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Sammanfattning 
BAKGRUND: Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är att lindra lidande. 
Forskning har visat att sjuksköterskan ger en antydan om en emotionell 
överbelastning i mötet med döende patienter, vilket innebär att patienters 
behov av lindrat lidande blir förbisett för att sjuksköterskor fruktar för det 
okända. Genom att sjuksköterskor sätter sig in i patienters upplevelser från 
ett inifrånperspektiv kan en förståelse fås, som lindrar patienters lidande. Ett 
sätt är att läsa självbiografier som skildrar sjukdomsupplevelser som bidrar 
till sjuksköterskans kompetens. SYFTE: Syftet med studien var att belysa 
personers upplevelser av att leva med en obotlig cancersjukdom. METOD: 
En kvalitativ litteraturstudie som baserades på fem fenomenologiska 
vetenskapliga artiklar samt två självbiografier. Tolkning av texter 
genomfördes med hjälp av Graneheims och Lundmans innehållsanalys. 
RESULTAT: Två huvudkategorier för vetenskapliga artiklar och 
självbiografier växte fram: ”förändrade upplevelser i relation till sig själv” 
som bland annat innebar identitetsförändringar och kroppsförändringar, 
samt ”förändrade upplevelser i relation till andra” som exempelvis medförde 
en förbiseddhet samt en känsla av att vara en börda. SLUTSATS: Om 
sjuksköterskan införskaffar kunskap från patienters upplevelser att leva med 
en obotlig cancersjukdom kan lidandet identifieras och lindras. Det behöver 
forskas vidare på sjuksköterskans förhållningssätt till patienter i livets 
slutskede för att sjuksköterskors rädsla ska bli hanterbar. 
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Abstract 
BACKGROUND: One of the nurse’s areas of responsibility is to relieve 
suffering. Research has shown that nurses give an indication of an emotional 
load in the interaction with dying patients. This means that patients need of 
relieved suffering gets disregarded because of nurse’s fear of the unknown. 
Nurses can get an understanding through putting herself into the perspective 
of the patient, and through that she can reduce suffering. One way is to read 
autobiographies that describe experiences of diseases, which contributes to 
the nurse’s competence. AIM: The aim of the study was to illustrate 
people’s experiences of living with an incurable cancerdisease. METHOD: 
A qualitative literature review that was based on five phenomenological 
scientific articles and two autobiographies. Interpretation of the literature 
was based on Graneheim and Lundmans content analysis. RESULT: Two 
main categories for scientific articles and autobiographies developed into: 
“changes experiences in the relation to yourself”, which included changes of 
identification and changes of the body and “changed experiences in the 
relation to others”, which resulted in for example to be disregarded and to be 
a burden for others. CONCLUSION: The suffering can be identified and 
relieved if the nurses gets knowledge from patients own experiences of how 
to live with an incurable cancerdisease. Further research needs to be done in 
the topic of nursing dying patients, to acquire the knowledge needed to cope 
with the fear.  
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BAKGRUND 
 

Varje år dör cirka 90 000 personer i Sverige (socialstyrelsen 2006). År 2006 dog 

50 776 personer av cancer, varav 53 procent var män och 47 procent kvinnor. 

Cancer är den näst vanligaste folksjukdomen i Sverige (socialstyrelsen, 2007). 

 

Byggstenarna inom den palliativa vårdfilosofin är att sjuksköterskan ska utgå från 

en individualiserad omvårdnad där patienters behov ska bli sedda och vårdade. 

Även om en person lever i livets slutskede så handlar det om en levande människa 

som ska bli behandlad med respekt ( Hanratty & Higginson, 1997). För personer 

som befinner sig i en sådan livssituation innebär det att försöka skapa en fristad 

för den enskilde patienten. Detta innebär att personer som lever med en obotlig 

cancersjukdom får en känsla av att leva i tid och rum på sina egna villkor, som ger 

en upplevelse av att känna sig hemma på ett existentiellt vis. Att få tillgång till 

denna omvårdnad som lindrar lidandet av den sjuke har visat sig vara av 

betydande vikt för personer som lever med en obotlig cancersjukdom och som 

vårdas palliativt. Även om vårdaren inte lindrar själva lidandet i sig, kan patienter 

uppleva tröst. Detta genom att vårdpersonal visar sig förstående för patienters 

längtan efter att bli sedd som en egen individ samt att få känna sig betydelsefull 

(Öhlén, 2001). I den etiska koden för sjuksköterskor, ICN (international council of 

nursing), ingår fyra grundläggande ansvarsområden varav en av dem är att lindra 

lidande. Att ha förmågan att kommunicera med respekt, lyhördhet och med empati 

i mötet med patienter ingår i den legitimerade sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning (socialstyrelsen, 2005).  

 

Mötet mellan patienter och vårdpersonal har två olika sidor och förutsättningar. 

Den ena sidan är patienters upplevelser och förståelse av sin sjukdom och den 

andra är vårdpersonalens perspektiv på patienters situation (Svenaeus, 2003). Hur 

vårdpersonal och vårdsystemet är utformat har betydelse för hur personal samtalar 

och förhåller sig vid mötet med döden (socialstyrelsen, 2007). Enligt Hans Sarv 

(2006) finns ett systemiskt tänkande som handlar om en relation mellan 

vårdsystem och patient som har en inverkan på varandra. För att missförstånd ska 



 

undvikas krävs en bekräftelse från patienter på att vårdpersonal har tolkat 

patienter rätt utifrån kroppsliga, känslomässiga och språkliga uttryck (Svenaeus, 

2003).  

 

Tidigare forskning har visat att sjuksköterskan ger en antydan om att vårdyrket 

kan framstå som påfrestande. Detta kan i sig leda till en rädsla att bli emotionellt 

överbelastad i mötet med döende patienter, även om viljan finns att ge god 

palliativ vård (socialstyrelsen, 2007). Det kan tyckas att allmänsjuksköterskan 

saknar mod att tillmötesgå patienter i livets slutskede på grund av egna 

erfarenheter som orsakar rädsla för det okända. Därför är det angeläget att 

sjuksköterskan bearbetar sin egen rädsla för döden och på så sätt sätta sig in i 

patienters situation med empati och omsorg, för att skapa sig en förståelse 

(Birkler, 2007).   

”Det som kallas ”dödsångest” angår snarare betraktaren vid 

sängkanten än den som utsätts för medlidandet” 

   Sir Frederick Treves  

 (Hanratty & Higginson, 1997, s. 34) 

 

I omvårdnadsforskningen finns det olika sorters kunskap som behöver utvecklas 

och förbättras inom vården, vilket är vårdvetenskapens främsta syfte (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Ny kunskap om förhållningssätt 

i vården och upplevelser av att leva i livets slutskede kan fås via vetenskapliga 

artiklar där aktuell forskning kring ämnet har publicerats (Friberg, 2006). En 

annan väg till kunskap för sjuksköterskor är att läsa berättelser som är skrivna av 

människor om upplevelser av hälsa/ohälsa, sjukdom, vård och lidande. Detta 

kunskapssätt kan bida till att sjuksköterskor kan få en annan förståelse för 

patienter genom att studera upplevelser från ett inifrånperspektiv, det vill säga 

från patienters livssituation (Birkler, 2007).  

 

I litteraturstudiens sammanhang innebär det att studera hur personer med en 

obotlig cancersjukdom upplever sin förändrade livssituation genom aktuella 

självbiografier och vetenskapliga artiklar. Genom att studera vad som 

framkommer i denna litteratur, ger det möjlighet till att införskaffa kunskap om 
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huruvida självbiografier bidrar till sjuksköterskans kompetens. I detta fall ta 

lärdom av hur patienter vill att vårdpersonal ska förhålla sig till och bemöta 

patienter som lever med en obotlig cancersjukdom. 

 

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa personers upplevelser av att leva med en obotlig 

cancersjukdom. 

Specifika frågeställningar 
1. Vilka upplevelser framkom vid en obotlig cancersjukdom i kvalitativa 

vetenskapliga artiklar?  

2. Vilka upplevelser framkom vid en obotlig cancersjukdom i skönlitterära 

självbiografier? 

