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Abstrakt  
Att få en cancerdiagnos är en omvälvande händelse i människors liv och det 
är viktigt från ett omvårdnadsperspektiv att sjukvårdpersonal har en förståel-
se för människornas upplevelser. Syftet med denna litteraturstudie var att 
beskriva människors upplevelser i samband med cancerdiagnos inom tids-
aspekten före, under och efter diagnosen fram till behandling. Sexton publi-
cerade artiklar analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Analysen resul-
terade i fyra kategorier: Starka känslor i samband med diagnos, behovet av 
och svårigheten att få professionell information, hopp om livet och accepte-
randet av cancer sjukdom, betydelsen av stöd från familj och vänner och 
svårigheter att prata med dem. Patienterna ville ha en klar och tydlig infor-
mation angående sjukdomen och behovet av stöd från familj och vänner var 
viktigt, detta för att minska oro och ensamhet. För att kunna möta människor 
med cancer är det viktigt att röntgensjuksköterskan är lyhörd, visar respekt 
och har förmåga till anpassning. På en röntgenavdelning är mötet mellan 
röntgensjuksköterskan och patienten ofta kort och då har kunskap om in-
formation stor betydelse.  

 

 

Nyckelord: kvalitativ innehållsanalys, upplevelse, cancerdiagnostisering, 

professionell information, svåra besked, starka känslor, betydelse av famil-

jestöd 
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Cancer har olika betydelser för olika personer och är en sjukdom som inte alltid är väl för-

stådd av många människor. Betydelsen formas beroende på individens uppfattning och värde-

ringar om sjukdomen (Bailey et al. 2005). Få ord kan framkalla en sådan omedelbar emotio-

nell reaktion som ordet cancer. I litteratursammanställningar så uppmärksammas att cancer 

diagnoser medför en högre oroande effekt än vid diagnos av andra sjukdomar. Cancer upple-

velsen kan även ses som en rad händelser med utgångspunkt från det första tecknet av sjuk-

dom fram till diagnos. Denna snabba kedja av händelser kan minska den individuella känslan 

av hantering öka känslan av maktlöshet och hjälplöshet (Mills & Sullivan, 1999 s. 631-632). 

 

Socialstyrelsen (2001) beskriver att cancer är ett samlingsbegrepp som brukar användas som 

ett stort antal olika tumörsjukdomar. Enligt modern forskning orsakas cancer av skador i cel-

lens gener. Det finns elakartade (maligna) tumörer som kan växa in i andra vävnader och 

sprida sig, medan godartade (benigna) visserligen kan bli stora men sprider sig inte, bildar 

inga dottertumörer. Enligt Jakobsson, Horvath & Ahlberg (2005) är kunskaperna om cancerns 

orsaker ofullständiga trots mycket forskning. I grunden beror detta på att många yttre och inre 

faktorer samverkar i varje enskilt fall för att åstadkomma de kritiska förändringarna i cellernas 

arvsmassa som är orsaken till den permanent förlorade tillväxtkontrollen. Enligt SOFS 

(1997:27) innebär en tidig upptäckt för alla cancerformer en större möjligheter till botande 

och till att behandlingen kan bli mindre omfattande. Genom att tidigt upptäcka och behandla 

tumörer kan risken för spridning och död minskas. 

 

Att få information om en så pass allvarlig sjukdom som cancer försätter ofta patienter i olika 

situationer med varierande svårighetsgrad av krisupplevelse. Undvikande och förnekande är 

en omedveten försvars mekanism för hantering vid påfrestande situationer. Dessa mekanismer 

kan komplicera informationsprocessen vid diagnostisering och patienten finner det kanske 

svårt att ta in och förstå informationen som ges till dem (Jakobsson et al. 2005).  

Språket i samtalet är viktigt, medicinska termer bör undvikas för att patienterna skall kunna 

förstå och hantera situationen. Informationens utformning måste också anpassas individuellt 

efter varje patient för att kunna underlätta hanteringen av cancer diagnosen (Winterbotton, & 

Harcourt, 2004). 

 

Vid hantering av en cancerdiagnos är viktigt att kunna leva så normalt som möjligt (Boehmke, 

Marcia & Dickerson 2005). Sjuksköterskans arbete med allvarligt sjuka patienter bottnar i att 

försöka att återskapa patienters ursprungliga kvalité på livet och syftar till att uppfylla patien-
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ternas önskan i den mån det går. För att kunna göra detta är det nödvändigt att sjuksköterskan 

förstår fullt ut patienternas syn på livskvalitet i samband med sjukdomen. Det är viktigt för 

sjuksköterskor att ge varsam omsorg som ska tillfredställa den individuella patientens behov 

vilket inger tro och hopp (Tanaka, Iwamoto, Kaneyasu & Petrini 1999). Cancerpatienter upp-

lever stora förändringar i sitt liv. En undersökning av cancerpatienters kvalitet på livet visar 

att patienterna påverkas på olika sätt när de får sin cancerdiagnos, psykologisk, socialt, fysiskt 

och andligt (Jakobsson et al. 2005).  

 

Det är viktigt att patienterna försöker att acceptera den inverkan som cancern har och kommer 

att ha i deras liv. I granskning av litteratur beskrivs accepterande som ett sätt att klara av sin 

situation. Detta har i tidigare studier angivits som en uppsättning reaktioner vid stressande och 

negativa händelser vilkas uppgift är att lindra uppskakande emotionella upplevelser och män-

niskors psykiska reaktioner (Jakobsson et al. 2005).  

 

Enligt Jakobsson et al. (2005) är accepterande en hanteringsstrategi som vid diagnos förutsät-

ter en positiv attityd vid oro. Författarna berör även att acceptans är en motsvarighet för opti-

mism som kan underlätta accepterande till exempel vid provresultat. Att åstadkomma accep-

tans kan även återknytas till patienternas känsla av kontroll. Känslan av kontroll är beroende 

på tillgänglig relevant och anpassad information i förhållande till personens olika behov. För-

troende och bibehållen kontroll har även påtalats i samband med cancerpatienters behov i 

sjukdomens olika skeden. Genom att uppmärksamma cancerpatienters erfarenhet är av hög 

grad nödvändigt för att kunna stödja dem i sin hanteringsprocess. I tidigare studier har det vi-

sat sig hur viktig omvårdnad och delaktighet i behandling upplevs av cancerpatienter. Det har 

även talats om hur viktigt cancerpatienterna upplever det att bli vägleda om hur de kan erhålla 

den bästa vården Jakobsson et al. (2005).  

 

Det finns ett behov att införa kommunikationsrutiner som kan ge patienten den bästa möjliga 

upplevelsen. Läkare och sjuksköterskor menar att sättet dåliga nyheter meddelas med påver-

kar patientens psykosociala anpassning. Patientens och vårdpersonalens uppfattningar om den 

bästa kommunikationen är ett självklart val vid beslut om hur information ska förmedlas 

(Schofield et al. 2003). Resultat och rekommendationer i tidigare litteratur kan vara viktiga 

betrakta inför meddelandet av diagnos så att den sker på ett sådant sätt som optimerar patien-

ternas tillfredsställelse och psykiskt välmående. Informationens framförande bör innefatta 

oavbruten tid med patienten i en lämplig miljö, läkarens sociala förmåga och empati samt att 
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patienten erhåller förståelse. Att diskutera patienternas känslor och kunna ge svar till patienten 

med realistisk uppmuntran framkom även att vara viktigt för att kunna minska nedstämdhet 

(Schofield et al. 2003).  

 

Cancer upplevs som ett hot och väl förstått så reagerar många patienter med ångest och oro 

inför detta hot. Det är svårt att avgöra när ångesten är oproportionerlig mot den inverkan som 

cancersjukdomen har. Detta på grund av att sjukdomen oftast associeras med något verkligt 

hot. Graden av ångest måste bestämmas i förhållande till det hot cancern utgör, ångest kan 

ofta identifieras ganska tidigt efter en cancerdiagnos (Stark & House, 2000 s.1261-1262). 

 

Antonovsky utvecklade begreppet känsla av samanhang (KASAM) som beskriver en livshåll-

ning förenad med stressmotståndskraft. De känslor som härrör från ens inre och yttre värld 

under livets gång bör vara strukturerade, förutsägbara och begripliga. De resurser som krävs 

för att man skall kunna möta de krav som dessa känslor ställer är hanterbarhet och menings-

fullhet. KASAM tycks även ha samband med personlighetsdimensionerna optimism, känslan 

av att kunna styra sitt öde samt förmågan att utveckla och behålla sociala relationer. Effektiv 

coping kräver både förmåga att identifiera problem och kunna planera lösning samt att ha en 

repertoar av copingmekanismer tillgängliga. Delvariablerna begriplighet och hanterbarhet i 

KASAM anses mäta dessa copingbegrepp. Både optimism och tilltro till den egna förmågan 

att behärska situationen ökar copingeffektiviteten. Antonovsky betonar även att i hanterings-

begreppet ingår att kunna söka hjälp från andra om de egna resurserna inte räcker (Cederblad 

& Hansson, 1996).  

