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Abstrakt 
En av tre människor drabbas någon gång av cancer. Trots att många idag blir 

friskförklarade från sjukdomen så är cancer en sjukdom som ofta förknippas med död 

och lidande. Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser av att leva med 

obotlig cancer. Litteratursökning utfördes och två narrativa berättelser valdes ut till 

analys. Analysen utfördes med en kvalitativ innehållsanalys. Textenheter som 

beskrevs i metaforer analyserades med latent ansats, övriga textenheter bearbetades 

manifest. Resultatet visade en ilska och maktlöshet över sjukdomssituationen. Cancern 

orsakade en förlust av kontroll och en ovisshet för vad döden skulle innebära. Det 

identifierades att hoppet var en central del i vardagen och det var hoppet som gjorde 

dem levande. Sist visade resultatet på att personerna var redo för döden, men inte klar 

med livet. Denna litteraturstudie kan öka sjuksköterskans förståelse för hur det kan 

vara att leva med en obotlig cancer så att sjuksköterskan ska kunna ge god omvårdad i 

den situation de befinner sig i. 

 

Nyckelord: Obotlig cancer, narrativa berättelser, litteraturstudie, cancer, hopp, 

ensamhet, kontroll, omvårdnad. 
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Att drabbas av svår sjukdom hotar och påverkar människans hälsa. Ofta syns den inte på 

utsidan, utan det är något som en person själv får bära på (Öhman, Söderberg & Lundman, 

2003). Att drabbas av svår sjukdom innebär också en förlust av det normala livet. Att leva 

med svår sjukdom innebär förlust av kontroll över framtiden, arbetslivet, fysiska funktioner, 

sociala kontakter och många upplever en rädsla av att bli beroende av andra (Lovely, Stewart-

Amidei, Page, Mogensen, Arzbaecher, Lupica & Maher, 2013). En obotlig sjukdom som 

många ser som ett hot mot sin hälsa kan vara cancer. Ellingsen, Roxberg, Kristoffersen, 

Rosland och Alvsvåg (2013) beskriver beskedet om en obotlig sjukdom som en tydlig 

markering mellan före och efter tillkännagivandet av diagnosen. Nilbert (2013, s. 109) 

poängterat att cancer idag är så vanligt förekommande att en av tre individer någon gång 

drabbas av sjukdomen. Trots att behandlingar har blivit bättre med tiden och fler personer 

tillfrisknar så finns det de som drabbas av en cancersjukdom, som trots försök med 

behandling, blir obotlig. 

 

Cancer är en vitt omtalad sjukdom, en sjukdom som för med sig rädsla då det är många som 

förlorat en närstående i sjukdomen. Sæteren, Lindström och Nåden (2011) beskriver 

cancersjukdom som en existentiell förändring, där det innebär att personen går igenom faser 

med starka känslor och osäkerhet. Eustache, Jibb och Grossman (2014) tar upp olika faser av 

krisreaktioner och krishantering. Faserna inleds av en akut fas som ofta består av chock där 

det är vanligt att drabbas av overklighetskänslor och ett hot mot livet. Vidare inleds 

reaktionsfasen där man uttrycker sig känslomässigt, däribland sorg och ångest. Slutligen 

påbörjas bearbetningsfasen där det startas en anpassning till den nya livssituationen. 

 

Cancer är samlingsnamnet på en rad olika sjukdomar. De vanligaste cancerformerna i Sverige 

är bröstcancer, prostatacancer, cancer i tarmarna samt hud- och lungcancer. Varje år drabbas 

ungefär 55 000 personer av cancer i Sverige och 58 000 diagnoser ställs. Vilket betyder att 

många får mer än en diagnos av cancer (Johansson, 2013, s. 6-8). Att leva med en 

cancerdiagnos som är obotlig innebär att tumören är malign. Malign innebär att tumören är 

elakartat och har förmåga att sprida sig. Trots forskning om hur metastaseringen går till, är det 

fortfarande oklart hur mekanismerna fungerar. Det som har gått att hitta är att metastaseringen 

sker i samma takt som tumören växer, så är det en långsamt växande tumör så sker även 

metastaseringen långsamt. Metastaserna avgör hur prognosen ser ut, desto mer metastaser 

som upptäcks desto svårare blir det att bota sjukdomen. Det beror på att metastaserna kan vara 

spridda till många organ och blir därför svårbehandlade(Nilbert, 2013, s. 52-53, 63). En av de 
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vanligaste och dödliga cancerformerna är ventrikelcancer som innebär cancer i magsäcken. 

Ventrikelcancer har en förmåga att metastasera och rankas som den andra vanligast, dödliga, 

cancerformen (Chen, Tucker, Graubard, Heineman, Markin, Potischman & Ward, 2002). Det 

finns ett samband mellan ventrikelcancer utvecklingen och en kronisk infektion av bakterien 

Helicobacter pylori (Jeppsson, 2012, s. 166). Riskfaktorer för att drabbas av denna sorts 

cancer menar Chen et al. (2002)  ökar vid intag av exempelvis fett och animaliska vitaminer. 

Myelom är en kronisk blodsjukdom vilket innebär att det inte finns någon behandling som 

botar sjukdomen. Behandlingen som ges är till för att bota symtom och förlänga livet och ett 

exempel på en sådan behandling är ministamcellstransplantation (Ericsson & Ericsson, 2013, 

s. 231-233).Personer som lever med cancer går ofta igenom många tunga behandlingar, så 

som strålning, operation och cytostatikabehandling. Enligt Wagland, Richardson, Armes, 

Hankins, Lennan och Griffiths (2015) är illamående och kräkningar de två vanligaste 

förekommande biverkningarna av dessa behandlingar. I och med detta blir det därför svårare 

att behålla måltiderna och en viktnedgång sker. Bender, McDaniel, Murphy-Ende, Pickett, 

Rittenberg, Rogers, Schneider och Schwatrz (2002) menar att det finns ett samband mellan 

patientens intag av föda och hur bra denne svarar till behandlingen. En viktnedgång och 

förlust av föda påverkar inte bara energin i vardagen, men även utseendet och ett uttryck av 

att se sjuk ut (Moradian & Howell, 2015). Det är inte bara förlusten av föda som sänker 

energin hos patienten utan det är en biverkan av behandlingen och kallas fatigue (Mackareth, 

Bardy, Finnegan-John, Farell & Molassiotis, 2015). 