METOD 
Design 
Fenomenet som studerades, det vill säga upplevelser av att leva med en obotlig 

cancersjukdom, utgick från en kvalitativ metod för att få en ökad förståelse för 

fenomenet (Friberg, 2006). Litteraturstudien baserades på fem fenomenologiska 

vetenskapliga artiklar, denna begränsning berodde på att litteraturstudien även 

baserades på två självbiografier. För att kunna studera fenomenet utifrån två olika 

synvinklar valdes två självbiografier som skildrade sjukdomsupplevelser.  

Urval  
Gemensamma inklusionskriterier för vetenskapliga artiklar och självbiografier var 

att de utgick ifrån personer från 18 år, för att kunna studera utifrån vuxnas 

upplevelser. Deltagarna skulle leva med en obotlig cancersjukdom och 

tidsaspekten var upplevelser från det att personerna fick beskedet fram till livets 

slutskede. Ytterligare inklusionskriterier för vetenskapliga artiklar var att de skulle 

vara publicerade från 2003 till 2008, med anledning att få aktuell forskning om 

fenomenet. De skulle vara kvalitativa med fenomenologisk ansats för att kunna 

belysa upplevelser. Tidskrifterna skulle vara peer-reviewed, vilket innebär att 

artiklar är publicerade i vetenskapliga tidskrifter och därmed granskade efter vissa 
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kriterier (Friberg, 2007). Av den orsaken gjordes en manuell kvalitetsgranskning 

av artiklarna som bland annat bestod av granskning av undersökningsgrupper, 

bedömning av etiskt tillvägagångssätt, datainsamlingsmetod, analysmetod och om 

resultatet var relevant mot artiklarnas syfte. Detta gjordes med hjälp av Forsberg 

och Wengströms (2003) checklista för kvalitativa artiklar. Valet av artiklar 

gjordes utförligt varav sex av elva artiklar exkluderades som inte svarade mot 

syftet. Exklusionskriterier var att studierna inte skulle understiga fem deltagare i 

varje studie för att det bedömdes öka överförbarheten och allmängiltigheten.  

 

Litteratursökning 
Utifrån syftet har databaserna Cinahl, Academic search, Scinece direct och 

PubMed använts till litteratursökningen. Dessa databaser användes eftersom de 

huvudsakligen omfattade vetenskapliga artiklar inom omvårdnad (Forsberg & 

Wengström, 2003). Sökord som valdes var bland annat cancer, terminally ill, 

phenomenology, end of life, suffer och experience. De sökord som användes 

utvecklades utifrån studiens syfte som handlade om upplevelser. En ämnesordlista 

användes för att få förslag till synonymer samt att förstå förbindelser eller 

skillnader mellan olika termer. De engelska sökord som framställdes användes i 

tesaurus (Friberg, 2007). Booelsk sökning användes med AND och NOT samt 

trunkeringar för att få ett snävare resultat i enskilda sökningar. Manuell sökning 

gjordes över vetenskapliga artiklars referenslistor samt av titlar i träfflistan vid 

upp till 100 träffar, vilket bedömdes genomförbart att läsa igenom (Forsberg & 

Wengström). En genomläsning av alla vetenskapliga artiklars abstract utfördes på 

träffar som svarade mot syftet. Därefter gjordes en bedömning att det inte fanns 

något behov att beställa vetenskapliga artiklar. Detta på grund av att det fanns fem 

intressanta vetenskapliga artiklar tillgängliga i full text samt att litteraturstudien 

även baserades på två självbiografier, vilket innebar att syftet inte var att få en 

mättnad av enbart vetenskapliga artiklar som svarade mot syftet. Sökningen av 

självbiografier skedde manuellt på bibliotek med hjälp av en bok med titlar från 

biografier som handlade om upplevelser av olika sjukdomstillstånd (Jönsson & 

Selander, 2003). De böcker som svarade mot syftet plockades ut och kontrollerade 

att de svarade mot inklusionskriterierna. Några böcker valdes först ut för att ingå i 

studien men var tvungna att exkluderas då de inte svarade mot syftet. 
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Analys 
Främst skedde en genomläsning av vetenskapliga artiklars resultat och därefter 

skedde en mer noggrann läsning för att skapa en överblick av kärnan i resultaten. 

Därefter har artiklarnas resultat lästs om ett flertal gånger för att skapa en 

tydlighet och förståelse av fenomenet (Polit & Beck, 2004). Därefter översattes 

vetenskapliga artiklars resultat från engelska till svenska var för sig, dels för att få 

utrymme till egna reflektioner och dels för att kunna sammanstråla och diskutera 

översättningen för att få samma utgångspunkt i tolkandet av analysen. Gemensamt 

för både vetenskapliga artiklar och självbiografier var att meningar som svarade 

till syftet ströks under, översattes och plockades ut.  Meningarna kortades ner till 

mindre enheter som organiserades och bildade huvud- och underkategorier. Detta 

gjordes med inspiration från Lundmans och Graneheims innehållsanalys (2003).  

 

RESULTAT  
Sammanställningen av resultatet delades upp i vetenskapliga artiklar samt 

självbiografier. Två gemensamma huvudkategorier utvecklades, förändrade 

upplevelser i relation till sig själv och förändrade upplevelser i relation till andra. 

Däremot skilde underkategorierna sig åt och blev sammanlagt tolv stycken i 

resultatet. 

Vetenskapliga artiklar 

 

Förändrade upplevelser i relation till sig själv 

Upplevelser av känslomässigt kaos 
I fyra studier framkom en maktlöshet hos personer med obotlig cancersjukdom. 

En känsla som innebar en uppgivenhet samt ett hinder att bevara hoppet om 

överlevnad. Maktlösheten infann sig vid frustration, oförutsägbara symtom, vid 

beroende av sin omgivning samt vid rädslan att bli övergiven (Rydahl-Hansen, 

2005; Doumit, Huijer & Kelley, 2007; Coyle, 2006; McPherson, Wilson & 

Murray, 2006). Patienter som inte gav uttryck för sina känslor samt emotionellt 
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förnekade att de stod inför döden utvecklade en ängslan, rädsla och sårbarhet 

(Rydahl-Hansen, 2005; Coyle, 2006). I två studier kom det fram att en del 

patienter skuldbelade sig själva över att de råkat ut för en obotlig cancersjukdom. 

(McPherson et al. 2006; Coyle, 2006).  

 

Upplevelser av mentala förändringar 
I ett flertal studier framkom det att patienter upplevde förändringar i sin 

familjeroll, vilket utgjorde ett hot om en förlorad identitet på grund av de psykiska 

och fysiska påfrestningar som cancersjukdomen innebar (Coyle, 2006; Doumit et 

al. 2007; McPherson et al. 2006; Rydahl–Hansen, 2005). Trots psykiska problem 

försökte patienter finna sig själv i sjukdomen och leva i nuet (Rydahl–Hansen, 

2005; Coyle, 2006). De förändrade rollerna blev hanterbara först när patienter 

accepterat att leva med en obotlig cancersjukdom (McPherson et al. 2006). 

Däremot fanns ingen förmåga att styra över symtoms oförutsägbarhet. Detta 

upplevdes som en förlorad kontroll över sitt liv, vilket ledde till en psykisk 

förtvivlan (Doumit et al. 2007; Coyle, 2004; Rydahl–Hansen, 2005). Under 

cancersjukdomens förlopp tilltog patienters kamp att försöka återfå kontrollen 

över sina liv (McPherson et al. 2006;Coyle, 2006; Rydahl–Hansen, 2005). 

Kontrollen kunde återfås genom att finna olika strategier, exempelvis att åtgärda 

symtom, vilket skapade en livskvalitet och ett hopp om ett längre liv (Coyle, 

2006; Coyle, 2004).  

