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Abstrakt 

I denna litteraturstudie var syftet att beskriva människors 
upplevelser under utredning och behandling av 
cancersjukdom. Frågeställningar som var speciellt intressanta 
för den här studien var upplevelser av påfrestningar och hur 
människan hanterar dessa påfrestningar. Litteraturstudien 
genomfördes med kvalitativ innehållsanalys av publicerad 
vetenskapligt granskad litteratur. 5 kategorier identifierades 
som beskrev upplevelsen av påfrestningar: väntetiden var 
fruktansvärd, den kändes som åratal, diagnosen kom som en 
chock och upplevdes som ett hot, fruktan för förlust av 
autonomi och värdighet, ofrivilligt isolerad ensam och 
övergiven och människor upplevde att sjukvården hade 
mycket lite intresse för patienterna. Fyra kategorier beskrev 
hur människorna hanterade påfrestningarna: 
situationshantering genom att ta kontroll och tänka positivt 
eller avgränsa sig, hopp om förbättring och överlevnad, 
familj, vänner och andra människor var källan till villkorslöst 
stöd samt stödet är uppmuntrande och förlösande. De 
viktigaste slutsatserna var att den akuta krisen innebar en stor 
fysisk påfrestning på organismen detta ledde till typiska 
stressymptom och människor använder många olika 
strategier föra att hantera situationen. Att känna hopp ansågs 
vara av stor betydelse för att överleva cancern, därför handlar 
vårt interventionsförslag om stresshantering, hur 
sjuksköterskor kan stärka patienters hopp. 

 
Nyckelord: Cancer, Påfrestning, Stress, Stresshantering, 
Kvalitativ Innehållsanalys, Litteraturstudie. 
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Cancer är en av de svåraste livskriser en människa kan drabbas av. Cancer är för många den 

mest traumatiska upplevelse de genomlevt (Andrykowski, 2000, Baum & Posluszny, 2001, 

Kangas, 2002, Petersen et al. 2005). Cancer orsakar mer inre stress och ängslan än någon 

annan sjukdom (Shapiro et al. 2003). Diagnosen cancer får människor att bli medvetna om 

sin egen dödlighet (Curtis & Juhnke, 2003). Var tredje svensk kommer att drabbas av 

cancer någon gång i livet och varje år upptäcks ungefär 40 000 nya fall. Den främsta 

anledningen till ökningen är att vi blir allt fler och allt äldre. Allt fler överlever tack vare 

bättre behandlingsmetoder och genom att man upptäcker sjukdomen tidigare. Trots det dör 

omkring 20 000 personer i cancer varje år. De vanligaste cancerformerna är bröstcancer hos 

kvinnor och prostatacancer hos män (SBU, 2001).  

 

Utredningarna ser olika ut för olika sorts cancer. Cancer kan diagnostiseras bland annat 

med röntgen, endoskopi, biopsi, ultraljud och blodprov. Det finns i princip tre olika 

behandlingsformer: kirurgi, strålbehandling och farmakologisk behandling, de olika 

behandlingsformerna kan kombineras. Den farmakologiska behandlingen omfattar dels 

hormonell terapi och dels cytostatikaterapi. (SBU, 1998, s. 10-11:49-50).  

 

Cancersjukdom innebär att hamna i en krissituation psykiskt, fysiskt, andligt, socialt och 

existentiellt (Gunnars, 1991, s. 215). Cullberg (2001) menar att ett psykiskt kristillstånd är 

en sådan livssituation att patientens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är 

tillräckliga för att man ska kunna förstå och psykiskt bemästra den aktuella situationen. 

Individens fysiska existens, sociala identitet och trygghet hotas. Sådana oväntade händelser 

leder till en kraftig försvagning av individens handlingsförmåga. Psykiska kriser innebär 

upplevelser av övergivenhet, självförkastelse och kaos. En krisupplevelse kan vara mer 

eller mindre störande för den personliga funktionen.  

 

Cullberg (2001) delar in den traumatiska krisens förlopp i fyra naturliga faser: chockfas, 

reaktionsfas, bearbetning, och nyorientering. Chockfasen varar från ett kort ögonblick till 

några dygn. Under den här fasen håller individen verkligheten ifrån sig med all kraft. Ofta 

kan den drabbade vara ytligt välordnad men under ytan är allt kaos. Vederbörande kan 

efteråt ha svårt att minnas vad som sagts eller vad som skett. Väsentliga upplysningar ges 

allt för ofta i direkt anslutning till ett chockartat meddelande med följd att effekten blir 

minimal och informationen glöms bort. Cullberg (2001) skriver vidare att chock och 

reaktionsfasen utgör tillsammans krisens akuta fas, detta pågår ca fyra till sex veckor. 
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Reaktionsfasen kan sägas börja då den drabbade tvingas att öppna ögonen för de skedda. 

Reaktionsfasen har till uppgift att integrera verkligheten på ett så funktionellt sätt som 

möjligt. Individens försvarsmekanismer mobiliserades. Den drabbade individen försöker 

ofta finna någon mening i den kaotiska situationen. Frågan ”varför” upprepades gång på 

gång liksom klagan över hur absurt och orättvist det är att detta skulle drabba just mig. Det 

är vanligt att individen tar till olika slags försvarsmekanismer i den akuta krisen. Cullberg 

(2001) menar att förnekelse är den försvarsmekanism som är mycket karaktäristisk då det 

gäller kroppsliga sjukdomssymtom av hotande innebörd. Bearbetningsfasen – 

Bearbetningsfasen pågår under ett halvt eller ett år efter traumat. Under denna fas börjar 

individen återigen vända sig mot framtiden. Nyorienteringsfasen – under denna sista fas, 

som inte har någon avslutning, lever individen med det förgångna. Nya intressen har ersatt 

de förlorade, de svikna förhoppningarna har bearbetats. En kris blev så ett stycke av livet 

och inte något som skall glömmas och avkapslas. 

 

Cullberg (2001) hävdar att den akuta krisen innebär en stor fysisk påfrestning på 

organismen och att detta leder till typiska stressymptom. Med stress menas de fysiologiska 

följder som en allmän fysisk och psykisk påfrestning som då kallas stressor, i det här fallet 

cancer, förmår framkalla, genom att kroppen alltför länge hålls i en alarmberedskap. Ett 

typiskt stressymptom är en ökad allmän retbarhet i kombination med svaghet och trötthet 

med irritabla och depressiva inslag. Andra typiska stressymptom är psykosomatiska 

reaktioner med obehagskänslor från magen, hjärtklappning, viss oregelbundenhet i 

hjärtrytmen, huvudvärk etc.  

 

Diagnosen cancer är förknippad med fruktan för sitt liv, oro, lidande, ovisshet, känslor av 

att tappa kontrollen och känslor av att hoppet går förlorat. Att känna hopp inför framtiden 

är speciellt viktigt för att kunna hantera sin situation (Herth, 1996). Tiden innan fastställd 

diagnos var en intensiv period för de drabbade och deras anhöriga. Att vänta på besked blev 

därför en tid av stor oro och ängslan som ledde till kaos för många. Att få ett besked om en 

livshotande sjukdom blev för de allra flesta att livet fick en ny vändning, att tvingas inse att 

livet aldrig mer kommer att bli som förr. Att få besked om cancer var en stor psykisk 

påfrestning och ledde till att den sjuke tvingades ställas inför svåra existentiella frågor som 

tillexempel hur livet kommer att bli, den drabbade påmindes om sin egen dödlighet (Curtis 

& Juhnke, 2003). Cancerbehandlingen var en period i livet som involverade många 

utmaningar och förändringar för individen och dennes familj. Att ha en cancersjukdom 
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innebar goda dagar då individen upplevde hopp och såg framtiden som ljus och dåliga 

dagar med ängslan, rädsla, oro och konsekvenser av behandlingen och dess svåra 

biverkningar (Elmberger, Bolund & Lützén, 2005). Den psykiska påfrestningen ledde till 

många negativa konsekvenser för individerna, detta kan inkludera depression ängslan, ilska 

och stress (Meyerowitz, 1980, Ervin, 1973, Vachon & Lyall, 1976 Shapiro et al. 2001).  

