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Abstrakt

Att drabbas av allvarlig sjukdom leder ofta till chock och desperation. Sjukdom 
kan ses som ett hot mot integriteten och känslan av värdighet och orsaka lidande 
hos den sjuka personen. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 
människors upplevelser av att leva med obotlig cancer under livets sista månader. 
En kvalitativ innehållsanalys har använts för att analysera tio internationellt 
publicerade vetenskapliga studier. Analysen resulterade i fem kategorier; Att 
känna hopp och vilja leva, att vilja vårdas hemma, att ha behov av stöd, att inte 
förlora kontrollen och bli beroende av andra, och att ha en tro kan vara en styrka. 
Resultatet i denna litteraturstudie visar att känslan av hoppfullhet är centralt i 
vardagen för personer som lever med obotlig cancer under livets sista månader. 
När det inte längre finns hopp om bot framträder istället förväntningar om att 
grundläggande dagliga behov tillfredsställs. Denna litteraturstudie visar att det 
fanns en önskan om att få vårdas hemma, detta då självbestämmande och 
upplevelsen av livskvalitet bibehölls till skillnad från att vårdas på sjukhus. Att ha 
någon som lyssnade var betydande och ingav en känsla av att bli bekräftad. I 
livets slutskede framträdde existentiella frågor, vilket gjorde det möjligt att finna 
mening och minskad rädsla inför döden. Kunskap om människors upplevelser av 
att leva med obotlig cancer där det finns en begränsad överlevnadstid, har 
betydelse i den kliniska verksamheten då möjligheterna för att möta människors 
behov och förväntningar stärks. Kunskap om vad det betyder att hoppas ger en 
ökad möjlighet till att också möta existentiella frågor och stärka känslan av att bli 
bekräftad.

Nyckelord: autonomi, beroende, döden, hopp, kvalitativ innehållsanalys, oberoende 

obotlig cancer, omvårdnad, upplevelser
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Denna litteraturstudie fokuserar på upplevelsen av att leva med obotlig cancer under livets 

sista månader. Människors upplevelser av att leva med sjukdom förklaras utifrån ett subjektivt 

synsätt eller ett inifrånperspektiv där den sjukes egna erfarenheter är i fokus. Människans

förståelse av och kunskap om hela sammanhanget av människans liv söks eftersom det 

påverkar människans beteende och upplevelse av sjukdomen (Holloway & Wheeler, 2002, 

s.11-12). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982: 763) är ett av de övergripande målen att 

vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet. Vården och behandlingen skall så långt som möjligt utformas och genomföras i 

samråd med patienten. 

Cancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken hos personer yngre än 75 år. År 2006 

diagnostiserades 50776 människor i Sverige cancer, av dessa var 53 procent män och 47 

procent kvinnor. Drygt 60 procent som drabbas av cancer är äldre än 65 år och 65 procent av 

dem som insjuknar lever 5 år efter diagnosen. Med nya och förbättrade behandlingsmetoder 

kan många leva ett bra liv med sjukdomen under en lång tid (Cancerfonden, 2008). 

Enligt Kommittén om vård i livets slutskede (SOU 2001: 6) skall patienter i livets slutskede 

tillförsäkras en palliativ eller lindrande vård på lika villkor i hela landet. Den palliativa vården 

ska lindra smärta och andra symtom med beaktande av patientens integritet och autonomi i 

samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag. Patientens livskvalitet ska befrämjas genom en 

god inbördes kommunikation och relation inom och mellan arbetslag och i förhållande till 

patienten och dennes närstående. Vidare ska stöd erbjudas till närstående under sjukdomen 

och efter dödsfallet. Palliativ vård inträder när patienten inte längre svarar på botande 

behandling och när kontroll och lindring av smärta och andra symtom är av största vikt liksom 

beaktande av problem av psykologisk, social och existentiell art (Världshälsoorganisationen 

[WHO], 2002).

Att drabbas av en allvarlig sjukdom innebär ofta känslor av chock och desperation. När livet 

förändras på ett abrupt sätt är också känslor av besvikelse över att drabbas vanliga hos 

människor. Det pågående livet, planer och förväntningar inför framtiden suddas plötsligt ut 

och förändras (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). Enligt Neville (2003) är känslor av 

osäkerhet vanliga hos den som är sjuk. Känslan av osäkerhet är ofta förknippad med 

emotionell utmattning, ängslan och depression. Den sjuke beskriver en oförmåga att kunna 

fokusera på framtiden på grund av de begränsningar sjukdomen för med sig. Att inte veta hur 

sjukdomen kommer att påverka den sjuke och familjen nu och i framtiden orsakar känslor av 
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osäkerhet (Lundman & Jansson, 2006). Det sociala samspelet mellan människor förändras när 

en person blir sjuk, något som inte bara påverkar dem som blir sjuka utan även deras 

närstående. När relationerna förändras påverkar det i sin tur hälsan, ofta på ett negativt sätt, 

eftersom känslan av sammanhang förändras (Skär, 2009). Den sjuke upplevde kroppen som 

ett hinder för att klara det dagliga livet. Förlorad styrka, smärtor och ångestkänslor i kroppen 

ledde till ökat beroende (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). När nya kroppsliga problem 

uppstår, eller när tidigare upplevda problem förvärras, förändras eller uppstår i en annan del 

av kroppen, leder det ofta till känslor av osäkerhet (Lindqvist, Widmark & Rasmussen, 2006). 

När vi blir sjuka blir kroppen påtagligt närvarande, den blir ett hinder i vårt dagliga liv. Det är 

kroppen som ger oss tillgång till livet och genom kroppen har vi tillgång till världen. Detta 

innebär att en kropp med smärta ger en smärtsam tillgång till världen och en välmående kropp 

ger en glädjefylld tillgång till livet (Söderberg, 2009). Morse (2001) beskriver hur lidande 

personer pendlar mellan att uthärda lidande när den sjuke håller tillbaka känslorna och 

känslomässigt lidande, när känslorna kommer fram. När och om människan accepterar det 

som hon uthärdat minskar lidandet och processen att omformulera sitt nuvarande jag tar vid 

(Öhman, 2009). Livskriser och förluster orsakade av sjukdomen kan leda till ett behov för den 

sjuke att söka nya vägar att leva sitt liv. Detta kallas transition, trots förändringarna i den 

sjukes liv, så sker en anpassning och människan lär sig att leva med sin sjukdom (Kralik, 

Visentin & van Loon, 2006). Upplevelser av hälsa i sjukdom trots kroppsliga problem kan 

personen uppleva när han känner att han har kontroll och vet vad han ska göra när problemen 

uppstår. Att kunna göra det man brukar och leva så normalt som möjligt kan sätta sjukdomen 

åt sidan ett tag och ger möjlighet att uppleva hälsa i sjukdomen (Lindqvist et al., 2006). 