 

Upplevelser av en förändrad kropp 
I två studier framkom det att kroppsliga symtom gav minskad fysisk kraft och 

rörlighet, detta ledde till en anpassning av sjukdomen (Rydahl-Hansen, 2005; 

McPherson et al. 2006). Enligt ett flertal studier utvecklades en känsla av 

mindrevärde på grund av de kroppsförändringar som den obotliga cancern innebar 

(Doumit et al. 2007; McPherson et al. 2006; Rydahl–Hansen, 2005). Patienter 

kunde känna cancersjukdomens närvaro i kroppen och var medvetna om 

tillståndets försämring. Däremot var patienter oförmögna att orientera sig bland 

komplexa symtom som exempelvis innebar en oförutsägbar smärta (Rydahl–

Hansen, 2005). Cancersmärta var av olika karaktär som gav patienter oro om att 
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smärtan skulle ta övertaget, vilket tillsammans med trötthet var centrala symtom 

som gav en bristande kontroll (Coyle, 2004; Rydahl-Hansen, 2005; Doumit et al. 

2007). Det riktades mer fokus på smärtan än på själva cancersjukdomen (Coyle, 

2004). Upplevelser av tidigare cancersmärta hanterades annorlunda vid upprepade 

händelseförlopp, vilket gav en ängslan i väntan på denna smärta (Coyle, 2006; 

Rydahl-Hansen, 2005; Coyle, 2004). Smärtlindring upplevdes både som en 

välsignelse och en frihet men kunde leda till bristande kontroll och försämrad 

livskvalitet på grund av biverkningar (Coyle, 2004). Samtidigt infann sig känslan 

av ett meningslöst liv, som utvecklades vid en obalanserad fysisk smärta som inte 

blev behandlad. Livskvaliteten påverkades och den fysiska smärtan fruktades mer 

än själva döden, vilket gjorde att patienter hade en önskan om en påskyndad död 

(Coyle, 2004; Coyle, 2006; Rydahl–Hansen, 2005).  

 

Upplevelse av behov att söka nya vägar 
Enligt en studie innebar beskedet om en obotlig cancersjukdom en förändrad 

livssituation och upplevde ett förlorat hopp om att överleva och en olust gentemot 

döden (Rydahl–Hansen, 2005). Det var svårt för patienter att acceptera att leva 

med en nära förestående död (Coyle, 2006). Patienter fruktade för det okända 

(Rydahl-Hansen, 2005; McPherson et al. 2006). Existentiella tankar och 

funderingar utvecklades genom en inre dialog och en inre kamp för att 

konfrontera och förstå meningen med döden. Genom en förändrad syn på livet och 

en försäkran om en tillfredsställd död kunde situationen accepteras. En förändrad 

livssyn innebar en kamp att vilja överleva och övervinna cancern, varav kunskap 

och nya vägar söktes för att förlänga sin existens (Coyle, 2006; Rydahl–Hansen, 

2005). Nya vägar som kunde innebära en tro på högre makter, meditation, att söka 

ny kunskap om aktuell cancerforskning samt alternativa behandlingar (Coyle, 

2006). Genomgående fynd i samtliga studier var att patienter fann stöd, befrielse, 

hopp, värdering av tid, erkännande och bekräftelse i de nya vägarna. Det kunde 

även ge motsatt effekt så som frustration och ifrågasättande om och varför 

cancern var de högre makternas vilja samt vem som bar ansvaret för sjukdomen 

(Doumit et al. 2007; Coyle, 2004; Coyle, 2006; Rydahl-Hansen, 2005; McPherson 

et al. 2006). 
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Förändrade upplevelser i relation till andra 

I samspel med vårdpersonal  
Enligt två studier blev patienter förbisedda i deltagandet av olika vårdmoment, 

vilket gav en känsla av övergivenhet. Patienter upplevde att de utvecklade en 

passivitet under sjukhusvistelser på grund av en överlägsenhet från vårdpersonal. 

Denna inaktivitet hos patienter innebar en försumning av sig själv som skapade ett 

mindervärdeskomplex. På grund av detta uttryckte inte patienter sitt lidande för 

vårdpersonal eller frågade om hjälp. Detta uppmärksammades inte från all 

vårdpersonal, vilket upplevdes som om de saknade kompetens att ta tag i 

existentiella och psykosociala problem. Patienters behov blev inte sedda och 

lidandet blev svårt att uthärda (Rydahl-Hansen, 2005; McPherson et al. 2006). Det 

visade sig att en öppen kommunikation med utrymme för samtal och ventilation 

gav en minskad ångest men i de flesta fall behandlades ångesten med 

ångestdämpande medicin. Att patienter delvis fick ge upp sin identitet berodde på 

att vårdpersonal inte såg människan bakom sjukdomen, vilket blev uttryckt på 

följande sätt från Coyle (2006, s. 269): ”I mean the cancer is a part of me but not 

the whole me…I don’t want to be a patient, I want to be me”. När behov inte blev 

sedda utvecklades en ångest hos patienten. Enligt flertalet studier framkom en 

upplevelse av lågprioritet, en känsla av ensamhet och isolering samt att patienter 

inte bli värderade för sin existens (Doumit et al. 2007; McPherson et al. 2006; 

Rydahl–Hansen, 2005). Sjukhusvistelser upplevdes som negativa, dels för att 

miljön påminde om en nära förestående död och för att uttryck av lidandet 

hämmades av oförstående vårdpersonal (Doumit et al. 2007; Rydahl–Hansen, 

2005).  

 

I samspel med familj och vänner 
I två studier framkom det att den obotliga cancersjukdomen medförde förändrade 

roller för samtliga familjemedlemmar, trots det upplevde patienter ändå att familj 

och hemmiljö var en trygg punkt i tillvaron (Coyle, 2006; McPherson et al. 2006). 

Samtidigt innebar denna trygga punkt att patienter orsakade en börda för sina 

familjemedlemmar, varav en känsla av sorg infann sig vid bekräftelsen av att 
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faktiskt vara en börda (McPherson et al. 2006). Att vara beroende av andra 

skapade skuldkänslor, maktlöshet och en rädsla att bli övergiven (McPherson et 

al. 2006; Rydahl-Hansen, 2005; Doumit et al. 2007). Detta uppkom när patienter 

tog tid från andra och ställde krav på sin omgivning mot sin egen vilja. Beroendet 

av andra tilltog under sjukdomsförloppet och ökade känslan av att vara en börda 

för andra ( Doumit et al. 2007; McPherson et al. 2006; Rydahl-Hansen, 2005; 

Coyle, 2006).  Enligt en studie medförde detta en distans från verkligheten för att 

skydda sig själv från påminnelse om sin kritiska situation, där patienter tog 

avstånd från social kontakt med bekanta (Rydahl–Hansen, 2005). För att patienter 

skulle få en upplevelse av välbefinnande accepterades bördan genom att skapa 

olika strategier för att underlätta för familj i olika vårdmoment (Coyle, 2006; 

McPherson et al. 2006). Patienter tog ett ansvar genom att vara delaktiga i 

förberedelserna inför sin kommande död. Det fanns en känsla av skuld gentemot 

närstående som skulle bli lämnade, vilket gav en oro över hur familjens framtid 

skulle se ut samt en rädsla att själv bli bortglömd av sin egen familj (McPherson et 

al. 2006; Doumit et al. 2007; Coyle, 2006).  

 

Självbiografier 

 

Förändrade upplevelser i relation till sig själv 
Enligt Thuvesson (2006) medförde cancersjukdomen personliga förändringar och 

upplevde livet som en identitetslös overklighet. Det fanns en strävan att återvända 

till det vardagliga livet samt att upprätthålla livslust och livsvilja. Hoppet om 

överlevnad var av stor vikt (Paulrud, 2008; Thuvesson, 2006). Detta eftersträvades 

genom personliga resurser som envishet, ilska samt konsten att ta vara på nuet 

(Thuvesson, 2006). Det upplevdes som svårt att sätta ord på sin situation men den 

blev hanterbar genom att undvika självömkan och använda skrattet som ett försvar 

i svåra stunder (Paulrud, 2008). Andra tillvägagångssätt som upplevdes vara till 

hjälp var att samtala och bearbeta ångest, uppleva den gamla vardagen, distansera 

sig från sjukdomen och hitta styrka i denna. Även musik ansågs vara en tröst vid 

fysiska och psykiska plågor (Thuvesson, 2006). För att skydda sig från den 

kommande framtiden ville den sjuke inte veta allt om sin sjukdom och hur den 
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fortskreds. Ständig skuld fanns för att ha drabbats av en cancersjukdom som var 

självförvållad, på grund av trettio år av rökning (Paulrud, 2008). En förändrad 

livssituation innebar att en trygghet söktes i olika materiella föremål, djur och 

personer som gav stöd vid uppgivenhet och sårbarhet (Paulrud, 2008; Thuvesson, 

2006).  

