancerupplevelse förbättrade självutvecklingen genom 

att öka deras självförtroende och hitta inre frid. Vissa upplevde mer glädje och en större 

uppskattning av små saker i livet. Detta fenomen av ökad självutveckling presenterades även 

i artiklarna av Baker et al. (2016); Haug et al. (2016) och Farsi (2015). I studien av Lee et al. 

(2016) inkluderades endast personer som genomgick en palliativ cancerbehandling. Döden, 

både med positiv och negativ innebörd, diskuterades av deltagarna. Döden uppfattades som 

en naturlig väg att gå så småningom, som en övergång och som en flykt eller som ett slut på 

allt. Positiva förändringar i relationen till Gud / högre makt rapporterades ofta bland 

deltagarna. Deltagarna upplevde känslor som ensamhet och meningslöshet. Smärta och 

lidande fick existentiella betydelser och deltagarna beskrev dessa som meningslösa eller 

ensamma upplevelser. 

 

I studien av Leal et al. (2018) beskrev deltagarna att de utvecklade en medvetenhet och 

uppskattning av att bidra altruistiskt till ett expansivt liv, som bildade grunden för att 

återintegrera i livet och leva i nuet. Dessa förändrade livsvärden uttrycktes i de 

sammanhängande formerna av att bidra, andlighet, omsorg för familjen och övergången från 

ett jag till ett vi. Detta fenomen beskrevs även i andra artiklar (Costa et al., 2019; Drageset et 
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al., 2016; Willig, 2015). Leal et al. (2018) presenterade även känslor av existentiell distress 

och att familj och vänner var avgörande för huruvida deltagarna upplevde mening och nytta 

under upplevelsen av sjukdom. Deltagarna skapade mening av sin sjukdomsupplevelse under 

och efter behandlingen genom att omvärdera sin självkänsla, relationer med andra, andlighet 

och livets mening.  

 

Enligt resultatet från studien av Willig (2015), var det en existentiell utmaning för deltagarna 

med avancerad cancer att leva med döden. Det krävdes att individen behövde hitta ett sätt att 

anpassa sin relation till tiden och att hitta ett sätt att leva meningsfullt utan en förmodad 

framtid. Det framgick även att leva med att vara döende är en mycket individuell utmaning 

som möts på olika sätt av olika människor snarare än en delad upplevelse. När det gäller 

innehåll varierade deltagarnas känslor mellan uttryck för akut distress och fullständig 

förtvivlan till beskrivningar av en nästan euforisk uppskattning av livet. Vissa deltagare 

beskrev en förlust av mening och en känsla av isolering medan andra hade hittat mening i sitt 

engagemang med dödlighet och/eller hade intensifierat sina känslomässiga band med andra.  

I studien av Drageset et al. (2016) upplevde de flesta kvinnor en ökad uppskattning av livet 

och större förtroende för sig själva, var mer omtänksam och medkännande mot andra, och 

fokuserade mer på sina livsprioriteringar. Deras familj och nära förhållanden blev mer viktiga 

och de kunde känna uppskattning för de små sakerna i livet. De accepterade sin situation och 

gjorde det bästa av det.  

 

Emotionella upplevelser vid cancer  

 

Baker et al. (2016) presenterade att det fanns ett behov av att leva ett normalt liv hos 

deltagarna. Analys av vad patienter menade med normala exponerade två distinkta 

betydelser. Många patienter talade om vikten av normalitet i känslan av att upprätthålla 

normala rutiner och prioriteringar, fortsätta oavsett och att vilja komma tillbaka till sitt gamla 

jag. De beskrev cancer som ett mindre besvär eller "blipp” som bara tillfälligt skulle 

distrahera dem från att leva normala liv. Analys identifierade flera sätt på vilka patienter 

hävdade kontinuitet i livet före cancer (1). Å andra sidan var det många patienter som 

omfamnade diskontinuiteten med det förflutna i att beskriva sig själv som förändrade av 

cancern. Snarare än att uppleva cancer som ett externt hot mot sin identitet så talade 

patienterna om ett liv där sjukdom var en avgörande del av identiteten. Dessa patienter 

betonade att återvända till normal, innebar en normalitet vilken var införlivad eller hade 

förändrats av cancer och dess konsekvenser (2). Flest patienter beskrev en blandning av dessa 

två definitioner av det normala. Patienter kan ha olika, till och med motstridiga, psykologiska 

mål under och efter behandling av cancer. Liksom i studien av Baker et al. (2016) tar Aoun et 

al. (2016) och Leal et al. (2018) upp normalitet; både bevarandet och omdefiniering av 

normalitet hos personer med cancer. Artikeln tar även upp en känsla av förlorad autonomi 

och ensamhet hos deltagarna.  

 

Deltagarna i studien av Liamputtong och Suwankhong (2015) beskrev en känsla av förlust av 

sin identitet vid diagnos, något som även presenterades av Leal et al. (2018). Yaman och 

Ayaz (2016) fann att deltagande kvinnor med gynekologisk cancer upplevde psykologiska 

problem, såsom frustration och förtvivlan, depression, brist på kontroll över sin ilska, 

störning av kroppsbilden och avhållsamhet från sexuella liv. Ett tema i studien av 

Jagannathan och Juvva (2016) vilket var kopplat till patienternas känslor var deras föremål 

för skuld, vilket uttrycktes som ilska mot deras öde för deras nuvarande sjukdom. Deltagarna 

la skuld på Gud, ödet eller det egna jaget för sin sjukdom. Deltagarna ansåg att 

beroendeframkallande ämnen var en orsak till cancerdiagnosen samt att skulden till 
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sjukdomen låg hos staten för deras bristfälliga reglering av beroendeframkallande ämnen. I 

studien av Lee et al. (2016) var ekonomisk distress ett av de största orosmomenten som 

hittades bland deltagarna då allt handlar om pengar. DellaRipa et al. (2015) presenterar i sitt 

resultat att deltagarna var oroliga för de omkring dem och tyckte att det var svårt att se andra 

lida på grund av sin sjukdom. Willig (2015) presenterade att den data som framkom gav 

intrycket att leva med döendet inte är så mycket en delad upplevelse utan snarare en mycket 

individuell utmaning som möts på olika sätt av olika människor. 

  

DISKUSSION  

 

Resultatdiskussion  

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva personers upplevelser av att leva med 

cancer med fokus på andlighet och livsmening, vilket visade sig inneha flera dimensioner. I 

en undersökande longitudinell studie av Sanatani, Shreier och Stitt (2008) fann författarna 

inga signifikanta skillnader mellan nivån av hopp hos patienter med cancer vilka genomgick 

kurativ behandling respektive cancerpatienter vilka genomgick en palliativ behandling. 

Resultaten visade att patienter med cancer hittade egna vägar för att bevara sitt hopp. I denna 

litteraturöversikt påvisades inte heller några skillnader i nivån av hopp mellan personer vilka 

genomgick palliativ respektive kurativ cancerbehandling. Däremot kunde viss skillnad mellan 

upplevelsen av det normala påvisas mellan personer vilka var i ett tidigt skede eller ännu inte 

hade påbörjat behandling respektive de vilka var i ett sent stadium eller hade avslutat sin 

behandling. Skillnaden mellan deltagarna skulle kunna förklaras genom att de befann sig i 

olika stadium av sin krisreaktion. En krisreaktion utgörs av en chockfas, reaktionsfas, 

bearbetningsfas och/eller nyorienteringsfas (Praktisk Medicin, 2018). De vilka ännu inte 

påbörjat eller var i ett tidigt skede av sin behandling skulle kunnat befinna sig i chockfasen 

eller reaktionsfasen där de ännu förnekar sin sjukdom. De vilka var i ett sent stadie av eller 

hade avslutat sin behandling skulle kunnat befinna sig i bearbetningsfasen eller 

nyorienteringsfasen där de accepterat sin sjukdom och påbörjat ett nytt meningsskapande 

utifrån sina nya förutsättningar.    

 

Weathers, McCarthy och Coffey (2016) belyser att andlighet är ett viktigt och komplext 

begrepp med flera dimensioner, de menar även att tre kännetecken ingår i definitionen: 

anknytning, transcendens och mening med livet. Anknytning kan innebära en känsla av 

samhörighet till naturen, världen, andra människor, sig själv, Gud eller en högre makt. Vårt 

resultat visade att deltagarna upplevde en anknytning till främst sig själv, Gud eller en högre 

makt, men även till andra människor, naturen och världen som en effekt av men också ett sätt 

att hantera att drabbas av cancer. Enligt Weathers et al. (2016) är transcendens en individs 

förmåga att förändra sitt sinnestillstånd eller sin bild av en situation eller livet i stort. 

Transcendens påvisades, liksom anknytning, i flera artiklar där deltagarna beskriver att de 

efter diagnosen förändrat sin uppfattning om livet. Att få cancer innebar för många av 

deltagarna omvärdering av vad som är viktigt i livet. Att leva med en livshotande sjukdom 

skulle utifrån dessa upplevelser ha stimulerat uppskattningen för livet när döden blev mer 

palperbar. Ahmadi, Mohamed Hussin och Mohammad (2019) belyser fyra copingstrategier, 

däribland att förlita sig på transcendent kraft och att förhålla sig utifrån andra och naturen, 

vilket även identifieras i vårt resultat.  

 

Bland de inkluderade studierna presenterades även upplevelsen av förändrad livsmening. 

Både negativa och positiva andliga upplevelser presenterades bland deltagarna, en del fick en 

ändrad livsmening under studiens gång medan andra försökte bevara sin ursprungliga bild av 
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meningen med livet. Skillnaderna i hur deltagarna hanterade sitt meningsskapande skulle 

bland annat kunna bero på att de befann sig i olika stadium av en krisreaktion där någon i 

chockfasen inte är redo att acceptera en ny mening medan någon i nyorienteringsfasen skulle 

kunna ha accepterat situationen och omdefinierat sin livsmening. Vårt resultat visade att 

upplevelsen av att leva med cancer förändrade eller utmanade personers mening med livet. 