Sjukdom kan ses som ett hot mot integriteten och känslan av värdighet och orsaka 

lidande hos den sjuka personen. Värdighet kan ha både en inre och yttre dimension, där 

trovärdighet, hederskänsla och sedlighet tillhör den inre, medan ära, rang, ställning, 

utseende och anseende tillhör den yttre dimensionen (Söderberg, 2009). Von Post (2000) 

har beskrivit värdighet, ”professionell naturlig vårds” ethos som det mest grundläggande 

etiska värdet i professionell vård. En vårdare erfar sin värdighet då han/hon kan fullfölja 

sin uppgift som vårdare, det vill säga att finnas till för människan. Vårdaren blir skyldig 

att skydda den sjukes värdighet och lindra lidande. Vårdaren bekräftar den sjukes 

värdighet genom att bry sig om och möta han/hon med omtanke och medlidande vilket 

leder till djupare förståelse. Kränkt värdighet leder till en känsla av förnedring, skuld och 

skam hos både patient och vårdare. De vårdare som valt att uppträda utan värdighet har 
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också uteslutit vårdandets ethos, vilket gör att professionell vård har upphört att vara 

professionell vård och övergått i icke vård. Roxberg (2005) beskriver om vårdande tröst 

som bygger på en relation som kännetecknas av gemenskap och att vara förstådd, den 

lidande upplever att han kan känna tillit till vårdaren. Att utforma omvårdnad och vård 

som överensstämmer med de behov människor med obotlig cancer har, förutsätter 

kunskap om och fördjupad förståelse för den sjukes individuella situation. Syftet med 

denna studie var därför att beskriva människors upplevelser av att leva med obotlig 

cancer under livets sista månader. 

Metod

Litteratursökning

Vi utformade en plan för litteratursökningen enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2006, s.61-62). Litteratursökningen genomfördes via de bibliografiska 

referensdatabaserna: Cinahl, PsycInfo och Pubmed (tabell 1). Vi sökte även manuellt

efter relevanta artiklar i vetenskapliga artiklars referenslistor. Artiklarna skulle handla om 

patienter med obotlig cancer och deras upplevelser samt där den förväntade överlevnaden 

inte översteg 12 månader. En begränsning till svenska och engelska artiklar gjordes. 

Inklusionskriterierna för sökningarna i databaserna var att artiklarna skulle vara 

kvalitativa och peer reviewed det vill säga expertis inom området ska ha granskat artikeln 

innan den publicerades. Artiklarna skulle vara skrivna mellan år 2000 –2008 och handla 

om vuxna människors berättelser om att leva med obotlig cancer under livets sista 

månader. Exklusionskriterierna var att inga artiklar som handlade om barn och ungdomar 

användes eller artiklar som handlade om anhöriga eller vårdpersonals upplevelser. De 

sökord som användes var: cancer, advanced cancer, incurable cancer, patients’ 

perspective, narration, nursing, palliative care, terminal illness, experience of, experience, 

life experience, adult, qualitative studies. Vi kombinerade sökorden genom att använda 

de booleska sökmotorerna OR, AND och NOT då det enligt Willman et al., (2006, s.66-

67) är viktigt att kombinera sökorden för att få tillgång till så mycket litteratur som 

möjligt vid sökningarna. Vi började med att använda sökoperatorn OR för att bredda 

sökningen, därefter begränsade vi sökningen och använde då sökoperatorn AND. 

Sökoperatorn NOT används för att försäkra sig om att studier som innehåller vissa 

söktermer inte ska inkluderas i sökningen. I de fall där antal referenser var hög vid 

litteratursökningen i databaserna lästes först artiklarnas titel och där titeln motsvarade 
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syftet lästes även artikelns abstrakt och sedan hela artikeln om den stämde överens med 

vårt syfte. 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning

Syfte med sökning: beskriva människors upplevelse att leva med obotlig cancer under 
livets sista månader.

      Cinahl 
      2009-02-24

Söknr *) Söktermer Antal ref. valda 
artiklar

1 FT Cancer 51693

2 FT
TSH

Cancer AND adult AND 
narration

2 1

3 FT Incurable OR cancer 51859

4 FT Incurable AND cancer 181

5 FT
TSH

Incurable cancer AND patients 50 1

6 FT Cancer and incurable AND 
experience

28 1

7 FT
TSH

Incurable cancer OR experience 
OR palliative care

46411

8 TSH
FT

Life experience AND incurable
cancer

142423

9 FT
TSH

Experience of AND incurable 
cancer NOT child

11

10 FT
TSH

Advanced cancer AND 
qualitative studies

44 2

      Pubmed
      2009-03-16

   

1 FT,MSH Cancer AND palliative care 483

2 FT,MSH Cancer AND palliative care 
AND experience

863

3 FT,MSH Cancer AND palliative care 
AND experience AND adult

532

4 FT,MSH Cancer AND palliative care 
AND experienence AND adult 
AND patientperspective

17

5 FT Incurable cancer AND
experience AND terminal illness

90 3

6 FT,MSH Incurable cancer AND 
experience AND nursing 

9
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Tabell 1 forts. Översikt av litteratursökning      
      Psykinfo
      2009-03-16

1 FT Incurable cancer AND experience 
AND palliative care 

49 1

      
  * MSH – Mesh termer i databasen PubMed, TSH – thesaurustermer i databasen CINAHL, FT – fritext sökning.

Artiklarna som användes i litteraturuppsatsens analys har kvalitetsgranskats enligt 

Willman et al., (2006). Vi använde oss av de protokoll för kvalitetsbedömning av 

kvalitativa studier som Willman et al., (2006, s.156) beskriver Kvalitetsgranskningen 

genomfördes med fokus på om det fanns en tydlig avgränsning, problemformulering och 

syfte. Var urvalet av deltagare tydligt beskrivet, angavs inklusions - respektive 

exklusionskriterier. Fanns ett etiskt resonemang beskrivet och var resultatet logiskt, 

begripligt och kommunicerbart. De tio vetenskapliga studier som ingår i denna 

litteraturstudie höll medel eller hög kvalitet (tabell 2). Först granskades och analyserades 

varje artikel enskilt, därefter sammanfördes våra granskningar och analyser för att öka 

tillförlitligheten. En artikel till vår analys valdes ut från en annan artikels referenslista.

Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=10)

Författare

År
Land

Typ av 

studie

Deltagare Metod

Datainsamling

Dataanalys

Huvudfynd Kvalitet

Benzein et al. 
(2001)
Sweden

Kvalitativ n=11 Berättande intervjuer 
med patienter. 
Tolkades med en 
fenomenologisk-
hermeneutisk metod 
inspirerad av Ricoeur

Visade en spänning mellan att 
hoppas på nånting, dvs. ett 
hopp om att bli botad och att 
leva i hopp,dvs. försoning och 
tillfredställelse med livet och 
döden

Hög

Carter et al. 
(2003)
New Zealand

Kvalitativ n= 10 Intervjuer med 10 
personer som levde 
med obotlig cancer 
och vilka 
prioriteringar de hade 
i livet.

Att behålla hoppet är viktigt, att 
kunna ta emot hjälp av andra, 
att släppa kontrollen för att 
kunna göra detta.

