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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa och beskriva hur personer med 

avancerad cancer upplever möjligheter och hinder i vardagliga aktiviteter. Metod: Studien 

genomfördes i form av en litteraturöversikt för att skapa överblick över forskningsområdet. 

Datainsamling skedde via systematisk litteratursökning i fyra olika databaser. Data från 21 artiklar 

med kvalitativ ansats sammanställdes och analyserades utifrån en innehållsanalys. Resultat: 

Analysen av innehållet i artiklarna gav fem kategorier: att leva aktivt i en sjuk kropp, att påverkas 

av den fysiska miljön, att få ett förändrat socialt umgänge, att ha meningsfulla aktiviteter i 

vardagen och att utveckla egna strategier. De flesta personerna med avancerad cancer upplevde 

en förlust av aktiviteter allt eftersom sjukdomen progredierar. Resultatet visade vikten av att 

fortsätta med meningsfulla aktiviteter trots de fysiska och psykiska hinder som sjukdomen skapat. 

Vidare visade resultatet att sjukdomen inverkade på personens engagemang i sociala aktiviteter 

och att personerna med avancerad cancer upplevde känslan av både social och fysisk isolering. 

Genom att använda egna strategier anpassade personerna sin vardag för att kunna möjliggöra 

delaktighet i aktivitet. Slutsats: Att förmågan att utföra meningsfulla aktiviteter och upprätthålla 

sitt aktivitetsmönster hade stor påverkan på identiteten och uppfattningen om sin egen förmåga för 

personerna med avancerad cancer. Det framkom även att det var individuellt vad personerna 

uppfattade som hinder och möjligheter till aktivitet i vardagen, vilket belyser behovet av ett 

klientcentrerat förhållningssätt. Slutligen visade litteraturöversikten att samspelet mellan person, 

miljö och uppgiften har stor betydelse för personens aktivitetsanpassning till att leva med 

avancerad cancer. Eftersom de tre olika domänerna person, uppgift och miljö påverkar varandra, 

behöver alla delarna beaktas vid val av arbetsterapeutisk intervention.    

 

Nyckelord: arbetsterapi, avancerad cancer, vardagliga aktiviteter, aktivitetsanpassning 
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Abstract 

Purpose: The purpose of the literature review was to compile and describe how people with 

advanced cancer experience opportunities and challenges in everyday activities. Method: The 

study was conducted in the form of a literature review to create an overview of the research area. 

Data collection took place via systematic literature search in four different databases. Data from 

21 articles with a qualitative approach were compiled and analyzed based on a content analysis. 

Results: The analysis of the content of the articles gave five categories: to live actively in a 

diseased body, to be affected by the physical environment, to have a changed social interaction, 

to have meaningful activities in everyday life and to develop own strategies. Most people with 

advanced cancer experienced a loss of activities as the disease progresses. The result showed the 

importance of continuing with meaningful activities despite the physical and mental challenges 

created by the disease. Furthermore, the results showed that the disease affected the person's 

involvement in social activities and that the people with advanced cancer experienced the feeling 

of both social and physical isolation. Using their own strategies, people adapted their everyday 

lives to enable participation in activity. Conclusion: The ability to carry out meaningful activities 

and maintain their activity pattern had a major impact on the identity and personal causation for 

people with advanced cancer. It also emerged that it was individually what the people perceived 

as challenges and opportunities for activity in everyday life, which highlights the need for a client-

centered approach. Finally, the literature review showed that the interaction between the person, 

the environment and the occupation is of great importance for the person's occupational adaptation 

to living with advanced cancer. Since the three different domains person, task and environment 

affect each other, all parts need to be considered when choosing occupational therapy intervention. 

 

 

Keywords: occupational therapy, advanced cancer, daily activities, occupational adaptation 
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1. Inledning  

I Sverige lever allt fler personer med olika former av cancer, vilket kan bero på att det finns 

effektivare medicinering än tidigare. Detta medför ett stort vårdbehov för cancerpatienter i olika 

vårdinstanser (Brandt et al., 2016). Under den verksamhetsförlagda utbildning [VFU] som 

arbetsterapeutstudenter mötte författarna personer som var svårt sjuka i cancer. Författarna 

reflekterade över att arbetsterapeutiska åtgärder ofta hade utgångspunkt i praktiska lösningar som 

miljöanpassning och förskrivning av hjälpmedel. Under arbetsterapeututbildningen har 

författarna kommit i kontakt med begreppet klientcentrering som innebär att utgångspunkten i 

vården och rehabiliteringen utgår ifrån personernas egna mål och prioriteringar. Klientcentrering 

handlar om att ha ett eget val och kunna påverka sin egen vård eller rehabilitering (Duncan, 

2011; Fisher & Marterella, 2019; Taylor, 2017). I samband med val av fokusområde för 

litteraturöversikten diskuterade författarna med varandra kring kunskapen om 

helhetsperspektivet och vad som utgjorde möjligheter och hinder i vardagliga aktiviteter enligt 

personerna med cancer, utifrån ett klientcentrerat perspektiv.  