 

Att känna dödens närvaro 
I de två självbiografierna framkom det att beskedet om den obotliga sjukdomen 

var svår att ta till sig och acceptera till en början (Paulrud, 2008; Thuvesson, 

2006). Paulruds (2008) reaktion uttryckte sig i andningssvårigheter, nedstämdhet 

och oro. Även Thuvesson (2006) upplevde besvär med andningen. Vid beskedet 

om en obotlig cancersjukdom kom döden nära in på livet och upplevde därmed 

dödskräck, rädsla, lidande samt fick ångestladdade tankar på nätter. Situationen 

kunde liknas med att leva i ett helvete med döden som följeslagare (Paulrud, 

2008; Thuvesson, 2006). Thuvesson (2006, s. 142) uttryckte det på följande sätt: 

”... man kan inte vandra ifrån sin egen död, inte när den växer inuti en själv”.      

 

En livsvilja och livslust infann sig i kampen mot cancern genom att acceptera 

livssituationen, varmed dödsångesten och rädslan blev obefintlig (Thuvesson, 

2006). Trots acceptans över sin sjukdom fanns bitterhet över att leva i livets 

slutskede, att inte få finnas till längre, dock fanns en tröst i att döden var lika för 

alla. Ändå fanns en egendomlig förväntan och längtan inför den egna döden, som 

föreställdes som ljus och fridfull samt upplevdes som ett andrum (Paulrud, 2008). 

En annan acceptans inför döden innebar förståelse av livets djupaste mening, att 

bli vän med döden samt ett sätt att fortsätta leva. Vissheten skapade ro och själen 

blev funnen i dödens närhet (Thuvesson, 2006). 

 

Att känna sorg och ensamhet 
Den obotliga cancersjukdomen utlöste en sorg över sitt liv, som i sig upplevdes 

som en sjukdom. Sorgen var så omfattande att tröst inte hjälpte. Sörjandet av sig 

själv gjorde att man tog avstånd från andra då det fanns en vilja att fly undan till 

ensamheten. Detta för att möta sanningen om sin nya livssituation. Samtidigt 
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fanns rädslan över att bli ensam och övergiven som växte sig allt större inombords 

(Paulrud, 2008). Det var svårt att känna sorg över sin kommande bortgång. 

Ensamheten sågs som skrämmande och ofrivillig och gav missmod samt 

tungsinthet (Thuvesson, 2006).   

 

Att känna en förändrad kropp 
I självbiografierna skildrades upplevelsen att känna cancersjukdomens närvaro i 

kroppen. Symtomen var en leda som yttrade sig i form av oförutsägbar trötthet, 

både psykiskt och fysiskt samt smärta som främst gav sig i uttryck på nätterna 

(Paulrud, 2008; Thuvesson, 2006). En kamp uppkom när sjukdomen började 

överta kontrollen över kroppen (Thuvesson, 2006). Avsaknad av aptit ledde till 

viktnedgång som tillsammans med andra kroppsliga symtom förändrade 

kroppsuppfattningen. En skam utvecklades över den förändrade kroppen och 

enligt Paulrud (2008, s. 90) upplevdes det på följande sätt: ”Kroppen höll sakta på 

att försvinna. Kanske var jag osynlig, som blev jag bara sedd av mig själv. Och de 

andra, de redan döda”  

 

Tankar om det förflutna 
Enligt en av självbiografierna förde sjukdomen tankarna till det förflutna. Minnen 

från förr fick en annan innebörd. Minnena innehöll det friska och det som aldrig 

kommer att kunna återupplevas. Det kändes ingen ånger över de misstag som 

begåtts utan accepterade förflutna handlingar för att försöka leva i nuet. Plötsligt 

fanns det möjlighet att uppskatta det lilla i vardagen som exempelvis smaken av 

nybryggt kaffe (Paulrud, 2008). 

 

Förändrade upplevelser i relation till andra 

I samspel med vårdpersonal  
Bemötandet från sjukvårdspersonal upplevdes olika från de båda författarna. 

Thuvesson (2006) upplevde vårdpersonal som integritetskränkande, okänsligt och 

själslöst. Upplevelsen av att inte ses som en människa, utan som en i mängden 

ingav en känsla av att vara värdelös. En känsla av utsatthet och förnedring infann 
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sig då personen inte fick en vård som var anpassad efter personens behov. Miljön 

inom sjukvården upplevdes som stressat, där vårdpersonal försummade den 

enskilde personens behov. Behov som handlade om att få stöd, känna trygghet och 

få kunskap om sin sjukdom (Thuvesson, 2006). Känslan av att vara till lags 

minskade då ingen information gavs från vårdpersonal. Sjukhusvistelser innebar 

en anpassning till sjukhusmiljön som i sig medförde en passivitet (Paulrud, 2008). 

 

I samspel med familj och vänner 
I och med den obotliga cancersjukdomen tog närstående avstånd och undvek att 

samtala om döden med den drabbade på grund av den egna rädslan för döden 

(Paulrud, 2008; Thuvesson 2006). Detta skapade en oro över närstående hos den 

sjuke som tröstade släkt och vänner (Paulrud, 2008). Thuvessons (2006, s. 121) 

upplevelse av att närstående tog avstånd var: ”… har sedan länge insett att den 

som är sjuk är mycket starkare än den som är frisk”. Det uppstod en känsla av 

svek över att dö då det innebar att överge de närstående och älskade. Trots detta 

fanns en önskan om att dö på grund av det lidande som sveket medförde. I sociala 

sammanhang doldes sjukdom och smärta (Paulrud, 2008; Thuvesson 2006). Det 

fanns ingen ork till socialt liv, vilket avtog då det fanns en oförmåga till normalt 

umgänge. Detta upplevdes som obehagligt och det fanns en ovilja att belasta andra 

(Paulrud, 2008). Det upplevdes som positivt att umgås tillsammans med patienter 

som befann sig i samma situation. Att få besök av barnen som förgyllde vardagen, 

men det fanns en oro över barnens framtid (Thuvesson, 2006). Den förestående 

döden innebar en förändrad kärleksrelation mellan parterna där en viss 

blygsamhet uppstod (Paulrud, 2008). 

 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
I metoddiskussionen tas det upp för och nackdelar av tillvägagångssätt vid 

insamlandet av material till litteraturstudien. Det förs även en diskussion om 

skillnader mellan vetenskapliga artiklar och självbiografier samt deras 

gynnsamhet för sjuksköterskans kompetens.  
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Inklusionskriterier för vetenskapliga artiklar och självbiografier var att de skulle 

vara publicerade från 2003-2008, för att få aktuell litteratur från de senaste fem 

åren. Hade årsintervallet varit större antas det att resultatet hade speglat tidernas 

förändring, då cancerforskning har utvecklats i en betydande utsträckning. 

Tillförlitligheten av de valda artiklars resultat styrktes när antalet deltagare 

översteg fem stycken personer eftersom det ökade överförbarheten samt 

giltigheten. Två självbiografier bedömdes ge två olika perspektiv på en obotlig 

cancersjukdom och de som valdes ut innehöll inklusionskriterierna och svarade 

därmed mot syftet. Av en slump råkade de båda självbiografierna vara skrivna av 

två medelålders män från södra Sverige, vilket minskar överförbarheten. Istället 

skulle böcker ha valts som representerade båda könen och från två olika län eller 

länder.  