 

Vid cancerbesked bör mängden information anpassas individuellt och vara beroende av vilket 

stadium i krishanteringen personen befinner sig i. Det är en balansgång i att ge lämplig mängd 

information, i vissa fall får den delas upp då patienten inte orkar lyssna till allt på en gång 

(Furber, Cox, Murphy & Steward, 2013; Evans, Ziebland & Pettitt, 2012). När en person ska 

ta in information av denna typ är det av stor vikt att kommunikationen och samtalen sker på 

en nivå som är anpassad efter individen. Detta beskriver Wijk (2010, s. 75) som en 

personcentrerad omvårdnad där relationen mellan människor handlar om att frångå 

objektifiering. Det innebär att patienten ska behandlas som subjekt. En förutsättning för att 

patienten ska kunna behandlas som en individ måste sjukvårdspersonalen möta patienten på 

en subjektivnivå, det vill säga att det ska finnas utrymme för ett utbyte i mötet. I mötet med 

patienten ska det vara en atmosfär som speglar subjekt mot subjekt, så att båda personerna ska 

få ut något av mötet så att det inte bara är patienten som är ett objekt som ska botas (Esteves, 

Roxo, da Conceição & Saraiva, 2015). 
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När sjukdomsförloppet har kommit till den punkt då det inte går att göra något mer för att 

bota sjukdomen inleds ett brytpunktssamtal. Detta används som övergång till palliativ vård 

som betyder vård vid livets slut som syftar till att lindra lidande och öka välbefinnande 

(Wittenberg-Lyles, Goldsmith& Ragan, 2011).Leung, Esplen, Peter, Howell, Rodin och Fitch 

(2011) beskriver i sin studie att sjuksköterskorna upplevde det jobbigt att inse att vården som 

ges inte längre botar sjukdomen utan istället är till för att hjälpa patienterna att förbereda sig 

inför döden. Sjuksköterskor är olika bekväma med samtal där döden är involverad. Därför 

krävs det ett gott stöd och utbildning för att kunna möta patienten på ett bra sätt (Daines, 

Stilos, Moura, Fitch, McAndrew, Gill & Wright, 2013). I brytpunktssamtalet diskuteras det 

om hur sjukdomsförloppet har gått till, i vilket skede patienten befinner sig i nuläget, vilka 

eventuella hjälpmedel som han eller hon önskar att få. Vad som är viktigast att beakta är 

patientens autonomi, det vill säga patientens självbestämmande. Patienten ska få tillgång till 

den information som finns att ge men detta ska ske enligt patientens egna önskemål. Då gäller 

det som sjukvårdspersonal att ge utrymme för patienten att uttrycka sina känslor kring 

övergången till palliativ vård och även önskemål om hur personens sista tid i livet ska se ut 

(Eustache, Jibb & Grossman, 2014). 

 

För att kunna ge en god omvårdnad till personer som lever med svår, obotlig cancer är det av 

vikt att förstå hur upplevelser av sjukdomen kan se ut. Syftet med studien var att utifrån 

självbiografier beskriva upplevelser av att leva med en obotlig cancer. 

 

Metod 

I denna litteraturstudie har en kvalitativ ansats tillämpats. Syftet med studien var att beskriva 

upplevelser av att leva med obotlig cancer. För samla in data till detta användes narrativa 

berättelser från självbiografier. För att uppnå syftet med studien användes ett narrativt 

tillvägagångssätt då det var användbart ur analyssynpunkt eftersom det gav tillgång till 

personers tankar, känslor och erfarenheter (Holloway & Wheeler, 2010). 

 

Litteratursökning 

För att få fram narrativa berättelser som svarade mot syftet gjordes en litteratursökning i 

databasen PRIMO 150903 (Tabell 1). Sökningen utfördes på svenska då målet med sökningen 

var att hitta litteratur som svarade mot syftet på svenska och för att minska risken för 
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feltolkning i analysen då författarnas modersmål är svenska. De inklusionskriterier som fanns 

med i sökningen var böcker på svenska, publicerade mellan årtal 2010-2015 samt människor 

som levde med en cancer som var obotlig.Vid sista sökningen (S5) granskades 

sammanfattningen på sju böcker varav två valdes ut då de svarade tydligt mot 

litteraturstudiens syfte. Två böcker, med två personers upplevelser av obotlig cancer valdes ut 

då studien var tidsbegränsad. 

 

Tabell 1. Redovisning av litteratursökning 

 Sökord Antal träffar Granskade Valda 

S1 Cancer 1 106 017   

S2 Biografi 3772   

S3 Cancer OCH Biografi 134   

S4 S3 Begränsning: Böcker, år 2010-2015 25   

S5 S4 Inkludera: Cancerpatienter 13 7 2 

 

Kontext 

Kristian Gidlund (2013) beskriver i sin självbiografi om när han först får besked, 2011, om en 

elak cancer som började i magsäcken. Han lyckades bli fri från cancercellerna, men tio 

månade senare kom besked om att cancern var tillbaka och som dessvärre då var spridd till 

andra organ och obotlig. Kristian är då 28 år och lever med en dödlig sjukdom som innebär att 

han inte kommer få uppleva sin 30-års dag. Kristian skriver naket och uppriktigt om hur det är 

att leva med den obotliga sjukdomen då hela livet egentligen borde finnas framför en. 

 

Klas Ingesson (2014) beskriver i sin självbiografi om hans liv som fotbollsspelare och hur det 

har påverkat hans sjukdomshistoria. Klas lever med sin cancerdiagnos, myelom som är en 

form av kronisk blodcancer, i fem år innan den blir obotlig efter flertal misslyckade försök att 

stanna upp den med hjälp av ministamcellstransplantation. Klas beskriver upplevelser av att 

leva med vetskapen av att vara döende och hur livet påverkas och förändras vare sig man vill 

det eller inte. Klas blev 46 år innan han förlorade kampen mot cancern. 

 

Analys 

I denna studie kom en kvalitativ innehållsanalys till användning. Manifest ansats har till stor 

del används under analysen. Graneheim och Lundman (2004) menar att feltolkning av en 

textenhet kan undvikas vid manifest ansats då det innebär att fokus ligger på textenhetens 
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tydliga innebörd utan att en tolkning sker. Övriga textenheter som beskrevs i metaforer 

analyserades med en latent ansats, vilket innebär att det som sades i textenheten, har tolkas för 

att på bästa sätt kunna återberätta kärnan i datan (Polit och Beck, 2012, s. 506). Två 

självbiografier lästes noggrant av båda författarna och totalt 244 textenheter plockades ut som 

svarade mot studiens syfte. Varje textenhet markerades med författarens första bokstav i 

efternamnet samt sidnummer för att det enklare skulle hittas igen i originalhandlingen. 

Textenheterna kortades av genom kondenseringav texten och metaforer tolkades, detta gjorde 

datamaterialet mer hanterbart utan att förlora textenhetens kärna (Graneheim & Lundman, 

2004). En textenhet innebär ett stycke, en mening eller ord som passar in till studiens syfte. 

När analysmaterialet var mer hanterbart påbörjades kategorisering av materialet, vilket 

innebär att de textenheter som beskrev samma upplevelseplacerades under samma kategori 

(Graneheim & Lundman, 2004). Kategoriseringen utfördes i flera steg för att slutligen bilda 

fyra kategorier där textenheter med gemensam nämnare placerades. I kategoriserings-

processen jämfördes textenheterna frekvent med originalverken för att inte förlora kärnan. 