 

Petersen et al. (2005) skriver att människor som insjuknat i cancer ibland upplever att den 

stress och rädsla de känner ofta åsidosätts i sjukvården och att de av olika anledningar inte 

kan ta upp frågeställningar gällande sjukdomen med sin läkare. Shapiro et al. (2001) menar 

även att individerna behöver få hjälp med sina funderingar så att de kan återta kontrollen 

över sitt liv med hjälp av professionella samtal och stöd som till exempel individuella 

samtal, gruppterapi och avslappning. Gunnars, (1991) poängterar att då människor hamnar i 

kris och underläge behöver hon stöd och uppmuntran. För att kunna utföra 

omvårdnadshandlingar bör sjuksköterskan ha insikt i hur personerna uppfattade den egna 

situationen och vilken mening hon gav den.  

 

Curtis och Juhnke, (2003) hävdar att socialt stöd särskilt av den närmaste familjen beskrivs 

av de drabbade som den viktigaste komponenten för att klara sig igenom den svåra tiden 

och den emotionella stress som cancer innebär. De menade att socialt stöd var direkt 

relaterat till bättre fungerande immunsystem, lägre nivåer av psykisk stress under den värsta 

krisen. Curtis och Juhnke (2003) menar vidare att familjens styrka och stöd samt 

familjemedlemmars öppenhet att kunna kommunicera och dela individens känslor har 

effektivt hjälpt människor att klara av sin cancersjukdom. Det visade sig även att partners 

som öppet kunde kommunicera om sina upplevelser kom närmare varandra. Att ha någon 

som bara fanns där och lyssnade och som försiktigt gav uppmuntran visade sig vara vad de 

sjuka bäst behövde när det gällde socialt stöd.  

 

Gunnars (1991) skriver att när en människa insjuknar i cancer är det viktigt att lära 

patienten hantera den nya situationen. Det som påverkar en lyckad behandling är patientens 

tro, hopp om förbättring och en vilja att leva vidare. För att erbjuda rätt typ av stöd, hjälp 

och information är det viktigt för sjuksköterskor att ta del av kunskap om hur patienter 

känner och upplever deras nya livssituationer under svår sjukdom. Gunnars (1991) skriver 

vidare att rätt stöd och hjälp är något som sjuksköterskan kan påverka och därigenom öka 

förutsättningen för lyckad behandling som att inge patienten tro, hopp om förbättring och 
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en vilja att leva vidare. Om sjuksköterskor tar del av informationen om patienters 

upplevelser under cancersjukdom kan det leda till förbättring av omvårdnaden av patienten 

och dennes utveckling av copingstrategier. 

 

Vår studie hade det övergripande syftet att beskriva människors upplevelser under 

utredning och behandling av cancersjukdom. Specifika frågeställningar var upplevelser av 

påfrestning respektive hantering av påfrestningar. 

 

  Metod 

Litteratursökning 

Studien genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys av publicerad, vetenskapligt 

granskad litteratur. I vår litteratursökning använde vi oss av databaserna Academic search, 

Medline och Cinahl. Exklusionskriterier vi valde är att utesluta barn under 18 år. 

Inklusionskriterier är vuxna som drabbas av cancer och vetenskapligt granskade artiklar. 

Sökorden vi använt oss av är stress, strain, cancer, experience, nursing, treatment, feelings, 

existentiell, family, social support, professional support, quality of life, coping och hope. Vi 

använde dessa ord i olika kombinationer med varandra. Vid första bedömningen 

motsvarade 86 artiklar syftet. Vid ytterligare granskning fann vi att många artiklar ej var 

relevanta för studien, en del inkluderade barn, andra var kvantitativa som ej beskrev 

människors upplevelser. Sökningen ledde slutligen fram till 15 artiklar som motsvarade 

syftet med litteraturstudien och dessa har ingått i analysen. De studier som valdes ut för 

analys har kvalitetsgranskas enligt Willman och Stoltz (2002, s. 91-92). Vi gjorde 

kvalitetsbedömning av de utvalda artiklarna med kvalitativ metod. De kvalitetskriterier vi 

undersökte var om det fanns en tydlig problemformulering, om metoden för 

urvalsförfarande, datainsamling och analys var tydligt beskriven, fanns det något etiskt 

resonemang, om resultaten var logiska och begripligt beskrivna, redovisades resultatet klart 

och tydligt, har man beskrivit patientkarakteristika t ex antal ålder och kön. Enligt dessa 

kriterier rangordnades artiklarna in i hög, medel eller låg kvalitet. Resultatet av 

kvalitetsgranskningen visas i  tabell 1. 
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  Analys 

Kvalitativ forskning fokuserar på personers upplevelser och erfarenheter i deras vardagliga 

liv, dvs. utforskar deltagarnas upplevelser i deras livsvärld. Forskare använder kvalitativa 

metoder för att få en djupare förståelse för personers beteende, perspektiv, känslor och 

erfarenheter. Det som är kännetecknande för kvalitativ metod är att man i analysen ska vara 

textnära och lyhörd för det som sägs (Holloway & Weeler, 2002, s. 3). Polit och Hungler 

(1999) anser att man vid innehållsanalys analyserar det narrativa innehållet för att urskilja 

mönster och teman. Innehållsanalys förklarar innebörden av syfte, konsekvenser och 

sammanhang. Downe-Wamboldt (1992) påpekar att målet med innehållsanalys är att höja 

kvaliteten av resultaten. Graneheim och Lundman (2004) skriver att den kvalitativa 

innehållsanalysen kan beskrivas med två olika begrepp: manifest och latent ansats. Det 

latenta visar på en underliggande mening i data materialet och den manifesta åskådliggör 

dess tydliga yttre budskap. 

 

Vår analys är baserad på Burnards modell (1991). Vi utgick från de 14 steg som Burnard 

beskriver men tillkämpade endast de steg som var adekvata för en litteraturstudie. För 

analys av materialet har kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats använts. Vi 

började med att läsa igenom vårt material som består av 15 vetenskapligt granskade 

artiklar. Materialet lästes igenom flera gånger och därefter plockade vi ut textenheter som 

svarade mot syftet med studien och våra frågeställningar. Textenheterna kondenserades, 

varefter de som handlade om samma sak kopplades ihop till en kategori. Därefter 

minskades antalet kategorier genom att de med liknande innehåll slogs samman för att 

slutligen få kategorierna att helt utesluta varandra. Analysen resulterade i 9 stycken 

kategorier som svarade mot våra frågeställningar. För att behålla validiteten i analysen har 

vi att gått tillbaka till ursprungstexterna och därmed försäkrat oss om att ingen information 

gått förlorad. 