 

För att röntgensjuksköterskor ska kunna bemöta patienter och stödja dem bör sjukvårdsperso-

nal ha tillgång till studier där information beskrivs som en källa till ökad hanteringsförmåga 

hos cancerpatienter enligt Jakobsson et al. (2005). Med denna bakgrund är det viktigt att be-

skriva patienters upplevelse i samband med cancerdiagnos. Patienter kommer till röntgen vid 

eventuell utredning av cancerdiagnos eller för kontroll av olika cancersjukdomar. Det är vik-

tigt att röntgenpersonal främjar cancerpatienterna i sin situation genom bemötande och stöd-

jande resurser som ökar hanteringsförmåga enligt Antonovskys modell. Med detta som bak-

grund var syftet med denna litteraturstudie att beskriva människors upplevelser vilket innefat-

tar diagnosprocedurer från misstanke framtill behandlingens start. 
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Metod 

Litteraturöversikten genomfördes med en stegvis metod där det första steget innebar en sys-

tematisk sökning av forskningsartiklar som motsvarade syftet och det andra en manifest inne-

hållsanalys av resultaten i valda artiklar. 

 
Litteratursökning 
 
Materialet i denna litteraturstudie bestod av internationella kvalitativa vetenskapliga artiklar. 

Sökning av artiklarna skedde via bibliografiska referensdatabaser relevanta för omvårdnads-

forskning som Medline, Academic Search Elite samt CINAHL. Sökord som användes för fri-

textsökning var cancer, experiences, diagnos, patients och qualitative, antingen enskilt eller i 

kombination med varandra. Även MeSH-termer användes för att få en systematisk sökning i 

Medline. Inklusionskriterier för artiklarna var att de handlade om vuxna patienter med olika 

cancersjukdomar och att de skulle beskriva upplevelsen i samband med cancerdiagnos från ett 

patientperspektiv. Sökningen resulterade i 54 artiklar och av dem motsvarade 16 artiklar syftet 

och inklusionskriterier och kunde användas i analysen. Kvalitetsbedömning influerades ut-

ifrån Willman och Stoltz (2002) kvalitativa bedömningsformulär. Detta innebar att artiklarna 

bedömdes utifrån hur väl syftet, metodvalet och analysen var beskrivna. Utifrån detta har ar-

tiklarna bedömts i tabell 1 med hög, medium eller låg kvalitet. 

 

Analys 

Downe-Wamboldt (1992) beskriver innehållsanalys som en forskningsmetod för att analysera 

och granska förekomsten av ord, meningar och fraser i texter som bland annat förekommer i 

böcker, intervjuer och artiklar (Polit & Hungler, 1999 s. 209). Med korta och koncisa slutsat-

ser, så kallade kategorier tydliggörs budskapet. Analysmetoden kan användas i flera olika av-

seenden bland annat att kartlägga människors upplevelser vid något specifikt tillstånd (Dow-

ne-Wamboldt, 1992). En innehållsanalys kan vara latent och/eller manifest. Den manifesta 

metoden belyser det exakta i texter, till exempel teman och ord. Latent innehållsanalys syftar 

till att lyfta fram det underliggande budskapet i texten (Polit & Hunger, 1999 s.574-705). 

Burnard (1991) beskriver en analysmetod avsedd för intervjuer som ordagrant omvandlats till 

text. Metoden beskrivs i 14 steg och använder kategorier och koder för att utröna intervjuäm-

nets kärna. Syftet med analysen är att ge en detaljerad och systematisk beskrivning av resultat 

som intervjuerna frambringar genom att binda samman teman i ett uttömmande kategorisy-

stem.  
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Vid genomförande av denna litteraturstudie användes kvalitativ manifest innehållsanalys inspirerad 

av Burnard (1991). Analyssteg som var tillämpbara och relevanta för studien användes. Först gjor-

des en läsning av artiklarna för att få en helhetsbild av materialet. Samtidigt som texten läses 

utfördes anteckningar rörande koden. Därefter togs textenheter ut som motsvarade syftet ut 

och dessa kondenserades och översattes till svenska. Varje kondensering klipps ut från texten 

och klistras in i olika kategorier beroende på innebörd. Kategorierna reduceras sedan till bre-

dare kategorier som sedan bedömdes för att se så alla aspekter täckts. Genom att återgå till 

textenheterna vid återupprepade tillfällen och jämföra dem med kategorierna kunde manipula-

tion och tolkning av textmaterialet att undvikas. De slutgiltiga kategorierna sammanfördes se-

dan med text och citat som tydliggjorde resultaten.  

 
 
Tabell 1. Översikt över analyserade artiklar (n=16) 
 

Författare, År 
 

Typ av 
Studie 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

Bowes et al. 
(2002) 

Kvalitativ 9 kvinnor med 
Ovarial cancer, 
ålder 36-70, me-
delålder 56 

Öppna intervjuer 
 
Dataanalysen är base-
rad på grundad teori  
 

Kvinnornas ilska över att 
ha diagnosen ovarial can-
cer samt kvinnornas han-
tering av en tidig död. 

Hög 

Bulsara et al 
(2004) 

Kvalitativ 7 cancerpatien-
ter, 5 män, 2 
kvinnor mellan 
39-63 år 

Öppna intervjuer 
 
Fenomenologisk ana-
lys med hjälp av QUR 
Nvivo 5.0. 
 

Deltagarna identifierade 
att de var viktigt att ha 
kontroll på sjukdomen 
och behandlingens bief-
fekter, att ha stöd från 
familjen och andra per-
soner samt acceptera och 
bibehålla hopp. 
 

Medium 

Camble, K. 
(1998) 

Kvalitativ 10 män och 5 
kvinnor, ålder 
42-72.  
9 med huvud och 
nackcancer, 6 
med lungcancer 
 

Semistrukturerad 
intervjuer 
 
Dataanalysen är base-
rad på grundad teori 
 
 

Vården var tillfredstäl-
lande. Informationen an-
gående behandlingen och 
prognosen var inte riktigt 
tillfredställande. 

Medium 

Hedestig et al. 
(2002) 

Kvalitativ  7 män med pro-
stata cancer, ål-
der 62-69 

Öppna intervjuer 
 
Fenomenologisk- 
hermeneutisk metod  
 

Männen upplevde prosta-
tacancer som ett mörker 
och att sjukdomen skulle 
förändra deras liv samt 
rädslan för att manlighe-
ten försvinner.  
 

Hög 
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Tabell 1 (forts.) Översikt över analyserade artiklar (n=16) 
Författare, År 
 

Typ av 
Studie 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

Howell et al. 
(2003) 

Kvalitativ 18 kvinnor med 
Ovarial cancer, 
ålder 35-73, 
medelålder 53.2 

Semistrukturerade in-
tervjuer 
 
Innehållsanalys 
 

Ovarial cancer är synnerli-
gen utmanande för kvinnor-
na, både fysiskt och psyko-
logiskt.  

Medium 

Kuuppelomäki, 
M., & Lauri, S. 
(1998) 

Kvalitativ  32 patienter, 13 
sjuksköterskor 
och 13 läkare 

Semistrukturerade in-
tervjuer 
 
Fenomenologisk-
hermeneutisk metod 
med innehållsanalys  
 

Etiska dilemman inträffade 
under diagnosen, i samband 
med att tala sanning och 
skaffa information. Det 
fanns också problem mellan 
sjuksköterskepersonalen och 
bristen av samarbete mellan 
sjuksköterska och läkare 
 

Hög 

Lacey, M. D. 
(2002) 

Kvalitativ  12 kvinnor med 
bröst cancer, 
ålder 38-68 

Öppna intervjuer med 
beskrivande, feno-
menologisk design 
 
Colaizzi’s metod  
 

Kvinnorna kände rädsla och 
fruktan genom att få diagno-
sen bröst cancer.  

Hög 

Leadbeater, M. 
(2001) 

Kvalitativ 10 cancerpati-
enter, sex kvin-
nor, 4 män 

Strukturerade inter-
vjuer  
  
Innehållsanalys 
 

Patienter som anat eller varit 
förberedda på cancer dia-
gnosen kunde hantera mer 
information i kontrast till 
dem som inte anat något 
 

Medium 

Liu et al. 
(2005) 

Kvalitativ  20 kinesiska 
cancerpatienter. 
10 kvinnor och 
10 män, ålder 
27-69, medelål-
der 51  
 

Semistrukturerade in-
tervjuer 
 
kvalitativ innehålls-
analys 
 

Patienterna sökte aktivt in-
formation om sjukdomen. 
Stödet från sjuksköterskorna 
och familjen var viktigt. 

Hög 

Northouse et. 
al (1999) 

Kvalitativ 30 cancerpati-
enter, 24 män, 6 
kvinnor, medel-
ålder 63 år 
 

Öppna intervjuer 
 
Innehållsanalys  
 

Att en totalförändring i livs-
situationen och förlust av 
kontroll skedde 

Medium 

Randall, T.C., 
& Wearn, 
A.M. (2005) 

Kvalitativ 15 cancerpati-
enter mellan 31-
85 år, medelål-
der 59.4 år 

Semistrukturerade in-
tervjuer 
  
tematisk innehålls-
analys 

Patienterna poängterade hur 
viktigt det var att få tillräck-
ligt med tid och läkaren an-
sågs bäst kunna bedöma de-
ras informations behov. 
Empati var viktig men skul-
le vara ärlig. 
 