Kategoriseringen pågick tills det inte längre var möjligt att sammanföra smala kategorier till 

bredare kategorier utifrån kategoriernas innehåll. Totalt identifierades fyra kategorier, se 

Tabell 2. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Nyttan med studien ska vara större än riskerna. Detta styrker Polit och Beck (2012, s. 152) 

genom att förklara att resultatet ska bygga på material som inte orsakar skada för deltagarna. 

Ett viktigt begrepp inom forskningsetik är konfidentialitet, vilket innebär att information som 

kan avslöja en deltagares identitet inte ska används (Polit & Beck, 2012, s. 162). Eftersom 

denna studie är baserad på självbiografier är konfidentialiteten svår att hålla. Bedömningen 

var inte att detta skulle göra någon skada för deltagarna då deras identitet redan var avslöjad i 

publikationerna. Dock har texterna behandlats med ett visst mått av tolkning då båda verken 

innehöll mycket metaforer som var svåra att analysera utan tolkning. 

 

Resultat 

Fyra kategorier kunde identifieras vid analysen, se Tabell 2. Innehållet i kategorierna 

presenteras i brödtext och i varje kategori ges exempel på citat ur originalverken. 
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Tabell 2. Redovisning av kategorier (n=4) 

Kategorier 

Att känna sig arg, maktlös och ledsen 

 

Att leva i sjukdomens ovisshet 

 

Att känna hopp och vilja ha kontrollen 

 

Att vara redo för döden, men inte klar med livet 

 

Att känna sig arg, maktlös och ledsen 

Gidlund (2013) beskrev cancern som en fiende, en fiende som gjorde honom arg, ilsken och 

ledsen. Han beskrev hur cancern tvingat sig på honom och gjort honom maktlös. Han beskrev 

hur han ville kunna konfrontera cancern med ilska, trots att det var omöjligt. Om cancern hade 

varit en människa beskrev Gidlund (2013): Då ska jag gå rakt mot min fiende. Knäcka 

näsben. Bryta fingrar. Spräcka ögonbryn. Pumpa dess mellangärde (s. 204). Ilskan som 

cancern orsakat förklarades som svår att uttrycka, det resulterade i att Gidlund (2013) 

konfronterade anhöriga och vårdpersonal med ilskan som egentligen var riktad mot cancern. 

 

Skällde ut de stackars sköterskorna för att jag tyckte att de trängde sig på, när det i 

själva verket var cancern jag ville konfrontera (Gidlund, 2013, s. 309). 

 

Ingesson (2014) beskriver hur den påtvingade cancern gjorde honom maktlös. Maktlösheten 

fick honom att uppleva känslor som ilska och stress över att inte själv kunna bestämma i 

sjukdomssituationen. Han uttryckte en ilska över hur sjukdomen inte bara påverkat känslan i 

kroppen utan även hur den ofrivilligt förändrat hans yttre till att se dödligt sjuk ut. Ingesson 

(2014) och Gidlund (2013) beskrev hur det var svårt att hålla undan sina känslor såsom ilska 

och sorg inför nära och kära desto längre sjukdomen fortlöpt. De förklarade hur skönt det var 

att få uttrycka ilskan, maktlösheten och sorgen. Gidlund (2013) förklarar hur kroppen slutade 

att lyda efter hans egen vilja och hur den dödliga sjukdomen tog över hans kropp. Han 

beskrev hur han tappade makten över sig själv och hur cancern tillslut ständigt var 

närvarande, som en fiende. 
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Sjukdomen tar upp alla tänkbara fronter. Behandlingar, möten och funderingar. De är 

närvarande i hela min tillvaro. Bara borta i korta stunder. Sedan kommer den tillbaka 

som en främling och sätter sig vid min sida (Gidlund, 2013, s. 194) 

 

Maktlösheten blev påtaglig hos Ingesson (2014) när han tänkte på hur sjukdomen tvingade 

honom till att dö. Sjukdomen hade bestämt att han skulle dö i förtid och därmed behöva lämna 

sina nära och kära för att aldrig mer se dem igen. Gidlund (2013) upplevde att sjukdomen 

tagit över och gjorde att han inte kunde leva livet som tidigare. Han beskrev hur det kändes 

ofattbart att han behandlades med en vård som kallades för livets slutskede. 

 

Jag är påväg att dö. Det är så… Bisarrt (Gidlund, 2014, s. 194). 

 

 

Att leva i sjukdomens ovisshet 

En ovisshet om när döden skulle inträffa var något som både Ingesson (2014) och Gidlund 

(2013) beskrev som både plågsamt och slitsamt. Ovissheten medförde en ångest, relaterat till 

sjukdomens riktning. Deras tillvaro upplevdes osäker då sjukdomen inte kom med en tidsplan. 

Gidlund (2013) kände en osäkerhet inför nya relationer då han visste att tiden var begränsad. 

Han beskrev hur ovissheten gjorde honom galen då sjukdomen kändes som ett enda långt 

farväl och att han inte visste hur döden skulle upplevas. Trots osäkerhet om hur döden skulle 

bli fanns en önskan om att döden skulle bli ett äventyr. 

 

Vad som tillslut kommer att ta mig förstår jag inte riktigt. Den bästa förklaringen jag 

fått är att tumörerna kommer ta all energi, så att lever och njurar inte längre kan hålla 

rent där inne i kroppen. Då blir det för mycket skräp i blodet och vid vägs ände får 

hjärtat inte tillräckligt med syre. Det enda jag vet är att det kommer gå fort (Ingesson, 

2014, s. 219-220) 

 

Upplevelsen av ovisshet var något som Ingesson (2014) och Gidlund (2013) ansåg ta upp en 

stor del av deras tillvaro. Ovissheten bidrog till en upplevelse av ensamhet. Trots att de hade 

många människor runt om kring sig, bar de ensamma på sjukdomen i sina kroppar. Gidlund 

(2013) beskrev hur det var han som snart skulle dö och det var hans dagar som var räknade. 

Cancern var svår att ta på och denna ovisshet beskrevs som ett inferno som pågick inuti. 

 



9 
 

Just nu vet jag inte om jag kommer finnas om tre månader, om jag kommer få uppleva 

ännu en sommar, eller om jag rentav lever om ett år (Gidlund, 2013, s. 217). 

 

Att känna hopp och vilja ha kontrollen 

Gidlund (2013) vaknade varje dag med ett hopp om att lyckas med det omöjliga, att bli frisk. 

Hoppet var en central del i sjukdomssituationen och det var hoppet som gjorde honom 

levande. De (Ingesson, 2014; Gidlund, 2013) förklarade att de inte hade något att förlora och 

hur de hoppades på att ett mirakel skulle ske, att de skulle bli friska. De beskrev vidare hur de 

inte slutade hoppas trots att de visste sjukdomens logiska utgång. 

 

Jag hoppas på något oförklarligt. På mirakel. Jag hoppas så att hjärtat brister 

(Gidlund, 2013, s. 252). 