Något eller några av begreppen anknytning, transcendens och meningen med livet tas upp i 

flera av de inkluderade artiklarna, vilket stämmer överens med Weathers, McCarthy och 

Coffey:s (2016) studie om andlighet. Weathers et al. menar också att en svår livshändelse inte 

är en given omständighet för andlighet men att den kan förstärka den. Detta stämmer väl 

överens med denna litteraturöversikt där flertalet deltagare beskriver ökad andlighet hos sig 

själv till följd av diagnostiseringen av cancer. Våra resultat visade att en cancerdiagnos var en 

stor utmaning och början till ett sökande efter mening. Att uppleva lidande i slutet av livet 

visade sig kunna hjälpa patienter att hitta mening i livet och förbättra deras andliga tillväxt. 

Wiklund Gustin (2014) beskriver att när en person försonas med sin lidandeberättelse så kan 

denna tillskriva en mening till sitt lidande och därigenom skapa en ny livsförståelse vilket 

överensstämmer med vårt resultat. Däremot var det även deltagare vilka endast beskrev en 

förlust av mening, förtvivlan, en känsla av hopplöshet, förlust och depression som följd till 

sin sjukdom, dessa beskrev ingen andlig tillväxt hos sig själva. Resultaten tyder på att 

människors andliga upplevelser är subjektiva. Büssing, Janko, Baumann, Hvidt och Kopf 

(2013) menar i sin studie att även de religiösa skeptikerna kan uttrycka religiösa behov. I vårt 

resultat har transcendens påvisats inte endast gentemot Gud utan även mot natur, djur och 

andra människor, vilket skulle kunna visa på ett andligt behov utöver de vilka möts inom 

religion.  

 

Lazarus och Folkman (1984) menar att individerna tolkar och värderar stressfaktorerna på 

olika vis. Individerna värderar även sin egen potential att hantera stressfaktorerna olika. 

Mångfalden av copingstrategier och upplevelser i denna litteraturöversikt visar, liksom det 

Lazarus och Folkman menar, att individer upplever och värderar stressfaktorer olika. 

Copingstrategier kan delas in i två kategorier; problemfokuserad coping och känslofokuserad 

coping. Problemfokuserade copingstrategier koncentrerar sig på själva situationen och hur 

denna kan hanteras. Känslofokuserad coping fokuserar istället på de känslor en situation 

väcker (Lazarus & Folkman, 1984). I vårt resultat kan både problemfokuserade och 

känslofokuserade copingstrategier identifieras. Den initiala reaktionen vid diagnostisering av 

cancer var känslor av hopplöshet, chock och besvikelse. Efter viss tid antog flera deltagare 

olika copingstrategier för att hantera sin situation.  

 

Weathers et al. (2016) beskriver fem primära följder av andlighet: lindring av lidande, en 

känsla av välbefinnande, förbättrad förmåga att anpassa sig och hantera motgångar, en känsla 

av harmoni och inre styrka. Vårt resultat visar på att deltagare finner stöd och tröst i 

andlighet, vilket överensstämmer med de andliga följder vilka Weathers et al. (2016) 

beskriver. Andlighet, som en del av personers känslomässiga copingstrategier, återkommer i 

flera studier i denna litteraturöversikt, vanligtvis som religiös coping. En övervägande del av 

studierna har visat hur deltagarna tillämpade strategier utifrån religion för att hantera att leva 

med cancer. Jagannathan och Juvva (2016) drar slutsatsen att religiös utövning var en effektiv 

copingstrategi för deltagarna i sin studie i Indien. Farsi kommer fram till liknande resultat i 

sin slutsats, det vill säga att den viktigaste meningsskapande strategin var att vända sig till 

religionen. Detta talar för att religion kan spela en viktig roll för upplevelsen och hanteringen 

av att leva med cancer och belyser den andliga dimensionen och dess betydelsefulla roll i 

omvårdnaden av personer med cancer. Samtidigt som religion kunde vara ett sätt att hantera 

sin sjukdom bland deltagarna kunde religionen eller förhållandet till Gud vara en källa till att 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jagannathan%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27320951
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Juvva%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27320951
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lägga skulden på sig själv. Deltagarna kände en känsla av skuld eller att karma var en 

bakomliggande orsak till varför de drabbats av en livshotande sjukdom. Detta visar på 

komplexiteten av religion och subjektiva upplevelser. En del av deltagarna hanterade 

situationen med hjälp av sin religion medan andra upplevde att sjukdomen är något de 

förtjänar. Andra reflekterade inte alls över religion. Som sjukvårdspersonal skulle det därför 

kunna vara relevant att ställa sig frågan; hur upplever denna person sin situation och vilka är 

de viktiga komponenterna i livet? Är religion en källa till hopp eller till en känsla av skam?  

 

Deltagarna beskrev även ett flertal copingstrategier utöver religion. Vårt resultat visade att 

stöd från familj och vänner var en viktig komponent i deltagarnas känslomässiga coping. I en 

studie av Li et al. (2017) presenterar författarna ett samband mellan goda sociala relationer 

och ökat hopp. Sociala relationer var viktigt för upplevelsen av hopp, men även mening, även 

i flera av de inkluderade studierna i denna litteraturöversikt. Ensamhet var en förekommande 

upplevelse i vårt resultat, både ur ett fysiskt som ur ett psykiskt perspektiv. En del av 

deltagarna beskrev att även om de hade personer runt omkring sig så var det inte någon som 

kunde förstå deras situation. Ensamhet är en hälsorisk för hälsan när den är ofrivillig (Strang, 

2019). Långvarig ofrivillig ensamhet kan utlösa en stressreaktion, oro och obehagskänslor. 

Ofrivillig ensamhet är en riskfaktor för förtidig död och är också orsak till ökad 

smärtkänslighet (Strang, 2019; Jaremka et al., 2014). Ofrivillig ensamhet är även en 

riskfaktor för nedstämdhet, depression, självmord, kognitiv dysfunktion, glömska och 

demensutveckling (Strang, 2019; Wilson et al., 2007). Detta talar för vikten av sociala 

relationer för att upprätthålla hälsa, i enlighet med tidigare forskningsresultat, även hos 

personer som lever med cancer.   

 

Ytterligare en känslomässig copingstrategi vilken förekom bland flera deltagare var att anta 

ett positivt förhållningssätt även om de drabbats av en allvarlig sjukdom. Det framkom i 

resultatet att deltagarna upplevde det lättare att hantera sin situation när de antog en positiv 

inställning. Detta talar för att ett positivt förhållningssätt har en positiv effekt på hur väl 

personer hanterar sin situation, vilket bekräftas av Nipp et al. (2017) där samband med ett 

positivt förhållningssätt dras till ökad livskvalitet och minskad depression. Dock är det inte 

lika lätt för alla att anta ett positivt förhållningssätt, enligt Drageset et al. (2016) hade smärta 

och sömnproblematik en påverkan på deltagarnas förmåga att känna och tänka positivt. I en 

studie av Li et al. (2017) belyser författarna korrelationen mellan minskat hopp och ökad 

smärta. En annan känslomässig copingstrategi vilken kunde identifieras i vårt resultat var att 

förhålla sig själv som en del av något större, en ökad transcendens. Wiklund Gustin (2014) 

beskriver hur lidande och försoning kan leda till nyfunnen mening och livsförståelse. Detta 

skulle kunna relateras till den ökade upplevelsen av transcendens efter en cancerdiagnos 

vilken skulle kunna definiera lidandet. Att ta kontroll över situationen identifierades i vårt 

resultat som en problemfokuserad copingstrategi. Deltagarna identifierade 

behandlingsalternativ, sökte second opinion(s), gick med i kliniska prövningar; och letade 

efter information på Internet för att hitta rätt läkare och rätt behandling. Att veta att de gjort 

allt som kunde göras var tröstande för deltagaren medan osäkerhet och väntan på svar 

skapade tvivel både på personlig nivå men också i sociala relationer. Detta talar för att en 

känsla av kontroll kan lindra vid en svår situation, vilket bekräftas av Bunkholdt (2004) som 

menar att en känsla av kontroll i en stressframkallad situation kan innebära en 

stressreducering hos personen. I resultatet presenteras förändrad upplevelse av hopp hos 

personer med cancer. Hopp i kontexten av denna litteraturöversikt innebar både hopp om 

botemedel samt att känna hoppfullhet genom mening, inre styrka eller i tillit till Gud. 

Wiklund Gustin och Bergbom (2017) skriver att hopp kan innebära tankar och förväntningar 

inför en framtida familj och utbildning för en ung och frisk person, medan den för någon med 
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avancerad cancer kan innebära acceptans och försoning med såväl livet som döden. Vårt 

resultat visade hur en del deltagarna hoppades på att leva så länge som möjligt. Hopp 

motiverade deltagarna till att meningsfullt gå vidare i livet. Detta bekräftas av deltagarna i 

studien av Nierop-Van Baalen, Grypdonck, Van Hecke och Verhaeghes (2016) där 

deltagarna kände hopp inför att bli helt friska men även inför förbättring och/eller förlängning 

av livet. I studien av Nilmanat et al. (2015) ändrades deltagarnas definition av hopp med 

symtomen, vilket överensstämmer med det Wiklund Gustin och Bergbom beskriver i sitt verk 

att hoppet är beroende av bland annat en persons situation och tillstånd. Vårt resultat visade 

ett samband mellan spirituell eller religiös coping och ökad nivå av hopp hos deltagarna. 

Vilket är i enlighet med forskningsresultatet av Baczewska et al. (2019).  

 

Bland deltagarna i studien av Jagannathan och Juvva (2016) ökade de negativa känslorna som 

patienterna upplevde, såsom ångest, sorg och förlust av hopp med tiden efter diagnostisering. 

Resultatet i denna studie skiljer sig åt från de resultat vilka presenteras i de andra artiklarna. 

Skillnaden mellan denna studie och de andra var att författarna specifikt beskrev känslorna 

under tiden för obehandlad cancersjukdom. Att behöva vänta på behandling vid livshotande 

sjukdom kan orsaka stress, oro och minskad livskvalitet enligt Statens Offentliga Utredningar 

(SOU 2009:11). Rädsla för återfall av cancer eller ineffektiv behandling var en 

återkommande upplevelse i vårt resultat. I en studie av Nierop-Van Baalen, Grypdonck, Van 

Hecke och Verhaeghes (2016) presenterar författarna att människor vilka genomgår palliativ 

cancerbehandling upplever hopp för att det ger många fördelar såsom stressreducering, ökad 

förmåga att hantera situationer och en möjlighet att njuta av nuet, eller för att de inte känner 

att de har något annat val. Hopp kan förebygga depression eller att patienter hoppar av sina 

behandlingar. Deltagarna i studien kände hopp inför att bli helt friska men även inför 

förbättring, förlängning av livet, livskvalitet och en fridfull död. Författarna belyser även den 

subjektiva upplevelsen av hopp och hur denna påverkas av personens syn på framtiden. 