Hög 

Sabay et al. 
(2000) 

Kvalitativ 20 cancerpati-
enter mellan48-
87 år med me-
delålder på 65 
år 
 

Öppna intervjuer  
 
Innehållsanalys  
 

Deltagarna var synnerligen 
nöjda med den information 
som de fått om sin prognos, 
behandlingsval och bieffek-
ter 
 

Medium 

Skott (2002) Kvalitativ Cancerpatienter, 
deltagare ej an-
givet 

Djupintervjuer 
 
  
 

Att patienterna upplevde att 
cancersjukdomen var lika 
med döden 
 

Låg 
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Tabell 1 (forts.) Översikt över analyserade artiklar (n=16) 
Författare, 
År 

Typ av 
Studie 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

Taylor, C. 
(2001) 

Kvalitativ 8 cancerpati-
enter 

Semistrukturerade 
djupintervjuer 
  
Fenomenologisk- 
hermeneutisk me-
tod med inne-
hållsanalys 
 

Patienterna upplevde en stark 
oro och osäkerhet inför framti-
den. De var rädda för att can-
cern skulle sprida sig eller 
komma tillbaka 

Hög 

Thome et al. 
(2003) 

Kvalitativ 41 äldre can-
cerpatienter, 
19 kvinnor och 
22 män, me-
delålder 83 år 

Semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Latent innehålls-
analys 

Alla delar av livet blev påver-
kade. Det var viktigt att vård-
personalens stöd för de äldre 
patienterna genom att få del ta 
i förståelsen av sjukdomen och 
det dagliga livet. 
 

Hög 

Yardley et al. 
(2001) 

Kvalitativ 13 cancerpati-
enter, 9män, 4 
kvinnor med 
medelåldern 
på 65 år 

Öppna intervjuer 
 
fenomenologisk 
metod  

Att diagnosen bör individuali-
seras och bli sedd som en ked-
jereaktion av händelser som 
forstsätter genom hela sjuk-
domsprocessen 
 

Hög 

 
 
 
Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier. Kategorierna presenteras i Tabell 2. Därefter presente-

ras varje kategori med brödtext och illustreras med citat.  

 

Tabell 2 Översikt över kategorier (n=4) 

Kategorier 

Starka känslor i samband med diagnos 

Behovet av och svårigheten att få professionell information 

Hopp om livet och accepterandet av cancer sjukdom 

Betydelsen av stöd från familj och vänner samt svårigheter att prata med dem 

 

Starka känslor i samband med diagnos 

Denna kategori beskriver människors starka känsloreaktioner i samband med cancerdiagnosti-

sering. Här finns beskrivningar av oron inför beskedet, oron efter beskedet och oron över 

framtiden och vad som skulle hända familjen om patienten dog.  

 

Oron inför och vid cancerbeskedet beskrev av flera författare. Mötet med läkaren kändes 

overkligt och som den värsta dagen i deras liv. När patienterna fick diagnosen beskrev patien-
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terna att det var det värsta som hade kunnat meddelas (Liu, Mok, Wong, 2005; Sabay, Gray, 

Fitch, 2000; Leadbeater, 2001; Lacey, 2002). Den första känslan vid cancerdiagnosen var för-

krossande och överväldigande (Lacey, 2002) en upplevelse av chock förkom så gott som i alla 

artiklarna som ingick i analysen. Där beskrevs hur chockerande cancerdiagnosen hade upp-

levts, känslor som överraskning, misstro, ångest, rädsla, ilska och uppgivenhet (Taylor, 2001; 

Kuuppelomäki & Lauri, 1998; Northouse, Schafer, Tipton, Metivier, 1999; Sabay et al. 2000; 

Leadbeater, 2001; Bulsara, Ward, Joske, 2004; Howell, Fitch, Deane, 2003). Patienterna 

beskrev också en känsla av att förlora allt, förståndet, och kontrollen så pass att de ville hoppa 

ur skinnet och att de inte visste vad de skulle ta sig till. De blev hysteriska, panikslagna, för-

krossade av cancerdiagnosen (Lacey, 2002). Reaktionen på diagnosen beskrevs enligt patien-

terna som förlamande, att den inte sjönk in direkt det kändes som att bli slagen av någon och 

känslorna bara stängdes av. I samband med dessa reaktioner upplevdes en känsla att förlora 

kontrollen (Yardley, Davis, Sheldon, 2001; Leadbeater, 2001; Bulsara et al. 2004; Kuuppelo-

mäki & Lauri, 1998; Northouse et al. 1999). 

 

 
I was hysterical. The best way I could describe it is that I was so out of con-
trol that like I was going to jump out of my skin. I just did not know what to 
do. I felt like I lost everything, kind of lost my mind, kind of devastated me. I 
was scared to death ( Lacey, 2002, p. 1497). 
 

Den känslomässiga reaktionen varierade efter hur förberedda människorna var. Ordet cancer 

var laddat med rädsla och fruktan framför allt vid en cancerdiagnos (Skott, 2002; Lacey, 

2002). Många författare beskriver hur de flesta patienter redan hade en stark misstanke om sin 

diagnos, på grund av att de redan hade blivit förvarnade av läkarna och att de blev skickade 

till många olika undersökningar i tät följd. När patienterna fick cancerdiagnosen bekräftad 

hade de mer eller mindre förstått det på egen hand. Känslorna varierade hos patienterna när de 

fick diagnosen, en del patienter angav att de var helt oförberedda på cancerdiagnosen, de hade 

inte haft en aning om att det var något som var fel. De kände sig upprörda och rädda (Northo-

use et al. 1999; Yardley et al. 2001; Leadbeater, 2001; Gamble, 1998; Liu et al. 2005).  

 

I had no idea it was terminal cancer or just cancer, but I had already tuned 
myself to the fact that it wasn’t just an ordinary tumour (Yardley et al. 2001, 
p. 383). 
 

Oron efter beskedet beskrevs av många författare. Många människor i studierna upplevde 

cancerdiagnosen som mycket skrämmande och skildrade hur tanken på att ha cancer var det 
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värsta tänkbara. Vidare diskuterades att cancern hade en oförutsägbar karaktär som var 

skrämmande. Oförmåga att finna mening beskrevs i samband med förtvivlan. En del cancer-

patienter hade mycket svårt att se någon mening i sitt liv när de fick höra hur sjuka de var. Det 

kändes som allt det goda i livet var förstört (Hedestig, Sandman, Wildmark, 2003; Howell et 

al. 2003; Thomé, Dykes, Gunnars, Hallberg, 2003; Bowes, Tamlyn, Butler, 2002).  

 

Patienterna beskrev rädsla och oro över känslan av att cancern ständigt var närvarnade enligt 

Thomé et al. (2003). Vidare beskrev patienterna rädslan inför det okända som de svåraste, 

speciellt perioden mellan diagnosen och behandlingen (Bulsara et al. 2004; Howell et al. 

2003). Patienterna upplevde även rädslor och oro över att cancern skulle sprida sig. Det fanns 

alltid en oro som inte försvann, rädslan för att inte veta vad som skulle hända (Hedestig et al. 

2003; Taylor, 2001; Sabay et al. 2000; Howell et al. 2003; Bulsara et al. 2004).  

 
Den övergripande oron gjorde att många upplevde oro inför läkarbesöken. Att besöka läkaren 

för kontroller för att se om det skett några förändringar beskrevs som osäkerhet (Hedestig et 

al. 2003). Speciellt när det tog länge innan de fick veta vad det var som var fel (Hedestig et 

al. 2003; Howell et al. 2003; Kuuppleomäki & Lauri 1998). När behandling började påtalas 

insåg patienterna att det verkligen var allvar samt att tiden före behandlingen skulle påbörjas 

upplevdes som mycket skrämmande (Skott, 2002; Bulsara et al. 2004). 

 

When I heard of going to the cancer clinic, I began shivering all over my 
body. As soon as I opened the door here I felt the smell of the house of death 
(Skott, 2002, p. 232). 
 
 

Cancertumörer upplevdes som något som förstörde och flyttade runt inuti kroppen. Något som 

fanns i blodet och som gjorde patienterna tomma. Tumörer uppfattades av patienterna som en 

okontrollerad celldelning som attackerade kroppen och växte i de inre organen. De hade svårt 

att föreställa sig hur det egentligen såg ut (Skott, 2002) och det värsta var att inte veta vad 

som hände inom dem (Randall & Wearn, 2005). De kände sig även invaderade av döden och 

beskrev känslan av en oinbjuden gäst i kroppen (Skott, 2002). Många patienter beskrev käns-

lan som om det fanns en bomb i kroppen som kunde smälla när som helst (Howell et al. 

2003).  

 

It’s like a bomb; it’s like a bomb in your body. Could blow up any time if 
you don’t take care of your self, if you don’t eat good. If you stay in a very 
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bad mood for along time, your immune system would go down and your 
cancer will come and strike you down (Howell et al. 2003, p. 6). 
 