 

Ingesson (2014) och Gidlund (2013) upplevde det svårt att behålla kontrollen över kroppen, och som 

Gidlund (2013) förklarade det hade sjukdomen makten att förändra honom till ett krumt skelett. Det 

fanns en bestämd vilja om att ha kontrollen och att döden skulle ske när de själva var redo för det 

(Ingesson, 2014; Gidlund, 2013). Det beskrevs hur de önskade att det var de som bestämde och inte 

sjukdomen. 

 

Ska han ta mig så ska han göra det när jag vill - och inte när han vill (Ingesson, 2014, 

s. 217) 

 

Båda författarna (Gidlund, 2013; Ingesson, 2014) uppger hur de ville ha kontrollen över sin 

kropp, men cancern som ständigt var närvarande gjorde det svårt att behålla kontrollen då det 

var cancern som orsakade maktlösheten. När biverkningarna av den aggressiva behandlingen 

gjorde sig mer påminda blev också prognosen mer påtaglig och förlusten av kontrollen större. 

 

En märklig kyla är påväg att sluka mig samtidigt som jag märker hur mitt hår blir 

tunnare. Och när det snart försvinner, räknar jag inte med att det någonsin ska komma 

tillbaka (Gidlund, 2013, s. 194). 

 

Att vara redo för döden, men inte klar med livet 

Gidlund (2013) sa sig inte vara rädd för döden, utan han var mer rädd för tiden som försvann 

iväg. Efter beskedet om den obotliga cancern, som både Ingesson (2014) och Gidlund (2013) 

drabbades av, kunde de båda känna en sorg över att inte få uppleva framtiden. Gidlund (2013) 
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förklarade hur hans tankar och drömmar om framtiden försvann, medan Ingesson (2014) 

upplevde det skönt att prata om framtiden trots att han visste att den inte fanns för honom. 

Gidlund (2013) upplevde en sorg över att inte kunna planera småsaker, hans tankar 

cirkulerade mycket kring hur han skulle bli ihågkommen, vad som skulle bli hans avtryck. 

 

Min sorg är inte att jag inte kommer bli den äldsta mannen i Kvarnsvedens historia. 

Min sorg är att mitt liv kommer förtvina. Försämras. Förloras. (Gidlund, 2013, s.261). 

 

Trots att Ingesson (2014) inte kände sig klar med livet kunde han förlika sig med tanken att 

han snart skulle dö. Därför uttrycktes en önskan om att hans fru skulle hitta en ny att dela livet 

med då han själv inte skulle finnas kvar. Ingesson (2014) beskrev en sorg över att inte få se 

sina barn växa upp, bli vuxna och skaffa familjer. Gidlund (2013) förklarade hur han inte var 

rädd för döden, men han uttryckte en stor sorg då han ansåg att livet inte var klart förrän han 

upplevt föräldralivet då det var något han drömt om. Det fanns tankar på de anhörigas framtid, 

hos både Ingesson (2014) och Gidlund (2013), då inte de skulle finnas kvar i livet mer. 

Samtidigt kände Gidlund (2013) en ångest över att behöva lämna sina anhöriga, i förtid, med 

sorg och saknad. 

 

Och att veta att man en dag – av en sjukdom som lansar spjut – inte längre kommer att 

finnas där för sin familj, trots det man lovat vid avskedet, det mina vänner, mina 

syndare och helgon – är hur man krossar ett hjärta på riktigt (Gidlund, 2013, s.232). 

 

För att kunna uppleva ett lugn inför döden hade de en vilja över att ordna upp praktiska saker 

för sin död. Detta kunde upplevas som småsaker i sammanhanget, men utfördes mest för att 

förbereda sig själva mentalt inför döden (Ingesson, 2014; Gidlund, 2013). Det beskrevs hur 

det här sättet att ordna upp praktiska saker, kunde hjälpa dem att bli redo för det som väntade. 

 

Jag hoppas att jag under mina sista dagar kommer att få uppleva lugnet och att jag är 

redo att dö. Jag vill bli klar (Ingesson, 2014, s. 217). 

 

Gidlund (2013) beskrev hur han tvingade sig själv att bli nyfiken på döden för att förbereda 

sig. Det ledde till att han inte kände en rädsla inför döden utan att han började omvärdera och 

se världen på ett annat sätt. Det fanns en upplevelse av att han var redo för döden, men inte 
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klar med livet. Både Ingesson (2014) och Gidlund (2013) menar att det handlade om att hitta 

sätt att förhålla sig till situationen och lägga tyngd på det som var viktigt i livet. 

 

Men det är förstås själva fan att det ska till en cancerdiagnos för att polletten ska trilla 

ner (Ingesson, 2014, s.215) 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av att leva med obotlig cancer. Resultatet 

baserades på två narrativa berättelser och efter analys identifierades fyra kategorier.   

 

Resultatet visade på att sjukdomen medförde mycket ilska, en ilska som behövde uttryckas.  En 

maktlöshet identifierades i den påtvingade sjukdomssituationen. Det visade sig att sjukdomen gjorde 

sig tillkänna både på insidan och utsidan. Morse (2001) menar att en sjukdom kan uttryckas i det yttre 

genom att mimiken blir mindre, gångstilen blir mer vaggande och personen får en sämre hållning. 

Vidare beskriver Morse (2001)hur lidandet kan uttrycka sig i yttre förändringar hos en person. Det är 

viktigt för en sjuksköterska att kunna identifiera lidande för att stödja patienteni lidandet som patienten 

genomgår i sin sjukdom. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade på att det var svårt att konfrontera den ilska som uppkom av 

cancern. Toombs (1992) beskriver att de känslor som kan uppkomma vid svår sjukdom kan vara svåra 

att ge ord och uttrycka. Morse (2001) beskriver att det handlar mycket om att uthärda sina känslor 

kring sjukdomen eftersom det inte finns mycket att göra. Uthärdandet kommer ofta inte ensamt. 

Uthärdandet måste följas åt med att kunna visa känslor kring vad situationen får dem att känna. Därför 