Studiens utfall stämmer väl överens med denna litteraturöversikt när det kommer till vad 

deltagarna kände hopp inför och att detta varierade. Hopp och mening är två av 

komponenterna i en människas andliga dimension, därför är hopp och mening en del av 

sjuksköterskans ansvarsområde inom holistisk omvårdnad. Enligt Willman (2014) är ett 

exempel på en sjuksköterskas omvårdnadsåtgärd att förmedla hopp och att vägleda och 

belysa mening.  

 

Førland, Eriksson, Silén, och Ringsberg (2018) belyser att individer delar gemensamma 

utmaningar, men att de inte har liknande kompetenser i att hantera dessa utmaningar. Førland 

et. al. beskriver hur graden av KASAM påverkar hur väl människor anpassar sig till kronisk 

sjukdom samt hur de utvecklar den egna inlärningsförmågan. Även Adams och Mosher 

(2015) och Winger et al. (2015) påvisar att KASAM är en viktig faktor bakom den 

psykologiska anpassningen till cancer. I de inkluderade studierna framgår inte deltagarnas 

grad av KASAM. Däremot tyder resultaten på individuella skillnader i hur deltagarna 

hanterar sin situation. En faktor bakom hur individerna hanterar sin situation skulle kunna 

bero på individernas upplevelser av KASAM. Studiernas resultat tyder även på att 

komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, vilka utgör KASAM 

(Antonovsky, 1991), kan kopplas till och påverkas av en cancerdiagnos. Antonovsky 

beskriver hur hanterbarhet definieras av den grad individen upplever sig ha tillgång till 

resurser, såsom partner, lärare, Gud, partiledaren, vänner eller kollegor, för att möta 

situationer under livet. I vårt resultat framgår vikten av socialt stöd från familjen för att 

hantera situationen. Deltagarna tillämpade strategier utifrån religion för att hantera sin 

sjukdom. Studiernas resultat tyder på att deltagarna använder sig av sådana tillgängliga 

resurser för att öka hanterbarheten i livet, vilket kan ha en påverkan på deras känsla av 
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sammanhang, KASAM. Graden av begriplighet avgörs av i vilken utsträckning individen 

upplever stimuli som strukturerad, begriplig och ordnad. Detta innefattar även misslyckanden 

och andra icke önskvärda stimuli, som vid en högre grad av begriplighet upplevs mer tydlig, 

sammanhängande och begriplig (Antonovsky, 1991). Begripligheten varierade mellan 

deltagarna och var beroende av olika faktorer. Begripligheten skulle kunna kopplas till 

faserna i en krisreaktion. En initial chockfas med låg grad av begriplighet där individernas 

tidigare kunskap inte räcker till för att begripa och övervinna den nytillkomna situationen. 

Följt av en reaktionsfas, bearbetningsfas och slutligen en nyorienteringsfas där graden av 

begriplighet är högre (Wiklund Gustin, 2016). Vårt resultat visade att deltagarna upplevde en 

känsla av ovisshet i väntan på svar efter behandling och sökte efter information från olika 

källor såsom läkare och internet. Ovissheten om huruvida det fick all nödvändig information 

och den bästa behandlingen ledde till att deltagarna kände en oro. Deltagarna sökte även efter 

svar och förklaringar i andlighet och religion och därmed ökade förståelsen för sin 

livssituation. Resultaten tyder på att deltagarna på olika sätt försökte öka sin begriplighet, och 

att brist på begriplighet ledde till negativa känslor som oro. Vårt resultat visar hur deltagarna 

upplevde existentiell distress och skapade en mening i sin sjukdomsupplevelse genom att 

omvärdera livets mening, andlighet, självkänsla samt relationer till andra. Vårt resultat 

styrker även familj och vänners betydelse för deltagarnas upplevelse av mening. Motstridiga 

resultat kunde identifieras i vårt resultat där vissa av deltagarna hittade mening i sin sjukdom 

medan andra istället kände en förlust av mening. Det tyder på att meningsfullhet, och därmed 

upplevelsen av KASAM, kan förändras av en cancerdiagnos. Deltagarna verkar också på 

olika sätt försöka öka känslan av meningsfullhet. Resurser som familj och vänner, vilka ökar 

hanterbarheten, verkar även ha betydelse för upplevelsen av meningsfullhet. 

Sammanfattningsvis tyder resultaten på att individernas upplevelse av KASAM både 

påverkas av cancerdiagnosen, samt har en påverkan på individernas förmåga att hantera sin 

livssituation.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2018b) leder samhällsutvecklingen till att fler lever med långvarig 

cancersjukdom. Därför är det relevant för samhället att beakta denna ökade patientgrupp och 

tillgodose deras omvårdnadsbehov utifrån alla dimensioner. Vid cancersjukdom kan personen 

komma i intensiv kontakt med sjukvården, att etablera en förtroendefull relation mellan 

patient och vårdpersonal är en av hörnstenarna i palliativ vård (Palliativt kunskapscentrum, 

u.å.) där cancerpatienter utgör en majoritet (Socialstyrelsen, 2013). I sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning ingår omvårdnad av den fysiska, psykosociala, kulturella och andliga 

dimensionen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Genom att ha kunskap om och 

uppmärksamma cancerpatienters upplevelse utifrån ovan nämnda dimensioner skulle 

riskfaktorer för ohälsa kunna identifieras i tid. Detta skulle kunna förebygga ohälsa och 

minska antalet vårdbesök. Enligt Socialstyrelsen (2018a) handlar en hållbar utveckling inom 

hälso- och sjukvård bland annat om att minska onödiga vårdinsatser. Att i ett tidigt skede 

identifiera riskfaktorer för ohälsa och motverka dessa hos patienten kan vara ett sätt att arbeta 

hållbart för sjukvårdspersonal. För att främja hälsa kan sjuksköterskan utföra insatser för att 

stärka en persons förmågor och resurser (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Sjuksköterskan har därmed en roll i att stödja dessa copingstrategier hos patienter för att bidra 

till en förbättrad hälsa. Känslan av hopp är central för människors upplevda hälsa. 

Sjuksköterskan kan genom att visa respekt för en persons självbestämmande, integritet, 

sårbarhet och värdighet och ge personer, oavsett fas i livet eller tillstånd, tillfälle att uppleva 

hopp och mening. Detta kan i sin tur leda till minskat lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). Detta belyser att sjuksköterskan spelar en viktig roll för att främja hälsa genom att 

stödja patienters resurser och upplevelse av hopp samt ge näring åt mening och hopp.  
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Metoddiskussion 

 

I början av arbetsprocessen valde vi att ha med hopp som bärande begrepp. Detta val kan ha 

gjorts utifrån någon slags förförståelse där vi ansåg att begreppen hopp, mening och andlighet 

hörde ihop. Senare valde vi dock att ta bort hopp som bärande begrepp då vår sökning blev 

för smal. Hade vi valt att behålla hopp som bärande begrepp är det möjligt att resultatet blivit 

annorlunda. Under artikelsökningen användes inte något sökord vilket hänvisar till ett 

patientperspektiv. Detta hade till exempel kunnat vara ”patient perspective”. En sådan 

sökning hade kunnat genera fler relevanta artiklar vilket hade kunnat påverka vårt resultat. 

Vidare hade resultatet kunnat påverkas om vi valt en annan design. Vid till exempel en 

kvalitativ intervjustudie hade deltagarna varit färre samt samtliga hade behandlats inom 

svensk sjukvård. Detta hade kunnat påverka vårt resultat då ingen av de inkluderade studierna 

är utförda i Sverige.     

 

Valet av litteraturöversikt som design baserades på flera olika faktorer. En litteraturöversikt 

sammanställer befintliga evidens och ger en översikt av det nuvarande kunskapsläge inom ett 

begränsat område (Polit & Beck, 2017) vilket är en grund för att utöva evidensbaserad vård 

(Rosén, 2012) och därmed ett motiv till valet av design. Att sammanställa den befintliga 

forskningen ger även en helhetsbild och kan därmed kopplas till holism, sjuksköterskans 

holistiska ansvar och kunskapsbas som är delar av hållbarhet inom omvårdnaden (Anåker och 

Elf, 2014). Vidare kan en litteraturöversikt ge en inblick i eventuella kunskapsluckor (Polit & 

Beck, 2017), och därmed öka medvetenheten och vara en del i en hållbar utveckling. Att öka 

medvetenheten är en förutsättning för en hållbar utveckling och därmed en del av hållbarhet 

inom omvårdnaden (Anåker & Elf, 2014). Enligt Rosén (2012) finns en risk för att författarna 

enbart väljer att inkludera artiklar som speglar deras egna åsikter i en litteraturöversikt som är 

icke-systematisk. Detta kan ge en missvisande bild av verkligheten (Rosén, 2012). För att 

undvika detta har författarna gjort sitt yttersta för att inkludera all relevant litteratur som 

uppkommit under sökningarna samt försökt att vara objektiva till bästa förmåga, även om 

subjektivitet inte helt kan tas bort ens i en systematisk litteraturöversikt (Polit & Beck, 2017). 

Vidare exkluderades även artiklar som ansågs inneha risk för bias för att ytterligare minska 

risken för att förmedla en missvisande bild av verkligheten inom området. Innan 

databassökningarna påbörjades definierades inklusions- och exklusionskriterier i enlighet 

med Polit och Beck (2017). Båda författarna till föreliggande litteraturstudie beslutade om en 

artikel föll inom ramen för exklusions- och inklusionskriterierna. Polit och Beck (2017) 

menar att en begränsad sökperiod ger vetenskapliga studier grundade på den senaste 

forskningen. Artiklar äldre än fem år exkluderades. Denna begränsning gjordes då 

sammanställning av tio års forskning, även om det hade inkluderat fler relevanta artiklar, inte 

hade varit hanterbart under de förutsättningar och med den tidsbegränsning den aktuella 

litteraturstudien skulle genomföras. Vidare inkluderades enbart förstahandskällor vilka, enligt 

Polit och Beck (2017), bidrar med den viktigaste informationen vid en litteraturöversikt. 