 

Litteraturstudiens sökningar utgick från omvårdnadsdatabaser varav psychINFO 

uteslöts I efterhand skulle psychINFO ha inkluderats då fenomenet innefattades i 

databasens sökningsområde. Det fanns en begränsning i de sökord som utsågs för 

att engelskan har ett flertal synonymer för varje ord. Litteraturstudiens sökning av 

artiklar kunde ha förbättrats genom vägledning av olika sökstrategier samt 

användning av hjälpmedel i bredare utsträckning, som exempelvis tesaurus. Hade 

denna kunskap erhållits kunde sökning ha gjorts med likvärdiga ord och troligen 

hade fler artiklar påträffats som svarade mot syftet. Vid sökningar upp till hundra 

träffar lästes de vetenskapliga artiklarnas titlar igenom för att göra en första 

bedömning om de svarade mot syftet eller inte. Denna gränssättning överskreds 

vid ett tillfälle då en sökning gav 114 träffar. Vid övriga sökresultat exkluderades 

träffar över hundra, därmed har det eventuellt gåtts miste om artiklar som svarat 

mot syftet. 

 

I valet av antalet artiklar gjordes en begränsning till fem stycken, vilket tros ha 

påverkat resultatet, speciellt med tanke på att studien baseras på upplevelser. Ett 

fenomen som handlar om individuella erfarenheter ter sig olika då varje individ är 

unik och upplever livssituationer utifrån sina egna egenskaper och förutsättningar.  
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Anledningen till begränsningen till fem artiklar var att litteraturstudien även 

baserades på två självbiografier. Det resultat som kommit fram i litteraturstudien 

bedöms vara trovärdigt och allmängiltigt. Hade däremot allt material som svarade 

mot syftet inkluderats hade sannolikt resultatet blivit annorlunda, ett mer 

allmängiltigt svar hade framkommit samt en ökad trovärdighet. Dessutom tycks 

upplevelser vara ett vitt begrepp och flertalet erfarenheter av att leva med en 

obotlig cancersjukdom hade kommit fram om fler källor använts.  

 

Bearbetning och tolkning av vetenskapliga artiklars resultat tros ha påverkats av 

ringa erfarenheter av litteraturstudier. Skulle erfarenhet funnits av denna form av 

arbete skulle tillvägagångssättet ha utformats annorlunda. I bearbetning och 

tolkning av vetenskapliga artiklars resultat, som var skrivna på engelska, fanns en 

risk att misstolka på grund av språkliga begränsningar. Ibland har ett och samma 

ord olika innebörd beroende på sitt sammanhang, exempelvis treat som betyder 

både behandla och bemöta. Misstolkningar förebyggdes med diskussioner 

angående ordens betydelse i dess samband. Det lades vikt på att få en grundlig 

översikt över artiklars resultat för att få grepp om vad de innefattade, vilket 

påbörjades efter att fem artiklar valts ut. Vid insamlandet av det som svarade mot 

syftet uppstod en oklarhet över vad som ingick i en upplevelse. Troligtvis har 

detta påverkat resultatet på så sätt att information har gått förlorad i de texter som 

tolkats. Bearbetning av artiklar valdes före självbiografier, vilket antas ha 

påverkat tolkningen av självbiografierna, men det har fortfarande funnits utrymme 

för att söka efter likheter och skillnader samt att finna nya fynd i självbiografier. 

Frågan är om ett annat resultat hade framkommit om självbiografier hade 

bearbetats och tolkats före artiklar.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att patienters behov inte blev sedda i 

tillräcklig utsträckning, vilket innefattades i förförståelsen. En av de valda 

artiklarna fick en större plats än de andra artiklarna. Den bekräftade förförståelsen 

att patienters lidande inte blev uppmärksammat samt att de inte blev sedda utifrån 

sina specifika behov. Det mest förvånande av det framkomna i litteraturstudiens 

resultat var upplevelser av identitetsförändringar och upplevelser i samband med 

kroppsförändringar vid en obotlig cancersjukdom. 
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Jämförelser mellan vetenskapliga artiklar och självbiografier 
Vetenskapliga artiklar och självbiografier har två olika utgångslägen och 

förpliktelser. Vetenskapliga artiklar representerar det senaste inom forskning och 

måste förhålla sig till vissa krav och regler för att kunna räknas som en 

vetenskaplig artikel. En kritisk granskning genomförs för att värdera om artikeln 

förmedlar ny kunskap (Friberg, 2005). Självbiografier är en livsberättelse som 

syftar till att förmedla ett budskap hur människor i olika livssituationer erfar sin 

livsvärld (Friberg, 2005). En självbiografi har inga skyldigheter att förhålla sig till 

forskningens förhållningsregler, vilket utgör en stor skillnad mellan vetenskapliga 

artiklar och självbiografier. En självbiografi ger utrymme att skriva fritt om 

upplevelser där det finns tid för eftertanke och reflektion, vilket skapar en helhet 

då känslorna har kunnat identifieras på ett annat sätt än i de vetenskapliga 

artiklarna. I en intervju, i ett forskningssammanhang, ges inte samma tidsutrymme 

för deltagarna att berätta och är beroende av vilka frågor som ställs, i vilket 

samband, på vilket sätt samt i vilken miljö frågan ställs.  En fenomenologisk 

studie syftar till att beskriva upplevelsen av ett fenomen så som det företer sig för 

deltagaren. Den person som ställer intervjufrågorna har på så vis en inverkan på 

deltagaren och tros påverka resultatet av studien (Infovoice, 2002). Denna skillnad 

tycks framkomma i resultatets underkategorier. 

Underkategorierna upplevelser av känslomässigt kaos, som är från de 

vetenskapliga artiklarna och att känna sorg och ensamhet som är från 

självbiografierna påvisar att författarna till självbiografierna ger sig i uttryck på ett 

annat sätt. Det påträffas en helhet av författarnas bearbetningsprocess från sin sorg 

jämförelsevis med deltagarna i forskningsstudierna. Tre av samtliga artiklar i 

resultatsdelen utförde forskare flera intervjuer med varje deltagare för att uppnå en 

mättnad. Detta tycks vara forskarnas försäkran på att dem har tömt deltagarna på 

information. Trots allt tycks ovanstående faktorer påverkar deltagarnas svar samt 

att upplevelser aldrig bli uttömt, därför kan ingen mättnad uppstå.  

 

En ytterligare skillnad är att en forskare sammanställer och påverkar resultatet 

genom sin egen tolkning av det som blivit sagt under intervjuns gång. Inom 

fenomenologin ska inte forskaren tolka deltagarens upplevelser men det anses 
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vara omöjligt att negligera sin egen förförståelse (Infovoice, 2002). I en 

självbiografi är det författaren själv som skriver ner upplevelser från sin egen 

livsvärld och därmed undviks misstolkningar. Däremot är det upp till författaren 

själv vad som skrivs i självbiografin och är inte bunden att skildra sanningen. 

Detta skapar ett problem mellan vad som är påhittat och vad som är sant. Ricoeur 

(2004) menar på att det kan vara fel att dra en gräns mellan det som är påhittat och 

det som är sant. Detta på grund av att självbiografier kan, precis som i romaner 

och i skönlitteratur, spegla verklighetens villkor och förhållanden. Därmed kan 

skönlitteratur ge viktig kunskap av vad som kan vara vårdande utifrån kulturella 

föreställningar. Det tycks finnas en poäng i detta, dock är det högst beroende av 

vad författaren valt att skildra samt varför läsaren valt att läsa självbiografin.  

 

Vid läsandet av vetenskapliga artiklar ställs det andra krav på läsaren, som bär ett 

ansvar att granska kritiskt vad som sägs vid inhämtandet av kunskap. 

Självbiografier tillför kunskap men även en förståelse för olika patientgrupper 

som skildrar sina sjukdomsupplevelser på ett känslomässigt sätt. I självbiografier 

används metaforer som är förankrat till vårt kulturella mönster (Friberg, 2005).  

Detta tycks däremot göra att självbiografier inte är överförbara till andra länder 

med andra kulturer, om syftet är att läsa självbiografier i ett lärande syfte för 

vårdpersonal. Kulturer skiljer sig åt och kan skapa svårigheter i att skapa sig en 

förståelse om läsaren inte själv upplevt den kulturella kontext som skildras i 

självbiografin.     