är det viktigt att låta känslorna komma fram hos sjuka personer då detta kan hjälpa dem att acceptera 

och hantera sin situation (Morse, 2001). Resultatet visade på en ilska som var svår att uttrycka vilket 

resulterade i att anhöriga och vårdpersonal konfronterades. Antonovsky (2005, s. 45) tar upp en viktig 

komponent inom begreppet KASAM, som kallas för hanterbarhet. Hanterbarhet handlar om hur en 

person klarar av att hantera en svår situation på olika nivåer. Vilken grad av hanterbarhet en person har 

beror helt på hur personen själv upplever sina resurser. Resurser kan stå för stöd från anhöriga, 

vårdpersonal, Gud eller något annat som innebär en trygghet för personen. De känslomässiga utbrotten 

som obotligt sjuka personer kan få, förklarar Morse (2001), sker eftersom det då blir en undanflykt 

från att ha alla känslorna inom sig. Dessa utbrott håller oftast i sig en kort stund för att sedan övergå 

till att fortsättningsvis uthärda situationen av sjukdom och lidande (Morse, 2001).  
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Resultatet visade på att cancern medförde en ovisshet relaterat till sjukdomens riktning och 

många funderingar kring döden och när den skulle inträffa uppstod. Toombs (1992, s. 93-94) 

berättar att personer som får besked om svår sjukdom, tycker att det är betungande att inte 

veta hur framtiden ska se ut. Detta ger i sin tur känslor av ensamhet och ovisshet. I en studie 

av Andreassen, Randers, Näslund, Stockeld och Mattiasson (2006) framkom det att 

osäkerheten inför sjukdomen var känslomässigt laddad och de därför var i behov av tydliga 

svar gällande sjukdomens prognos. Detta upplevdes svårt även från sjukvårdens sida då de 

inte alltid hade alla svar. När inte sjukvården kan ge svar är det många som vänder sig till 

religion och detta kan hjälpa dem att hitta strategier för att bearbeta processen och finna 

mening med vad de går igenom. Det är därför viktigt som sjuksköterska att tillåta detta och 

stötta patienter att tillmötesgå deras exestentiella behov (Granero-Molina, Díaz Cortés, 

Márquez Membrive, Castro-Sánchez, López Entrambasaguas & Fernández-Sola, 2014). 

 

I resultatet framkom det en känsla av ensamhet då döden och ovissheten ständigt var 

närvarande och det upplevdes som ett lidande. Söderberg (2009, s. 20) beskriver att personer 

som befinner sig i ett lidande är ensamma, då det inte är någon annan som kan bära på ett 

lidande åt någon annan. Toombs (1992, s. 93-94) menar att upplevelsen av sjukdom bidrar till 

olika sorters förluster. Det kan handla om att de kroppsliga funktionerna förloras, förlust av 

säkerheten, förlust av kontroll och en förlust av den egna friheten. Förluster av olika slag kan 

innebära ett lidande för personen. Genom resultatet väcktes tankar hos författarna om att 

faktorer som en person förlorar, ger en större känsla av ensamhet i sjukdomen och en större 

oförståelse bland anhöriga. Enligt Öhman och Söderberg (2004) kan det upplevas som en tröst 

för sin ensamhet att våga prata om framtiden och döden. Detta gjorde att de drabbade 

personerna inte kände sig lika ensamma i sin situation och att familjemedlemmarna fick en 

större förståelse för situationen som det stod inför. Här kan sjuksköterskan vara till stor hjälp 

då en känsla av ensamhet orsakar en smärta som enbart kan lindras i gemenskap med en 

annan människa (Öhman & Söderberg, 2004; Öhman, 2009, s.106).Det kan ses som en 

självklarhet att som sjuksköterska lätt ingå i en tröstande roll för patienten, men enligt Leung 

et al. (2011)  kan det kännas som ett misslyckande när den vård patienten erhåller inte längre 

kan göra att patienten blir frisk från sin sjukdom. Därför är det viktigt att som sjuksköterska 

försöka byta fokus och se till patientens nuvarande behov. Holms, Milligan och Kydd (2014) 

beskriver i sin studie om hur sjuksköterskor upplevde det svårt att jobba med människor som 

var i livets slutskede. De känslor som framkom inför att arbeta med patienterna var 

hjälplöshet, ilska, frustration och ledsamhet.  
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Resultatet visade att en känsla av att ha kontroll var en viktig del i sjukdomsförloppet, och de 

ville i första taget inte förlora den. Lee, Ow, Akhileswaran och Goh, (2013) menar att kontroll 

är något som många vill hålla kvar vid i livets slutskede. Många ser kontroll som en faktor i 

värdighet, samtidigt som en del inte anser värdighet att vara viktigt när de vårdas i livets 

slutskede. Något många upplever är att de tappar värdighet vid sjukdom då de anser sig bli en 

börda för familj och vänner då de inte längre har kontroll att styra över sin vardag. I dessa 

situationer är stöd en viktig faktor, både från vårdpersonal och familj. Engström (2009, s. 55) 

beskriver att vårdpersonal kan hindra en kränkning av värdighet genom att visa 

uppmärksamhet, känslighet och engagemang.  

   

I litteraturstudiens resultatet identifierades känslor av förlust av kontroll. Lindberg, 

Fagerstrom, Sivberg och Willman (2014) menar att sjuksköterskan ska skapa förutsättningar 

för att patienten ska uppnå självbestämmande, Detta måste ske i en dialog mellan patient och 

sjuksköterska och det bör vara en ständigt pågående process. Det kan ske via motivation och 

uppmuntran till patienten för att upprätthålla autonomi. För att öka en persons känsla av 

kontroll beskriver Wilson, Ingleton, Gott och Gardiner (2014) att sjuksköterskan har en viktig 

roll i att stödja en persons autonomi. Har en person en känsla av självbestämmande ökar 

också känslorna av att ha kontrollen. Vidare beskrivs det hur sjuksköterskan behöver finnas 

som stöd för att främja autonomin i både stora och små beslut för personens behov.I resultatet 

uppdagades en drivkraft för att överleva, ett hopp om att lyckas med det omöjliga. Det 

påpekades att hoppet var en stor del av deras tillvaro. Öhman (2009, s. 107) beskriver att 

personer som lever med obotlig sjukdom ändå hoppas på ett mirakel för att kunna känna sig 

frisk. Enligt Toombs (1992) vill människan hitta bot mot sjukdomen för att kunna återuppta 

hälsan som den var tidigare och att kunna hitta tillbaka till de förhållanden som fanns före 

sjukdomen. Lichwala (2014) beskriver att hopp kan få en ny betydelse för personer som lever 

i livets slutskede. Istället för att hoppas på ett botemedel som skulle kunna göra dem friska 

kan hoppet handla om att känna värdighet, bekvämlighet och att ha värdefulla relationer. I 

detta sammanhang beskriver Lichwala (2014) vidare att sjuksköterskan bör fokusera på att 

minska stressen kring personen och se till personens önskemål. 

 

Resultatet i denna studie visade på att det fanns en sorg över att inte få uppleva framtiden. Att 

drabbas av en allvarlig eller obotlig sjukdom innebär inte bara att ha tankar på sjukdomen och 

behandlingen i sig. Shaha och Bauer (2009) menar att det finns en fruktan inför döden, men 
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också tankar och oro inför familjens, vännernas och släktingarnas framtid. Shaha och Bauer 

(2009) beskriver att cancerpatienter upplevde både en rädsla och en sorg över att inte se 

barnen växa upp och en misstro till att sin partner inte kunde ta över ytterligare en 

föräldraroll. Vidare beskriver Shaha och Bauer (2009) att sjuksköterskor måste ge möjlighet 

till dessa patienter att kunna öppna sig med tunga existentiella frågor och finnas där som ett 

stöd. Ett exempel på stöd kan vara aktivt lyssnande. Enligt Holm Ivarsson (2007, s 208) kan 

aktivt lyssnande öka en ömsesidig förståelse av ett problem samt fördjupa relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten. Detta underlättar patientens berättelse och innehåller ett gensvar 

från båda parter. Aktivt lyssnande är ett samtal som främjar patientens upplevelse av att känna 

sig sedd, hörd och intressant.Resultatet beskrev inte en rädsla för att dö, men en sorg över att 

missa framtiden. Ellingsen, Roxberg, Kristofferssen, Rosland och Alvsvåg (2014) beskriver 

att det hade identifierats en känsla av att det fanns för lite tid kvar till att göra det som 

önskades av dem själva. I studien var det många som ville veta hur lång tid de hade kvar att 

leva, medan en del inte vill det då de ansåg det kontrollerade deras kvarvarande tid. De ville 

inte veta om de levde på lånad tid eller inte. 