Artiklar som inte var peer-reviewed exkluderades. Detta för att öka den vetenskapliga 

trovärdigheten i enlighet med (Polit och Beck, 2017).  

 

Information samlades in genom en bred sökning i flertalet databaser vilket ökar chansen att 

identifiera adekvata artiklar och därmed stärker arbetets trovärdighet (Henricson, 2012). En 

inledande litteratursökning utfördes följt av en egentlig litteratursökning för att öka 

bekräftelsebarheten och innehållsvaliditeten i enlighet med Wallengren och Henricson 

(2012). Cinahl-headings och sökord identifierades och formulerades under en inledande 

sökning med hjälp av bibliotekarier från Sophiahemmets bibliotek. Detta för att identifiera 

sökord som var lämpliga för att hitta adekvata artiklar som besvarade syftet i enlighet med 
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Rosén (2012). Vid den egentliga litteratursökningen resulterade de valda sökorden ofta i ett 

stort antal träffar, vilket skulle kunna bero på att det finns mycket studier inom området. Det 

skulle också kunna bero på att författarnas val av sökord inte var de mest gynnsamma för att 

besvara föreliggande litteraturstudies syfte. En annan orsak till det stora antalet träffar var 

möjligtvis att många av sökorden kombinerades med den booleska operatorn “OR”, vilket ger 

en bredare och mer generell sökning (Polit & Beck, 2017). I den initiala sökningen användes 

istället den booleska operatorn “AND”, vilket istället resulterade i en alldeles för begränsad 

sökning med för få träffar. Därför valdes kombinationer med booleska operatorerna “OR” 

och “AND” under den egentliga databassökningen.  

 

Båda författarna läste var för sig de artiklar som såg ut att svara på syftet. Vidare värderades 

artiklarna baserat på kvalitet, relevans och innehåll och de som framkom i resultaten 

diskuterades. Författarna valde tillsammans ut artiklar utifrån inklusions- och 

exklusionskriterierna samt utifrån förenlighet med föreliggande litteraturstudies syfte. Endast 

artiklar som klassificerades med hög eller medelhög kvalitet enligt Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag (Bilaga B), modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och 

Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016), inkluderades. Samtliga artiklar 

granskades av båda författarna och jämfördes sedan för att stärka reliabiliteten (Henricson, 

2012). Artiklarna vilka inkluderades i förevarande litteraturstudie var peer-reviewed. Detta 

för att säkerhetsställa att de granskats och blivit godkända av andra forskare inom samma 

område innan de blivit publicerade i en vetenskaplig tidskrift. De var även etiskt granskade 

och uppfyller även kravet på informerat samtycke i enlighet med Helgesson (2015). Detta för 

att skydda deltagarnas autonomi och integritet (Sandman & Kjellström, 2014). Informerat 

samtycke är inte alltid tillämpbart, bland annat kan det vara otillräckligt vid forskning där 

barn ingår. På grund av detta inkluderades inga artiklar där barn och unga under 18 år ingått i 

studien. I enlighet med Helgesson (2015) fick inte heller förvanskning av data eller plagiering 

av andras texter och/eller resultat förekomma. Det förekom inte heller medvetna oärligheter 

såsom fabricering, stöld eller plagiat av data eller annan förvrängning av forskningsprocessen 

(Forsberg & Wengström, 2015). För att försäkra om att litteraturstudien inte är plagierad har 

den genomgått Urkund som är en mjukvara som kan identifiera plagiat (Helgesson, 2015). I 

resultatdiskussionen har de mest framträdande fynden valts att lyftas fram, vilket kan ha 

påverkat resultatet så tillsvida att en del fynd inte redovisats för. Strävan har under processen 

dock varit att sammanställa en objektiv bild av artiklarnas resultat. 

  

I en del av de inkluderade studierna var samtliga deltagare kvinnor, vilket skulle kunna leda 

till att resultatet representerar ett mer kvinnligt perspektiv på hur det är att leva med cancer. 

De inkluderade artiklarna berörde även olika typer, faser och behandlingar av cancer vilket 

skulle kunna ha inverkan på upplevelsen av att leva med cancer. Inkluderade artiklar var 

utförda i Storbritannien, Brasilien, Australien, Thailand, Norge, Iran, Turkiet, Indien, USA 

och Singapore. Detta breda spann av studier från olika länder bidrar till ett helhetsperspektiv 

då det belyser individer från olika delar av världens upplevelser av att leva med cancer. 

Samtidigt kan det ha resulterat i att kulturella skillnader påverkat resultatet. I en jämförande 

studie av Ahmadi, Park, Kim och Ahmadi (2017) presenterar författarna olika 

meningsskapande copingstrategier mellan personer med cancer i Sverige och Korea. I 

Sverige använde sig deltagarna oftare utav meningsskapande copingstrategier såsom 

meditation och avslappning, medan deltagarna från Korea oftare vände sig till bön men även 

hälsosam mat. Studien belyser att kulturella skillnader kan ha påverkan på en persons 

copingstrategier. Detta bör även beaktas i denna litteraturöversikt då deltagarna inte utgår 

från en kulturellt homogen grupp. En stor majoritet av deltagarna i de inkluderade studierna i 

denna litteraturöversikt var även personer vilka var religiösa, detta bidrar till att denna 
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översikt i många fall inte representerar personer vilka definierar sig som ateister. Vilken 

religion deltagarna tillhörde varierade mellan buddhism, islam och kristendom och olika 

grenar inom dessa. Religionerna har alla olika läror vilket kan påverka en persons sätt att 

hantera och känna över sin situation. Även detta bör beaktas i denna litteraturöversikt. Detta 

skulle i vissa fall kunna bli ett problem om resultatet ska transfereras och diskuteras inom 

svenska förhållanden. Samtidigt inkluderar ett holistiskt förhållningssätt inom vården de 

andliga och känslomässiga behoven hos var enskild person (Svensk MeSH, u.å.). Därför 

anser författarna till förevarande litteraturöversikt att samtliga inkluderade artiklar förmedlar 

en relevant aspekt även inom svensk sjukvård. 

 

Under dataanalysen tillämpades integrerad innehållsanalys i enlighet med Kristensson (2017). 

Författarna utförde inläsningen och identifieringen av resultatets likheter och skillnader samt 

kategorisering var för sig och därefter gemensam. Detta var till en fördel under processen då 

det skapade diskussion och bidrog till en större förståelse för innehållet samt ett mer objektivt 

förhållningssätt. En svårighet under processen var att artiklarnas språk var på engelska. Det 

var av stor vikt att översättningar blev korrekta för att inte resultatet skulle bli missvisande. 

Till hjälp för att undvika misstolkningar användes lexikon. Vidare delades 

sammanställningen och redovisningen av kategoriernas resultat upp mellan författarna. Under 

fem grupphandledningstillfällen har studiekamrater och handledare läst och granskat den 

aktuella litteraturöversikten, vilket har styrkt pålitligheten såväl som trovärdigheten 

(Henricson, 2012). Fördelen med att vara två författare till denna litteraturstudie har varit att 

relevanta artiklar har valts ut och värderas separat av två olika personer, vilket bör ha minskat 

risken för att enbart artiklarna vilka speglar en åsikt valts ut. Vidare har det minskat risken för 

förvanskning av data då artiklarna granskats separat två gånger. Det har även bidragit till en 

diskussion samt större förståelse för de valda artiklarnas innehåll. Arbetsprocessen vilken 

bland annat innefattar datainsamling, granskning och analys kan ha påverkats av att det var 

första gången författarna utförde en litteraturöversiktlig studie. Stöd i form av handledare, 

lärare, kurskamrater och litteratur har funnits till hands för vägledning under arbetets gång.  

 

Slutsats 

  

Att undersöka patienters upplevelse av att leva med cancer med fokus på andlighet och 

livsmening har bidragit med en djupare förståelse för människor som befinner sig i en 

situation där livet hotas samt hur de hanterar detta. Det har även bidragit med en förståelse 

för hur andlighet kan spela en roll i upplevelsen samt hur livsmening upplevs och påverkas. 

Översikten har bidragit med en tydligare förståelse för andlighet som dimension av en 

holistisk omvårdnad och vad det innebär för patienter med cancer. Andlighet visade sig vara 

en viktig del i patienternas copingstrategier. Patienterna använde sig av sin religion och 

andlighet för att söka efter svar och förklaringar och därmed öka förståelsen för sin 

livssituation. Patienterna upplevde en förändrad uppfattning av livet och en förändrad 

livsmening i och med sin cancerdiagnos. Främst två sätt att definiera livsmening kunde 

identifieras; bevarandet av tidigare livsmening (1) och skapandet av en ny livsmening utifrån 

sin nya livssituation (2). Begreppet KASAM kunde relateras till patienternas upplevelse 

utifrån komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Det som genomsyrade 

resultaten var den egna, subjektiva upplevelsen av cancersjukdom.  

 

Fortsatta studier 

 

Trots nationella riktlinjer för cancervård, vilka inkluderar den andliga dimensionen med 

bland annat andlig och existentiell smärta samt vikten av att ge existentiellt stöd som 
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vårdgivare, verkar forskningen om cancer relaterat till den andliga dimensionen vara 

begränsad. I den senaste nationella cancerstrategin från 2009 (SOU 2009:11) beskriver 

patienter med cancer bristande förmåga att se helhetsperspektivet bland vårdpersonal. Sedan 

den nationella cancerstrategin framlades har den inte uppdaterats, detta skulle kunna indikera 

ett behov för vidare forskning samt en uppdaterad version av cancerstrategin. Ett behov för 

mer forskning gällande upplevelsen av att leva med cancer med fokus på andlighet och 

mening kan även finnas då detta forskningsområde är mer förekommande i vissa delar av 

världen än andra. I samhällen som genomgått sekularisering och där religion inte längre är 

normen kan andlighet komma att ha en ny innebörd, vidare kan även religiösa skeptiker 

uttrycka religiösa behov (Büssing, Janko, Baumann, Hvidt & Kopf, 2013). Vidare forskning 

inom detta område skulle kunna bidra till att skapa förutsättningar för beaktning av den 

andliga dimensionen i omvårdnaden hos var enskild person med cancer. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Förhoppning med denna litteraturöversikt är att den ska belysa vikten av den andliga 

dimensionen hos personer med cancer för att ge upphov till diskussion inom palliativ vård 

och cancervård. I resultatet förekommer skillnader såväl som likheter i personernas 

upplevelse av att leva med cancer, vilket är viktigt att uppmärksamma för att ge en 

individanpassad vård. För att tillämpa ett holistiskt förhållningssätt krävs det att personal 

beaktar den fysiska, psykiska, andliga och kulturella dimensionen hos en person. 