 

Ändamålen är olika vid läsandet av vetenskapliga artiklar och självbiografier. De 

tycks komplettera varandra vid sökandet efter ökad kunskap och förståelse av ett 

fenomen. Genom vetenskapliga artiklar används förnuftet för att ta in aktuell 

forskning medan självbiografier berör känslomässigt, vilket har en betydelse för 

att få en ökad förståelse samt ett sätt att utveckla den empatiska förmågan. Förnuft 

kombinerat med känslor ger en ökad kunskap, samt förståelse och därför är 

läsning av både vetenskapliga artiklar och självbiografier gynnsam för 

sjuksköterskans kompetens.  
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Resultatdiskussion  
I litteraturstudien framkom fynd som bedöms betydelsefulla att diskutera. De tre 

ämnen som kommer att nämnas är kroppsförändringar, förändrat kontrollbehov 

och identitetsförändringar.  

 

Kroppsförändringar 
Vårdpersonal har inte tillräcklig kännedom om vad kroppsförändringar innebär för 

patienter som lever med en obotlig cancersjukdom. Det framkom att personer som 

närmar sig livets slut kände minskad fysisk kraft och rörlighet i kroppen. I flertalet 

studier samt en av självbiografierna som ingick i litteraturstudien innebar 

kroppsförändringar skam över sin kropp som i sin tur utvecklades till en känsla av 

mindrevärde (Rydahl – Hansen, 2005; Doumit et al. 2007; McPherson et al. 2006; 

Paulrud, 2008). Överförbarheten av påståendet är allmängiltig. Detta styrks av att 

både män och kvinnor från 18 år och uppåt har representerats samt att 

kroppsförändringar i samband med en obotlig cancersjukdom tycks förekomma i 

andra kulturer än i den västerländska. Påståendet kan knytas an till 

omvårdnadsteoretikern Callista Roy som talar om att självkänslan återspeglar 

individens självuppfattning. Det vill säga hur individen ser på sig själv efter 

andras reaktioner, som i sin tur styr individens beteende. Detta kan delas upp i 

fysiska jaget och personliga jaget. Det fysiska jaget innebär hur personer upplever 

sig själv samt hur de upplever sin kropps utseende. I det personliga jaget beskriver 

Roy hur individens egen uppfattning av personliga egenskaper, förväntningar och 

värderingar (Roy& Andrews, 1999). I resultatsdelen framgår det att ju närmare 

slutet personer kommer, desto närmare kan man känna sjukdomens närvaro i 

kroppen. I de båda författarnas biografier och i Rydahls (2005) artikel framgår det 

att cancersjukdomens närvaro i kroppen gav en medvetenhet om 

sjukdomsförsämring. Vårdpersonalens mål är att försöka lindra lidandet och öka 

välbefinnandet hos patienter som har en förändrad kroppsuppfattning så att inte 

sjukdomslidandet går över till ett vårdlidande, vilket kan inträffa när brist på 

kunskap och avsaknad från reflektion avtagit från vårdpersonalens sida (Dahlberg, 

K. 2003). Sjuksköterskas specifika åtgärder vid patienters upplevelser av 
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kroppsförändringar tycks vara att tänka på och skydda patienters autonomi och 

integritet i större utsträckning.  

 

Förändrat kontrollbehov 
Patienter har behov av att bibehålla kontroll över sin kropp vid en obotlig 

cancersjukdom. I litteraturstudiens resultat framkom det att ett kontrollbehov 

ökade vid oförutsägbar smärta och trötthet (Rydahl – Hansen, 2005; McPherson et 

al. 2006; Coyle, 2004; Coyle, 2006; Doumit et al. 2007; Thuvesson, 2006; 

Paulrud). Andra studier påvisar att patienter har detta behov, att inte mista 

kontrollen över sina kroppsfunktioner (Volker, Kahn & Penticuff, 2004; Chou, 

Liaw, Yu & Tang, 2007). Påståendets allmängiltighet styrks av att det påvisas från 

ett globalt perspektiv samt att båda könen är representerade, dock är studierna och 

självbiografierna utifrån vuxnas upplevelser från 18 år och uppåt. I tre artiklar och 

i en självbiografi upptäcktes likheter av att patienter byggde upp strategier för att 

återfå kontrollen över symtom samt att övervinna cancern (Coyle, 2004; Coyle, 

2006; Rydahl - Hansen, 2005; Thuvesson, 2006). Detta kan ses som 

copingstrategier, vilket definieras enligt Lazarus och Folkman som:  

”Tanke- och beteendemässiga ansträngningar att bemästra yttre och inre krav som 

hotar att överskrida personers resurser” (Beck-Friis & Strang, 2005, s. 351). Det 

finns olika copingmekanismer däribland självkontroll och planerad 

problemlösning (Beck-Friis & Strang, 2005). Dessa mekanismer kan kopplas 

samman med patienters kontrollbehov vid en obotlig cancersjukdom. För att 

sjuksköterskan ska bli medveten och skapa förståelse om patientens behov av 

symtomkontroll, krävs det att identifiera patienters lidande och förändrade 

livssituation (Birkler, 2007). Har patienter byggt upp strategier kan sjuksköterskan 

lyfta fram och hjälpa dem att bevara dessa, bland annat genom att sätta upp 

realistiska mål som är möjliga för patienten att klara av (Beck-Friis & Strang, 

2005).  
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Identitetsförändringar 
En obotlig cancersjukdom innebär en identitetsförändring som person. 

Litteraturstudiens resultat visade att den personliga identiteten blev hotad då det 

fanns en oförmåga att utöva vardagliga sysslor samt att leva upp till sina 

förväntade roller (Coyle, 2006; Doumit et al. 2007; McPherson et al. 2006; 

Rydahl–Hansen, 2005). Liknande framkom i en fenomenologisk studie där den 

nya livssituationen innebar svårigheter att anpassa sig till kraven i det vardagliga 

livet, vilket innebar en förändrad identitet (Thomé, Esbensen, Dykes & Hallberg, 

2004).  Påståendet styrks av att artiklarna som användes i resultatsdelen bygger på 

artiklar och självbiografier som representerar män och kvinnor från 18 år samt att 

identitetsförändringar i samband med en obotlig cancersjukdom tycks förekomma 

i andra kulturer än den västerländska. Ett samband kan ses mellan en studie och en 

självbiografi som påvisar att en hantering av en identitetsförändring utvecklas 

genom att acceptera sin livssituation (McPherson et al. 2006; Thuvesson, 2006). 

Denna hantering tycks grunda sig på att patienter har distanserat sig från 

sjukdomen och fattat sig en uppfattning om sitt eget förhållningssätt till 

sjukdomen. Birkler, (2007) talar om hur patienter förhåller sig till sin sjukdom och 

menar vidare på om sjukdomen upplevs som ett främmande objekt eller som ett 

sätt att se på sitt lidande. Utifrån det blir sambanden tydliga mellan 

förhållningssätt och hantering av sin sjukdom, i detta fall att hantera 

identitetsförändringar vid en obotlig cancersjukdom.  

 

Vårdpersonal tycks ha en inverkan på patienters identitetsförändring under 

sjukhusvistelser. Interaktionen mellan patienter och vårdpersonal gör att patienter 

förminskas som personer. Patienter upplever en förbiseddhet där de inte värderas 

för sin existens samt blir bemött som en cancerpatient och inte som en egen 

individ. Att inte bli bemött på ett värdigt sätt påträffas i en annan studie som bland 

annat handlar om att försöka bevara sin värdighet som patient i relation med 

vårdpersonal (Volker et al. 2004). Roy talar om en adaptionsmodell som bygger 

på systemteorier som talar om att interaktion mellan människan och miljön har 

betydelse för varandra.  I adaptionsmodellen ingår åtta stycken adaptionsnivåer, 
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varar två nämns som samspelet mellan människan och miljön samt att människan 

måste ha ett öppet sinne för nya intryck och ny information. Detta för att på bästa 

sätt kunna se positivt på sin omgivning samt att ta till sig den information som ges 

(Roy& Andrews, 1999). I sjuksköterskans bemötande med patienter med obotlig 

cancersjukdom, som upplever identitetsförändringar, är det av vikt att fråga 

patienten hur han eller hon förhåller sig till sin sjukdom. Ett utgångsläge för 

sjuksköterskan att på ett empatiskt sätt kunna leva sig in i varje patients särskilda 

sätt att vara sjuk och skapa en förståelse. Genom att mötas var patienten befinner 

sig i sin livssituation kan en trygghet ges genom att inge en känsla av mening och 

förutsägbarhet. På detta sätt kan en ny identitet förhindras (Birkler, 2007). 