Hög

Chung-Ching 
et al. (2007)
Taiwan 

Kvalitativ n=21 Fenomenologisk-
hermeneutisk metod.
Intervjuer.

Patienterna använde sig av 
både inre och yttre resurser för 
att hantera det själsliga 
lidandet.

Medel 
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Tabell 2 forts. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=10)

Författare

År
Land

Typ av 

studie

Deltagare Metod

Datainsamling

Dataanalys

Huvudfynd Kvalitet

Coyle
(2006)
USA

Kvalitativ n=7 Semistrukturerade 
intervjuer med patienter. 
Tolkning med 
fenomenologisk metod av 
Creswell (enl referens 
listan)

Anpassa sig till sjukdomen och 
bibehålla kontrollen, söka efter 
stöd och trygghet och kämpa 
för att hitta mening.

Hög

Domit 

et al. 

(2007)

Libanon

Kvalitativ n=10 Semistrukturerade 
intervjuer med patienter 
och i samband med detta 
observationer. 
Tolkningarna gjordes med 
en hermeneutisk 
fenomenologisk metod 
inspirerad av Barritt et al.

Kände oro över att bli beroende 
av andra, tyckte illa om när 
andra tyckte synd om en, oro 
för hur det skulle gå för de 
anhöriga, kände förtröstan till 
gud. Behov av att känna sej 
behövd. Rädsla för smärtor och 
behov av bra kommunikation 
med andra

Hög

Melin-
Johansson et 
al. (2007)
Sweden 

Kvalitativ n=8 Berättande intervjuer med 
patienter. Kvalitativ latent 
innehållsanalys användes 
för att tolka den 
underliggande meningen 

Leva med fysisk stress när 
kroppen blev oförmögen att 
orka med de komplikationer 
sjukdomen medförde. Hade 
konsekvenser både 
psykologiskt, socialt och 
existentiellt. Patienten kunde 
även känna hoppfullhet när 
sjukdomen var i ett lugnare 
skede

Hög 

Prince Paul
(2008)
USA 

Kvalitativ n=8 Semistrukturerade 
intervjuer med patienter. 
Tolkning med 
hermeneutisk 
fenomenologisk metod 
inspirerad av Giorgi 

Viktigheten av nära personliga 
relationer i livets slut.

Medel 

Proot et al.
(2004)
Netherland

Kvalitativ n=13 Grounded teori theory
Intervjuer 

Patienterna i terminalt skede 
upplevde att trots att de inte 
kunde utföra de aktiviteter de 
skulle vilja så kunde de ändå 
styra sitt liv, hälsa och omsorg 
om de närstående genom att 
göra val, påverka, instruera och 
ta initiativ

Medel 

Ryan (2005)
USA 

Kvalitativ n=5 Semistrukturerade 
intervjuer med pat. 
Tolkades med en 
fenomenologisk metod 
inspirerad av Munhall 

Patienten känner hoppfullhet 
och ett stöd genom en genuin 
omvårdnad med deltagande 
hederlig sjukvårdspersonal.
Ett positivt förhållningssätt 
kändes meningsfullt för 
patienten 

Medel
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Tabell 2 forts. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=10)

Författare

År
Land

Typ av 

studie

Deltagare Metod

Datainsamling

Dataanalys

Huvudfynd Kvalitet

Rydahl-
Hansen 
(2005)
Danmark 

Kvalitativ n=12 Semistrukturerade 
intervjuer med patienter. 
Tolkningarna gjordes med 
en fenomenologisk metod 
inspirerad av Giorgi 

Ökande känslor av maktlöshet, 
ensamhet och isolering. Ett 
oövervinnerligt kämpande för 
att upprätthålla och återfå 
kontrollen 

Hög 

Dataanalys

För att analysera de internationellt publicerade vetenskapliga studierna användes kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats. En manifest innehållsanalys fokuserar på den faktiska 

texten utan att göra tolkningar av underliggande meningar (Downe-Wambolt, 1992). 

Innehållsanalys kan ske i olika steg och Burnard (1991) beskriver en metod för 

innehållsanalys i 14 steg. Downe-Wambolt (1992) beskriver den i åtta olika steg. I denna 

litteraturstudie har vi inspirerats av Burnard och Downe-Wambolt. Samtliga artiklar som 

ingår i resultatet lästes flera gånger, i syfte att få en helhetskänsla för texten. Utifrån detta 

identifierades textenheter, ord eller fraser, stycken som relaterar till varandra i innehåll och 

kontext, och som motsvarade syftet i studien. Vi översatte textenheterna till svenska, utan att 

innehållet ändrades. Efter det gjordes en kondensering av textenheterna. Långa textenheter 

kondenseras för att få fram kärnan i innehållet. Enligt Burnard (1991) tas på detta sätt det 

överflödiga i texten bort så att bara kärnan, det som motsvarar syftet behålls. Utifrån 

kondenserad text bildades kategorier som jämfördes med varandra för att finna likheter och 

skillnader. Kategoriseringen skedde sedan i sex olika steg där vi satte ihop de kategorier som 

hade likheter med varandra. Denna kategorisering fortsatte till vi hade fem slutkategorier som 

uteslöt varandra i innehåll. Under analysens gång gick vi tillbaka till originaltexterna för att 

validera innehållet. 

Resultat

Analysen resulterade i fem kategorier (Tabell 3). Kategorierna presenteras i texten nedan och 

illustreras med citat från artiklarna.
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Tabell 3 Översikt av kategorier (n=5) 
Kategorier

Att känna hopp och vilja leva

Att vilja vårdas hemma

Att ha behov av stöd

Att förlora kontrollen och bli beroende av andra

Att ha en tro kan vara en styrka

Att känna hopp och vilja leva

Ett flertal studier (Benzein, Norberg & Saveman, 2001; Melin Johansson, Ödling, Axelsson & 

Danielson, 2008, Ryan, 2005, & Rydahl Hansen, 2005) beskrev hur hoppet kunde se ut hos 

personer med cancer som bara hade en kort tid kvar att leva. Hoppet att bli botad, att det 

skulle komma någon mirakelmedicin som gjorde dem friska var självklar. Trots att de var väl 

medvetna om sin situation fanns hoppet kvar, det var viktigt för att orka leva vidare. Benzein 

et al. (2001) och Carter (2003) beskrev hur viktigt hoppet om att kunna leva så normalt som 

möjligt var för dessa patienter. Eftersom sjukdomen framskred och orken att leva som de gjort 

tidigare försvårades blev det de små sakerna som de hoppades på, att orka ta emot besök eller 

att orka kunna sitta uppe en stund på dagen.

Now I think, I hope I can sit up this afternoon, I´ m going to have a visitor, I 

hope I have the energy. (Bentzein et al., 2001).

Melin Johansson et al. (2008) beskrev när personer med cancer hade dagar med god symptom 

kontroll, utan smärtor, trötthet och dålig aptit. Det gav dem en inre frid som gav dem hopp. 

Hopp om att det skulle kunna finnas ett mirakel trots allt. Denna fridfullhet gav också 

utrymme till existentiella tankar.    