 

Tabell 1 Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=15) 
Författare, år Typ av studie Deltagare Datainsamlings- 

och analysmetod 
Huvudfynd Kvalitetsgranskning 

Bjork 
Fridfinnsdottir 
(1997) 

Kvalitativ  12 kvinnor med 
bröstcancer 

Semistukturerad 
intervju, 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Att minska 
väntetiden för 
diagnos av 
bröstknöl är en 
effektiv åtgärd 
för att minska 
stress hos dessa 
kvinnor 

Medel 
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Tabell 1 (forts.) Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=15) 

 
Författare, år Typ av studie Deltagare Datainsamlings- 

och analysmetod 
Huvudfynd Kvalitets 

Granskad 
 
Blinderman, 
Cherny (2005) 

 
Kvalitativ 

 
40 personer 
med olika typer 
av cancer  

 
Intervjuer 
Analysmetod ej 
angiven 

 
Existentiella 
funderingar är 
specifika för 
denna grupp av 
patienter 
 

 
Medel 

Gray, Philips, 
Labrecque & 
Klotz (1999) 

Kvalitativ 34 män med 
prostatacancer 

Semistrukturerad 
intervju  Kvalitativ 
innehålla analys 

Diagnosen 
cancer kom 
som en chock. 
Cancer 
orsakade 
ängslan och 
oro 
 

Medel 
 

 
Halldòrsdòttir, 
Hamrin (1996) 

 
Kvalitativ 

 
9 personer med 
olika typer av 
cancer 

 
Bandinspelade 
Djupintervjuer 
Fenomenologisk 
metod 

 
Existentiella 
frågor 
förändras när 
man drabbas av 
cancer 
 

 
Medel 

Jensen, Pryds, 
Bäck-Petters-
son, Segesten 
(1999) 

Kvalitativ 10 kvinnor med 
bröstcancer 

Öppna intervjuer, 
Fenomenologisk 
metod 

En fast 
beslutsamhet 
om att överleva 
cancern får 
kvinnorna att 
inte ge upp 
kampen mot 
cancern 
 

Hög 

 
Kelsey, Owens, 
White (2004) 

 
Kvalitativ 

 
27 män med 
prostatacancer 
 

 
Gruppintervju 
Tematisk analys 

 
Männen tyckte 
att det var 
jobbigt att söka 
läkare för sina 
problem 
 

 
Medel 

Lackey, Gates 
(2001) 

Kvalitativ 13 kvinnor med 
bröstcancer  

Intervjuer 
Fenomenologisk 
metod 
 

Att hitta en 
knöl i bröstet 
och att få 
diagnosen 
cancer upplevs 
som 
traumatiskt. 
 

Hög 

Landmark & 
Wahl (2002) 

Kvalitativ  10 kvinnor med 
bröstcancer 

Intervju med öppna 
frågor 
Grounded theory 

Viljan att leva 
är central, all 
energi går åt 
till att kämpa 
för sitt liv. 
 

Hög 
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Tabell 1 (forts.) Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=15) 

 
Författare, år Typ av studie Deltagare Datainsamlings- och 

analysmetod 
Huvudfynd Kvalitets 

Granskad 
Little & Sayers 
(2004) 

Kvalitativ  15 deltagare med 
olika typer av 
cancer 

Narrativa intervjuer 
med öppna slut 
Grounded theory 

Deltagarna 
upplevde hopp 
trots att de var 
svårt sjuka i 
cancer 
 

Medel 
 

Olsson, 
Bergbom & 
Bosaeus (2002) 

 
Kvalitativ  

 
4 kvinnor  
6 män med olika 
typer av cancer 

 
Intervju med öppna 
frågor 
Hermeneutisk metod 

 
Deltagarna 
upplevde 
ensamhet, 
beroende av 
andra, besvikelse 
men också stöd 
av andra 
 

 
Medel 
 
 

O’Mahony 
(2001) 

Kvalitativ  8 kvinnor med 
bröstcancer 

Bandinspelade 
intervjuer 
Fenomenologisk 
metod 

Information, stöd 
och en 
optimistisk 
attityd hjälper 
kvinnorna att 
hantera 
situationen 
 

Medel 
 
 
 
 
 

Poole & Lyne 
(2000) 

Kvalitativ  40 kvinnor med 
bröstcancer 

Intervjuer med öppna 
frågor.  
Analysmetod ej 
angiven 

Kvinnorna 
upplevde cancer 
som ett hot 

Medel 
 
 

 
Richer & Ezer 
(2002) 

 
Kvalitativ 
Grounded theory 

 
10 kvinnor 

 
Semistrukturerade 
intervjuer 
Grounded theory 

 
Cytostatika 
behandlingen 
påverkade 
kvinnornas sätt 
att se på sig själv 
och relationen till 
andra 
 
 

 
Hög 

 
Sǽgrov & 
Halding (2004) 

 
Kvalitativ 

 
199 personer med 
olika typer av 
cancer i olika 
stadier 

 
Trestegs 
undersökning 
Intervju guide 
Fenomenologisk 
metod 

 
Deltagarna  
upplevde väntetid 
som väldigt 
stressande 
 

 
Hög 

 
Tanaka, 
Iwamoto, 
Kaneyasu & 
Petrini (1999) 

 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

 
Ej angivet 

 
Semistrukturerad 
intervju med 
bandinspelning 
Tematisk analys 
metod 

 
Patienterna 
upplevde i 
huvudsak att leva 
ett vanligt liv, 
hopp om 
förbättring och 
att ha familjen 
nära var det mest 
betydelsefulla 
under 
sjukdomstiden 

 
Medel 
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Resultat 

Analysen resulterade i sex kategorier som beskrev påfrestningar och fyra som beskrev 

hantering av påfrestningar. Kategorierna presenteras under respektive frågeställning. Se 

tabell 2. Därefter visas varje kategori med tillhörande brödtext och förklarande citat . 

 

Tabell 2 översikt av kategorier (n=9) 

Påfrestningar 

Väntetiden var fruktansvärd, den kändes som åratal. 

Diagnosen kom som en chock och upplevdes som ett hot 

  Fruktan för förlust av autonomi och värdighet 

Isolerad ensam och övergiven 

Människor upplevde att sjukvården hade mycket lite intresse för patienterna 

 

 Hantering av påfrestningar 

Situationshantering genom att ta kontroll och tänka positivt eller avgränsa sig. 

Hopp om förbättring och överlevnad.  

Familj, vänner och andra människor var källan till villkorslöst stöd 

  Stödet är uppmuntrande och förlösande.  

Påfrestningar 
Väntetiden var fruktansvärd, den kändes som åratal.  

Väntetiden från misstanke om cancer till fastställd diagnos var en svår tid för individerna. 

Att vänta på resultaten beskrevs som en förskräcklig upplevelse och att den kändes som 

åratal. Väntan på diagnos och behandling var en stor orsak till stress hos individerna. 

(O’Mahony, 2000, s.515). Väntetiden var en erfarenhet som blev ihågkommen som den 

värsta av alla och den borde inte vara så lång. Väntan gjorde personerna helt slut 

(Fridfinnsdottir, 1996, s. 528). Perioden mellan diagnos och behandling var fylld av skräck 

och frambringade en känsla av att befinna sig i ett vacuum (Sægrov & Halding, 2004). 
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“The time of waiting was absolutely terrible. You know when just have to wait- 
there are many thoughts that pop up into your head” (Sægrov & Halding, 2004, 
s. 148). 

 

“The part really was the waiting, two weeks, than waiting for the results to come 
back. I felt two weeks a long time to wait… The waiting, not knowing. Why did I 
have to wait two weeks for the result to come back? It was a terrible experience, 
waiting. That was terrible, that weekend was terrible for the family, it really 
was” (O’Mahony, 2000, s. 515). 

 

“I think the waiting period shouldn’t be so long. This waiting time is- it can just 
finish some women off I’m sure” (Fridfinnsdottir, 1996, s. 528).  

 

  Diagnosen kom som en chock och upplevdes som ett hot 

Att få besked om diagnosen cancer kom för de flesta människor som en chock. Den akuta 

chocken utlöste starka reaktioner och upplevdes traumatisk (Landmark & Wahl, 2001, s. 

115-116). Chocken varierade för individerna i intensitet och varaktighet. Det hörde till 

vanligheten att personerna drog sig undan från normalt liv under chockfasen (Gray, Fitch, 

Phillips, Labrecque & Klotz, 1999, s. 132). Chocken beskrevs orsaka en akut emotionell 

obalans och påverkade individernas förmåga att hantera vardagen och ta in information 

(Landmark & Wahl, 2001, s. 115-116). Personerna uttryckte starka känslor som att hela 

livet kollapsade när de fick diagnosen (Sægrov & Halding, 2004, s. 148). Andra beskrev det 

som att de förnekat att de hade hört, de kunde inte tro att det var sant, de blev så chockade 

(Landmark & Wahl, 2001, s. 116). 