 

Oron inför framtiden beskrevs av författarna från flera perspektiv, ett av dem var att männi-

skorna länkade samman cancersjukdomen med döden. Många patienter tyckte att det var otro-

ligt svårt att vänja sig vid tanken på att dö. Dock beskrevs en känsla av osäkerhet över att inte 

veta exakt när. Rädsla för döden och slutet av sjukdomen var central. Att tänka att de var för 

tidigt att dö var mycket vanligt samt att patienterna ofta undrade hur lång tid de hade kvar att 

leva (Yardley et al. 2001; Hedestig et al. 2003; Bowes et al. 2002; Howell et al. 2003; Gamb-

le, 1998; Thomé et al. 2003; Skott, 2002; Taylor, 2001). 

 
Cancer to me was almost the same as death. Everyone knows that when you 
have cancer, yes, then you are far gone; I connect cancer with death and I 
asked the physician: How long can I live with this (Skott, 2002, p. 232).  

 

 
När kroppen påverkades av sjukdomen upplevde patienterna ofta att framtiden var begränsad. 

Känslan av trötthet och smärta ökade oron och osäkerheten angående cancersjukdomens pro-

gress. Svårigheten att kämpa mot sjukdomen påverkade patienterna fysiskt, de kände sig fru-

strerade över att inte kunna utföra sina vanliga aktiviteter, speciellt under de första månaderna 

efter diagnosen (Howell et al. 2003).  

 
 Life is destroyed. It was so good before (Bowes et al. 2002, p. 145). 
 
 

För de flesta innebar cancerdiagnosen oro inför den osäkra framtiden som upplevdes indivi-

duellt från patient till patient (Bulsara et al. 2002; Northouse et al. 1999; Sabay et al. 2000). 

En känsla av brist på kontroll över sitt liv och framtiden beskrevs med att leva med cancer 

vilket förändrade dem som personer. Kvinnor med yngre barn var speciellt rädda för att inte 

kunna vara med familjen i framtiden och var mycket oroliga hur livet för deras barn skulle bli 

i framtiden, om cancern skulle framskrida och leda till döden. Rädsla angående barnen identi-

fierades som en betydande effekt av cancerns inverkan (Bowes et al. 2002; Howell et al. 

2003; Thomé et al. 2003; Sabay et al. 2000; Northouse et al. 1999; Bulsara et al. 2004). Vid 

väntan på undersökningsresultat härleddes tankarna till familjen. Rädslan och oron om vad 

som skulle hända fru och barn, om resultaten inte skulle visa sig vara bra fanns hos patienter-

na. Detta medförde att inte kunna sluta oroa sig för vad som skulle hända familjen efter de fått 

diagnosen om de dog (Skott, 2002; Taylor, 2001; Bowes et al. 2002).  
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You just feel frightened; you don’t know what the future holds for you (Sabay 
et al. 2000, p. 40). 

 

I was too busy thinking about what would happen to my son and my spouse if 
I went (Bowes et al. 2002, p. 139). 

 

 

Behovet av och svårigheten att få professionell information 
 
Denna kategori beskriver människornas upplevelser av att få information från läkaren. Där 

finns både positiva och negativa upplevelser angående den informationen läkaren gav. Dess-

utom beskrivs hur viktigt stödet och förståelsen från sjuksköterskorna var för människorna. 

 

Upplevelsen av att bli informerad av läkaren beskrivs av flera författare. Människor som var 

helt oförberedda på sin cancerdiagnos upplevde det svårt att ta del av vidare information. Pa-

tienter som misstänkt eller känt sig förberedda på diagnosen hade större möjligheter att ta till 

sig information vid det första tillfället (Leadbeater, 2001). I förhållande till detta tyckte många 

patienter att det hade varit bra om läkarna hade gett någon indikation på att de var sjuka innan 

diagnosen. Patienterna upplevde att läkarna måste förstå att de inte var bekanta med det medi-

cinska systemet. I samband med detta uppfattar inte patienterna något speciellt med utred-

ningens hastighet. Denna förberedelse kunde i vissa fall vara stödjandet vid meddelandet av 

cancerdiagnosen (Yardley et al. 2001). 

 

I was never told there was a tumour right up until the consultant. I think that 
if they'd given… some inclination before that it wouldn’t have been quite so 
bad. (Yardley et al. 2001, p. 382). 
 
 

Många människor blev informerade om möjligheten fanns att de hade cancer och en cancer-

diagnos efter undersökningen. När cancerdrabbade patienter var osäkra på diagnosen innebar 

det att de fick kunskap och trygghet genom att ställa frågor till läkarna om sin sjukdom. Vissa 

människor fick också ytterligare kunskap via e-post och telefonkontakt med läkarna. Utifrån 

detta ville de få klar och tydlig information utan komplicerade medicinska termer. Förståelsen 

av termerna varierade i hög grad hos patienterna (Kuuppelomäki & Lauri, 1998; Yardley et al. 

2001). Människorna beskrev att många problem vid information berodde på den höga omsätt-

ningen av läkare. Andra influerande faktorer var även läkarnas kön, ålder och personlighet 
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(Kuuppelomäki & Lauri, 1998). En del människor var missnöjda med informationen om sin 

diagnos medan andra i samma analysmaterial beskrev att de kände sig nöjda med läkarnas in-

formation om diagnosen och var relativt nöjda med informationen från sjuksköterskorna 

(Kuuppelomäki & Lauri, 1998).  

 
If he’d told you the treatment you were going to have and then explained it 
to you [when giving the diagnosis] it wouldn’t have been quite so bad… 
(Yardley et al. 2001, p. 383). 
 
 

När människorna fick sin diagnos hade de ofta svårt att minnas vad läkaren sagt. På grund av 

chocken kunde många bara förstå delar av informationen vilket gjorde att det svårt att ställa 

frågor om sjukdomen. I samband med detta var det viktigt att läkaren gav människorna tid att 

acceptera cancerdiagnosen, då blev det lättare för dem att komma med frågor angående sjuk-

domen. Cancerpatienterna upplevde att diagnosen bör meddelas utifrån deras individuella re-

aktioner (Sabay et al. 2000; Kuuppelomäki & Lauri, 1998; Leadbeater, 2001; Yardley et al. 

2001). 

 
…, but receiving a diagnosis of cancer is such a shock in itself that it 
doesn’t always occur to you that maybe you should ask more questions. 
(Sabay et al. 2000, p. 41). 
 

 
Information via Internet kunde upplevas av en del människor överväldigande och ansträngan-

de och gjorde dem nedstämda. Medan andra upplevde att det kunde vara positivt att ha infor-

mationen nära till hands och att det kunde stödja dem att acceptera diagnosen (Bowes et al. 

2002; Liu et al. 2005; Randall & Wearn, 2005).  

 

For me it helps to read <pause> You don’t want these things weighing on 
your mind. (Randall & Wearn, 2005, p. 597). 
 

Det viktigaste enligt cancerpatienterna var att få omfattande, relevant och lämplig information 

relaterad till sjukdomen samt att personal var öppna och ärliga. När människorna inte fick re-

levant information blev sjukdomsbilden diffus och de fick svårt att veta vad det innebar att få 

en cancerdiagnos vilket ledde till osäkerhet och bristande kontroll hos patienterna. En patient 

beskrev om vårdpersonalen var för uppriktiga kunde de känna sig väldigt nedstämda. Patien-

terna fick dock oftast förståelse för sjukdomens patologi och behandling genom vårdpersona-
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lens information. Detta skapade också bättre hanteringsförmåga och ett förtroende till vård-

personal. (Bowes et al. 2002; Liu et al. 2005; Thomé et al. 2003; Bulsara et al. 2004). 

 

Relationen till läkaren var viktig (Hedestig et al. 2003). När cancerdrabbade patienter fick 

träffa läkare som hade tid att diskutera och förklara olika aspekter av sjukdomen kände de sig 

säkra och tillitsfulla. Patienterna kunde också uppleva uppmuntran och tröst av läkares lugna 

uppträdande. De cancerdrabbade kände också en stor trygghet när de fick träffa samma läkare 

genom att de upplevde att läkaren förstod vad de hade gått igenom. Cancerpatienterna hade 

också en uppfattning om att läkarna utvecklat förståelse över hur mycket de ville veta. Det var 

också viktigt för patienterna att vara under medicinsk uppsikt genom att de fick träffa sin lä-

kare under hela sjukdomsprocessen. När patienterna kände förtroende för läkaren fick denne 

många gånger fatta beslut åt dem. Detta skedde även när patienterna hade svårt att besluta sig 

om vad som skulle göras. Ibland fick läkarna också fatta beslut på grund av att patienten inte 

hade tillräcklig kunskap. Därför var det viktigt för patienterna att få tydlig information och 

problem klargjorda så att de skulle kunna ta egna beslut (Hedestig et al. 2003; Yardley et al. 

2001; Lacey, 2002; Gamble, 1998; Randall & Wearn, 2005; Sabay et al. 2000).  

 

And I told [the physicians] that I could only put my faith and trust in him 
because I know nothing about it.(Lacey, 2002, p. 1495). 
 

 

Flera cancerdrabbade upplevde att läkarna hade för lite tid till mer ingående diskussion av 

sjukdomen. En del patienter kände sig generade för att ställa ”dumma” frågor till onkologen. 