 

Slutsats 
Studiens relevans är att den belyser vikten av att skapa sig en förståelse för 

patienter som lever i livets slutskede och är ett sätt för sjuksköterskor att bearbeta 

sin egen rädsla för döden. Detta kan ske genom att läsa självbiografier, som 

bedöms vara ett komplement till vårdpersonals kunskap om sjukdomsupplevelser 

utifrån patienters perspektiv. Om sjuksköterskan införskaffar sig kunskap om 

upplevelser att leva med en obotlig cancersjukdom kan patienters lidande lindras. 

En förståelse skapas genom att möta patienten där den befinner sig i sin sjukdom. 

På så sätt kan problem identifieras och förhindras. För att möjliggöra detta 

bemötande krävs det att sjusköterskan ser människan som en helhet och inte 

enbart sjukdomen. Det vill säga att ha ett holistiskt tänkande där hela människan 

sätts i fokus. För att interaktionen mellan patient och sjuksköterska ska bli 

fullkomlig, behövs det forskas vidare om huruvida sjuksköterskan förhåller sig till 

döden och patienter i livets slutskede. Det vill säga hur fruktan inför det okända 

kan bli hanterbart för sjuksköterskan.  
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Bilaga 1 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning       
Sökning 
Datum 

Avgränsningar Huvud sökord 
Antal träffar 

+ Undersökord 
Antal träffar 

+ Undersökord  
Antal träffar 

Motiv till exklusion 
av artiklar 

Utvalda artiklar  

Academic search  
2008-04-08 
 
 

Advanced phenomenology 
Antal träffar: 3355 

AND terminally ill 
Antal träffar: 6 

AND cancer 
Antal träffar: 1 

Ej vetenskaplig 0 

 
Academic search 
advanced 
2008-04-08 
 
 

Advanced phenomenology 
Antal träffar: 3355 

AND palliative care 
Antal träffar: 23 

AND cancer 
Antal träffar: 9 

Svarar inte mot syftet 0 

Academic search 
advanced 
2008-04-08 
 
 
 

Advanced cancer 
Antal träffar: 155720 

AND phenomenology 
Antal träffar: 63 

AND suffer* 
Antal träffar: 5 

Svarar inte mot syftet 0 

 
Academic search 
advanced 
2008-04-08 
 
 

Advanced cancer 
Antal träffar: 155720 

AND phenomenology 
Antal träffar: 63 

AND anxious* 
Antal träffar: 1 

Svarar inte mot syftet 0 

Academic search 
advanced 
2008-04-08 
 
 

Advanced 
 

cancer 
Antal träffar: 155720 

AND phenomenology 
Antal träffar: 63 
 
 

AND experience 
Antal träffar: 45 

En artikel håller inte 
vetenskapliga 
kriterier. En är inte 
tillgänglig i fulltext 
samt en som visade 
sig handla om botade 
patienter. 42 stycken 
svarar inte mot syftet. 

0 



 

Sökning 
Datum 

Avgränsningar Huvud sökord 
Antal träffar 

+ Undersökord 
Antal träffar 

+ Undersökord  
Antal träffar 

Motiv till exklusion 
av artiklar 

Utvalda artiklar  

 
Cinahl 2008-04-08 
 

Advanced 
Artiklarna 
publicerade mellan 
2003-2008 
 
 

cancer 
Antal träffar: 49530 

AND phenomenology 
Antal träffar: 407 
 

AND terminally ill 
Antal träffar: 57 

En artikel som 
exkluderas efter 
genomläsning på 
grund av att resultatet 
blandar patienter med 
kurativ och palliativ 
vård (Kvåle). En för 
få deltagare. En inte 
tillgänglig i fulltext. 
Resterande svarar inte 
mot syftet.  

3 
 Myrna A.A. Doumit 
et. al. (2007) 
 
Rydahl-Hansen, S. 
(2005) 
 
Coyle, N. (2004) 
 
 

 
Cinahl 
2008-04-08 
 

Advanced 
Artiklarna 
publicerade mellan 
2003-2008 
 
 

cancer 
Antal träffar: 49530 

AND phenomenology 
Antal träffar: 407 
 

AND experience 
Antal träffar: 300 

För Stort antal träffar 0 

Cinahl 
2008-04-08 
 
 

Advanced 
Artiklarna 
publicerade mellan 
2003-2008 
 
 

cancer 
Antal träffar: 49530 

AND phenomenology 
Antal träffar: 407 
 

AND suffer* 
Antal träffar:114 

Svarar inte mot syftet 0 

 
Cinahl  
2008-04-08 
 
 

Advanced 
Artiklarna 
publicerade mellan 
2003-2008 
 
 

cancer 
Antal träffar: 49530 

AND phenomenology 
Antal träffar: 407 
 

AND anxious* 
Antal träffar: 3 

Svarar inte mot syftet 0 

 
Science Direct  
2008-04-08 

Quick search cancer 
Antal träffar: 108258 

, phenomenology 
Antal träffar: 21 

 En artikel som 
blandar kurativ och 
palliativ vård (Kvåle) 
Två artiklar är redan 
valda. Resterande 
svarar inte mot syftet.  

1 
Coyle, N (2006) 

 

 



 

Sökning 
Datum 

Avgränsningar Huvud sökord 
Antal träffar 

+ Undersökord 
Antal träffar 

+ Undersökord  
Antal träffar 

Motiv till exklusion 
av artiklar 

Utvalda artiklar  

 
PubMed central 
2008-04-08 

 
 

cancer 
Antal träffar: 218602 

, phenomenology 
Antal träffar: 206 

, terminally ill 
Antal träffar: 6 

Svarade inte mot 
syftet 

0 
 

PubMed 
2008-04-08 

 
 

phenomenology 
Antal träffar: 3365 

, cancer 
Antal träffar: 112 

, terminally ill 
Antal träffar: 2 

En artikel publicerad 
2001. Den andra är 
redan utvald 

0 

Cinahl  
2008-04-10 

Advanced  
Artiklarna 
publicerade mellan 
2003-2008 
 

terminally ill patients 
Antal träffar: 2490 

AND cancer 
Antal träffar: 1252 

AND phenomenology 
Antal träffar: 41 

Två artiklar ej 
tillgängliga i fulltext. 
En artikel svarade mot 
syftet var vinklat till 
värdighet inom 
fattigdom. 

0 

Cinahl  
2008-04-14 

Advanced  
Artiklarna 
publicerade mellan 
2003-2008 
 

terminally ill patients 
Antal träffar: 2490 

AND cancer 
Antal träffar: 1252 

AND 
phenomenological 
research 
Antal träffar: 1 

Svara inte mot syftet 0 

Cinahl  
2008-04-14 

Advanced 
 Artiklarna 
publicerade mellan 
2003-2008 
 

terminally ill patients 
Antal träffar: 2490 

AND phenomenology 
Antal träffar: 60 

AND treat* 
Antal träffar: 23 

Två artiklar 
exkluderades, uppnår 
kraven men väljs bort 
då den ena inte är 
tillgänglig i fulltext 
samt att deltagarna i 
den andra artikeln var 
överlevnadschansen 
större än vad som 
förväntades av 
studiens syfte. 