 

I resultatet framkom det även att sjukdomen medförde att de kom till en ny insikt med vad 

som var viktigt i livet. Denna förändring, med andra ord transition, vilket enligt Kralik, 

Visentin och Van Loon (2006) innebär att det inte bara är en förändring, utan en psykisk 

process som medför en anpassning till den förändrade livssituationen. För att kunna genomgå 

en transitionsprocess måste en person ha ett socialt nätverk som kan ingå i förändringen. Detta 

är av stor vikt eftersom att identiteten och transition är två begrepp som bör följas åt för att få 

en framgångsrik transition (Kralik, Visentin & Van Loon, 2006). Kralik, Koch och Eastwood 

(2003) menar att en framgångsrik transition sker på bästa sätt genom att ha nära och 

upprätthållen kontakt med familj och vänner. Som sjuksköterska anser vi därför att det är 

viktigt att stödja värdefulla relationer som kan vara en positiv del i en persons 

transitionsprocess. 

 

Omvårdnadsintervention  

Personer som lever med svår obotlig sjukdom kan bära på många tunga känslor som blir ett 

lidande. Transition är ett bra begrepp att känna till då det är en viktig process för patienterna, 

som innebär att de lär känna sin nya identitet efter en livsförändrande upplevelse (Ternestedt 

& Norberg, 2009, s. 41-44). Lewis (2013) beskriver i sin studie att det kan vara av vikt att 

som sjuksköterska vara närvarande i samtal och ge personerna information på en 
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individanpassad nivå, då det kan öka en persons förståelse för situationen. En viktig del för att 

uppnå en god transitionsprocsess är att ha stöttande relationer. Vidare beskrivs det i studien att 

sjuksköterskan kan, genom att agera som en förmedlare, stödja relationen mellan personen 

och familjemedlemmar då det ökar personens känslor av socialt stöd. Det kan finnas en 

önskan från personens håll att tidigt prata om döden, när de fortfarande är nydiagnostiserade. 

Om personen uttrycker detta kan det vara ett tecken för sjuksköterskan att veta vart i 

processen personen befinner sig. I och med detta menar Lewis (2013) att sjuksköterskan kan 

ställa öppna frågor till personen så denne själv kan svara och reflektera om hur de vill ha sin 

vård och vilken känslomässig och andlig vård de är i behov av. Holm-Ivarsson (2007) 

beskriver öppna frågor som att sjuksköterskan ställer frågor där patienten varken kan svara ja 

eller nej på. Det innebär att patienten med egna ord får chans att beskriva upplevelsen i 

sammanhanget Sjuksköterskan har en ledande roll i samtalet, men det är patienten som ska 

berätta och reflektera. Detta anser vi vara en god omvårdnadsintervention för sjuksköterskor 

att använda i stödjandet av de patienter som befinner sig i transitionsprocessen. Patienten får 

vara i fokus och öppna sig så mycket som de själv vill. För att personen ska kunna gå igenom 

en transitionsprocess på bästa sätt gäller det för sjuksköterskan att identifiera vart personen 

befinner sig och mötas just där, på en jämlik nivå (Hedman, 2014, s. 9). En del i 

transitionsprocessen kan därför vara att som sjuksköterska ta sig mod att samtala med obotligt 

sjuka patienter, där sjuksköterskan ställer öppna frågor och lyssnar aktivt på patienten. 

 

Metoddiskussion 

För att bedöma denna studie har dessa begrepp använts: tillförlitlighet, pålitlighet, 

bekräftbarhet och överförbarhet (Polit & Beck, 2012, s 584-585). Begreppen ska reflektera 

sanningen och används i kvalitativa studier för att uppnå trovärdighet (Polit & Beck, 2012, s. 

175). 

 

Polit och Beck (2012, s. 584-585) menar att tillförlitlighet är ett mål för författare av studier 

att uppnå. Det ska avspegla ett självförtroende i sanningen av data och dess tolkningar. Att 

välja den mest lämpliga metoden för datainnehåll och datamängd menar Holloway och 

Wheeler (2010, s. 299) styrker tillförlitlighet. I denna litteraturstudie har en passande metod 

används som delvis var med latent ansats och delvis med manifest ansats. Latent ansats 

användes för att analysera text skriven i metaforer och manifest ansats användes till resterande 

textenheter. Med manifest ansats innebär det enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 205) att 
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textenheterna analyseras utan att förlora kärnan i innehållet. En annan viktig aspekt i 

tillförlitlighet menar Holloway och Wheeler (2010, s. 286-287) är att textenheterna som 

extraheras ska vara tillräckligt innehållsrika, men de får inte innehålla flera syftningar och inte 

heller enstaka ord. Under analysprocessen kodades varje textenhet för att enkelt kunna återgå 

till originalkällan. Detta styrker tillförlitligheten då vi ständigt återgick till originalet för att 

inte tappa kärnan. 

 

Pålitlighet är en till viktig aspekt för att uppnå trovärdighet. Resultatet av studien ska vara 

exakta och konsekventa och med det menar Holloway och Wheeler (2010, s. 302-303) att 

läsarna ska kunna följa förloppet och förstå hur forskarna har gått tillväga via metoddelen. I 

denna litteraturstudie har metoden beskrivits noggrant och uppdaterats vid nya förändringar. 

Metoden är beskriven i flera delar för att tydliggöra innehållet samt att tabell finns med för att 

beskriva hur litteratursökningen gått till. 

 

Holloway och Wheeler (2010, s. 303) beskriver ytterligare en aspekt för att uppnå 

trovärdighet och detta är bekräftbarhet. För att uppnå bekräftbarhet ska författaren inte 

använda sig av sina egna förutfattade meningar och fördomar då detta i så fall kan påverka det 

slutgiltiga resultatet. I studien har textenheterna behandlats med en latent ansats vilket innebär 

tolkning. Detta var nödvändigt för att komma så nära kärnan som möjligt i texten då 

författarna till stor del har skrivit i metaforer. För att inte förbigå vad författarna menade i 

textenheterna användes originalverken frekvent för att inte förlora vad författarna menade 

med metaforerna. I detta arbete har referenstekniken används utifrån APA-manualen, vilket 

enligt Backman (2008, s. 109) också kallas Harvardsystemet. Holloway och Wheeler (2010) 

menar att en god referensteknik kan stärka bekräftbarheten då det innebär att läsaren lätt kan 

hitta till originalkällan. 