 

“Something special happens to you; you become someone else when you are told 
you have cancer. You deny that you hear, you can’t believe it, you are so 
shocked” (Landmark & Wahl, 2001, s. 116). 

 

“When you have been given such a serious diagnosis your whole life more or 
less just collapses” (Sægrov & Halding, 2004, s. 148). 

 

En annan vanligt förekommande känsla när man fick diagnosen cancer var ilska. 

Fridfinnsdottir (1996) menar att ilskan utlöses när individernas förväntningar på framtiden 

om ett långt och lyckligt liv raserades av cancern. Individerna blev extremt arga – sårade – 

på livet, på sig själva och på hela skapelsen. Personernas nya situation i livet utlöste ilska 
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och känslor av hopplöshet, varför skulle just de drabbas av cancer (Fridfinnsdottir, 1996, 

s.528-529). 

 

”Of course I was angry – extremely angry – hurt – maybe with life and the hole 
of creation. Maybe with myself, you don’t quite know I was just angry, I don’t 
know with home or what” (Fridfinnsdottir, 1996, s.528-529). 

      

En cancerdiagnos representerade ett dödligt hot med funderingar och oro om överlevnad 

och död (Landmark & Wahl, 2001, s.116). Individerna beskrev cancer som skrämmande. 

Några kvinnor kände ängslan över konsekvenserna som canceroperationen och 

behandlingen skulle komma att medföra samt effekten som cancerdiagnosen skulle ha på 

deras framtid. Flera uttryckte en rädsla pga. att de drabbats av en sjukdom som de inte 

kunde kontrollera. När man får en cancerdiagnos hotas hela individens existens och man 

mobiliserar alla krafter för att överleva. Personerna upplevde osäkerhet i både den 

diagnostiska fasen (t ex har jag cancer, vad kommer att hända och kommer jag att dö) och 

behandlingsfasen (t ex kommer behandlingen att lyckas) många människor inbillade sig det 

värsta och trodde att de skulle dö (Sægrov & Halding, 2004, s.149). Personerna uttryckte en 

betydande osäkerhet inför framtiden, hur andra skulle reagera, vad som skulle hända och 

hur lång tid de skulle leva. Den osäkerhet som skapades av att de drabbats av cancer 

beskrevs som varaktig och begränsade individernas kontroll över sina liv samt ökade deras 

känsla av hjälplöshet. (Fridfinnsdottir, 1996, s.528). Flera personer beskrev att den 

diagnostiska processen utlöste oro (Poole & Lyne, 2000, s.755). Trots att de hade för avsikt 

att leva normalt före behandlingen så var oro stundtals ett stort problem (Gray, Fitch, 

Phillips, Labrecque & Klotz, 1999, s. 134). Individerna upplevde att tankarna om cancer 

konstant fanns i deras medvetande (Landmark & Wahl, 2001, s.117). 

 

“It was the first period, when everything was so uncertain. I really thought that 
was the worst of all. It was to much” (Sægrov & Halding, 2004, s.149). 

 

“You imagine the worst, and you’re certain you’re going to die (Sægrov & 
Halding, 2004, s.149). 
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Fruktan för förlust av autonomi och värdighet 

Vissa människor fruktade förlusten av sin värdighet och självständighet så mycket att de 

hellre föredrog att dö än att bli totalt beroende av andra. Att förlora sin autonomi 

resulterade i att patienterna upplevde sig som mindre jämlika. Flera patienter oroade sig för 

ansvaret som familjemedlemmarna fick ta, de ville inte försätta sin familj i en sådan 

situation där familjen måste vårda dem. Flera personer sa att de led av vetskapen om att 

familjemedlemmarna fick vårda dem (Blinderman & Cherny, 2005, s. 374). Några oroade 

sig för bördan som deras maka/make fick bära. Individerna menar att under behandlingen 

så var det de själva som fick stå ut med injektionerna, medan deras maka/make mentalt fick 

stå ut med risken att förlora sin älskade, ibland upplevdes därför bördan värre för makan än 

för patienten (Sægrov & Halding, 2004, s. 148). 

 

”And she did everything. So I could just switch off and relax. But it was a 
terrible burden for her as well. That’s for certain. More than for me. Because 
even though I had the injections, she had the mental ones” (Sægrov & Halding, 
2004, s.148). 

 

“I am dependent on my husband. I hope that the loss of independence will be 
temporary” (Blinderman & Cherny, 2005, s. 374).  

 

“It is painful to watch my children taking care of me” (Blinderman & Cherny, 
2005, s. 374). 

 

Ofrivilligt isolerad ensam och övergiven  

En del patienter led av att inte ha någon att tala med om sin sjukdom, sina känslor, vad de 

kunde förvänta sig och alla sina missförhållanden. För en del medförde diagnosen att de 

förlorade kontakten med vänner, de kände de som om dom hade pest och vågade inte ringa 

och be om hjälp De påstod att de inte hade någon styrka eller energi att ta initiativ till 

kontakt med någon som kunde lyssna, de kände sig övergivna, endast ensamheten fanns 

kvar (Olsson, Bergbom & Bosaeus, 2002, s. 56). Känslan av att vara ensam och utelämnad 

upplevdes ofta som en extra börda för individerna ingen ville behöva klara sig igenom 

sjukdomen alldeles ensam (Landmark och Wahl, 2002, s.117). 
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” I was on my own, and I have to work through all this by my self” (Landmark & 
Wahl, 2001, s.117). 

 

Människor upplevde att sjukvården hade mycket lite intresse för patienterna 

Alla personer upplevde inte stödet från vårdpersonal som något positivt, tvärtom 

(Fridfinnsdottir, 1996, s. 530). Flera personer ansåg att sjukvården hade väldigt lite att 

erbjuda gällande stöd och hjälp samt att de sällan fick sina frågor besvarade. Flera patienter 

var besvikna över hur de hade fått sina besked om cancer, de tyckte att läkarna betett sig 

klumpigt och att de inte tog sig tid att förklara (Sægrov & Halding, 2004, s.149). 

Patienterna menade att sjukvårdspersonalen var för upptagna med annat för att lägga märke 

till just deras problem och behov, deltagarna uppgav att de fick kämpa för att få läkares och 

sköterskors uppmärksamhet. Individerna uttryckte en önskan om att läkare skulle engagera 

sig mer i patienterna (Olsson, Bergbom & Bosaeus, 2002, s. 56). Flera personer uttryckte 

även att sjukvården inte ordnat med förutsättningar för samtal angående deras upplevelser 

och känslor eller vidtagit åtgärder för deras svåra livssituation (Sægrov & Halding, 2004, 

s.149). När patienterna inte fick någon uppmärksamhet eller någon tid för att få deras frågor 

besvarade, och när de inte kunde dela sina erfarenheter med någon så blev de inåtvända, 

lämnade åt sina egna tankar och får ingen ro i sinnet. (Olsson, Bergbom och Bosaeus, 2002, 

s.56). 

“The doctors seemed not to have enough time. ‘They have all the information, 
it´s all in that file they have, but they never have time. I think they could spend a 
bit more time with the patients. It would be a help if they are there” (Olsson, 
Bergbom & Bosaeus, 2002, s. 56) 

 

”Well you have cancer” That was it... and it was so hurtful. Not that I had 
cancer, because I was prepared for that. But the way in whitch she said it. And it 
didn’t take long before she left to do something else” (Sægrov & Halding, 2004, 
s.149) 

   

  Hantering av påfrestningar 

Situationshantering genom att tänka positivt, ta kontroll och eller avgränsa sig.  