Litteraturöversikten kan bidra med information gällande personers upplevelse av att leva med 

cancer och skulle därför kunna tillämpas för att ge en ökad förståelse hos personal i vårdande 

yrken och därmed bidra till att skapa förutsättningar för ett holistiskt förhållningssätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   29 

REFERENSER 

 

* = artikel inkluderad i resultatet 

 

Aderhold, C., Morawa, E., Paslakis, G & Ermin, Y. (2019). Protective factors of depressive 

symptoms in adult cancer patients: The role of sense of coherence and posttraumatic growth 

in different time spans since diagnosis. Journal of Psychosocial Oncology, 37(5), 616–635. 

doi: 10.1080/07347332.2019.1631931 

 

Ahmadi, F., Mohamed Hussin, N, A., & Mohammad, M, T. (2019). Religion, Culture and 

Meaning-Making Coping: A Study Among Cancer Patients in Malaysia. Journal of Religion 

and Health, 58(6), 1909–1924. doi: 10.1007/s10943-018-0636-9 

 

Ahmadi, F., Park, J., Kim, K, M., & Ahmadi, N. (2017). Meaning-Making Coping Among 

Cancer Patients in Sweden and South Korea: A Comparative Perspective. Journal of Religion 

and Health, 56(5), 1794–1811. doi: 10.1007/s10943-017-0383-3 

 

Antonovsky, A. (1991). Hälsans mysterium. Köping: Bokförlaget Natur & Kultur. 

 

Anåker, A., & Elf, M. (2014). Sustainability in nursing: a concept analysis. Scandinavian  

Journal of Caring Sciences, 28(2), 381–389. doi: https://doi.org/10.1111/scs.12121 

 

*Aoun, S, M., Deas, K., & Skett, K. (2016). Older people living alone at home with terminal 

cancer. European Journal of Cancer Care, 25(3), 356–364. doi: 10.1111/ecc.12314 

 

Baczewska, B., Block, B., Kropornicka, B., Niedzielski, A., Malm, M., Zwolak, A., & 

Makara-Studzińska, M. (2019). International Journal of Environmental Research and Public 

Health, 16(20), 3867. doi: 10.3390/ijerph16203867 

 

*Baker, P., Beesley, H., Fletcher, I., Ablett, J., Holcombe, C., & Salmon, P. (2016). 'Getting 

back to normal' or 'a new type of normal'? A qualitative study of patients' responses to the 

existential threat of cancer. European Journal of Cancer Care, 25(1), 180–9. doi: 

10.1111/ecc.12274 

 

Berg, A., Dencker, K. &, Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid behandling 

av personer med depressionssjukdomar (Evidensbaserad omvårdnad,1999:3). Stockholm: 

SBU, SFF. 

 

Bunkholdt, V. (2004). Psykologi: En introduktion för sjuksköterskor, socialarbetare och 

övrig vårdpersonal. (K. Larsson Wentz, övers.). Lund: Studentlitteratur. (Originalarbete 

publicerat 1997). 

 

Büssing, A., Janko, A., Baumann, K., Hvidt, NC., & Kopf, A. (2013). Spiritual needs among 

patients with chronic pain diseases and cancer living in a secular society. Pain Medicine, 

14(9), 1362–1373. doi: 10.1111/pme.12198 

 

*Carrion, I, V., Nedjat-Haiem, F., Macip-Billbe, M., & Black, R. (2017). "I Told Myself to 

Stay Positive" Perceptions of Coping Among Latinos With a Cancer Diagnosis Living in the 

United States. American Journal of Hospice & Palliative Medicine, 34(3), 233–240. doi: 

10.1177/1049909115625955 

https://doi.org/10.1111/scs.12121
https://doi.org/10.1111/pme.12198


 

   30 

 

*Costa, D, T., Silva, D, M, R, D., Cavalcanti, I, D, L., Gomes, E, T., Vasconcelos, J, L, A., & 

Carvalho, M, V, G. (2019). Religious/spiritual coping and level of hope in patients with 

cancer in chemotherapy. Revista Brasileira de Enfermagem,72(3), 640–645. doi: 

10.1590/0034-7167-2018-0358  

 

Danielson, E. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 

och metod: från idé till examination inom omvårdnad (1:7. Uppl., ss.329–342). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

*DellaRipa, J., Conlon, A., Lyon, D, E., Ameringer, S, A., Lynch Kelly, D., & Menzies, V. 

(2015). Perceptions of Distress in Women with Ovarian Cancer. Oncology Nursing Forum, 

42(3), 292–300. doi: 10.1188/15.ONF. 

 

*Drageset, S., Lindstrøm, T, C., & Underlid, K. (2016). “I just have to move on”: Women's 

coping experiences and reflections following their first year after primary breast cancer 

surgery. European Journal of Oncology Nursing, 21(28), 205–211. doi: 

10.1016/j.ejon.2015.10.005 

 

Ericson, E., & Ericson, T. (2017). Medicinska Sjukdomar. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

*Farsi, Z. (2015). The Meaning of Disease and Spiritual Responses to Stressors in Adults 

With Acute Leukemia Undergoing Hematopoietic Stem Cell Transplantation. Journal of 

Nursing Research, 23(4), 290–297. doi: 10.1097/JNR.0000000000000088  

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2015). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. (4. uppl.). Stockholm: Bokförlaget Natur 

& Kultur.  

 

Førland, G., Eriksson, M., Silén, C., & Ringsberg, K. (2018). Sense of Coherence: Learning 

to live with chronic illness through health education. Health Education Journal, 77(1), 96–

108. doi: 10.1177/0017896917738119  

 

Global Burden of Disease Cancer Collaboration, Fitzmaurice, C., Abate, D., Abbasi, N., 

Abbastabar, H., Abd-Allah, F., … Murray, C. (2019). Global, Regional, and National Cancer 

Incidence, Mortality, Years of Life Lost, Years Lived With Disability, and Disability-

Adjusted Life-Years for 29 Cancer Groups, 1990 to 2017: A Systematic Analysis for the 

Global Burden of Disease Study. JAMA oncology, e192996. 

doi:10.1001/jamaoncol.2019.2996 

 

Gudmunsson, M. (2013). Medicinboken: orsak, symptom, diagnostik, behandling. I N. 

Grefberg (Red.), Onkologi (5. uppl., ss. 626–637). Stockholm: Liber AB. 

 

*Haug, S, H., Danbolt, L, J., Kvigne, K., & DeMarinis, V. (2016). Older people with 

incurable cancer: Existential meaning-making from a life-span perspective. Cambridge 

University Press, 14(1), 20–32. doi:10.1017/S1478951515000644   

 

Helgesson, G. (2015). Forskningsetik. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7167&lng=en&nrm=iso
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Drageset%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26521054
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lindstr%C3%B8m%20TC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26521054
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Underlid%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26521054
http://dx.doi.org/10.1177/0017896917738119
http://dx.doi.org/10.1177/0017896917738119
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haug%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26062404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Danbolt%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26062404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kvigne%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26062404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=DeMarinis%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26062404


 

   31 

Henricson, M. (2012). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: från 

idé till examination inom omvårdnad (1:7. Uppl., ss.471–478). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Holistic Nursing. (u.å.). I Svensk MeSH. Hämtad 18 november, 2019, från 

https://mesh.kib.ki.se/term/D018939/holistic-nursing 

 

Hupkens, S., Machielse, A., Goumans, M., & Derkx, P. (2016). Meaning in life of older 

persons: An integrative literature review. Nursing Ethics, 25(8), 973–991. doi: 

10.1177/0969733016680122 

 

*Jagannathan, A., & Juvva, S, J. (2016). Emotions and coping of patients with head and neck 

cancers after diagnosis: A qualitative content analysis. Journal of Postgraduate Medicine, 

62(3), 143–149. doi: 10.4103/0022-3859.184273 

 

Kjellström, S. (2017). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: 

Från idé till examination inom omvårdnad. (2. uppl., ss. 57–80). Lund: Studentlitteratur AB.    

 

Kristensson, J. (2017). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom 

hälso- och vårdvetenskap (1. uppl.). Falun: ScandBook AB. 

 

Jaremka, M, L., Andridge, R, R., Fagundes, P, C., Alfano, M, C., Povoski, P, S., Lipari, M, 

A.,...Kiecolt-Glaser, K, J. (2014). Pain, Depression, and Fatigue: Loneliness as a 

Longitudinal Risk Factor. Health Psychology, 33(9), 948–957. doi: 10.1037/a0034012 

 

La Cour, P., & Götke, P. (2012). Understanding of the Word “Spirituality” by Theologians 

Compared to Lay People: An Empirical Study from a Secular Region. Journal of Health 

Care Chaplain, 18(3–4), 97–109. doi: 10.1080/08854726.2012.720543 

 

Langius-Eklöf, A. & Sundberg, K. (2014). Känsla av sammanhang. I A. Edberg & H. Wijk 

(Red.), Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa (2:2 uppl., ss. 56–72). Polen: 

Studentlitteratur AB. 

 

*Leal, I., Milbury, K., Engebretson, J., Matin, S., Jonasch, E., Tannir, N., Wood, C, G., & 

Cohen, L. (2018).  Interconnection: A qualitative analysis of adjusting to living with renal 

cell carcinoma. Palliative Support Care, 16(2), 146–154. doi: 10.1017/S1478951517000074  

 

Li, L., Lin, M., Liang, J., Hu, Q., Chen, D., Lan, M.,… Fu, G. (2017). Effects of Intrinsic and 

Extrinsic Factors on the Level of Hope and Psychological Health Status of Patients with 

Cervical Cancer During Radiotherapy. Medical Science Monitor, 23, 3508–3517. doi: 

10.12659/MSM.901430 

 

Lorentsen, B. V., & Grov, K. E. (2011). Klinisk omvårdnad 2. I H. Almås, D. Stubberud & 

R. Grønseth (Red.), Allmän omvårdnad vid cancersjukdomar. (2. uppl., ss. 401–431). 

Stockholm: Liber AB. 