De cancerdrabbade kände också att de inte ville slösa på onkologens tid med sina ”dumma” 

frågor. Patienterna förklarade att det var lättare att ställa ”dumma” frågor till sin vanliga läka-

re på grund av att han var dem mer nära (Sabay et al. 2000). 

 
But my family doctors are more of a personal friend. I don’t mind asking 
him my stupid questions. (Sabay et al. 2000, p. 40). 
 
 

En del patienter kände ilska på grund av läkares missbedömning av symtom, försenad dia-

gnostisering och behandling. De upplevde att läkarna inte undersökte dem ordentligt. Patien-

terna beskrev att de upprepade gånger fått gå till vårdcentralen innan läkarna tog dem på all-

var. Att de hade varit tvungna att vara mycket envisa för att få en grundlig undersökning och 

remiss till sjukhuset. Många gånger hände det att patienterna gick till privata läkare i stället 
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som hade gjort utförligare undersökningar och sänt dem vidare till sjukhuset för vidare under-

sökning (Bowes et al. 2002; Kuuppelomäki & Lauri, 1998). 

 

I went to see a doctor at the health centre twice, but they found nothing. I 
then went to see a doctor I knew at a private practice. He sent me off to the 
hospital straight away for examinations. Two weeks later they found a 
large tumour above the aorta and liver. (Kuuppelomäki & Lauri, 1998, p. 
286). 
 

Ett antal cancerpatienter kände att vissa läkare orsakat onödigt lidande hos patienter på grund 

av att de kunde vara så okänsliga. En patient beskrev hur upprörd han var över att läkaren 

meddelat diagnosen under en avdelningsrond så att alla andra patienter i salen hörde vad som 

sades. Patienten menade att läkaren hade i stället kunnat ta ut honom i korridoren och medde-

lat diagnosen där (Kuuppelomäki & Lauri, 1998).  

 

It was during the rounds that he announced it standing by the doorway: ' 
You've got myeloma. ' Everyone heard it. I mean I would have expected to 
be called out into the corridor at least, to be told it quietly. (Kuuppelomäki 
&  Lauri, 1998, p. 287). 
 

 
Sjuksköterskornas betydelse vid information beskrevs också. Människor upplevde sjukskö-

terskorna som en lättillgänglig informationskälla genom att de träffade patienterna så ofta. Det 

var mycket viktigt för många att vårdpersonal var lätt tillgänglig. Då upplevdes en stor trygg-

het hos dem (Randall &  Wearn, 2005). När människorna inte förstod informationen som lä-

karna gav dem kunde sjuksköterskorna även hjälpa dem att förstå genom att förklara mer de-

taljerat. De cancerdrabbade uppskattade sjuksköterskornas omtanke som gav mycket stöd till 

dem (Liu et al. 2005). 

 

Nurses have more opportunities (than doctors) to communicate with pa-
tients, because they are in wards all the time and make frequent contact 
with patients. (Liu et al. 2005, p. 265). 
 

 
Hopp om livet och accepterande av cancersjukdomen 
 
I den här kategorin beskrivs de delar av innehållet som handlar om hopp och accepterandet av 

sjukdomen. Hoppet handlade bl.a. om att reducera diagnosen av cancern till att inte var så far-

lig och möjligheten att bli frisk genom behandlingen. Accepterandet handlade om att kunna 

finna mening med livet och möjligheten att fortsätta med livet som vanligt.  
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Hoppet var bl.a. förknippad med möjligheten att få diagnosen bekräftad ytterligare efter den 

första chocken, vilket gjorde det lättare att ta itu med cancern, att bearbeta och acceptera sjuk-

domen (Lacey, 2002; Yardley et al. 2001; Sabay et al. 2000). Många cancerdrabbade kände 

sig lättade när de fick diagnosen bekräftad, när cancern upptäcktes tidigt och när cancern var 

behandlingsbar (Lacey, 2002; Northouse et al. 1999). Att kunna leva varje dag och kunna slå 

tillbaka sjukdomen och bibehålla optimal hälsa gav hopp och tro till tillfrisknande samt en 

möjlighet att återvinna kontrollen över sjukdomen (Bulsara et al. 2004). Kunskap om sjukdo-

men gav patienterna större möjlighet att prata om den, vilket medförde hopp, kraft och styrka 

för att kunna hantera och kämpa mot sjukdomen. Enligt patienterna var det lättare att ta itu 

med situationen och hantera känslorna när de var sysselsatta. Att komma till insikt och hante-

ra sjukdomen medförde prövningar, antigen erhölls insikt eller så knäcker cancern en (Bulsara 

et al. 2004; Kuuppelomäki & Lauri, 1998; Skott, 2002; Leadbeater, 2001; Taylor, 2001). 

 

Känslan av hopp, mening och perspektiv på livet medförde förtroende för framtiden, då var 

också det lättare att sätta mål i livet genom att förändra sitt liv och kämpa mot sjukdomen. 

(Bowes et al. 2002; Skott, 2002). Så länge patienten fann en känsla av hopp, välmående och 

hade möjligheten att kunna uträtta aktiviteter i det dagliga livet medförde en känsla av själv-

ständighet. Patienten kunde då också slutföra aktiviteterna i det dagliga livet samt fullfölja 

funktionen inom familjen (Bowes et al. 2002). När patienterna kände sig positiva och starka 

kunde de fortsätta med livet och förstå vad som hänt. Även tilltro till läkaren var en viktig 

aspekt för att kunna hantera sjukdomen (Howell et al. 2003; Northouse et al. 1999; Bulsara et 

al. 2004). Patienter som kände sig kroppsligt friska hade lättare att tänka på saker som de an-

nars inte orkade. I motsats till detta beskrev patienter som inte kände sig fysiskt friska svårig-

heter att känna hoppfullhet inför framtiden, detta medförde att de förlorade sina personliga 

källor till hantering. Känslan att inte finna hopp, medförde att de tappade livstro (Bowes et al. 

2002; Liu et al. 2005). 

 

Well, as long as you are alive you should have hope. I don’t plan for the fu-
ture, but I hope for the future. (Bowes et al. 2002, p. 140). 
 

Enligt vissa patienter var det lätt att förneka cancerdiagnosen innan den var bekräftad, det 

kändes lättare att förneka diagnosen tills läkaren hade fastställt den. Patienterna hoppades in-

nersinne att de inte var sjuka och ville inte veta den exakta diagnosen då var det lättare att 
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stänga av och undvika att tänka på det (Gamble, 1998; Yardley et al. 2001; Kuuppelomäki & 

Lauri, 1998; Bulsara et al. 2004). Patienterna ville reducera diagnosen när den väl var bekräf-

tad att inte var så farlig. Förnekelse förekom också hos patienterna genom att de inte uppfat-

tade vad läkare sa till dem, patienterna menade att det som sades for rakt ut ur huvudet på en 

gång. I motsats till detta upplevdes förnekelse som skadligt av det flesta patienterna på grund 

av att känslan av kontroll minskar. (Gamble, 1998; Lacey, 2002; Bulsara et al. 2004).  

 

Accepterandet av diagnosen beskrivs av flera författare. Genom leva varje dag som den sista 

men ändå kunna se morgondagen gav flera cancerdrabbade möjlighet att vara tacksamma över 

livet. Att finna mening i livet och njuta av tiden medförde att livet kunde gå vidare som den 

gjort tidigare (Bulsara et al. 2004; Bowes et al 2002). Enligt patienterna var det svårt att ac-

ceptera cancern de hade fått och att inte kunna göra något åt saken. Patienterna fruktade det 

värsta av att tänka på sjukdomen som hanterings strategi, det är en utmaning på grund av att i 

vissa fall blev inte patienterna helt botade. I samband med detta försökte patienterna acceptera 

att de aldrig skulle bli friska och när de tyckte synd om sig själva försökte de fortsätta livet 

samt vara starka och kämpa emot. Känslan av tomhet upplevdes när de fick diagnosen och att 

döden var nära, men hoppet av tilltron att behandlingen skulle ta bort cancern (Bowes et al. 

2002; Randall & Wearn, 2005; Yardley et al. 2001; Howell et al. 2003; Leadbeater, 2001; 

Gamble, 1998).  

 

I’ve felt sorry for my self a few times, but other time’s I’m trying to be 
strong and just carry on with life (Howell et al. 2003, p. 3). 
 
 

Att inte känna nedstämdhet, förtvivlan och kunna prata öppet om sin cancerdiagnos och kun-

na göra de normala sakerna i livet utan sjukdomsinverkan var grundläggande på livskvalitet 

och på livsvärdet. Enligt patienterna var humor en viktig del, det var bättre att tänka på något 

roligt när det kändes som svårast. Att njuta av livet och vara glad upplevs som terapeutiskt 

både mentalt och fysiskt (Bowes et al. 2002). Att inte ha kontroll över cancern och att veta att 

den kan spridas, men ändå försöka hantera detta mentalt då kunde patienterna erhålla stöd 

(Howell et al. 2003).  

 
Really, what you want is the time and quality of life when you can do things. 
My quality of life right now is fantastic. They are surprised that I was so 
free to talk about cancer. I guess I can’t traumatise myself about it and be in 
a state of despair. I just can’t do it all the time. (Bowes et al. 2002, p. 145).  
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Betydelsen av stöd från familj och vänner samt svårigheter att prata med dem 
 
Den här kategorin beskriver de delar av innehållet som berör betydelsen av stöd från familj 

och vänner. Stödet från familjen var mycket viktigt för många cancerdrabbade bl.a. för att 

kunna tala öppet om sin cancerdiagnos. Samtidigt finns också beskrivningar av svårigheten att 

prata med nära och kära. 