När individerna började ta in verkligheten om deras förändrade situation upplevde de en ny 

nivå av acceptans som tillät dem att aktivt ta itu med omständigheterna, tänka positivt och 

möta utmaningarna framför sig (Gray, Fitch, Phillips, Labrecque & Klotz, 1999, s. 132). 
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Personerna använde sig av olika strategier för att hantera situationen t ex genom att hålla 

sig sysselsatta, koncentrera sig på sitt arbete, prata med andra, planera eller förneka 

händelsen (O’Mahony, 2000, s. 516). En deltagare beskrev hur hon tog kontroll över att 

förlora håret under cytostatikabehandlingen, genom att raka av sig håret innan det själv föll 

av (Blinderman & Cherny, 2005, s. 374). De manliga deltagarna sa att de var viktigt för 

dem att ta reda på så mycket som möjligt om cancer och behandlingar. För många var 

sökningen omfattande och bidrog till en känsla av kontroll (Gray, Fitch, Phillips, Labrecque 

& Klotz, 1999, s. 133). Vissa beskrev att de fick en en slags styrka för att hantera och ta sig 

igenom sjukdomen utan att ge upp. Människorna ville inte låta cancern ta över utan 

försökte leva så normalt som möjligt (Sægrov och Halding, 2004, s.149). 

 

“We decided that knowledge was power. So we made a concentrated effort to 
find out everything. We used the library, the cancer society, the internet. We got 
more information we ever wanted..... We ended up doing what the doctor told us 
to, and we said fine. It was a relief” (Gray, Fitch, Phillips, Labrecque & Klotz, 
1999, s. 133). 

 

“I guess that I was unprepared at first. It was just a matter of sorting it out in my 
own head and getting used to the idea, and how I’m going to handle it” (Gray, 
Fitch, Phillips, Labrecque & Klotz, 1999, s. 133). 

 

“I was also hysterical about the idea of loosing my hair. So I took control and 
shaved my head before my hair fell out…” (Blinderman &Cherny, 2005, s. 374). 

 

Några cancerpatienter stängde in sig, drog för gardinerna, undvek andra för att de kände sig 

giftiga. Känslan av att vara giftig (Fridfinnsdottir, 1996) och att andra inte bör komma dem 

nära beror på upplevelsen av att andra tycker att de är annorlunda och avvikande 

(Halldórsdóttir & Hamrin, 1996, s.5). Enligt Fridfinnsdottir (1996) hanterade en del 

situationen genom att avgränsa sig och stänga ute andra människor En del kvinnor drog sig 

undan från det sociala umgänget, de kände sig på något sätt förlamade både fysiskt och 

psykiskt. Dessa psykologiska beteenden framträdde, att dra sig undan, som ett sätt att 

hantera sjukdomen och detta får en negativ effekt på individen (Fridfinnsdottir, 1996, 

s.528).  

“I was approached that since I was a cancer patient, people mustn’t come near 
me” (Halldórsdóttir, Hamrin, 1996, s. 5). 
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Hopp om förbättring och överlevnad 

Att känna hopp ansågs vara av stor betydelse för att överleva cancern. Viljan att överleva 

framträdde som den tydligaste upplevelsen i beskrivningen av hur det är att drabbas av 

cancer. Individernas kamp för sin existens blev mer intensiv under den svåraste 

sjukdomsperioden. I kampen för livet upptäcktes nya mål att leva vidare för, cancer 

frambringade en ny insikt, deltagarna blev mer medvetna om nuet och döden. En person 

menade att hon fick vilja att kämpa vidare genom att inse att hon inte hade uträttat 

tillräckligt i livet (Jensen, Bäck – Pettersson, & Segersten, 2000, s. 9). Viljan att överleva 

medförde hopp, hoppet var alltid riktat mot framtiden och varierade under sjukdomstiden. 

Människorna lärde sig att ta en dag i taget, och alla hoppades på överlevnad, en kvinna sa 

att hon hoppades på att överleva för att få vara med sina barn (Jensen, Bäck – Pettersson, & 

Segersten, 2000, s. 9). Från misstanke till diagnos var hoppet inriktat mot ett positivt 

besked, från diagnos till avslutad behandling var hoppet fokuserat på tillfriskande, när 

tillfrisknande ej var möjligt var hoppet koncentrerat till ett värdigt slut utan lidande. En 

kvinna beskrev att hon inte var rädd för att dö just därför att hon hade hopp.(Little & 

Sayers, 2004, s. 1333).  

 

“I don’t feel I did enough in this life. This gives me a desire to live” (Jensen, 
Back – Pettersson, & Segersten, 2000, s. 9). 

“I thought: ‘This is it, I could die’. But I wasn’t scared of that. Like I wasn’t 
scared of dying, because I have got that hope” (Little & Sayers, 2004, s. 1333). 

 

“I hope that I will survive and stay with my children. I live on a daily basis. 
Nobody knows what will happen” (Jensen, Bäck – Pettersson, & Segersten, 
2000, s. 9). 

 

Familj, vänner och andra människor är källan till villkorslöst stöd. 

Familjen var den största källan till villkorslöst stöd enligt drabbade. Närhet från partner och 

barn beskrevs som mycket betydelsefullt och förhöjde patienternas vilja att kämpa mot 

sjukdomen. Stödet var av stor betydelse för att kunna hantera situationen (Landmark & 

Wahl, 2002, s.117). Vänner och arbetskamrater var också viktiga källor att dela tankar och 

känslor med. Ett brett nätverk av stöd var synnerligen viktigt, deltagarna uppgav att de 
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kände trygghet i vetskapen om att vännerna höll ett öga på dem (Kelsey, Owens & White, 

2004, s.276). Flera individer nämnde att de kände gemenskap med andra personer som hade 

eller hade haft cancer. De kände ett stort behov av att tala med någon som gått igenom 

samma sak som de själva. Tillsammans med andra cancerpatienter kände de sig inte 

annorlunda (Sægrov & Halding, 2004, s.149). Personerna hävdade att när de drabbades av 

cancer så påverkades också hela familjen. Stödet upplevdes å ena sidan som positivt och 

den andra sidan som extra påfrestande för den drabbade och dennes familjemedlemmar. 

Familjen gav mycket stöd, men detta kunde också vara mycket smärtsamt för 

cancerpatienten när de såg att familjen led på grund av dem. Flera människor beskrev hur 

de försökte skydda sin familj genom att inte diskutera sin sjukdom, de var även försiktiga 

med hur de informerade sin partner och sina barn om sitt tillstånd behandlingar mm.  

 

“My husband’s been with me all the way as my social support. He’s been 
exceptional” (Landmark & Wahl, 2002, s. 118). 

 

“With my family I have always overcome difficult times. My family is the very 
source of my support” (Landmark & Wahl, 2002, s.118). 

 

“What I really needed was to meet someone who had been through the same 
thing. Someone who was standing in front of me – alive and well” (Sægrov & 
Halding, 2004, s.149). 

 

 Stödet var uppmuntrande och förlösande. 

De flesta individer var positivt inställda till det professionella stöd de erhöll från 

sjukvårdspersonal. Flera personer uppgav att känslan av att ha stöd och bli behandlad med 

respekt var viktigt för att kunna bearbeta alla svårigheter cancern orsakade. Upplevelsen av 

stöd medförde också en positiv attityd som hade till följd att deltagarna orkade kämpa, de 

gav dem också en känsla av trygghet (Kelsey, Owens & White, 2004, s.276). Patienterna 

beskrev det professionella stödet som nödvändigt och kände ett stort behov av att tala med 

sjukvårdspersonal som brydde sig, som kunde besvara deras frågor, förstod och hade tid. 