 

*Lee, G, L., Pang, G, S., Akhileswaran, R., Ow, M, Y., Fan, G, K., Wong, C, C., Wee, H, L., 

& Cheung, Y, B. (2016). Understanding domains of health-related quality of life concerns of 

Singapore Chinese patients with advanced cancer: a qualitative analysis. Support Care 

Cancer, 24(3), 1107–1118. doi: 10.1007/s00520-015-2886-3. 

 

https://mesh.kib.ki.se/term/D018939/holistic-nursing
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Understanding+of+the+Word+%E2%80%9CSpirituality%E2%80%9D+by+Theologians+Compared+to+Lay+People%3A+An+Empirical+Study+from+a+Secular+Region
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Understanding+of+the+Word+%E2%80%9CSpirituality%E2%80%9D+by+Theologians+Compared+to+Lay+People%3A+An+Empirical+Study+from+a+Secular+Region
https://doi.org/10.1080/08854726.2012.720543


 

   32 

Lazarus, R, S., & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, and Coping. New York, NY: 

Springer Publishing Company, Inc.  

 

*Liamputtong, P., & and Suwankhong D. (2015). Breast cancer diagnosis: biographical 

disruption, emotional experiences and strategic management in Thai women with breast 

cancer. Sociology of Health & Illness, 37(7), 1086–1101. doi: 10.1111/1467-9566.12282 

 

Lundmark, M. (2015). Religiös och icke-religiös andlighet. I F. Friberg & J. Öhlén (Red.), 

Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt (2:3 uppl., ss. 237–266). Polen: 

Studentlitteratur AB. 

 

Moosavi, S., Rohani, C., Borhani, F., & Akbari, ME. (2019). Consequences of Spiritual Care 

for Cancer Patients and Oncology Nurses: a Qualitative Study. Asia-Pacific Journal of 

Oncology Nursing, 6(2), 137–144. doi: 10.4103/apjon.apjon_37_18 

 

National Comprehensive Cancer Network. (2003). Distress management. Clinical practice 

guidelines. Journal Of The National Comprehensive Cancer Network, 1(3), 344–74. 

doi:10.6004/jnccn.2003.0031 

 

Nationella rådet för palliativ vård. (2008). Nationell Cancerstrategi: palliativ cancervård. 

Hämtad från https://www.nrpv.se/wp-content/uploads/2012/10/Nationell-Cancerstrategi-

Palliativ-Cancerv%C3%A5rd-feb-09.pdf 

 

Nierop-Van Baalen, C., Grypdonck, M., Van Hecke, A., & Verhaeghes, S. (2016). Hope dies 

last...A qualitative study into the meaning of hope for people with cancer in the palliative 

phase. European Journal of Cancer Care, 25, 570–579. doi: 10.1111/ecc.12500 

 

*Nilmanat, K., Promnoi, C., Phungrassami, T., Chailungka, P., Tulathamkit, K., Noo-Urai, 

P., & Phattaranavig, S. (2015). Moving Beyond Suffering The Experiences of Thai Persons 

With Advanced Cancer. Cancer Nursing, 38(3), 224–231. doi: 

10.1097/NCC.0000000000000169 

 

Nipp, R, D., Greer, J, A., El-Jawahri, A., Moran, S, M., Traeger, L., Jacobs, J, M.,…Temel, 

J,S. (2017). Coping and Prognostic Awareness in Patients With Advanced Cancer. Journal of 

Clinical Oncology, 35(22), 2551–2557. doi: 10.1200/JCO.2016.71.3404. 

 

Norlén, P., & Lindström, E. (2014). Farmakologi (3. uppl.). Stockholm: Liber AB.   

 

Palliativt Kunskapscentrum. (u.å.). Vad är palliativ vård? Hämtad 11 december, 2019, från 

https://pkc.sll.se/palliativ-vard/ 

 

Polit, D. F., & Tatano Beck, C. (2017). Nursing Research: Generating and assessing 

evidence for nursing practice. (10thed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Praktisk Medicin. (2018). Krisreaktion: ICD-10: F43.2 DSM IV: 308.3. Hämtad 11 

december, 2019, från https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/krisreaktion/  

 

Puchalski, C.M., Sbrana, A., Ferrell, B., Jafari, N., King, S., Balboni, T., … Ripamonti, C. I. 

(2019). Interprofessional spiritual care in oncology: a literature review. ESMO Open, 4(1), 

e000465. doi: 10.1136/esmoopen-2018-000465 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moosavi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30931357
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rohani%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30931357
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Borhani%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30931357
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akbari%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30931357
https://doi.org/10.4103/apjon.apjon_37_18
https://www.nrpv.se/wp-content/uploads/2012/10/Nationell-Cancerstrategi-Palliativ-Cancerv%C3%A5rd-feb-09.pdf
https://www.nrpv.se/wp-content/uploads/2012/10/Nationell-Cancerstrategi-Palliativ-Cancerv%C3%A5rd-feb-09.pdf
https://pkc.sll.se/palliativ-vard/
https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/krisreaktion/
https://doi.org/10.1136/esmoopen-2018-000465


 

   33 

 

Regionala Cancercentrum i Samverkan. (2019). Kontaktsjuksköterska. Hämtad 3 november, 

2019, från https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-

narstaende/kontaktsjukskoterska/# 

 

Regeringskansliet. (2018). Långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården. 

Hämtad från 

https://www.regeringen.se/49b48b/contentassets/1b060974fa3340b0b1d9d5e1f265a673/langs

iktig-inriktning-pa-det-nationella-arbetet-med-cancervarden-s2018_03084_fs.pdf 

 

Rosén, M. (2012). Systematisk litteraturöversikt. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 

och metod: från idé till examination inom omvårdnad (1:7. Uppl., ss. 429–443). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Sanatani, M., Shreier, G., & Stitt, L. (2008). Level and direction of hope in cancer patients: 

an exploratory longitudinal study. Support Care Cancer, 16(5), 493–9. doi: 10.1007/s00520-

007-0336-6 

 

Sandman, L., & Kjellström, S. (2013). Etikboken: Etik för vårdande yrken. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

SFS 2014:821. Hälso- och sjukvårdslagen. Hämtad 3 november, 2019, från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/Patientlag-2014821_sfs-2014-821 

 

Sjuksköterskor i Cancervård & Svensk Sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning 

för specialistsjuksköterskor med inriktning onkologisk vård. Hämtad från:  

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-

svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

publikationer/kompetensbeskrivning_sjukskoterska_med_inriktning_onkologisk_vard.pdf 
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på vården vid kroniska sjukdomar: Lägesrapport 2018. Hämtad från 
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intervjuer vilka följde en ämnesguide. 

Intervjuerna tog plats hemma hos 

deltagarna vid ett tillfälle och pågick 

mellan 32 - 89 minuter.  

Analys: Kvalitativ analys vilken följde 

en induktiv, konstant 

komparativ metod baserat på grundad 

teori. 

28 

(-) 

 

Deltagarna talade om att 

"återgå till det normala", 

men presenterade två 

distinkta berättelser om 

"normalitet". Vissa, särskilt 

de som nyligen hade 

diagnostiserats, upprätthöll 

kontinuiteten i tidigare 

identitet genom att 

upprätthålla tidigare rutiner, 

betona motståndskraft och 

minimerar effekten av 

cancer. Andra talade om en 

ny "normalitet" 

diskontinuerlig 

med deras förflutna. De 

flesta visade dock både delar 

av kontinuitet och 

diskontinuitet, ofta i 

uppenbarligen 

motsägelsefulla sätt. 

K 

I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

 

Kvalitet 

Costa, D,T., Silva, D, 

M, R, D., Cavalcanti, I, 

D, L., Gomes E, T., 

Vasconcelos, J, L, A., 

& Carvalho, M, V, G.  

2019 

  

Brasilien 

Religious/spiritu

al coping and 

level of hope in 

patients with 

cancer in 

chemotherapy. 

Syftet var att 

visa sambandet 

mellan religiös / 

spirituell 

hantering och 

hopp hos 

cancerpatienter 

som genomgår 

kemoterapi. 

Design: Icke-kontrollerad studie  

Urval: inklusionskriterierna var: 18+, 

diagnostiserade med cancer och 

genomgick botande och / eller 

palliativ kemoterapi. 

Exklusionskriterierna var: Patienter 

som var i efterbehandlingsfasen, som 

genomgick strålbehandling 

tillsammans med kemoterapi, som 

hade återkommande cancer eller de 

som inte var medvetna om syftet med 

behandlingen. Datainsamling: För 

datainsamling användes Brief 

Spiritual / Religious Coping Scale 

(CRE-Brief), Herth Hope Scale (HHS) 

och ett frågeformulär bearbetat av 

forskaren.  

Analys: chi-square test användes samt 

t-test och variansanalys (ANOVA). 

Alla slutsatser drogs med tanke på 

signifikansnivån på fem procent. 

82 

(-210) 

Resultaten presenterade 

medel-positiva RCOPE-

poäng (3,03 ± 0,41) och 

nivån av hopp ansågs vara 

hög (42,7 poäng ± 3,67). 

Patienter som hade en hög 

RCOPE-poäng visade sig ha 

ett högre medelvärde för 

Herths hoppnivå (44,12 

poäng). 

P 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

 

Kvalitet 

Aoun, S, M., Deas, K., 

& Skett, K. 

  

2016 

  

Australien 

Older people 

living alone at 

home with 

terminal cancer 

Syftet var att 

beskriva äldre 

människors 

levda 

erfarenheter 

angående att 

hantera terminal 

cancer och leva 

ensam med 

fokus på hur de 

möter 

utmaningar med 

de biografiska 

förändringarna i 

livet från deras 

sjukdomsprogres

sion. 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Urvalet av deltagare 

inkluderade klienter på Silver Chain 

Hospice Care Service. Sjuksköterskor 

hänvisade patienter till studien. 

Deltagarna bodde ensamma och hade 

en cancerdiagnos.  

Datainsamling: Denna studie använde 

en kvalitativ forskningsdesign. I Fas 

ett inkluderades samtliga deltagare, 

vilka intervjuades kortfattat (BI). I fas 

två genomfördes semistrukturerade 

djupintervjuer (IDI) mot slutet av 

studien med ett avsiktligt urval av 

deltagare (n = 8) från de 43, vars 

hälsotillstånd 

var tillräckligt stabil för att utföra en 

IDI från dessa kvar i studien. Fas två-

intervjuerna ägde rum cirka två 

månader efter fas ett av samma 

forskare som hade etablerat förtroende 

och rapport med deltagarna i fas ett. 