I belive that people have a soul and once we are finished with this poor shell 

of a body, we move on. Move on to another place – not another person, just 

another place and we live on. (Melin Johansson et al., 2008, s. 235)
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Hoppet upplevdes som en hjälp som gav en styrka som skulle förbättra den återstående tiden 

av livet (Ryan, 2005). Att återvinna hoppet ökade, motiverade och underhöll viljan att leva 

även om personen befann sig i en osäker existens. Att kunna uppskatta livet som det var just 

då och ha känslor av välbefinnande medverkade också till en känsla av hopp. De beskrev en 

känsla av segertåg för att de fortfarande levde trots många svåra komplikationer och närheten 

till döden (Melin Johansson et al., 2008).

Att vilja vårdas hemma

Människor drabbade av cancer lade stor vikt vid sin närmiljö och hävdade att hemmet var en 

trygg och välbekant plats (Benzein et al., 2001). Genom att de levde i sina egna hem var det 

möjligt för dem att vara deltagande i sin vård och själva ta beslut om hur de skulle leva sina 

liv (Benzein et al., 2001; Melin Johansson et al., 2008). Att kunna ta och känna på sina egna 

saker, ökade självständigheten och gav välbefinnande. Personerna drabbade av cancer beskrev 

att det var fantastiskt att vårdas hemma då det underlättade möjligheten att behålla autonomin 

och ökade upplevelsen av livskvalitet (Melin Johansson et al., 2008). 

It´really nice to be at home. I´ve chosen to be here. Here I have all my own 

things and I get help with going to bed and to do the toilet. I decide when I 

want to get up in the morning and I can set my own pace. I want to be here 

to the end if possible. (Benzein et al., 2001,s. 122)

De gjorde jämförelser mellan hur det var att vårdas hemma mot att vårdas på sjukhus. Hemma 

kunde de göra sina egna val på ett helt annat sätt än fallet var på sjukhus ( Melin Johansson et 

al., 2008). I hemmet fanns inte de stränga rutinerna som fanns på sjukhuset (Benzein et al., 

2001). Rydal- Hansen (2005) beskrev att det svåraste med att vårdas på sjukhus var att det 

förhindrade människor drabbade av cancer att leva ett normalt liv i sin roll, intressen och 

livsvärden. De upplevde sjukhusvistelsen som att deras tillstånd försämrades.  Sjukhuset 

påminde dem om fortskridande av deras sjukdom, lidandet och den förestående döden 

(Doumit, Huijer & Kelley, 2007). 

I have seen lots of people with this disease. They go to the hospital at the 

end and they stay for one month at the hospital... then they die. I do not like 

the hospital. (Doumit et al., 2007, s 314).
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I en studie av Coyle (2006) framkom det att personer med cancer hade en önskan om att 

vårdas på sjukhus när de blev sämre och behövde smärtlindring. De önskade att kunna få 

morfindropp när smärtorna blev för svåra.

Att ha behov av stöd

Ett flertal studier handlade om att ha behov av stöd från familjen och vänner (Melin 

Johansson et al., 2008; Coyle 2006; Chung-Ching et al.,2007). Doumit et al. (2007) betonade

vikten av stödet från arbetskamrater för personer som hade drabbats av cancer. Chung-Ching 

et al. (2007) beskrev hur viktigt det var med stöd från familj och vänner, att det ofta kunde 

vara den viktigaste orsaken till att de orkade med sin sjukdom. Benzein et al. (2001) skriver 

om hur viktigt behovet av att prata med andra, sjuka på liknande sätt var.

He said ”If you deal with this illness alone, no one encourages you. It will 

be wery lonely so that you will give hope upp easily. (Chung-Ching et al., 

2007, s 740)

Vidare beskrev Chung-Ching et al. (2007) att människor drabbade av cancer ofta mådde 

bättre i kontakt med andra  drabbade av cancer, att de uppmuntrade varandra och hade roligt.

Benzein et al. (2001) påpekade att vara med andra med obotlig cancer ledde till samhörighet 

då de inte längre kunde identifiera sig med friska. Det var viktigt att kunna dela tankar och 

känslor, att bli bekräftad. Melin Johansson et al. (2008) menade att inte längre kunna krama 

sina anhöriga och vänner hindrade samhörigheten med familjen och skapade en känsla av 

ensamhet. De kände sig inte längre som en del av familjens planer för framtiden. 

I am becoming more reserved. That is why it is so difficcult (sad). I daren´t 

be open about my feelings anymore. It is as if people dislike me even more 

when I am (sad). And then I cry more (sad). (Melin Johansson et al. 2008, s 

234)

Melin Johansson et al. (2008) beskrev vidare hur viktigt det var med stödet från 

hemsjukvården, att de var lätt att nå och att det var en lugn och ärlig kommunikation med 

sjuksköterskor och läkare. Det upplevdes som en lättnad att kunna anförtro sig till det 

palliativa hemsjukvårdsteamet om både fysiska som psykiska problem. Ryan (2005) beskrev 
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om hur viktigt det var för människor med cancer att sjukvårdspersonalen hade tid för samtal

och att lyssna. 

He usually sits down and talks to you, and he takes the time to listen to what 

I am saying. He sits down with you. He tells me what I need to know (Ryan, 

2005, s. 1106).

Personer drabbade av cancer beskrev även en negativ sida i kontakten med vårdpersonalen. 

De upplevde att vårdpersonalen sällan hade kunskapen, modet, förståelsen eller tid att vara ett 

stöd i deras emotionella problem. De undvek därför att fråga om hjälp och visade ogärna 

känslor av vrede eller desperation medan vårdpersonalen vistades i rummet. I viss 

utsträckning kunde de ta upp sjukdomsrelaterade, fysiska symtom och specifika sociala 

problem, men då oftast på begäran av sjukvårdspersonalen och i deras terminologi (Rydahl-

Hansen, 2005).

Att söka stöd behövdes ofta för att förverkliga saker och för att prata om sina val och känslor 

(Proot et al., 2004). En öppen kommunikation sågs som mycket hjälpfull och lindrade deras 

ängslan och stress (Doumit et al., 2007). Smärta och oförmåga att klara olika aktiviteter 

orsakade av sjukdomen och kemoterapi ledde till känslor av rädsla, sorg, bedrövelse och 

hopplöshet. Det gjorde att de såg på livet mer pessimistiskt och att de hade en önskan att dö, 

men stödet från familjen, vänner och andra personer med cancer stärkte dem mentalt att orka 

leva vidare (Chung-Ching et al., 2007). 