 

Människor med cancer upplevde ofta att de fick det primära och emotionella stödet från familj 

och vänner. Det var viktigt att ha familjen nära och att kunna tala öppet med dem och dela 

sina känslor. Det gav möjlighet att ventilera sin oro (Bowes et al. 2002; Randall & Wearn, 

2005) och erhålla förmåga till sjukdomshantering (Liu et al. 2005; Leadbeater, 2001; Howell 

et al. 2003; Sabay et al. 2000; Lacey, 2002; Thomé et al. 2003; Bulsara et al. 2004). När män-

niskor fått sin cancerdiagnos kände de att vänskap och familjeband blev starkare. De kände 

sig även säkrare och mådde bättre när de hade familjens stöd. Cancerpatienterna fick även 

större styrka att fortsätta med livet och bättre livskvalitet genom att umgås med familjen (Bul-

sara et al. 2004; Bowes et al. 2002; Howell et al. 2003; Sabay et al. 2000). Det var också vik-

tigt för dem att kunna uppfylla sin funktion inom familjen och fullfölja de dagliga aktiviteter-

na i livet för att erhålla en känsla av självständighet. Även om familj och vänners stöd be-

skrevs som viktigt upplevde patienterna att det slutgiltiga ansvaret över deras liv fanns hos 

dem själva (Lacey, 2002; Bowes et al. 2002). 

 

Yes, family support was important, but bottom line it was my final responsi-
bility to myself, (Lacey, 2002, p. 1495). 

 

Svårigheten att prata om sina bekymmer med familjemedlemmar beskrivs av flera författare. 

Vissa patienter upplevde i bland att det var lättare att prata med någon som inte var delaktig i 

familjen. Patienter upplevde att det var svårt att dela känslorna med anhöriga på grund av att 

de inte ville oroa och uppröra sin familj i onödan. Patienterna kände också att det var viktigt 

att få kontakt med andra cancerpatienter så att de kunde erhålla stöd utan överdrivet medli-

dande. De upplevde att det var lättare att prata med andra cancerpatienter om sina känslor och 

kontakten med varandra skapade ett starkt band. Detta minskade ångesten och ingav hopp ge-

nom att de delade samma livssituation (Hedestig et al. 2003; Liu et al. 2005; Taylor, 2001; 

Bowes et al. 2002; Yardley et al. 2001). Deltagarna i de analyserade artiklarna ville inte heller 

uppleva sjukdomen ensam. Därför var det viktigt för patienterna att ha någon som fanns till-
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hands under hela sjukdomsprocessen, som kunde ge emotionellt stöd. Vissa patienter valde 

därför att ha någon stödjande anhörig eller vän med sig vid diagnosen som gjorde konsulta-

tionen lättare att hantera. Dessa personer kunde också hjälpa dem att meddela cancerdiagno-

sen till familjemedlemmar och vänner (Bulsara et al. 2004; Lacey, 2002; Randall & Wearn, 

2005). I vissa fall fanns det ingen möjlighet att delta i samtalsgrupper där patienterna hade 

kunnat prata om sina känslor. Då var det viktigt att kunna prata med sin familj och de nära 

vänner som fanns runt omkring dem (Lacey, 2002).  

 

 
I preferred to talk about my disease with fellow patients who have suffered 
from the same disease, because they have good practical and experiential 
knowledge. (Liu et al. 2005, p. 266). 
 
 

Människor kände sig ensamma när de fick sin diagnos på grund av att de upplevde sig själva 

som utsatta för situationen, inte deras anhöriga eller någon annan. Det som skulle komma att 

hända skulle bara ske med dem. Det var en medvetna om att cancerdiagnosen påverkade och 

förändrade familjerelationen. Cancerpatienterna kände sig ofta skyldiga till att orsaka familjen 

oro och smärta (Taylor, 2001), de ville därför skydda sina anhöriga från oro och stress. Detta 

innebar att de kände ensamhet på grund av att de sällan kunde prata öppet om sina känslor situ-

ationen framkallade och farhågor på grund av cancerns tabu lagda natur (Leadbeater, 2001).  

 

Patienterna kände att de behövde ha familjen nära och ha någon att prata med om sin rädsla 

och ångest när det kändes svårt att ha kontroll över situationen. Samtidigt upplevde de rädsla 

att bli en börda för sina familjer. Därför försökte de undvika att tala om sin cancer (Howell et 

al. 2003; Bowes et al. 2002; Liu et al. 2005; Thomé et al. 2003). Ibland upplevde cancerdrab-

bade att anhöriga var rädda för att fråga hur de mådde, att familjen trodde de redan hade det 

nog jobbigt. Många var ledsna över att familjemedlemmarna så sällan frågade hur de mådde 

(Howell et al. 2003; Hedestig et al. 2003). Många författare beskriver att det var vanligt att iso-

lera sig från familj och vänner bland personer med cancerdiagnoser (Kuuppelomäki & Lauri, 

1998; Hedestig et al. 2003; Howell et al. 2003; Taylor, 2001; Liu et al. 2005; Northouse et 

al.1999). Många andra beskrev också en känsla av social skam på grund av cancersjukdomen. 

Vissa patienter hade varit med om att personer undvikit dem och hade på så sätt smärtsamt er-

farit skammen med att vara cancerpatient. Därför ville de inte heller dela sina känslor med 

andra (Taylor, 2001; Howell et al. 2003; Hedestig et al. 2003). 
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” And when we received this news I felt very alone.. um, because however 
close people are to you, your wife, your children, whatever you want to call 
them. It’s actually happening to you, not to them”…”-what’s going to hap-
pen is going to happen to my body, nobody else’s body. And however. we use 
the word empathy… there are corners of you which think, ’you’re on your 
own buddy’ ”. (Taylor, 2001, p. 656). 
 

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva människors upplevelser vilket innefattar diagnos-

procedurer från misstanke framtill behandlingens start. 

 

I resultatet presenteras följande kategorier: Behovet av och svårigheten att få professionell in-

formation, Starka känslor i samband med diagnos, Betydelsen av stöd från familj och vänner 

och svårigheter att prata med dem, Hopp om livet och accepterandet av cancer sjukdom. Det 

framkom att de flesta patienterna hade svårt att ta till sig information och ställa frågor angå-

ende sjukdomen på grund av chock vid diagnosbeskedet. Relationen till läkaren och sjukskö-

terskorna var viktig för patienterna när de skulle erhålla bra kunskap och stöd i sjukdomen. 

Patienterna upplevde mycket starka känslor i samband med diagnosen och detta medförde en 

känsla av att förlora kontrollen. När patienterna kunde få en känsla av hopp och accepterande 

kunde de lättare finna mening i sitt liv och hantera situationen bättre. Familj, vänner och andra 

cancerpatienters stöd var mycket viktigt för patienten genom att de kunde öka förmågan att 

hantera sjukdomsupplevelsen och minska känslan av ensamhet. 

 

I första kategorin ”starka känslor i samband med diagnos” har många cancerpatienter beskri-

vit känslor som ökad ångest, rädsla och uppgivenhet. Detta kan sammanfattas med att så gott 

som alla patienter upplevde någon form av chock vid sin cancerdiagnos. Dessa känslor kan 

höra samman med den allmänna uppfattningen om att cancer innebär ett livshotande tillstånd. 

Rees & Bath (2000) beskriver att massmedia förmedlar mycket information i sammanband 

med cancer, både bra och dålig, vilket kan påverka människor att länka samman cancer med 

döden (Little, Jordens, Paul, Montgomery & Philipson 1998). Många cancerpatienter i studien 

har mer eller mindre förstått diagnosen på egen hand. Men vissa patienter tog även upp att det 

inte hade misstänkt sin diagnos vilket gjorde att de kände sig mycket upprörda och rädda. Vi-

dare beskrev en patient hur skrämmande det var att få meddelandet om cancersjukdomen, att 

det var det stora C-ordet. Liknande association förekom i en studie av Skalla, Bakitas, Fur-

stenberg, Ahles & Hendersen (2004). På ett liknande sätt har också Landmark, Strandmark & 
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Wahl (2001) beskrivit att oförberedda patienter upplevde diagnosen som en blixt från en klar 

himmel och tappade där igenom fotfästet under en kort tid och upplevde hela situationen som 

mycket kaotisk.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie tar upp många aspekter om oro som beskrivningar av oron 

inför beskedet, oron efter beskedet och oron över framtiden och vad som skulle hända famil-

jen om patienten dog. Enligt Rustöen et al (1999); Little et al. (1998) upplevde många patien-

ter i samband med diagnos en oro i relation med den osäkra framtiden och över att inte veta 

hur långt cancersjukdomen hade framskridit. Cancer upplevdes som ett inkräktande hot av 

många patienter. Little et al. (1998) & Rydahl-Hansen (2005) beskriver att patienterna uppfat-

tade cancer som det samma som döden. De upplevde också att cancern växte i kroppen och 

destruerade organen och hade mycket svårt att föreställa sig hur det egentligen såg ut. De can-

cerdrabbade beskrev en känsla av att vara invaderad av döden och tyckte det värsta var att inte 

veta vad som hände inom dem. Utifrån känslan av döden upplevde patienterna att det var för 

tidigt att dö samt att det var vanligt att patienterna undrade hur länge de hade kvar att leva. 