Intervjuerna tog cirka 15 minuter 

under fas ett och 40 minuter under fas 

två.  

Analys: Fyra huvudteman framkom 

med den analytiska ramen för 

biografisk störning. 

43 

(-15) 

Deltagarna anpassade sig 

efter sina förändrade 

omständigheter genom att 

omdefiniera sin idé om sig 

själva. De gjorde även 

nödvändiga förändringar för 

att behålla sin känsla av 

oberoende samtidigt som de 

accepterade den hjälp som 

krävs för att göra det möjligt 

för dem bo hemma så länge 

som möjligt. 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

 

Kvalitet 

Nilmanat, K., Promnoi, 

C., Phungrassami, T., 

Chailungka, P., 

Tulathamkit, K., Noo-

urai, P., & 

Phattaranavig, S. 

2015 

Thailand 

Moving Beyond 

Suffering The 

Experiences of 

Thai Persons 

With Advanced 

Cancer. 

Syftet med 

denna studie var 

att utforska hur 

thailändska 

personer med 

avancerad 

cancer 

överkommer 

lidande i slutet 

av sitt liv. 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Patienter på ett bestämt sjukhus 

i södra Thailand med avancerat 

stadium av cancer, vilka fick palliativ 

strålbehandling under januari 2008 till 

augusti 2009. Ytterligare 

begränsningar var: ålder 20+, 

diagnostiserad med en avancerad 

cancer och en förväntad livslängd på 

mindre än 6 månader (enligt läkare), 

skulle kunna föra en sammanhängande 

konversation på thailändska, att deras 

familjevårdgivare gick med på studien, 

att de mentalt och fysiskt kunde 

genomföra intervjuerna och att de var 

medvetna om deras prognos. 

Datainsamling: En serie intervjuer och 

observationer genomfördes, samtalen 

tog cirka 60 minuter och räckvidden 

för besöken var mellan 4 - 14 besök. 

Deltagarna följdes från tiden för 

remiss från sjukhuset till deras död 

hemma eller på sjukhus. 

Analys: Induktiv kvalitativ analys. 

21 

(-6) 

Att anta en religiös lära, att 

vara hoppfull och vara 

omgiven av kärlek och 

omsorg av familjen hjälpte 

deltagarna att överkomma 

och överskrida lidande. 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

 

Kvalitet 

Liamputtong P, 

Suwankhong D 

2015 

Thailand 

Breast cancer 

diagnosis: 

biographical 

disruption, 

emotional 

experiences and 

strategic 

management in 

Thai women 

with breast 

cancer. 

Att diskutera 

betydelsen av 

och 

känslomässiga 

upplevelser 

relaterade till att 

diagnostiseras 

med bröstcancer 

hos kvinnor i 

södra Thailand. 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Denna studie inkluderade 

endast thailändska kvinnor som hade 

diagnostiserats med bröstcancer och 

påbörjat eller slutfört 

cancerbehandlingar. Deltagarna 

rekryterades via primära 

hälsocentraler dit kvinnorna sökt 

vård. Datainsamling: Djupgående 

intervjuer och en metod där 

deltagarna fick rita inom ett 

feministiskt ramverk. Intervjuerna tog 

plats hemma hos deltagarna och 

varade ca 90 minuter.   

Analys: Studien analyserades med 

hjälp av tematisk analys. 

 

20 

(-) 

Kvinnor som fick diagnosen 

bröstcancer såg sjukdomen 

som en traumatisk förlust av 

sin 

personliga identitet. Medan 

de upplevde kaos och 

förtvivlan letade kvinnorna i 

denna studie efter 

strategier där de kunde 

hantera sina känslomässiga 

upplevelser och hantera 

diagnosen 

av deras bröstcancer bättre. 

Många kvinnor förlitade sig 

på deras känslomässiga 

styrka och anpassade sin 

religiös tro och praxis för att 

hantera deras hälsotillstånd. 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

 

Kvalitet 

Haug, S, H., Danbolt, 

L, J., Kvigne, K., & 

Demarinis, V. 

2016 

 

Norge 

Older people 

with incurable 

cancer: 

Existential 

meaning-making 

from a life-span 

perspective. 

Syftet var att 

utforska hur 

äldre människor 

med obotlig 

cancer upplever 

existentiellt 

meningsskapand

e i det dagliga 

livet ur ett 

livslängdsperspe

ktiv. 

Design: kvalitativ studie 

Urval: Äldre personer med obotlig 

cancer som fick palliativ vård från 

specialiserade sjukvårdssammanhang i 

sydöstra Norge. Datainsamling: 

semistrukturerade intervjuer.  

Analys: med hjälp av SOC-modellen 

(selective optimization with 

compensation) 

21 

(-) 

Det översiktliga resultatet 

visade att existentiella 

meningsskapande och 

motståndskraft var 

övergripande och 

sammanhängande 

nyckelfunktioner för de 

äldre. Främst två problem 

med existentiellt 

meningsskapande 

identifierades: en trosram 

och värde och mening i livet. 

Dessutom var kontinuitet i 

livshistorien ett vanligt 

inslag i delteman. 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

 

Kvalitet 

Fars, Z. 

2015 

Iran 

The Meaning of 

Disease and 

Spiritual 

Responses to 

Stressors in 

Adults With 

Acute Leukemia 

Undergoing 

Hematopoietic 

Stem Cell 

Transplantation. 

Syftet var att 

förklara hur 

betydelsen av 

sjukdom och 

andlig respons 

på hotande 

stressfaktorer 

påverkar de 

slutliga 

erfarenhetsresult

aten för vuxna 

med leukemi 

som genomgår 

hematopoetisk 

stamcellstranspla

ntation i Iran. 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Deltagarna rekryterades från 

HORCSCT baserat på följande 

inkluderingskriterier: ålder 18 år och 

äldre, förmåga att förstå och tala 

persiska, diagnos av AML eller ALL, 

adekvat mental och fysisk förmåga att 

delta i studien och vilja att delta. 

Datainsamling: Öppna, djupgående 

intervjuer 1 - 3 gånger under 40 - 120 

minuter 

Analys: med hjälp av öppen, axiell och 

selektiv kodning i enlighet med Corbin 

och Strauss-paradigmet. 

10 

(-) 

Resultaten av denna studie 

indikerar att de flesta av 

deltagarna uppnådde ett nytt 

steg av tillväxt och insikt 

efter sin erfarenhet av cancer 

och de olika 

behandlingsstegen. ”Att hitta 

mening” var ett 

huvudbegrepp. 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

 

Kvalitet 

Drageset, S., 

Lindstrøm, T, C., & 

Underlid, K. 

2016 

Norge 

“I just have to 

move on”: 

Women's coping 

experiences and 

reflections 

following their 

first year after 

primary breast 

cancer surgery. 

Syftet var att 

beskriva 

kvinnors 

individuella 

coping-

upplevelser och 

reflektioner efter 

deras första år 

efter primär 

bröstcanceropera

tion. 

Design: kvalitativ studie 

Urval: kvinnor som hade deltagit i 

forskarnas tidigare studier och hade 

genomgått primär bröstcanceroperation 

vid det Norska Universitetssjukhuset 

inbjöds till denna uppföljningsstudie, 

12 månader efter operationen. Tio gick 

med på att delta. 

Datainsamling: semistrukturerade 

intervjuer. Alla intervjuer hölls av 

forskarna i sjukhusmiljö under 54 - 100 

minuter vid tillfället för den vanliga 

ettårsuppföljningen.  

Analys: Metoden för kvalitativ 

meningskondensationsanalys användes. 

21 

(-11) 

Osäkerhet och ångest om ett 

potentiellt återinsjuknande i 

cancer var ett framträdande 

tema även ett år efter 

operationen. För vissa 

innefattade detta ett sätt att 

leva från dag till dag där de 

inte kände tilltro till att de 

skulle leva länge. 

Majoriteten visade en ökad 

uppskattning av livet. 

Forskarna vill understryk 

variationen i dessa kvinnors 

hanteringsstrategier, deras 

olika hanteringsprofiler och 

olika behov också som några 

allmänna 

anpassningsstrategier som 

alla fluktuerade över tid. 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

 

Kvalitet 

Yaman, S., & Ayaz, S. 

2016 

Turkiet 

Psychological 

Problems 

Experienced by 

Women with 

Gynecological 

Cancer and How 

They Cope with 

It: A 

Phenomenologic

al Study in 

Turkey. 

Syftet var att 

detaljerat belysa 

psykosociala 

problem som 

kvinnor med 

gynekologisk 

cancer i Turkiet 

möter och hur de 

hanterar dessa 

problem. 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Kriterierna för denna studie var 

att kvinnorna gick med på att delta, att 

de var gifta, var minst 18 år, hade 

läsförståelse och sökte för kemoterapi. 

Datainsamling: semistrukturerade, 

djupgående intervjuer användes för att 

samla in data. Alla deltagare 

intervjuades vid ett tillfälle under 30 - 

45 minuter.  

Analys: fenomenologisk analys 

användes i studien 

17 

(-18) 

Studien visade att kvinnor 

med gynekologisk cancer 

kan uppleva psykologiska 

problem, såsom frustration 

och förtvivlan, depression, 

brist på att hantera ilska, 

förändrad kroppsuppfattning 

och avhållsamhet från 

sexuellt umgänge. Kvinnorna 

använder sig av metoder som 

tillbedjan, olika dagliga 

aktiviteter, stöd från familj 

och vänner och förnekelse 

för att hantera dessa problem. 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

 

Kvalitet 

Jagannathan, A., & 

Juvva, S, J. 

2016 

Indien 

Emotions and 

coping of 

patients with 

head and neck 

cancers after 

diagnosis: A 

qualitative 

content analysis. 

Syftet var att 

undersöka de 

känslor som 

patienterna 

upplever efter att 

ha fått veta sin 

cancerdiagnos 

samt de 

hanteringsstrateg

ier som de 

använder för att 

hantera dessa 

känslor. 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Endast nya (inga patienter med 

återfall inkluderades) patienter i 

åldersgruppen 30 - 60 år, med minst 2 

månaders symptomatisk fas (före 

operation), som kunde tala engelska 

eller hindi inkluderades i studien. 