Att förlora kontrollen och bli beroende av andra

Människor med cancer beskrev känslor av att förlora kontrollen när de på grund av 

sjukdomen blev beroende av andra människor, de oroade sig för att livet inte skulle bli som 

tidigare (Doumit et al., 2007). När de konfronterades med det faktum att de inte klarade av att 

göra allt vad de ville var det inte helt lätt att behöva lämna över saker till andra. De behövde 

acceptera att de var i behov av stöd och att detta kunde ta tid och inte var självklart (Proot et 

al., 2004; Carter, MacLeod, Brander & McPherson, 2003). Deras oförmåga att kunna inställa 

sig på och acceptera hjälp av andra förklarades som att förlora sin stolthet och värdighet i 

samband med det ökade hjälpberoendet (Carter et al., 2003). Många upplevde att deras roller 

hade ändrats i samband med deras insjuknande. Deras beroende till andra ökade vilket utlöste 

stress (Prince-Paul, 2008). 
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Coyle (2006) beskrev att personer med cancer var vaksamma på signaler på emotionell och 

fysisk trötthet hos familjen, deras beroende av familjen gör att det blev ökade krav vilket 

kunde leda till utmattning hos de anhöriga. De upplevde ökad maktlöshet med insikten av att 

de med tiden skulle bli tvungna att ge upp kampen för att upprätthålla och återfå kontrollen av 

sitt liv. Detta kulminerades i en känsla av att totalt sakna kontroll av sin livssituation vilket 

ökade beroendet av sjukvårdspersonal och av omvårdnad (Rydahl-Hansen, 2005).

I couldn´t accept that I had to ask my partner to do this and that for me (…) 

Because I have always done everything by myself. And that is very difficult, 

to be dependent on others (Proot et al., 2004, s.56)

Personer med cancer beskrev att när de blev beroende av andra så tappade de kontrollen över 

sitt liv. De kände sig som en börda och gjorde att de blev påminda om sin sjukdom (Doumit et 

al, 2007). 

I am used to going and coming and to have my freedom. I do not like to be 

dependent on others. I feel bothered because I am not used to this. I feel as I 

am a burden on them. This makes me remember and think of my disease 

(Doumit et al., 2007, s.312).

Upplevelsen av kroppens förfall, med förlust av vikt och förändrat utseende, gjorde att de 

uppfattade sin kropp som främmande. Det fick till följd att de kände sig beroende av andra när 

de blev fysiskt oförmögna (Benzein et al., 2001). Personer med cancer värdesatte att kunna 

styra sina liv genom att kunna hjälpa andra. Det betonade ömsesidigheten och motverkade 

beroendeförhållande med de anhöriga, istället för att bli totalt beroende (Proot et al., 2004).

Att ha en tro kan vara en styrka

I en studie av Ryan (2005) framkom att en tro på Gud kunde bli en styrka vid personliga 

motgångar. De beskrev känslor av lugn och upplevde att de inte var ensamma. De var 

realistiska om sitt tillstånd och ältade inte om vad som skulle komma i framtiden. De trodde 

att oro ledde till ökat lidande. Chung-Ching et al. (2007) menade att den religiösa tron var 

viktig och att kunna luta sig mot under lidandet och gjorde att de kände att någon skyddade 

och tog hand om dem. De beskrev en oro för att inte kunna hantera svåra cancersymptom, 
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som smärta. Rädslan för smärta var ibland större än rädslan för att dö, och de önskade därför 

en snabb död så att de inte skulle behöva lida (Doumit et al., 2007). Coyle (2006) beskrev att 

om tron var splittrad, om osäkerhet om Gud fanns för dem så fanns även en större rädsla att 

dö. Ibland kände de att Gud inte fanns där för dem, som att de pratade ut i luften, de menade 

att det inte skulle behöva vara så. Att ha en relation med Gud eller andra högre makter hade 

inte alltid varit en central roll i deras liv före cancerdiagnosen. Men sedan de drabbades av 

cancer blev existentiella frågor om meningen med Gud eller andra högre makter viktiga i 

deras liv (Benzein, 2001; Prince-Paul, 2008).

A person without God has no relationship – there´s just nothing left. 

Without God´s presence and input, my life would be a mess. I´m being led 

and if I follow the way I´m being led, things will turn out right. He carries 

me through (Prince-Paul., 2008 s. 368).

När ingen möjlighet fanns till bot och de insåg att döden var oundviklig fanns hoppet om att 

få en fridfull och så smärtfri död som möjligt. De välkomnade döden när de insåg att döden 

var nära och fick frid (Ryan, 2005).

I feel I`m going to a better place than where I am. There won´t be any pain. 

He said man cannot even imagine the good things that He has in store for 

them....I`m not afraid to die (Ryan, 2005, s.1105).

Personer med cancer försökte söka efter meningen med livet genom att leva i nuet och inte 

tänka så mycket på framtiden. Det gjorde att känslor av osäkerhet, spänning och rädsla lättade 

(Chung-Ching, 2007).

Diskussion

Syftet med litteraturstudien var att beskriva människors upplevelser av att leva med 

obotlig cancer under livets sista månader. Litteraturstudien resulterade i fem kategorier: 

att känna hopp och vilja leva, att vilja vårdas hemma, att ha behov av stöd, att förlora 

kontrollen och bli beroende av andra, att ha en tro kan vara en styrka.

Resultatet av denna litteraturstudie visade att hoppet är en central del i de cancersjukas 

liv. Där inte längre hopp om bot finns är det andra saker som ger och skapar hopp. 
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Eriksson (2001, s.76) menar att lidandet föder en känsla av hopplöshet och lidandet 

behöver hopp för att kunna lindras. Hoppet är bundet till en form av ömsesidighet av 

givande och tagande, av att hjälpa och bli hjälpta, av att hopp i lidandet finns i vetskapen 

om att vi kan övervinna lidandet endast genom att lida. Det ger kanske mod att våga gå in 

i lidandet. McClement och Chochinov (2008) beskriver hur viktigt hoppet är för 

cancerpatienter i livets slut. Att hoppet är viktigt för deras psykiska välbefinnande. 

Öhman, Söderberg och Lundman (2003) beskriver hur personer med svåra långvariga

sjukdomar lever med en ständig svängning mellan hopp och förtvivlan. Trots en dålig 

diagnos fanns ändå hoppet om ett mirakel. Lin och Bauer-Wu (2003) beskriver att 

personer med cancer som lever med hopp, hanterar bättre att leva i terminalt skede av 

livet, om de vet att livet har en mening och syfte och har en tro på att livet har varit 

givande. Benzein, Saveman och Norberg (2000) beskriver hoppet som en process 

bestående av både en inre del, hoppet relaterat till att vara, och en yttre del, hoppet till att 

göra, och båda delarna är beroende av varandra. De beskriver vidare att hoppet hör ihop 

med upplevelsen av mening och medvetenheten om ens möjligheter i livet. Denna 

medvetenhet lösgör energi och aktiverar tankar och känslor vilket gör det möjligt för 

personen att göra bra och meningsfulla val. Baumann (2004) menar att människor kom 

underfund med vad hoppet var i samband med någon specifik tragisk livshändelse eller 

situationer som på något sätt hade testat deras grundföreställningar i livet. Gemensamt 

var att hoppet ingav möjligheter till inspiration och varierande grad av personliga 

svårigheter påverkade upplevelsen. I denna litteraturstudie framkommer hur viktigt det är 

för personer drabbade av cancer att ha kvar sitt hopp trots att döden är nära förestående. 