Ett antal personer sa att de först och främst sökte stöd hos vårdpersonal därför att detta 

reducerade en del av den stress och oro de upplevde på grund av cancern. Individerna 

uttryckte att vårdpersonalen var helt underbar och gav dem den tid de behövde för stöd och 

samtal (Fridfinnsdottir, 1996, s.529-530). Patienterna uttryckte rädsla över att ha cancer, 
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men stödet av sjuksköterskans blev en befrielse, eftersom de då kunde prata om saker som 

de inte kunde prata med någon annan om (Richer & Ezer, 2002, s. 117). Enligt Sægrov och 

Halding (2004) beskriver flera intervjuade sjuksköterskor som extremt hjälpsamma och 

lugnande, personerna var även nöjda över att ha blivit korrekt och grundligt informerade 

angående diagnos och behandling. Jensen, Bäck – Pettersson & Segesten (1999) menar att 

flera patienter berättar om sjuksköterskor som alltid fanns där när de behövdes, som de 

kände tillit för och som ingav liv i patienterna. Det fanns även beskrivningar 

distriktsköterskor som gav stöd och var mycket omtänksamma mot dem. Detta upplevdes 

som något mycket positivt av patienterna. 

 

”I remember a nurse who was always there for me. We talked about essential 
things while she rubbed my feet. She was trustful and she could infuse life in 
me.” (Jensen, Bäck – Pettersson & Segesten, 1999, s. 6). 

 

“The people at the screening centre were wonderful. They somehow went 
through my discomfort with me. I had all their time while I was there” 
(Fridfinnsdottir, 1996, s. 530) 

 

“The district nurse impressed me. She gave me tapes, some pain-releasing tapes 
and some relaxing tapes she had bought. She was so careful and the same time 
so supportive to me” (Jensen, Bäck – Pettersson & Segesten, 1999, s. 6). 

 

 

Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva människors upplevelser under utredning och 

behandling av cancersjukdom. Frågeställningar som var speciellt intressanta för den här 

studien var upplevelser av påfrestningar samt hantering av dessa  påfrestningar. 

 

Det framkom av resultatet i vår studie att individerna upplevde väntetiden som fruktansvärd 

och den kändes som åratal. Väntan på diagnos och behandling var en stor orsak till stress 

hos individerna. Människorna drabbades av akut chock när de fick diagnosen cancer detta 

utlöste starka reaktioner som blev traumatiska för individen och ledde till både fysisk och 

psykisk stress. Gunnars (1991) hävdar att cancersjukdom innebär att hamna i en 

krissituation psykiskt, fysiskt, andligt, socialt och existentiellt. Cullberg (1991) skriver 

också att den akuta krisen innebär en stor fysisk påfrestning på organismen vilket leder till 
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typiska stressymptom. Shapiro et al. (2003) hävdar även att stress har visat sig påverka det 

fysiska och mentala välmåendet. I studien upplevde individer känslor som sorg, ilska, 

frustration, ängslan och man kunde även se att många utvecklade en depression under 

sjukdomsförloppet. Shapiro et al. (2003) menar att när man drabbas av cancer orsakar 

sjukdomen större påfrestning än någon annan sjukdom och bidrar även till en rad andra 

psykologiska konsekvenser.  

 

Resultatet i vår studie visade att en vanligt förekommande känsla när man fick diagnosen 

cancer var ilska. Bowes, Tamlyn och Butler (2002) skriver att många kvinnor upplever att 

ilska var relaterat till väntan på diagnos och behandling, missdiagnos och sen diagnos. Att 

ge utlopp för ilskan inför sin familj var ett sätt att lätta på trycket. Ilska och andra känslor 

som oro och osäkerhet var orsaker till betydande stress. Petersen et al. (2005) beskrev att 

genom att försöka förstå och besvara frågor om varför, var viktigt för att mobilisera deras 

inre resurser att kämpa mot sjukdomen. Detta kan relateras till resultaten i vår studie som 

visade att ilskan utlöstes när individernas förväntningar på framtiden om ett långt och 

lyckligt liv raserades av cancern. Personerna kände sig extremt arga – sårade – på livet, på 

sig själva och på hela skapelsen. Lazarus och Folkman (1984) menar att ett hot som svår 

sjukdom antingen kan vara av mild grad eller svår grad som övergår till rädsla hos 

individen. Ju större hot desto mer primitivt, mer desperat och regressivt beteende som 

begränsar personen att hantera situationen. Detta kan relateras till det vi fann nämligen att 

cancerdiagnosen representerade ett dödligt hot med funderingar och oro om överlevnad och 

död. Hotet som cancern orsakade upplevdes även som skrämmande för människorna. Flera 

uttryckte rädsla pga. de drabbats av en sjukdom som de inte kunde kontrollera. Tankar om 

cancer fanns konstant i personernas medvetande. Resultatet visade även att deltagarna 

uttryckte betydande osäkerhet inför framtiden, osäkerhet begränsade individens kontroll 

över sina liv samt ökade deras känsla av hjälplöshet. Lugton (1997) menar att hotet kunde 

minimeras genom att personerna hanterade känslor av ängslan och depression genom 

acceptans och stöd. Lugton (1997) hävdar att individerna behövde få sin egen dödlighet 

bekräftad för att kunna hantera den osäkerhet de kände inför framtiden.  

 

Chochinov et al. (2002) menar att förlust av autonomi och värdighet associeras med känslor 

av att vara förnedrad, skamsen, eller besvärad. Förlust av autonomi och värdighet förknippas 

även med känslor av hopplöshet och depression, individerna kände sig mindre värda. Dessa 

känslor kommer ur upplevelsen av att vara en börda för andra, att behöva hjälp med t ex 
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toalettbesök, bad, sjukhusbesök, att ha smärta mm. Individer som upplevde förlust av 

värdighet kände också en svagare vilja att fortsätta leva och kämpa emot sjukdomen. Detta 

återges från våra resultat att de drabbade fruktade förlusten av autonomi och värdighet. Flera 

personer nämnde att de led av vetskapen om att familjemedlemmarna fick vårda dem och att 

de kände sig mindre värda. 

 

Enligt Rockach, (2000) orsakar stressen och ensamhet en paralyserande hjälplöshet. 

Shapiro et al. (2003) hävdar att personer som saknade stöd upplevde en lägre livskvalitet. 

Ensamheten gjorde att de kände hopplöshet och meningslöshet och tankar på att ge upp, 

detta bidrog även till högre stressnivåer.  Att ha blivit diagnostiserad med en dödlig 

sjukdom innebär ofta immobilisering av individen och dess handlingskraft. Ensamheten 

orsakade mycket smärta och oro. Detta kan relateras till det vi fann nämligen att många 

saknade stöd och kände sig ensamma Resultatet visade också att diagnosen medförde för 

vissa att de förlorade kontakten med vänner, många led av att inte ha någon att tala med om 

sin sjukdom något som bidrog till högre stressnivåer. Många personer påstod även att de 

inte hade någon styrka eller energi att ta initiativ till kontakt med någon som kunde lyssna. 

Rokach (2000) bekräftar att människor ofta saknar kraft och styrka att söka sociala 

kontakter, men när de sen får styrkan och förmågan att åter hantera sjukdomen minskar 

ensamheten.  

 

Det framkom av vår studie att flera deltagare ansåg att sjukvården hade väldigt lite att 

erbjuda gällande stöd och hjälp samt att de sällan fick sina frågor besvarade. Lazarus och 

Folkman (1984) menar att patienters förmåga att höra vad t.ex. läkaren säger om prognosen 

avgörs av hur patienten upplever hotet från diagnosen. Människor reagerar på beskedet på 

många olika sätt, beroende på ilska, akut stress eller skuldkänslor. Deras sätt att reagera på 

situationen är avgörande för hur mycket de förstår av informationen som ges. Människan 

behöver därför tid för att anpassa sig till beskedet innan ny information kan ges. Detta 

framkom även i vår studie där flera personer var besvikna över hur de hade fått sina besked 

om cancer, de tyckte att läkarna betett sig klumpigt och att de inte tog sig tid att förklara. 