Datainsamling: Djupintervjuer med 

hjälp av intervjuschema genomfördes 

senast efter 15 dagar efter operation. 

intervjuerna varade mellan 30 - 120 

minuter.  

Analys: En innehållsanalys av varje 

transkriberat intervjuschema 

genomfördes. 

75 

(-) 

Patienterna upplevde olika 

känslor när de insåg att de 

drabbades av cancer, vars 

orsak främst kunde 

tillskrivas tre teman: 

Kunskap / upptäckt av 

deras sjukdom (1) 

Varaktighet av obehandlad 

sjukdom (2) och Föremål för 

skuld (3). Det fanns främst 

fyra teman som beskrev hur 

patienterna hanterade sina 

känslor: Att ha positiv attityd 

(1) Utveckla en stark tro på 

läkaren / Gud (2) Ventilera 

känslor med familj / vänner 

(3) Delta i aktiviteter för att 

avleda uppmärksamheten 

(4). 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

 

Kvalitet 

Willig, C. 

  

Storbritannien 

  

2015 

“My Bus Is 

Here”: A 

Phenomenologi

cal Exploration 

of “Living-

With-Dying” 

 

Denna artikel har 

två syften. Den 

första är att visa 

hur användning 

av en innovativ 

kvalitativ metod 

skapar nya 

insikter i 

upplevelsen av 

att leva med 

avancerad 

cancer. Artikelns 

andra syfte är att 

utmana tanken 

om att 

identifiering av 

delade teman ger 

forskaren 

tillgång till 

mening och 

betydelse av 

upplevelsen av 

“living with 

dying”.  

Design: Kvalitativ studie. 

Urval: 10 patienter mellan 30 - 80 år 

som rekryterats i från Maggie´s Cancer 

Center. Alla deltagare var 

diagnostiserade med terminal cancer, 

och var medvetna om att deras 

livslängd var reducerad på grund av 

diagnosen. 

Datainsamling: Individuella 

semistrukturerade intervjuer. 

Deltagarna ombads att ta med saker till 

intervjun som har en speciell betydelse 

för dem under denna tiden av sina liv. 

Varje intervju varade mellan 60 - 120 

minuter och spelades in, därefter 

transkriberades intervjun.  

Analys: En existentiellt informerad 

hermeneutisk fenomenologisk analys 

utfördes. 

10 

(-) 

Studien visar stora 

individuella skillnader i vad 

som karaktäriserar 

upplevelsen av att leva med 

avancerad cancer. Vissa 

deltagare beskrev en 

nyfunnen mening medan 

andra beskrev en förlust av 

mening, vilket tydde på en 

individuell snarare än delad 

upplevelse. Gemensamt för 

alla deltagare verkade vara 

att de tycktes uppleva ”living 

with dying” som en 

existentiell utmaning som 

kräver att den berörda 

personen finner ett sätt att 

komma till rätta med själva 

parametrarna för människans 

existens.  

 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

 

Kvalitet 

Carrion, I, V., Nedjat-

Haiem, F., Macip-Billbe, 

M., & Black, R. 

  

2017 

  

USA 

"I Told Myself 

to Stay Positive" 

Perceptions of 

Coping Among 

Latinos With a 

Cancer 

Diagnosis Living 

in the United 

States.  

Syftet var att 

undersöka män 

och kvinnor med 

ursprung i 

Latinamerikas 

uppfattning av 

coping för att 

förstå meningen 

av deras 

upplevelse av 

cancer. 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: 60 invandrare eller migranter 

med latinsk bakgrund diagnostiserade 

med cancer under de senaste 5 åren. 

Deltagarna rekryterades från lokala 

organisationer, kliniker och kyrkor. 

Datainsamling: Deltagarna deltog i 60 

- 90 minuter långa semi-strukturerade 

djupintervjuer.  

Analys: data analyserades med 

konstant komparativ metod och 

kodades in i “The Atlas to qualitative 

analytical application” för att 

identifiera framträdande teman. 

60 

(-) 

Teman som visade sig 

associeras med utvecklingen 

av copingstrategier 

involverade stöd från 

vårdgivare, spiritualitet, 

religion, stöd från familjen 

och “Positiv reframing” 

kunde relateras till att finna 

positiva känslor och mening 

och därmed upprätthålla 

hanteringsprocessen trots 

cancerdiagnosen. Religionen 

och spiritualitetens roll i 

deltagarnas liv möjliggjorde 

det för dem att hantera sin 

cancerdiagnos. 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

 

Kvalitet 

Lee, G, L., Pang, G, S., 

Akhileswaran, R., Ow, 

M, Y., Fan, G, K., 

Wong, C, C., Wee, H, 

L., & Cheung, Y, B. 

  

2016 

  

Singapore 

Understanding 

domains of 

health-related 

quality of life 

concerns of 

Singapore 

Chinese patients 

with advanced 

cancer: a 

qualitative 

analysis. 

Syftet var att 

identifiera 

domäner och 

teman för 

hälsorelaterad 

livskvalitet 

(HRQoL) som 

kinesiska 

patienter med 

avancerade 

cancer i 

Singapore anser 

vara relevant och 

viktigt. 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Engelsk- och kinesisktalande 

patienter med avancerad cancer 

rekryterades från ett cancercenter och 

ett gemenskapsbaserat hospice. 

inklusionskriterierna var: en diagnos 

av avancerad 

cancer i fasta organ, 21 år eller äldre, 

ursprungligen från Kina,  

medveten om diagnos och prognos, 

inget som tyder på psykos, djup 

depression eller delirium, kunna tala 

Mandarin och / eller engelska, 

och tillåta inspelning. 

Datainsamling: Djupintervju eller 

fokuserad gruppdiskussion. Alla 

intervjuer / fokusgrupper avslutades 

under en enda session och varade i 

genomsnitt 90 min. 

Analys: Analys gjordes med hjälp av 

kodning i tre steg i NVivo Version 10. 

46 

(-) 

Sex områden för HRQoL  

identifierades: smärta och 

lidande, fysisk hälsa, social 

hälsa, mental hälsa, 

ekonomiskt välbefinnande 

och andlig 

hälsa. 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

 

Kvalitet 

Leal, I., Milbury, K., 

Engebretson, J., Matin, 

S., Jonasch, E., Tannir, 

N., Wood, C, G., & 

Cohen, L. 

 

Storbritannien 

  

2018 

Interconnection: 

A qualitative 

analysis of 

adjusting to 

living with renal 

cell carcinoma. 

Syftet var att 

förstå hur 

patienter 

konstruerar sin 

upplevelse av att 

anpassa sig till 

att leva med 

cancer. 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Patienter som nyligen 

diagnostiserats med stadium I – IV 

RCC var berättigade till deltagande. 

Patienterna hade ingen annan allvarlig 

medicinsk sjukdom som krävde 

sjukhusvistelse, var ≥ 18 år och kunde 

läsa, skriva och tala engelska.  

Datainsamling: Kvalitativ analys 

genomfördes av skriftliga berättelser 

som samlats in från fyra separata 

skrivsessioner som en del av en större 

uttrycksfull klinisk studie med 

patienter med njurcellscancer. 

Analys:  

Olika analytiker med erfarenhet av 

kvalitativ forskning, en 

kulturantropolog, en kvalitativ 

metodspecialist och en 

psykologstudent analyserade data 

oberoende. Ett socialt 

konstruktionistiskt perspektiv 

applicerades. Denna analys använde 

induktiv tematisk analys och ständig 

jämförelse 

37 

(-) 

“Interconnection” beskrev 

det övergripande temat som 

ligger bakom processen att 

anpassa sig till cancer och 

involverade fyra 

sammanhängande teman: (1) 

diskontinuitet - känslor av 

koppling och förlust efter 

diagnos; (2) omorientering - 

psykologiskt och fysiskt till 

verkligheten; (3) 

återuppbyggnad - att kämpa 

genom existentiell distress 

för att återansluta; och (4) 

expansion - hitta mening och 

återanknyta till andra. 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

 

Kvalitet 

DellaRipa, J., Conlon, 

A.,  

Lyon, D, E., Ameringer, 

S, A., Lynch Kelly, D., 

& Menzies, V. 

  

2015 

  

USA 

Perceptions of 

Distress in 

Women with 

Ovarian Cancer. 

Syftet var att 

utforska kvinnor 

diagnostiserade 

med ovarial 

cancers 

upplevelse av 

distress. 

Design: Kvalitativ studie  

Urval: 12 kvinnor i åldern 21–71 år, 

diagnostiserade och behandlade för 

äggstockscancer. Deltagarna 

rekryterades från gynekologiska 

onkologkliniker i centrala Virginia 

samt från en e-postkontaktlista från en 

onkologisk supportgrupp. 

Datainsamling: I studien användes en 

modifierad version av Glaserian 

grundad teori. Under hela 

datainsamlings- och analysprocessen 

sammanställdes anteckningar. öppen 

kodning, abstraktion och 

konceptualisering, användes för att 

utveckla teoretiska koder som 

sorterades tillsammans med 

anteckningarna i grupper av likartade 

varianter som sedan grupperades 

ytterligare i underkategorier. 

Analys: Konstant komparativ analys av 

data erhållna genom ljudinspelade 

intervjuer. 

12 

(-) 

Deltagarnas enskilda 

erfarenheter skilde sig åt, 

men konceptualiseringen och 

abstraktionen av den 

insamlade data visade stöd 

för teorin om existentiella 

övergrepp. Deltagarna kunde 

relatera till de sex 

identifierade 

underkategorierna till 

existentiellt övergrepp. 

Deltagarna beskrev att 

diagnosen var chockerande 

och kom som en blixt från 

klar himmel. Deras svar 

inkluderade att söka efter 

den bästa läkaren och 

behandlingen som var 

tillgänglig. Deltagarna 

upplevde diagnosen och 

behandlingen som ett 

existentiellt övergrepp som 

eventuellt skulle kunna leda 

till en för tidig död, och 

påverkar deltagaren och 

hennes relationer. 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet



 

Arbetsmaterial, får ej kopieras 51 

BILAGA B 
Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitetavseendestudier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                  VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = Medel III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt 

antal deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal deltagare 

och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och väl genomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. Välbeskriven 

urvalsprocess, datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är 

otillräckligt beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 