Det är inte längre hoppet om bot som är framträdande utan hoppet om en lugn död utan 

lidande. Det är viktigt att sjuksköterskan har en förståelse för att en person trots närheten 

till döden kan uppleva en mening och att på så sätt stödja personen drabbad av cancer att 

kunna behålla hoppet ändå till slutet.

Denna litteraturstudie visade hur viktigt det var för människor drabbade av cancer att få 

vårdas hemma. Det stärkte deras autonomi och medförde att de lättare kunde behålla sin 

livskvalitet. Att vårdas på sjukhus var det sista alternativet när smärtorna blev ohållbara 

och det inte fanns någon annan utväg. Peters och Sellick (2005) beskriver att personer 

som vårdades hemma hade mindre symptom som smärta och sorg, var 

mindre deprimerade och hade bättre fysisk hälsa och bättre livskvalitet än de som 
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vårdades inneliggande. Peters och Sellick beskriver vidare att personer som vårdades 

hemma hade bättre kontroll över förloppet av sjukdomen, medicinsk vård och 

behandling. Nilsson (2009) menar att det ställer krav på vården att bo och vårdas hemma. 

Det krävs framförallt en trygg och säker vård och omvårdnad utifrån den sjukdom och de 

individuella behov personen har. Ett behov kan vara att få fortsätta bo hemma. Andersson 

(2000) menar att i sjukhusmiljön finns regler och rutiner som kan upplevas som intrång i 

den personliga sfären och som en begränsning av de personliga vanor människan normalt 

inte låter någon annan bestämma över. Intrång i patientens personliga sfär som ibland är 

en nödvändig del av vården måste göras med lyhördhet för patientens känslighet för 

överskridningar av gränserna för den personliga sfären. I denna litteraturstudie framkom 

att för de flesta personer drabbade av cancer fanns en stark känsla att få vårdas hemma, 

det gjorde att de kände sig trygga där. De kände att de hade större möjlighet att vara 

delaktiga i vården än om de vistades på sjukhus. När personen som drabbats av cancer 

önskar att få vårdas hemma kan sjuksköterskan vara en hjälp genom att tillrättalägga för 

att det ska fungera även för dem som är svårast sjuka. Att sjuksköterskan är lyhörd för 

den sjukes önskemål gör att personen blir mer delaktig i sin egen vård och ökar 

upplevelsen av bekräftelse.

Resultatet i denna litteraturstudie visade att en god kontakt med anhöriga, andra 

cancersjuka och vårdpersonalen gav människor med cancer styrka att orka leva den sista 

tiden de hade kvar. Det var viktigt för dem att känna att de hade stöd. Nåden och Saeteren 

(2006) beskriver cancerpatienters ökade sårbarhet och vikten av ha kunskap om deras 

situation för att kunna lindra graden av lidandet hos dem. De menar att genom att visa 

förståelse och ta de cancersjuka på allvar gör att värdigheten och människovärdet hos de 

cancersjuka bevaras. Davidsen-Nielsen (1997) beskriver vikten av lyhördhet i närheten 

av den sjuke. Att man som vårdare måste kunna säga vad man tror den sjuke behöver 

hjälp med för att på så sätt skapa en närhet till den sjuke. Vidare beskriver Davidsen-

Nielsen också att det som ger livet mening är för de flesta av oss att vara tillsammans i 

omsorg och kärlek. Det kan inte nog upprepas hur viktigt detta är när människan känner 

sig drabbat av meningslöshet och känslan av övergivenhet på grund av dödlig sjukdom 

(Davidsen-Nielsen, 1997, s 212). Rehnsfeldt (2000) menar att människan är 

meningsskapande i gemenskap, vilket betyder att mötet eller gemenskapen med en annan 

människa är lika livsavgörande som det livsavgörande skeendet i sig för människans 

hälsa i termer av utveckling i livsförståelse och livsmening. I denna litteraturstudie 
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framkom att kontakten med andra människor var viktig för att personen med cancer 

skulle kunna uppleva en mening i livet trots sin svåra sjukdom. Det underlättar för den 

drabbade om sjuksköterskan har kunskap om vad en god kommunikation innebär och 

därmed tar hänsyn till vilka individuella behov personen har. Sjuksköterskan måste också 

ha en helhetssyn. Anhöriga och miljön omkring den sjuke är också viktiga faktorer att ta 

hänsyn till för att på bästa sätt stödja människan drabbad av cancer.  

Att förlora kontrollen och bli beroende av andra var också något som framkom som ett 

stort problem för de cancersjuka i vårt resultat. I stället för att inte känna sig totalt 

beroende av andra ville de cancersjuka försöka hjälpa andra. Krook (2007) beskriver om 

hur viktigt det är att fortfarande vara betydelsefull för andra, att ha en uppgift att fylla, 

som ha barn och barnbarn, kunna sitta och äta och delta i måltiderna. Dessa uppgifter, 

situationer och personer utgör centrala värden i deras liv. Detta upplevs ge livet kvalitet 

och mening i den aktuella livssituationen. Det finns en strävan efter att fortsätta vara den 

person man är och göra det som är betydelsefullt ändå tills döden (Krook, 2007, s. 119). 

Chochinov, Hack, McClement, Kristjanson och Harlos (2002) menar att många personer 

med sjukdom känner att de tappar värdigheten när de får starka mediciner, vilket gör att 

de har svårt att minnas. De kände att värdigheten minskade när de blivit så sjuk att de inte 

klarade av att äta själv och när de inte längre kunde sköta sina toalettbestyr utan hjälp 

från andra. En studie av Franklin, Ternstedt och Nordenfelt (2006) visar på hur äldre 

friska personer upplever sin värdighet. De kroppsliga förändringarna åldrandet medför 

gör att de ifrågasätter sin värdighet. Det ökande beroendet och förlust av kontroll leder 

till nedsatt autonomi. Eriksson (2001, s.43) menar att det är ett lidande att inte uppleva 

full värdighet som människa, när den sjuke blir tvungen att be om hjälp för de mest 

fundamentala behoven och att uppleva att ingen ser och förstår vad en behöver. 

Förutsättningen för att kunna omvandla lidandet till en positiv kraft förutsätter att vi kan 

formulera det (dela det genom berättelse) med en annan människa (Eriksson, 2001, s.79).

I denna litteraturstudie framkom att när en person blir svårt sjuk i cancer så uppkommer 

känslor att förlora sin kontroll och beroendet till andra människor ökar. Genom att 

sjuksköterskan har kunskap om och visar personen förståelse i denna upplevelse, så kan 

det hjälpa personen att bli mer delaktig i sin vård vilket kan minska upplevelsen av att 

känna sig beroende av andra. 



19

I denna litteraturstudie visade resultatet att när deltagarna fick sin cancerdiagnos blev 

existentiella frågor om meningen med Gud eller andra högre makter viktiga i deras liv. 