Van der Molen (1999) menar att de flesta individer har ett starkt minne av på vilket sätt 

beskedet om cancer gavs, detta var avgörande för hur den fortsatta relationen mellan 

individen och vårdpersonalen kom att fortlöpa. Kommunikationen mellan vårdpersonal och 

patient kan orsaka problem då informationen presenteras på ett sådant sätt som kan vara 

svårt att förstå för patienten. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal är inte alltid 
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förberedda på den psykologiska och sociala stress som cancerpatienter upplever och kan 

därför inte ge lämpligt stöd till de drabbade. Sjuksköterskors okunskap leder till rädsla och 

osäkerhet hos patienten. När stöd från vårdpersonal inte fanns tillgängligt orsakade de 

känslor av hopplöshet och att inte ha någon framtid hos de drabbade.   

 

Lazarus och Folkman (1984) skriver att på vilket sätt en person hanterade påfrestningarna 

var beroende av de resurser och den ork hon hade för tillfället. Stresshantering är en process 

med flera funktioner. Stresshantering är ett konstant föränderligt beteende och är beroende 

av beroende på individens behov för tillfället samt vilka resurser som individen besitter. 

Stresshanteringen kräver anpassning och begränsas av den psykologiska stress som gör att 

individen inte kan eller orkar anstränga sig och slutar tänka rationellt. Stresshantering har två 

funktioner; att försöka hantera eller förändra orsaken till problemet samt reglera/normera den 

känslomässiga responsen till problemet. Stresshantering handlar alltså om att vara aktiv och 

anstränga sig för att klara av situationen oavsett utgången, positiv som aktiv problemlösning 

eller negativ stresshantering som förnekelse och isolering. Lazarus och Folkman skriver 

vidare att den ena strategin inte är bättre eller sämre än den andra, valet av strategi är 

beroende av individens situation. Beroende på individens förmågor och förhållande till 

situationen måste människan ibland luta sig mer mot en defensiv strategi medan en annan 

gång gå mot en mer problemlösningsstrategi. Oavsett individens förmågor att hantera 

situationen så kommer man någon gång till en omvärdering av vad som har hänt, dess 

betydelse och vad som kan göras åt problemet. Stresshantering blir ett mycket viktigt 

redskap för att behålla en positiv anda så att individerna kan uppnå sina mål. Att positivt se 

på sig själv kan anses vara en psykisk resurs för att hantera situationen. Detta kan relateras 

till det vi fann nämligen att tänka positivt tillät individerna att aktivt ta itu med 

omständigheterna och på så sätt möta utmaningarna framför sig, men även att en defensiv 

strategi användes av individerna speciellt vid höga nivåer av hot. Resultatet i vår studie 

visade även att acceptans och hitta ett sätt att reglera/normera situationen ledde till att bättre 

kunna hantera problemet. Många hanterade situationen genom att hålla sig sysselsatta, 

koncentrera sig på sitt arbete, prata med andra, planera eller förneka händelsen. Cullberg 

(2001) skriver att förnekelse var ett vanligt sätt att hantera chocken som diagnosen innebar. 

Shockey Stephenson (2004) menar att förnekelse är en viktig aspekt under olika faser av 

cancersjukdomen som patienter använder när deras psykiska hälsa och kontroll är hotad. En 

del personer framförallt män försökte ta kontroll över situationen genom 
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informationssökning, medan det för kvinnor var viktigt att prata med andra. Petersen et al. 

(2005) skriver att i traumatiska upplevelser så fanns det ett intensivt behov att hitta mening 

med det skedda för att kunna hantera och acceptera situationen. Kershaw et al. (2004) menar 

att män oftare använde sig av informationssökning för att bemästra sjukdomen, medan 

kvinnor i större utsträckning pratade med närstående. Van Der Molen (1999) hävdar att 

sökning av information är en strategi som kan användas för att reducera stress. 

Informationssökning gör individen aktivt deltagande i beslutsfattning som leder till att 

individen tar kontroll över sin situation. Välinformerade människor upplever mindre oro och 

depression. Curtis och Juhnke (2003) hävdar att genom information och stöd kombinerat 

med frågor som meningen med livet, får deltagarna på ett ultimat sätt hjälp att hantera och 

klara av sin sjukdom.  

 

Viljan att överleva framträdde av resultaten i vår studie som den tydligaste upplevelsen i 

beskrivningen av hur det är att drabbas av cancer. Enligt Lazarus och Folkman, (1984) är 

hopp basen för att behålla kraften och orken att kämpa vidare trots värsta tänkbara utgång. 

Hoppet kan hållas uppe genom tron på att utgången går att påverka och genom tron på att 

ens krafter räcker till. Hopp kan bara existera om man ser positivt på utgången och inte 

tvivlar. Detta framkom även i vår studie där viljan att överleva medförde hopp. I kampen 

för livet upptäcktes nya mål att leva vidare för och hoppet varierade under sjukdomstiden. 

Enligt Hinds, (2004) upplever patienter att hoppet är nödvändigt för att kunna hantera 

cancern. De patienter som saknade hopp under behandlingen visade sig vara extra sårbara. 

Sjuksköterskor och annan vårdpersonal har möjlighet genom positivt inflytande att påverka 

patienternas hopp, så att deras lidande och stress minskar 

 

Lazarus och Folkman (1984) menar att socialt stöd är något som individer i kris bör 

använda sig av. De skriver vidare att personer bättre kan anpassa sig till och bearbeta 

svårigheter om de får eller har vetskapen om att de har tillgång till stöd när de behövs.  

Socialt stöd erhålls på flera sätt, genom att kunna anförtro sig och lita på någon, ökar 

känslan att vara älskad och behövd, genom att få hjälp med praktiska saker, information 

och råd om situationen. Människor som känner att de har socialt stöd kommer att ha bättre 

hälsa, förutsättningar och fungera bättre. Detta kan relateras till det vi fann nämligen att 

familjen framkom som den viktigaste källan till stöd och var en bidragande orsak till de 

drabbades vilja att kämpa mot sjukdomen. Familjen förhöjde individernas livskvalité. Även 
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vänner och andra människor förhöjde människornas livskvalitet. Rokach (2000) hävdar att 

dela upplevelser med likasinnade skapade en möjlighet för individerna att utveckla en 

känsla av samhörighet och höra till. Resultatet i vår studie visar att flera deltagare nämnde 

att de kände gemenskap med andra personer som hade eller hade haft cancer. De kände ett 

stort behov av att tala med någon som gått igenom samma sak som de själva. Tillsammans 

med andra cancerpatienter kände de sig inte annorlunda  

 

Hinds och Moyer (1997) skriver att professionellt stöd är högt värderat av patienterna, de 

hjälper dem att anpassa sig till stressen som cancer orsakar. Stöd från vårdpersonal 

involverade råd och information. Läkarens uppgift nämndes enbart som stöd till att ta svåra 

beslut om behandling medan sjuksköterskans roll ansågs vara en bredare källa till stöd och 

information. Individerna beskrev ofta att sjuksköterskorna tog sig tid och att de brydde sig 

om dem. Stödet förhöjde individernas känsla av egenvärde. Med en varm, avslappnad och 

öppen attityd från vårdpersonalen kände individerna att de inte bara var ett nummer på 

pappret. Detta återspeglas även i det resultat vi fann nämligen att upplevelsen av stöd 

medförde också en positiv attityd som hade till följd att deltagarna orkade kämpa, de gav 

dem också en känsla av trygghet. 

 

Om en patient upplever psykologisk stress är sjuksköterskans interventioner nödvändiga. 

För att detta ska lyckas måste sjuksköterskan först etablera en relation som inger förtroende 

hos individen. Interventionerna måste anpassas efter vare unik individs upplevelser av 

påfrestningar under krisens alla faser. Genom att minska upplevelsen av hot och för att 

återuppbygga människans känsla av kontroll över situationen krävs att sjuksköterskan 

understödjer personers egenresurser för hantering av påfrestningarna. Sjuksköterskan kan 

hjälpa individer att normalisera och acceptera händelserna genom att erbjuda stöd och 

information (Ridner, 2003, s.542). 