 

Överförbarhet betyder i sammanhanget hur eller om resultatet kan överföras till en liknande 

situation eller person (Graneheim & Lundman, 2004; Holloway & Wheeler, 2010, s. 

303).Graneheim och Lundman (2004) menar att det är upp till läsaren själv att besluta om 

resultatet är överförbart eller inte. Överförbarheten kan ses som svag då det i denna 

litteraturstudie, enbart ingick två narrativa berättelser. Det innebär att det bara är två personers 

upplevelser som ingått i resultatet. Något som stärker överförbarheten är att resultatet har 

förankrats i vetenskapliglitteratur i diskussionsdelen. 
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Slutsats 

Att leva med en obotlig cancer kan framkalla svåra och starka känslor hos den drabbade 

personen. Det kan finnas en sorg över att inte uppleva framtiden och känslor som ilska, 

maktlöshet och ledsamhet för vad sjukdomen gör kan behöva uttryckas. I sådana situationer 

kan det vara bra att som sjuksköterska våga stanna kvar och möta personens känslor. Ett hopp 

och en strävan efter en känsla av kontroll kan också vara en stor del av en cancersjuk persons 

tillvaro. Hopp kan vara en drivkraft till att orka leva i en svår, obotlig sjukdomssituation. 

Sjuksköterskan kan ha en viktig roll i att förmedla hopp. Hoppet ska innebära rimliga, 

uppnåeliga mål utifrån personens förmågor. En cancersjuk persons vardag präglas av en 

osäkerhet inför döden och en ensamhet då det kan vara ovisst om vad sjukdomen medför. 

Ovissheten uppkommer i samband med att inte veta sjukdomens prognos. Som sjuksköterska 

kan det då vara av vikt att ge personen ärliga svar. Även om det inte botar personens ovisshet 

inför sjukdomen, kan det upplevas som ett stöd. 

 

Då litteraturstudien var tidsbegränsad och analysen enbart har gjorts på två personers 

självbiografier kan ytterligare studier behöva utföras för att kunna stödja dessa personers 

livskvalitet. 

 

 

  



18 
 

Referenser 

*Ingår i analysen 

 

Andreassen, S., Randers, I., Näslund, E., Stockeld, D., & Mattiasson, A. (2006).'Patients' 

experiences of living with oesophageal cancer'. Journal of Clinical Nursing, 15(6),685-695. 

Hämtad från CINAHL with full text 9 oktober 2015. 

 

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bender, C. M., McDaniel, R. W., Murphy-Ende, K., Pickett, M., Rittenberg, C. N.,  

Rogers, M. P., Schneider, S. M., & Schwatrz, R. N. (2002). Chemotherapy-induced nausea 

and vomiting. Clinical Journal of Oncology Nursing, 6(2), 94-102. doi: 10.1188/02.CJON.94-

102. 

 

Chen, H., Tucker, K., Graubard, B., Heineman, E., Markin, R., Potischman, N., & ... Ward, 

M. (2002). Nutrient intakes and adenocarcinoma of the esophagus and distal stomach. 

Nutrition & Cancer, 42(1), 33-40. Hämtad från CINAHL with full text den 10 oktober 2015. 

 

Daines, P., Stilos, K., Moura, S., Fitch, M., McAndrew, A., Gill, A., & Wright, F. (2013). 

Nurses' experiences caring for patients and families dealing with malignant bowel obstruction. 

International Journal of Palliative Nursing, 19(12), 593-598. Hämtad från CINAHL with full 

text den 10 oktober 2015. 

  

Ellingsen, S., Roxberg, Å., Kristoffersen, K., Rosland, J. H., & Alvsvåg, H. (2014). Being in 

transit and in transition. The experience of time at the place, when living with severe 

incurable disease - a phenomenological study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 

28(3), 458-468. doi:10.1111/scs.12067 

 

Ellingsen, S., Roxberg, Å., Kristoffersen, K., Rosland, J. H., & Alvsvåg, H. (2013). Entering a 

world with no future: A phenomenological study describing the embodied experience of time 



19 
 

when living with severe incurable disease. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 27(1), 

165-174. doi:10.1111/j.1471-6712.2012.01019.x 

 

Engström, Å. (2009). Upplevelser vid akut, svår sjukdom. I S. Söderberg (Red.), Att leva med 

sjukdom(s. 51-69).Falun: Norstedts Akademiska Förlag. 

 

Ericsson, E., & Ericsson, T. (2013). Medicinska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur. 

 

Esteves, A., Roxo, J., & da Conceição Saraiva, M. (2015). The lived experience of people 

with progressive advanced cancer. British Journal of Nursing, 24(10), 15-21. Hämtad från 

CINAHL with full text den 10 oktober 2015. 

 

Eustache, C., Jibb, E., & Grossman, M. (2014). Exploring hope and healing in patients living 

with advanced non-small cell lung cancer. Oncology Nursing Forum, 41(5), 497-508. 

doi:10.1188/14.ONF.497-508 

 

Evans, J., Ziebland, S., & Pettitt, A. (2012). Incurable, invisible and inconclusive: watchful 

waiting for chronic lymphocytic leukaemia and implications for doctor-patient 

communication. European Journal of Cancer Care, 21(1), 67-77. doi:10.1111/j.1365-

2354.2011.01278.x 

  

Furber, L., Cox, K., Murphy, R., & Steward, W. (2013). Investigating communication in 

cancer consultations: what can be learned from doctor and patient accounts of their 

experience?European Journal of Cancer Care, 22(5), 653-662. doi:10.1111/ecc.12074 

 

*Gidlund, K. (2013). I kroppen min: Resan mot livets slut och alltings början. Stockholm: 

Forum. 

 

Graneheim, U., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 

105-112. Hämtad ur databasen CINAHL with full text den 8 september 2015. 

 

Granero-Molina, J., Díaz Cortés, M., Márquez Membrive, J., Castro-Sánchez, A., López 

Entrambasaguas, O., & Fernández-Sola, C. (2014). Religious faith in coping with terminal 



20 
 

cancer: what is the nursing experience?European Journal of Cancer Care,23(3), 300-309. 

doi:10.1111/ecc.12150 

 

Hedman, H. (2014). Patientens - personens röst: Patient innebär underläge. I I. Ekman (Red.), 

Personcentrering inom hälso- och sjukvård: Från filosofi till praktik (s. 97-19). Stockholm: 

Liber AB.   

 

Holm-Ivarsson, B. (2007). Motiveranade samtal, MI: Tekniken i motiverande samtal. I B. 