Reynolds (2008) menar att denna andliga tro inte direkt var kopplad till religion utan  

berodde snarare på en personlig livsfilosofi. Denna andlighet var ingen ny upplevelse för 

de cancersjuka utan hade varit en del av deras liv före cancerdiagnosen, nu var det en 

viktig copingstrategi. De hade valt en optimistisk inställning till livet och till olika 

livshändelser där också deras sjukdom ingick som en del. De bestämde sig för att vara 

aktivt deltagande i sin vård och behandling och det ingav en känsla av valfrihet. De 

betonade vikten av att upprätthålla ett så normalt livsmönster som möjligt med semester 

och umgänge med familjen, för att stärka den positiva livsinställningen. Antonovsky 

(1999) myntade begreppet salutogenes och utgick från att tillvaron är full av påfrestningar 

och svårigheter, vilka individen måste lära sig att hantera. Denna förmåga brukar 

benämnas copingförmåga. Copingförmågan är beroende av om individen förmår skapa 

och se sammanhang i sin tillvaro. Antonovsky ansåg att en hög känsla av sammanhang 

(KASAM) var en viktig friskfaktor. En person med en stark känsla av sammanhang 

skapar sig en bild av världen som är begriplig, hanterbar och meningsfull. Man måste 

begripa vad som pågår i livsmiljön och uppleva att de krav som ställs motsvaras av de 

egna inre resurserna. Slutligen måste man känna att det är mödan värt att möta de 

utmaningar man ställs inför. Av de tre begreppen menade Antonovsky meningsfullhet är 

det mest centrala eftersom det är motivationsskapande. Därefter följer begriplighet, detta 

eftersom en situations hanterbarhet beror på förståelsen av densamma. Eriksson beskriver 

(2001, s.77) en livshunger, som har sin grund i en livstro (en djup tillit) och som är 

djupare än livsviljan. Grunden ligger i kärleken. Vårdandets bärande grund – tron, hoppet 

och kärleken – har visat sig utgöra grunden i kampen för att lindra lidande. Frankl (1995, 

s.169) menar att om människan kan finna mening och förverkliga en mening i sitt liv, blir 

hon lycklig men får också förmåga att hantera lidande. Det behövs en ovillkorlig tro på 

en ovillkorlig mening för att det ska gå att finna en mening trots att man drabbas av en 

obotlig sjukdom, och möter ett öde som inte går att förändra. Detta kan leda till att 

personen kan växa utöver sig själv och därmed förvandla sig själv och vända en personlig 

tragedi i seger (Frankl, 1995, s. 158,173). När en person blir drabbad av cancer och 

befinner sig i ett långt gånget stadium av sin sjukdom så är det viktigt att ha en tro för att 

orka och få styrka. Sjuksköterskan kan stödja den sjuke personen genom att vara 

medveten om att sökande efter mening och en tro är vanligt i slutskedet av livet och att 

denna tro minskar rädslan för döden. Här kan också sjuksköterska tillrättalägga så att de 
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som önskar ska kunna få nattvard då det kan upplevas som en själslig behandling och 

skapa ett lugn hos människan.

Metoddiskussion

I denna litteraturstudie inkluderade vi vuxna med obotlig cancer, åldrarna varierar därmed 

mellan 21-83 år. Denna stora åldersvariation kan också vara en styrka, eftersom olika 

erfarenheter till viss del kan påverka ens upplevelser. Thorne och Paterson (2000) menar att 

hur människan upplever sin kroniska sjukdom påverkas av faktorer förenade med unika 

livsomständigheter och var man befinner sig i livet. I en studie (Reynolds, 2007) tillfrågades 

deltagare om de trodde att åldern påverkades deras upplevelse och hopp. De såg ålder som en 

drivande kraft speciellt om de hade barn boende hemma. De med tonåringar hade ett 

nödvändigt behov att ”finnas där för dem”. Vi hade kunnat dela in litteraturstudien i mindre 

åldersgrupper och utifrån detta kanske vi hade fått ett annat resultat utifrån var i livet de 

cancersjuka befann sig. Var de mitt i livet med små barn att ta hand om, eller var de i slutet av 

livet och hade gått igenom många faser av sitt liv? Det hade kunnat leda till en förbättring, 

men å andra sidan så hade det varit svårare att hitta relevanta artiklar som svarar mot vårt 

syfte. I vår studie har vi inte fokuserad på hur cancerpatienter med olika religioner upplever 

sin sjukdom. Om vi valt att skilja på olika religioner skulle vårt resultat kanske ha blivit 

annorlunda. Moadel et al. (1999) visar i en studie att det kan skilja på behovet av andligt och 

existentiellt stöd beroende från vilken kultur människan kommer från. 

Vi har utgått från forskningsprocessens olika steg enligt Backman (1998) när vi planerat för 

uppläggningen av vår litteraturstudie. I den kvalitativa forskningsprocessen inleds arbetet med 

en fråga, vad som ska undersökas (Backman, 1998, s.51). Vi ville undersöka människors 

upplevelser med obotlig cancer under livets sista månader. Problem eller frågeformuleringen 

sker ofta samtidigt och fortlöpande under datainsamlingen i den kvalitativa strategin och 

fortlöpande under datainsamlingen. Det inleds vanligen med breda, vaga och ibland rentav 

diffusa formuleringar, som emellertid under studiens gång hela tiden preciseras och finslipas. 

Problem/fråga och datainsamling interagerar starkt med varandra (Backman, 1998, s.52). Vi 

gjorde en litteratursökning för att ta reda på vad som tidigare är vetenskapligt dokumenterat 

inom området och påbörjade datainsamlingen som svarade mot vår forskningsfråga. Det 

insamlade materialet organiserades, strukturerades och tolkades (Backman, 1998, s.54-55). 

Då vi i vår litteraturstudie beskrivit om människors upplevelser av att leva med obotlig cancer 

valde vi att använda oss av manifest kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Burnard (1991) 
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och Downe-Wambolt (1992). Fördelarna med denna analysmetod är att det på ett systematiskt 

tillvägagångssätt tas fram material till analysen, därmed förloras minimalt med information 

från originaldatan. Metoden fokuserar på mänsklig kommunikation och lämpar sig speciellt 

bra inom omvårdnadsforskning. 