 

Enligt Cullberg (2001) befinner sig en människa i chock ofta i ett stadium av förnekelse och 

är därför inte mottaglig för information. Deras sätt att reagera på situationen är avgörande 

för hur mycket de förstår av informationen som ges. Människan behöver därför tid för att 

anpassa sig till beskedet innan ny information kan ges. Först när individen har accepterat 

sin situation kan denna ta in det som sägs.  Det är av betydande vikt att sjuksköterskan 

förstår att individen kan vara ytligt välordnad men under ytan är allt kaos. Väsentliga 

upplysningar kan därför inte ges medan personen befinner sig i chock eftersom effekten då 
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blir minimal och informationen glöms bort. Sjuksköterskor måste vara medvetna om vilket 

tillfälle som är det rätta att hjälpa människan med att stärka hoppet. I en studie av Rustøen 

och Rokne Hanestad (1998) ansågs hopp vara av stor betydelse för att överleva cancern.  

Sjuksköterskor måste bli medvetna om det för att kunna inbringa hopp till de drabbade. Att 

drabbas av cancer innebär för många att framtiden är osäker. Känslor av hopp är förenat 

med framtiden och dess förväntningar, känslor av lycka kan därför sägas vara 

sammankopplade med känslor av hopp. Hopp är en resurs för att må bra, tillfriskna och 

överleva cancern. Meningen med sjuksköterskans intervention är att hjälpa individerna att 

hantera upplevelserna av sjukdomen och lidandet och om så behövs även hitta meningen 

med cancern. Om en person är omringad med en atmosfär av hopp, kommer de att uppleva 

att deras hopp blir stärkt. Sjuksköterskors beteende kan därför spela en betydande roll 

genom att inspirera och stärka hoppet när hon träffar de sjuka. Genom att sjuksköterskan 

blir medveten om betydelsen av att hon kan främja hoppet hos cancersjuka och på så vis 

påverka deras chanser att tillfriskna, blir det en uppgift väl värt att försöka genomföra. 

 

Herth (1990) skriver att sjuksköterskan kan uppmuntra de drabbade till hopp genom att 

uppmana dem till samhörighet med familjemedlemmar, vänner och andra professionella. 

Det är av betydande vikt att människor i en krissituation har stöd av familjen och vänner för 

att stärka känslan av att höra ihop med någon, och känslan att vara behövd. Andra 

människors villighet att dela med sig genom sin bekräftelse, närvaro, uppmuntrande och 

vilja att lyssna samt beröring inbringar känslor av hopp för den cancersjuka människan. 

Genom att skapa en tillitsfull relation och dela information om hopp och död med de 

drabbade kan sjuksköterskan inbringa mod och en känsla av att vara behövd hos dem. Ett 

annat sätt för sjuksköterskan är att aktivt lyssna, att verkligen vara närvarande och ta till sig 

det personen säger och på ett uppmuntrande sätt skapa en vision av hopp. Att kunna ge 

vägledning när framtidstron behöver finna nya mål samt stödja individens mognad mot en 

ny medvetenhet och acceptans, ge en reflektion av meningen med livet och döden. På så 

sätt kan sjuksköterskan uppmuntra patienten till att mobilisera energi att investera i hoppet.  

 

Fördelarna med denna studie är att vi som författare lagt ner noggrant arbete på att 

säkerställa validiteten i resultatet och täcka alla aspekter av de upplevelser som beskrevs i 

studierna enligt Burnard (1991). Vi har försäkrat oss om att behålla textnärheten genom 

hela studien som Burnards (1991) modell föreskriver. Vi har vidtagit de åtgärder och skapat 

den struktur som litteraturen, Downe-Wamboldt (1992), föreskriver vid kvalitativ manifest 
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innehållsanalys. Därför anser vi att vår studie uppfyller de krav som ställs på denna typ av 

studie. Genom detta så anser vi att vi har nått en hög trovärdighet och överförbarhet. I 

Halloway och Weeler (2002) beskrivs överförbarhet som den kvalitativa forskningens 

motsvarighet till generaliserbarhet. Det innebär att resultatet kan överföras till människor i 

liknande situationer. Resultatet av vår litteraturstudie anser vi kan vara överförbart på andra 

människor som genomgår utredning och behandling av cancer. Artiklarna som använts till 

analysen representerar upplevelser från olika länder och kulturer samt studien inkluderar 

både män och kvinnor i olika åldrar, detta styrker resultatets trovärdighet. Artiklarna i 

litteraturstudien har genomgått en kvalitetsgranskning och i denna redovisas deltagare, 

intervjumetod, analysmetod och huvudfynd samt om artikeln är klassad efter hög, medel 

eller låg kvalitet. Trovärdigheten har också styrks genom kritisk granskning från 

obligatoriska seminarier, handledare och även kritik från varandra. 

 

Graneheim och Lundman (2004) skriver i sin studie att en textenhet i princip alltid har flera 

innebörder och att det är svårt att närma sig en text utan att tolka den. Det ställer då stora 

krav på personen som tar ut textenheterna att vara ärlig mot ursprungstexten och inte tar 

textenheterna ur sitt sammanhang för att skapa en annan innebörd. Vi har försökt behålla 

textnärheten men, begränsningar som man dock måste ta hänsyn till i denna litteraturstudie 

är att artiklarnas originalspråk är på engelska, därför kan en del nyanser ha gått förlorade i 

översättningen. Studiens begränsningar består även i att ett fåtal artiklar utgjort materialet 

på grund av tidsbegränsning. Detta uppvägs av att dessa artiklar var mycket innehållsrika 

och gav gott och väl de material som vi bedömde behövdes för denna typ av studie 

   

Slutsats 

Det framkom av studien att den akuta krisen innebar en stor fysisk påfrestning på 

organismen och att detta ledde till typiska stressymptom och människor använde många 

olika strategier föra att hantera situationen. Den här studien kan hjälpa sjuksköterskor att 

bättre förstå patienternas olika reaktioner, hur de på olika sätt använder stresshantering och 

hur personalen kan mobilisera individernas resurser på bästa sätt. Genom information och 

kunskap kan sjuksköterskan ge verktyg för acceptans och hopp hos de drabbade och 

därmed öka individernas chanser till ökad livskvalitet och tillfrisknande. 

Den här litteraturstudien har gett upphov till frågor och funderingar om hur människor 

upplever hotet som cancer innebär och hur de klarar av att hantera sjukdomen samt hur 
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sjuksköterskan på bästa sätt kan förbättra patienternas livskvalitet. Resultatet i vår studie 

visar att kommunikationen mellan vårdpersonal och patient kunde orsaka problem då 

informationen presenterades på ett sådant sätt som kunde vara svårt att förstå för patienten 

samt att information lades fram när individen fortfarande befann sig i chock. Sjuksköterskor 

och annan vårdpersonal var inte alltid förberedda på den psykologiska och sociala stress 

som cancerpatienter upplevde och kunde därför inte ge lämpligt stöd till de drabbade. 

Sjuksköterskors okunskap ledde till rädsla och osäkerhet hos patienten. När stöd från 

vårdpersonal inte fanns tillgängligt orsakade de känslor av hopplöshet och att inte ha någon 

framtid hos de drabbade. Vår förhoppning är att det i framtiden kommer att göras fler 

studier om den psykologiska och sociala stress som cancerpatienter upplever. Framtida 

studier kan sannolikt leda till att sjuksköterskor får mer kunskap om betydelsen av stöd och 

motivation till människor som drabbas av cancer för att på bästa sätt kunna förbättra 

patienternas livskvalitet och minska stressen de upplever.  
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