Vidare visar andra studier att döden är något som oroar alla patienter i relation till sin egen 

död men absolut lika starkt i relationen att bli skild från nära anhöriga enligt Landmark et al. 

(2001). Rydahl-Hansen (2005) bekräftar resultatet av litteraturöversikten att de flesta patien-

terna upplevde en stark oro och rädsla för hur deras familj skulle klara sig utan dem i framti-

den.  

 

I kategorin ”behovet av och svårigheten att få professionell information” beskrivs upplevelsen 

av information. Det finns både positiva och negativa upplevelser angående läkarnas informa-

tion samt betydelsen av annan vårdpersonals stöd i samband med information. 

 

Rees & Bath (2000) beskriver att cancerpatienter vill få klar och tydlig information gällande 

sin diagnos. Även Semple & Mcgowan (2002) har i samband med detta beskrivit att de can-

cerdrabbade ville ha all den information de kunde få om sitt tillstånd, både positiv och nega-

tiv. Kirk, Kirk & Kristjanson (2004) beskriver en motsägande erfarenhet där de beskriver hur 

människor både ville veta och inte veta. Skalla et al. (2004) beskriver att vissa patienter har 

svårigheter att ta mot information när de känner sig överväldigade av cancerdiagnosen. Carls-

son & Strang (1998) har beskrivit att många patienter blev mycket chockade av diagnosen 

vilket gjorde det svårt att ställa frågor till läkaren. På grund av detta ville inte alla patienter ha 

mycket information om sin sjukdom vid första tillfället (Semple & Mcgowan, 2002).  
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I informationskategorin var det viktigt för cancerdiagnostiserade människor att få trygghet 

och kunskap via informationen. I samband med detta har Carlsson & Strang, (1998) beskrivit 

att patienterna uppskattade att vissa läkare hade erbjudit dem möjligheten att få konsultera 

dem via telefon om de hade frågor. I litteraturstudiens resultat beskrev patienterna svårigheter 

att förstå de medicinska termerna och liknande förekommer i Little et al., (1998) där patien-

terna upplevde de medicinska termerna som mycket förvirrande och att de försvårade förstå-

elsen av informationen. I samband med detta beskriver Skalla et al. (2004) hur viktigt patien-

terna upplevde att informationen i samband med diagnosen skulle vara lätt för en vanlig män-

niska att förstå samt att den skall vara relevant i förhållande till situationen. Enligt Hjelm-

Karlsson (1988) bör omtanke ägnas åt att undvika tillämpandet av tekniska termer för att stöd-

ja patienternas informationsmottagande och förståelse.  

 

I resultatet tog patienter även upp problem och olika faktorer som var knutna till läkare. I 

samband med detta beskriver Kirk et al. (2004) att problem i samband med diagnosen kan 

bero på läkarens personliga kommunikationsstil. Ibland uppstår komplikationer också när lä-

karen försöker skydda patienter från dåliga nyheter (Gaston & Mitchell (2005). I litteraturstu-

diens resultat framkom också hur läkare orsakat patienter onödig oro och smärta på grund av 

okänsligt beteende. Skalla et al. (2004) har beskrivit liknande erfarenheter i sitt resultat där 

vissa patienter upplevde att vårdpersonal inte var känsliga för vissa omständigheter. Kirk et al. 

(2004) beskrev att detta förekom speciellt när patienter var missnöjda med kommunikationen. 

De kunde vara läkares beteende som många gånger orsakade smärtande upplevelser genom att 

de ibland kunde vara mycket arroganta och överlägsna. Läkarnas tidsbrist ansågs också vara 

en orsak för vissa missförstånd i samband med diagnosinformationen. Semple & Mcgowan 

(2002) beskrev liknande erfarenheter där cancersjuka människor många gånger mötte stressa-

de läkare och då upplevde de att deras frågor inte uppfattandes ordentligt. Montgomery, Ly-

don & Lloyds (1999) visade att i sina resultat att många patienter önskade mer tid med läkar-

na för att diskutera sin oro trovärdigt. Skalla et al. (2004) beskriver också svårigheter i sam-

band med diagnosinformation där många patienter talat om informationsöverbelastning och 

beskrivit en känsla av att bli bombarderade med information. I samband med detta skriver 

Hjelm-Karlsson (1988) att informationens huvudsakliga uppgift är att reducera ångest så långt 

som möjligt.  
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I kategorin ”betydelsen av och svårigheten att få professionell information” kunde Internet ses 

som en positiv eller negativ källa till information. Dickerson, Boehmke, Ogle & Brown 

(2006) beskriver hur cancerpatienter upplevde Internet som en lätt tillgänglig informationskäl-

la som kunde bistå dem i deras sjukdoms hantering. Informationen via Internet kunde även 

lugna samt inge hopp. Men i motsats till detta tyckte andra patienter att det var svårt att verifi-

era och till fullo lita på andra patienters online information. Även information som egentligen 

inte ville erhållas kunde framkomma på grund av att viss Internet information inte erbjöd pa-

tienten något hopp om situationen. 

 

I litteraturstudien beskrivs informationens betydelse i samband med relationen till läkaren 

som kan ge en känsla av trygghet och stimulera förmågan hos patienterna att ta egna beslut 

om framtida åtgärder. Resultatet från annan forskning visar att när patienterna får önskad in-

formation så får de en större kontroll över situationen och ångest kan dessutom reduceras i 

högre grad (Semple & Mcgowan, 2002). När patienter inte har tillräcklig kunskap om sin 

sjukdom kan de inte avgöra vad som är relevant att besluta om sjukdomens behandlingsstrate-

gi. Men om patienterna har förtroende för sin läkare kan denne många gånger ta besluten med 

patientens godkännande (Carlsson & Strang, 1998). Enligt Semple & Mcgowan (2002) kan 

lämplig information motivera deltagandet vid beslut genom att patienten blir mer bekant med 

fakta och får hanteringsförmåga. 

 

I samband med information har även sjuksköterskornas betydelse beskrivits i litteraturstudi-

ens resultat. Irurita (1999) har beskrivit att det var viktigt att sjuksköterskorna hade tid att sitta 

ner och prata med patienterna, speciellt när de var oroliga eller rädda. Patienterna uttryckte 

också ett behov av att sjuksköterskorna fanns tillgängliga för att öka känslan av trygghet. I 

samband med detta krävs det att sjuksköterskorna har god kommunikations förmåga vid inter-

aktionen med patienter. Även en positiv attityd inför mötet med patienten är grundläggande 

och sjuksköterskan kan inte vara effektiv om hon inte tror på det hon gör (Hjelm-Karlsson 

1988). Dunniece & Slevin (2000) tar också upp relationen mellan patient och sjusköterskan i 

sitt resultat där de beskriver att sjuksköterskornas genom att ständigt återknytande kontakt 

med patienterna erbjuder ett stort stöd under sjukdomsperioden. Genom att vara närvarande 

får sjuksköterskan tillfälle att etablera en terapeutisk relation och kan därigenom ge individua-

liserad omvårdnad som tillgodoser behov. 
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I kategorin ”hopp om livet och accepterande av cancersjukdom” beskrevs betydelsen av att 

känna hopp i förhållande till tillfrisknande och hantering av situationen. Hopp var även en 

stimulerande faktor till att leva ett tillfredställande liv och ha framtidstro. Little et al. (1998) 

har beskrivit att många patienter tyckte att det var bättre att få veta vad som var fel än att leva 

i ovetskap. Detta gjorde att vissa patienter kände sig lättade när deras diagnos blev fastställd.  

I samband med cancerdiagnos uppgav många patienter hur viktigt det var att ha positiva tan-

kar och tro om att bli frisk (Landmark et al. 2001). En del cancerpatienter påtalade i samband 

med detta att deras inre personliga styrka inkluderat humor även var viktigt för att hantera si-

tuationen (Logan, Hackbusch & Grasse, 2006). Thomé et al. (2004) beskriver också att livssi-

tuationen lättare kunde hanteras genom att se tillbaka till det tidigare livets erfarenheter. Upp-

levelsen av hopp kunde också göra det lättare att finna mening i livet och var grundläggande 

för patienternas vilja och förmågan att gå vidare med livet (Benzein, Nordberg & Saveman, 

2001). Hoppet om att bli botad eller åtminstone friskare var grundläggande hos cancerpatien-

ter. Enligt Rydahl-Hansen (2005) upplevde cancerpatienter en ökad svårighet att bibehålla 

hoppet och kontrollen över sitt liv när sjukdomens symtom blev mer komplex. I samband med 

detta beskriver Thomé et al. (2004) att när kroppslig kapacitet förlorades på grund av sjukdo-

mens symtom begränsades förmågan att samverka i det dagliga livet. Detta innebar även en 

minskad kraft att motstå deprimerande tankar. Benzein et al. (2001) säger också att hoppet om 

bot reduceras när symtomen inte är under kontroll. 