Fossum (Red.), Kommunikation: Samtal och bemötande i vården (s. 199-229). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Holms, N., Milligan, S., & Kydd, A. (2014). A study of the lived experiences of registered 

nurses who have provided end-of-life care within an intensive care unit. International Journal 

of Palliative Nursing, 20(11), 549-556. doi:10.12968/ijpn.2014.20.11.549 

 

Holloway, I., & Wheeler, S. (2010). Qualitative research in nursing and healthcare (3rd ed.). 

Oxford: Blackwell Sciences. 

 

*Ingesson, K. (2015). Det är bara lite cancer. Falun: Scandbook. 

 

Jeppsson, B. (2012). Ventrikel och duodenum. I R., Andersson, B., Jeppsson, & A., Rydholm. 

(Red.), Kirurgiska sjukdomar (s. 163-168).Lund: Studentlitteratur. 

 

Johansson, E. (2013). Cancer i siffror 2013. Hämtad 9 september 2015 från 

Cancerfonden,https://res.cloudinary.com/cancerfonden/image/upload/v1418299899/document

s/cancer20i20siffror202013/cancer_i_siffror_2013.pdf 

 

Kralik, D., Koch, T., & Eastwood, S. (2003). The salience of the body: transition in sexual 

self-identity for women living with multiple sclerosis. Journal of Advanced Nursing, 42(1), 

11-20. doi:10.1046/j.1365-2648.2003.02505.x  

 

Kralik, D., Visentin, K.,& Van Loon, A. (2006). Transition: a literature review. Journal of 

Advanced Nursing,55(3), 320–329. doi: 10.1111/j.1365-2648.2006.03899.x 

 



21 
 

Lee, G. L., Ow, R., Akhileswaran, R., & Goh, C. R. (2013). Exploring the experience of 

dignified palliative care in patients with advanced cancer and families: A feasibility study in 

Singapore. Progress in Palliative Care, 21(3), 131-139. 

doi:10.1179/1743291X12Y.0000000041 

 

Leung, D., Esplen, M. J., Peter, E., Howell, D., Rodin, G., & Fitch, M. (2011). How 

haematological cancer nurses experience the threat of patients' mortality. Journal of Advanced 

Nursing, 68(10), 2175-2184. doi:10.1111/j.1365-2648.2011.05902.x 

 

Lewis, K. (2013). How nurses can help ease patient transitions to end of life care. Nursing 

Older People, 25(8), 22-26. doi:10.7748/nop2013.10.25.8.22.e479 

 

Lichwala, R. (2014). Fostering hope in the patient with cancer. Clinical Journal of Oncology 

Nursing, 18(3), 267-269. doi:10.1188/14.CJON.267-269 

 

Lindberg, C., Fagerström, C., Sivberg, B., & Willman, A. (2014). 'Concept analysis: patient 

autonomy in a caring context'. Journal of Advanced Nursing, 70(10), 2208-2221. Hämtad från 

CINAHL with full text den 9 december 2015. 

 

Lovely, M. P., Stewart-Amidei, C., Page, M., Mogensen, K., Arzbaecher, J., Lupica, K., & 

Maher, M. E. (2013). A new reality: long-term survivorship with a malignant brain tumor. 

Oncology Nursing Forum, 40(3), 267-274. doi:10.1188/13.ONF.267-274 

 

Mackareth, P., Bardy, J., Finnegan-John, J., Farell, C., & Molassiotis, A. (2015). Legitimising 

fatigue after breast-cancer treatment. Brittish Journal of Nursing, 24(4), 4-12. Hämtad från 

databasen CINAHL with full text den 16 oktober 2015. 

 

Moradian, S., & Howell, D. (2015). Prevention and management of chemotherapy-induced 

nausea and vomiting. International Journal of Palliative Nursing, 21(5), 216-224. CINAHL 

with full text, 10 oktober 2015. 

 

Morse, J. (2001). Toward a praxis theory of suffering. Advances In Nursing Science, 24(1), 

47-59.Hämtad från CINAHL with full text den 10 oktober 2015. 

 



22 
 

Nilbert, M. (2013). Klinisk onkologi. Lund: Studentlitteratur. 

 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2012). Nursing research. Generating and assessing evidence for 

nursing Practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins business. 

 

Shaha, M., & Bauer-Wu, S. (2009). Early adulthood uprooted: transitoriness in young women 

with breast cancer. Cancer Nursing,32(3), 246-255. doi:10.1097/NCC.0b013e31819b5b2e 

 

Sæteren, B., Lindström, U. Å., & Nåden, D. (2011). Latching onto life: living in the area of 

tension between the possibility of life and the necessity of death. Journal of Clinical Nursing, 

20(5/6), 811-818. doi:10.1111/j.1365-2702.2010.03212.x 

 

Söderberg, S. (2009). När livet inte längre kan tas för givet. I S. Söderberg (Red.), Att leva 

med sjukdom(s. 15-22). Falun: Norstedts Akademiska Förlag. 

 

Ternestedt, B-M., & Norberg, A. (2009). Omvårdnad ur ett livscykelperspektiv: Transitioner 

utmanar identiteten. I F. Friberg & J. Öhlén (Red.), Omvårdnadens grunder: Perspektivoch 

förhållningssätt (s. 41-44). Lund: Studentlitteratur. 

 

Toombs, S. K. (1992). The meaning of illness: A phenomenological account of the 

differentperspectives of physician and patient. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

 

Wagland, R., Richardson, A., Armes, J., Hankins, M., Lennan, E., & Griffiths, P. (2015). 

Treatment-related problems experienced by cancer patients undergoing chemotherapy: a 

scoping review. Europena Journal of Cancer Care, 24, 605-617. doi: 10.1111/ecc.12246 

 

Wijk, H. (2010). Personcentrerad miljö. I D. Edvardsson (Red.), Personcentrerad omvårdnad: 

I teori och praktik (s. 75-87). Lund: Studentlitteratur. 

 

Wilson, F., Ingleton, C., Gott, M.,& Gardiner, C. (2014). Autonomy and choice in palliative 

care: time for a new model? Journal of Advanced Nursing, 70(5), 1020-1029. 

doi:10.1111/jan.12267 

 



23 
 

Wittenberg-Lyles, E., Goldsmith, J.,& Ragan, S. (2011). The shift to early palliative care. 

Clinical Journal of Oncology Nursing, 15(3), 304-310. doi:10.1188/11.CJON.304-310 

 

Öhman, M. (2009). Dagligt liv med allvarlig, kronisk sjukdom. I S., Söderberg. (Red.), Att 

leva med sjukdom. Falun: Norstedts Akademiska Förlag. 

 

Öhman, M., & Söderberg, S. (2004). District nursing -- sharing an understanding by being 

present. Experiences of encounters with people with serious chronic illness and their close 

relatives in their homes. Journal of Clinical Nursing, 13(7), 858-866. doi:10.1111/j.1365-

2702.2004.00975.x 

 

Öhman, M., Söderberg, S., & Lundman, B. (2003). Hovering between suffering and enduring: 

the meaning of living with serious chronic illness. Qualitatative Health Research, 13(4), 528-

542. doi: 10.1177/1049732302250720 

 