Holloway och Wheeler (2001, s.252-255) beskriver faktorer som är viktiga att beakta för att 

säkra kvaliteten vid kvalitativ forskning. Pålitlighet, dvs. läsaren ska kunna följa forskarens 

väg genom processen så läsaren förstår hur forskaren kommit fram till sina slutsatser. Det ska 

också vara möjligt för andra forskare att kunna göra liknande forskning. Holloway och 

Wheeler menar att inom kvalitativ forskning går det inte helt att upprepa precis samma 

forskning pga. att forskarens personlighet och bakgrund kan påverka utfallet. Andra forskare 

kan ha olika ambitioner och fokus även när de antar samma metod och väljer liknande 

undersökningsgrupp och huvudämne. Vi har noggrant redovisat hur vi gått tillväga för att 

läsaren ska förstå hur vi gått tillväga. Vi har med artiklarna som har använts i studien (tabell 

2), sökhistorik och databaser (tabell 1) som vi har använt. Artiklarna i studien håller hög eller 

medel kvalitet, detta anser vi också styrka pålitligheten i studien. Bekräftbarhet innebär att 

läsaren ska kunna härleda data till dess källor vilket vi har gjort genom att använda en 

manifest ansats, och gått tillbaka till originaltexten för att undvika egna tolkningar på 

resultatet från artiklarna som analyserats. Överförbarhet menas att fynden i studien ska kunna 

överföras till liknande situationer eller deltagare. Kunskap förvärvad i ett sammanhang kan 

vara relevant i ett annat. Vi anser att vår studie kan användas som en hjälp inom områden där 

det vårdas människor med obotlig cancer, detta för att öka förståelsen av hur de upplever det 

att leva med begränsat tid kvar i livet. Graneheim och Lundman (2004) beskriver om hur

trovärdigheten styrks genom diskussion mellan författarna. Vi har varit två som granskat och 

analyserat de vetenskapliga studier som ingår i denna litteraturstudiestudie och detta anser vi 

vara en styrka. Att vårt arbete har granskats i samband med handledning, grupphandledning 

och seminarier där andra har varit till hjälp med förbättringar anser vi också vara en styrka. I 

och med att vi har i brödtexten har styrkt med citat samt att vi har använt en tydlig 

referensteknik styrker detta studiens trovärdighet. Vi analyserade tio kvalitativa artiklar som 

är publicerade mellan år 2001 till år 2008, två från Sverige och resterande från Australien, 

Europa, Asien och USA. Detta gjorde att studiens resultat fick hög tillförlitlighet.

Att bara tio artiklar valdes ut kan vara en begränsning för vårt resultat. Att båda författarna 

läste och analyserade alla artiklarna och kom fram till samma resultat detta oberoende av 

varandra anser vi som en styrka. Ett flertal artiklar valdes bort då de efter genomläsning inte 
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motsvarade syftet. Brister i denna litteraturstudie kan vara att de flesta artiklarna är på 

engelska och det kan förekomma att feltolkningar gjorts vid översättningen och att data 

därmed gått förlorad.

Omvårdnadsintenventioner

Stödsamtal

God kommunikation är en central arbetsuppgift inom sjuksköterskans arbetsområde och en 

nyckelfaktor för patienters välbefinnande och tillfrisknande (Chant, Jenkinson, Randle, & 

Russel, 2002). Psykologiskt stöd är värdefullt och kan minska stress, oro och depression 

(Maguire & Pitceathly, 2002). Sjuksköterskan bör identifiera hur sjukdomen och 

behandlingen påverkar personen som drabbats av cancer och även ta hänsyn till personens 

hela sociala sammanhang. Därefter ge ändamålsenlig information och stödja personen i 

problemlösningen (Towers, 2007). Bushinski och Cummings (2007) beskriver i en studie att 

tillit var en av hörnstenarna, som byggde upp en relation i kommunikationen mellan 

sjuksköterskan och patienten. Att sjuksköterskan lyssnade ansågs vara väsentligt för en god 

kommunikation. Towers (2007) menar att lyssna är det svåraste momentet i stödsamtalet. 

Towers menar vidare att för att sjuksköterskan ska vara en god lyssnare krävs koncentration 

och förberedelse. Välj en lugn och avskild plats för samtalet. Viktigt att vara ärlig men 

respektera vad personen inte vill veta. Visa empati och ge feedback. Att vara en god lyssnare 

är också att sjuksköterskan ska kunna sitta tyst och bara finnas till för personen som drabbats 

av cancer, personen behöver också tid till att reflektera vad som sagts. Bushinski och 

Cummings (2007) beskriver att kommunikationen är mest effektiv när båda parter sitter i 

samma nivå och har ögonkontakt. De menar vidare att det kan inge en känsla av trygghet om 

sjuksköterskan håller lite lätt på personens hand eller arm. Det är också viktigt att samtalet 

äger rum vid rätt tidpunkt, har personen smärtor eller inte mår bra så måste man vänta med 

samtalet till symtomen är under kontroll. Det kan vara bra att använda öppna frågor till 

exempel: ”Hur har du mått i veckan?” eller” Vad får dig att känna dig lugn?”. Towers (2007) 

skriver att det ibland uppstår frågor från den sjuke personen som kan upplevas svåra att svara 

på för sjuksköterskan, till exempel ”Ska jag dö”? En strategi kan i detta fall vara att svara med 

en annan fråga: ”Vad är det som får dig att fråga det just nu?”. En sådan öppen fråga kan leda 

till att personen tar upp funderingar på försämringar av sin sjukdom eller andra känslor som 

kan uppstå hos en svårt sjuk människa. 
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Taktil massage

Beröring är en stor del av omvårdnadsarbetet i cancervård. Beröring påverkar människan 

fysiskt, psykiskt och socialt. Det är därför viktigt att beröringens betydelse finns med i 

vårdutbildningen för att öka kunskapen i detta ämne. Taktil massage är en 

omvårdnadsintervention som kan utföras av vårdpersonal. Billhult och Dahlberg (2001) 

skriver i sin studie om hur människorna med cancer som fick massage upplevde att de var 

speciella, de fick en positivare relation med vårdpersonalen. De upplevde även att de kände 

sig starkare. Vidare skriver Billhult och Dahlberg om hur människorna med cancer kände en 

lättnad från lidande bara för att massagen kändes bra. Russel, Sumler, Beinhorn och Frenkel 

(2008) skriver i sin studie om hur massage terapi påverkar människor med cancer. Det ökar 

deras kvalitet av avslappning och sömn. De får en lindring från den svåra tröttheten, 

smärtorna kan minskas likaså oro och ångest. 

Slutsats

Betydelsen av denna litteraturstudie utifrån resultatet är att vi som sjuksköterskor kan bli 

mera lyhörda för de cancersjukas behov, vi kan stärka deras hopp genom den kunskap vi 

har inom området. När människor med cancer önskar att få vårdas hemma kan 

sjuksköterskan ge stöd för att möjliggöra detta även för dem som är svårast sjuka. 

Vetskapen om att personer som drabbats av cancer är i särskilt behov av stöd, båda från 

anhöriga och vårdpersonal, gör att sjuksköterskor med sin kunskap kan ge råd och stöd 

utifrån den enskildas människas behov och på så sätt stödja personen som drabbats. 

Beröring är en viktig del av cancervården, här har sjuksköterskan stora möjligheter att 

bekräfta människan. Med ökad kunskap inom vården av personer som drabbats av cancer 

kan sjuksköterskan ge en bättre vård som överensstämmer med den enskilda människans 

behov utifrån var i livet personen befinner sig. En uppgift som sjuksköterskor har är att 

tillgodose människans alla behov utifrån en helhetssyn där människan står i fokus. Mera 

forskning inom detta område behövs. Det som skulle vara intressant att undersöka om det 

finns stora skillnader i upplevelsen att leva med obotlig cancer beroende på ålder, etnisk 

härkomst eller religionstillhörighet.
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