 

I kategorin om hopp och accepterande framkom beskrivningar på förnekelse hos patienter och 

Logan et al. (2006) beskriver i samband med detta att många patienter värderat möjligheten 

att distrahera sitt sinne så de inte behövde tänka på cancern och möjligheten att dö. Landmark 

et al. (2001) beskriver att livsvilja inkluderar många aspekter bland annat kampen mot döden, 

livet relaterat till framtiden och ökad medvetenhet om livets värde. Enligt Benzein et al.  

(2001) framkom det att hopp är en dynamisk upplevelse, som är viktig för ett meningsfullt liv 

och en värdig död för de patienter som lider av obotlig cancer. 

 

I kategorin ”betydelsen av stöd från familj och vänner samt svårigheter att prata med dem” 

beskriver cancerdrabbade människors hur viktigt vänner och familjs stöd är under sjukdoms-

upplevelsen. I samband med detta beskriver Rustöen et al. (1999) att patienter erhöll den bästa 

livskvalitet i relationen med vänner och familj. Landmark et al. (2001) beskriver också att 

cancersjukdomen stärker relationen inom familjen. Att uppleva familjens stöd och att kunna 

dela med sig av upplevelsen var unik, värdefull och grundläggande för att kunna hantera det 
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dagliga livet samt få större självförtroende och personligt värde (Thomé et al. 2004). I littera-

turstudiens resultat framkommer även hur viktig relationen med andra cancerdrabbade var ut-

över familjens stöd. Enligt Semple & Mcgowan (2002) upplevde de cancerdrabbade att andra 

cancerpatienter kunde dela deras tankar och känslor vilket reducerade ångesten och ökade de-

ras livskvalitet (Semple & Mcgowan, 2002). Många cancerpatienter pratade också om att be-

höva någon som kunde filtrera information och föredrog därför att en familjemedlem var med 

vid diagnosen (Skalla et al. 2004). I samband med detta har Rees & Bath, (2000) också be-

skrivit att deras studiedeltagare kände sig trygga när någon anhörig deltog vid diagnosen med 

motivationen att de på detta sätt kunde få stöd i framtida frågor och undvika missförstånd. Re-

sultatet tar även upp möjligheten av att delta i samtalsgrupper och Uitterhoeve et al. (2004) 

beskriver också betydelsen av dessa genom att påvisa att cancersjuka människor som deltog i 

stödgrupper visade en signifikant reduktion av sorgsenhet och rädsla. 

 

I denna kategori behandlas även svårigheterna att dela sina känslor med anhöriga. Liknande 

resultat har framkommit i Kirk et al. (2004) studie där forskarna beskrev att patienter och fa-

miljemedlemmar inte kunde prata öppet på grund av att de försökte skydda varandra. I sam-

band med detta beskriver Rydahl-Hansen (2005) att cancerpatienterna upplevde en rädsla att 

bli en börda. Patienterna beskrev även att vänner dragit sig undan på grund av att de inte viss-

te vad de skulle säga. Cancerpatienter upplevde att andra människor tyckte det var lättare att 

hålla sig undan från dem (Little at al. 1998). Resultatet i litteraturstudien beskriver även upp-

levelser av isolation och känslan av att bära en stämpel hos cancersjuka. I samband med detta 

talar Benzein et al. (2001) om cancerpatienters kamp om att leva så normalt som möjligt och 

att känslan att vara stigmatiserad försvårar situationen. Att socialisera med andra konfrontera-

de patienterna med en känsla av att leva distanserad från verkligheten och att de var isolerade 

till ett ensamt liv. Även när patienterna inte hade någon att dela situationen med uppkom 

känslor av ensamhet (Rydahl-Hansen, 2005).  

 

Metoddiskussion 

Vi har utgått från Burnard (1991) kvalitativa innehållsanalys. Denna metod är systematisk och 

väl anpassad för kvalitativ innehållsanalys och vår litteraturstudie som syftar till att beskriva 

cancerpatienters upplevelse i samband med diagnostisering. En viktig bit av analysmetoden är 

att forskare måste undvika att påverka resultatet. Dessutom ska forskare noggrant beskriva hur 

det kommit fram till resultaten, som också ska var exakta. Resultaten är författade utifrån ma-

terialets förutsättningar. Trovärdigheten i studien gynnas av att sammanställningen har utförts 
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av två forskare vilket minskar risken för personliga tolkningar och antaganden i textmaterialet 

(Graneheim & Lundman, 2004). Metod och analys har även beskrivits detaljerat under sina 

tillhörande rubriker. Textenheterna från artiklarna har kontinuerligt granskats under analys-

processen. Studien är baserad på kvalitativa artiklar vilket innebär att resultatet är framtaget 

och grundat på människors egna berättelser om att leva med cancer. Denna litteraturstudie har 

också genomförts under kontrollerade former med projektplansseminarier, dataseminarium 

rapportseminarium samt examination. Detta innebär att oberoende kollegor som är kunniga i 

innehållsanalys som forskningsmetod har granskat materialet under arbetets gång (Burnard, 

1991).  

 

Trovärdigheten i vår studie förstärks av att datamaterialet har varit stort och av hög kvalitet. 

Arbetet har pågått sammanhängande under lång tid och genomförts med noggrannhet enligt 

Polit & Beck (2004). Representativa citat presenteras vilket också ökar resultatets trovärdig-

het (Graneheim & Lundman, 2004). Kvalitetsbedömningen av artiklar baserades på vår be-

gränsade erfarenhet och kunskap och det är möjligt att vi både kan ha under- och övervärderat 

kvalitén i artiklarna (Willman & Stoltz, 2002). 

 

Slutsatser 

Cancersjuka människor som patientgrupp är stor i Sverige och förekommer ofta på röntgen-

avdelningar. Därför är det viktigt att röntgensjuksköterskor och annan vårdpersonal är medve-

ten om vilka upplevelser som är vanligt förekommande hos cancerpatienter. Genom denna 

kunskap kan individuella behov lättare urskiljas och omvårdanden blir mer individuellt anpas-

sad.  

 

Resultatet visar att människor som var förberedda på cancerdiagnosen hade lättare att ta mot 

information än de oförberedda. Tydlig information är viktigt för patientens förståelse och 

möjlighet att hantera situationen. För att information ska kunna bidra till patientens förmåga 

att hantera situationen och reducera onödig oro måste den även vara anpassad utifrån den en-

skilde individen. Utifrån detta bör komplicerade medicinska termer undvikas och informa-

tionsmängden anpassas efter patientens behov eftersom alla människor är olika. 

 

Resultatet beskriver betydelsen för de cancerdrabbade att ha någon stödjande person tillhands 

under hela sjukdomsprocessen. I samband med detta hade vissa patienter valt att ha någon 

stödjande anhörig eller vän med sig vid diagnosen som även kunde hjälpa de cancerdrabbade 
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människorna att meddela cancerdiagnosen till familjemedlemmar och vänner. Utifrån detta är 

det viktigt att röntgensjuksköterskan även ägnar tid åt de anhöriga som är delaktiga vid rönt-

genundersökningen för att de ska kunna erbjuda ett bättre stöd till den cancerdrabbade männi-

skan. 

 

Att kunna möta människor på rätt sätt är viktigt för röntgensjuksköterskor. Det kräver lyhörd-

het, respekt och förmåga till anpassning. På en röntgenavdelning är mötet mellan röntgensjuk-

sköterskan och patienten ofta kort och då har kunskap om information stor betydelse. De fles-

ta patienterna som kommer till röntgen är ofta nervösa, oroliga eller rädda inför en undersök-

ning. Känslan kan vara knuten till själva undersökningen eller till resultatet av den. Patienten 

behöver då information för att kunna förbereda sig och hantera situationen. Informationen kan 

tillexempel gälla hur undersökningen går till, varför den sker på ett visst sätt eller själva av-

sikten med undersökningen. Många patienter får sin cancerdiagnos efter en röntgenundersök-

ning eller besöker röntgenavdelningen för kontroll av tumörers tillväxt eller för att undersöka 

den aktuella behandlingens effekt på cancern. Vi upplever det därför som viktigt för röntgen-

sjuksköterskor att ha kunskap om betydelsen av den information patienten kommer att få om 

sin cancersjukdom vid underökningen. En patient med diagnostiserad cancer kommer förmod-

ligen att besöka röntgenavdelningen fler gånger. Röntgensjuksköterskorna kan då ge en bättre 

anpassad omvårdnad och individualiserad information om hon känner till patienternas tidigare 

erfarenheter samt hur de har blivit bemötta med information av sin läkare. Individualiserad in-

formation gör ofta patienten tryggare och därmed i bättre stånd att samarbeta under undersök-

ningen, vilket bidrar till resultatets fördel.  

 

Vi har uppmärksammat att många artiklar är publicerade inom ämnet cancer men att de finns 

begränsat med artiklar som beskriver upplevelsen av att genomgå röntgenunderökningar. 

Röntgenundersökningar är ofta en viktig del av diagnosprocessen för människor med cancer 

och forskning som beskriver deras upplevelser i samband med undersökningar kan tillföra 

värdefull kunskap.  
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