0 

Science direct 
2008-04-14 

 death 
Antal träffar: 94915 

,advanced cancer 
Antal träffar: 930 

, end of life 
Antal träffar: 40 

Resterande svarade 
inte mot syftet  

1 
McPherson, C., 
Wilson, K, g. & 

Cinahl  
2008-05-09 

Advanced 
Artiklarna 
publicerade mellan 
2003-2008 

incurable cancer 
Antal träffar: 65 

AND phenomenology 
Antal träffar: 5 

Experience 
Antal träffar: 4 

Två artiklar redan 
funna samt två som ej 
svarade mot syftet 

0 

 

 



 

Sökning 
Datum 

Avgränsningar Huvud sökord 
Antal träffar 

+ Undersökord 
Antal träffar 

+ Undersökord  
Antal träffar 

Motiv till exklusion 
av artiklar 

Utvalda artiklar  

Cinahl 
2008-05-09 

Advanced 
Artiklarna 
publicerade mellan 
2003-2008 

cancer AND phenomenology NOT nursing 
Antal träffar: 59 

En artikel redan 
funnen. Resterande 
svarade inte mot 
syftet. 

0 

 

 

 



 

 

 

    Bilaga 2 

Artikelöversikt     
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

 
Coyle, N. 
USA, 2004 
 
 
 
 

In their own 
words: seven 
advanced 
cancer patients 
described their 
experience 
with pain and 
the use of 
opioid drugs 

Hur smärta 
och opioida 
läkemedel 
påverkar 
livskvalitén 
hos patienter 
med avancerad 
cancer  

Urval: 
Sju engelsktalande 
vuxna, 4 kvinnor och 3 
män med avancerad 
cancer samt smärta, 
som vårdas under 
palliativ vård som 
dagpatient eller 
inneliggande på sjukhus 
och som minst en gång 
har uttryckt önskan om 
en påskyndad död. 
 
Datainsamlingsmetod: 
 Två eller flera 
djupintervjuer utfördes 
med varje deltagare, 
med ett intervall från en 
dag till sex månader.  
Intervjuerna bandades, 
översattes till text och 
granskades innan 
nästföljande intervju.  
 

Fenomenologisk analysmetod 
vars data var fortgående under 
intervjuernas gång och pågick 
tills en mättnad uppstod. Texten 
formades till en samling koder 
som utvecklades till 
begreppsmässiga kategorier. 

Patienter och vårdpersonal hade 
mer fokus på den okontrollerade 
smärtan än själva 
cancersjukdomen. Upplevelser 
av smärtlindring sågs som en 
välsignelse men även som en 
börda på grund av risken att 
tappa sin självkontroll. 

Citat kopplat till 
resultatsdelen, får en 
ökad tydlighet. 
HÖG  



 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Rydahl-
Hansen, S. 
Danmark, 
2005 
 
 
 
 
 

Hospitalized 
patients 
experience 
suffering in 
life with 
incurable 
cancer 

Att beskriva 
upplevelser av 
lidande hos 
inneliggande 
patienter med 
obotlig 
cancersjukdom 

Urval: 
Tolv danska kvinnor 
och män i åldern ≤40 
till ≥74. Födda i 
Danmark av danska 
föräldrar. Medvetna om 
att de levde med en 
obotlig cancersjukdom 
samt en återstående 
levnadstid på minst två 
månader.  Skulle uppnå 
ett visst antal poäng på 
bedömningsskalan 
Mini-Mental State 
Examination (MMSE). 
 
Datainsamlingsmetod: 
Tre grundade 
fenomenologiska 
intervjuer genomfördes 
med varje medverkare 
tillsammans med två 
observatörer. Första 
intervjun var 
semistrukturerad och de 
två andra var 
kompletterade 
intervjuer baserade på 
frågor utifrån 
observationerna. 

Giorgi´s beskrivande 
fenomenologisk samt grundad 
teori metod. En systematisk 
induktiv beskrivande metod med   
kondensation av 
meningsbäranade enheter.    

Upplevde en tilltagande 
maktlöshet, ensamhet och 
isolering. Befann sig i en ständig 
strävan att uppehålla sin kontroll 
över sitt liv. 

Har ett täckande och 
relevant resultat 
förhållandet till 
artikelns syfte och är 
väl genomarbetad. 
HÖG 

 

 



 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

McPherson, 
C, J., 
Wilson, K. 
G. & 
Murray, M. 
A. 
Canada, 
2006 
 

Feeling like a 
burden: 
Exploring the 
perspectives of 
patients at the 
end of life 

Att få en bättre 
förståelse för 
patienter som 
uppfattar sig 
själva som en 
börda för 
andra  

Urval: 
Tio kvinnor och fem 
män med avancerad 
cancer som var >18 år 
och engelsk eller 
fransktalande, vårdades 
palliativt i kommunen 
samt tog emot hjälp 
från en familjemedlem 
eller någon annan 
närstående.  
 
Datainsamlingsmetod: 
Halvstrukturerade 
intervjuer som 
bandades samt 
genomfördes i 
deltagarnas hem.  

Tolkande fenomenologisk analys 
där materialet bandades och 
skrevs ner ordagrant samt 
kodades i olika teman som 
representerade olika 
meningsbärande enheter som 
relaterade till syftet. De olika 
temana kombinerades med olika 
kategorier. För att säkerställa att 
tolkningen var giltig jämfördes 
kategorierna och temana med 
varandra kontinuerligt för att 
notera skillnader och likheter. 

Upplevde att de orsakade 
fysiska, sociala och emotionella 
besvär hos andra samt att de 
kände att de skapade 
förpliktelser hos andra, som 
ledde till svårigheter och 
försvagningar hos dem själva. 
Fann strategier att hantera 
situationen samt minska på 
närståendes börda. 

Klar och tydlig metod 
och resultatsdel. 
HÖG   

Coyle, N. 
USA, 2006 
 

The hard work 
of living in the 
face of death 

Att undersöka, 
utifrån 
patienters 
perspektiv, 
hantering att 
försöka leva 
med en 
framskriden 
cancer och 
samtidigt möta 
en förestående 
död. 

Urval: 
Fyra män och tre 
kvinnor som var 
engelsktalande med 
framskriden cancer. 
Skulle vara dag- eller 
inneliggande patienter 
under smärt- och 
palliativ vård på ett 
center för 
cancerforskning i en 
tätort. Patienter måste 
ha uttryckt en önskan 

Tolkande fenomenologisk 
analysmetod användes. Under 
intervjuernas gång pågick 
innehållsanalys med kodning av 
meningar till en samling koder 
som bildade begreppsmässiga 
kategorier.    

Försökte finna sig i sjukdomen 
och bevara sin kontroll över sig 
själv, försökte få stöd och 
trygghet samt strävade efter att 
finna en mening med situationen 
samt lämna sitt arv till 
efterlevande. 

Resultat och 
diskussion är blandat 
med varandra.  
MEDEL 

 

 



 

om en påskyndad död. 
Datainsamlingsmetod: 
Två till sex 
semistrukturerade 
djupintervjuer med 
varje deltagare med ett 
intervall från en dag till 
sex månader. 
Intervjuerna utspelade 
sig på valfri plats samt 
bandades och skrevs ut 
inför nästkommande 
intervju. 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Doumit, M. 
A.A., 
Huijer, H. 
A-S. & 
Kelley, J. H. 
Libanon, 
2007 
 
 

The lived 
experience of 
Lebanese 
oncology 
patients 
receiving 
palliative care 

Att upptäcka 
upplevda 
erfarenheter 
från patienter 
med cancer 
som mottagit 
palliativ vård 

Urval:  
Sex kvinnor och fyra 
män som var 
arabisktalande 
libaneser, bosatta i 
Libanon. 
Ålder >18 år med en 
cancerdiagnos som 
behandlas palliativt 
samt medvetna om 
detta.  
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade 
djupintervjuer, samt 
observationer vid två 
tillfällen.  
 

Fenomenologisk studie där 
intervjuerna bandades och 
översattes till ordagrant 
textmaterial Läste mening för 
mening och tog ut de citat som 
svarade mot syftet. Efter första 
analysen av texten frågade 
forskaren deltagaren om 
noggranna kommentarer av 
tolkandet och analysen. 

Patienter framhävde svårigheter 
med att vara beroende av andra 
samt få medlidande. Bekymrade 
sig över familj samt deras oro. 
Motvillighet till sjukhusvistelser, 
rädsla för smärta samt deras 
behov av kommunikation.  

Relevant resultat mot 
syftet samt tydlig och 
lättförståelig.  
HÖG 
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