 

Arbetsterapeuter strävar efter att se till hela människan och har utifrån detta ett holistiskt synsätt 

som även handlar om ökad livskvalitet genom meningsfulla aktiviteter och genom att uppleva 

delaktighet (Taylor, 2017). En fråga väcktes hos författarna gällande hur personer med cancer 

upplever sin situation och hur de ser på aktivitet i förhållande till sjukdomen. Förhoppningen 

med litteraturöversikten var att göra en sammanställning av forskning kring personernas 

upplevelse av att leva med cancer och hur de beskriver möjligheter och hinder till aktivitet i 

vardagen. Resultatet av litteraturöversikten kan öka förståelsen för personernas upplevelser av att 

leva med avancerad cancer utifrån vardagliga aktiviteter och ge viktig kunskap som belyser 

patientperspektivet. Kunskapen kan även ge ökad klientcentrering och guida arbetsterapeuten i 

praxis.  
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2. Bakgrund               

2.1 Cancer i Sverige och världen 

Antalet personer insjuknande i cancer har stadigt ökat under de senaste decennierna både i 

Sverige och globalt sett (European Society for Medical Oncology, 2014; Socialstyrelsen, 2018; 

WHO, 2018). Under år 2016 insjuknade i Sverige cirka 60 000 personer i sjukdomen. Statistiken 

säger att minst en tredjedel av Sveriges befolkning kommer att insjukna i någon form av cancer 

under sina levnadsår. I begreppet cancer inbegrips cirka 200 olika former av cancer. De 

vanligaste cancerformerna i Sverige är bröstcancer för kvinnor och prostatacancer för män. 

Beroende på vilken typ av cancer så kan en skillnad i sjukdomsmönstret finnas mellan män 

respektive kvinnor och i Sverige drabbas något fler män av cancer än kvinnor (Socialstyrelsen, 

2018). Den största gruppen av personer som insjuknar i cancer är medelålders eller äldre 

(Socialstyrelsen, 2018; WHO, 2016).  

 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om allmänna råd om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens 

cancerregister (HSLF-FS 2016:7) klassas cancerstadierna enligt ett internationellt 

graderingssystem framarbetat av American Joint Committee on Cancer [AJCC] (2020) och 

Union for International Cancer Control [UICC] (2019). Graderingen kallas TNM där T står för 

tumör, N står för nod och M står för metastas. Sjukdomsförloppet och symptomen kan variera 

stort beroende på vilken form av cancer patienten har och om cancern progredierar kan den 

övergå till avancerad cancer (Stukenborg et al., 2016; Valdes, 2014). Avancerad cancer 

definieras som cancer som ej går att bota eller kontrollera genom behandling. Det kan innebära 

att cancern har spritt sig eller att tumören är livshotande (Sheill, Guinan, Brady, Hevey & 

Hussey, 2019). Personer med avancerad cancer bedöms vara i slutskedet av livet, vilket betyder 

att de räknas som palliativa (Valdes, 2014). Att bli diagnostiserad med avancerad cancer 

påverkar med stor sannolikhet livskvalitén och den upplevda hälsan (Brandt et al., 2016; Bood et 

al., 2019; Johnsen, Petersen, Pedersen, Houmann, & Groenvold, 2012).  
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2.2 Aktivitet och hälsa 

Inom arbetsterapi är det allmänt känt att meningsfulla aktiviteter och hälsa har ett starkt samband 

(Duncan, 2011; Taylor 2017). Model of Human Occupation [MOHO] (Taylor, 2017) är en 

aktivitetsfokuserad konceptuell praxismodell som beskriver vad som motiverar en människa till 

aktivitet samt förklarar förhållandet mellan personen, aktiviteten och miljön. Modellen beskriver 

de tre grundläggande begreppen viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet som tillsammans 

med miljön påverkar individen i ett dynamiskt samspel. 

 

Det första begreppet viljekraft innefattar människans intressen, värderingar och uppfattning om 

sin egen förmåga. Viljekraften påverkar vad människor gör och hur de bedömer sig egen 

kapacitet. Taylor (2017) beskriver att det finns ett samband mellan att känna sig kapabel i 

utförandet av meningsfulla aktiviteter och att vara nöjd med sin livssituation, vilket därmed blir 

avgörande för upplevelsen av hälsa. Utgångspunkten är att en människa vill känna sig kompetent 

i de aktiviteter han/hon värderar högt och känner sig missnöjd när det inte är möjligt att utföra 

dessa aktiviteter. Att drabbas av en sjukdom kan utmana människors syn på sin kapacitet, 

speciellt då sjukdomen begränsar eller hindrar möjligheten att utföra meningsfulla aktiviteter. 

 

Vanebildning handlar om människors mönster av vardagliga aktiviteter som är kopplade till 

inlärda beteendemönster som utförs i samspel med den omgivande miljön. Dessa vanemönster 

utgörs av vardagliga rutiner och förändras naturligt genom livet och vissa vanor är mer stabilt 

förekommande än andra. Vanemönstren kan påverkas drastiskt om en person drabbas av en 

allvarlig sjukdom, vilket kan leda till inaktivitet och förlust av engagemang. Personen utmanas i 

att anpassa sig till de nya omständigheterna och hitta nya vanor och rutiner. Detta kan i sin tur få 

negativa konsekvenser för personens livskvalitet. Vanorna är också sammanlänkade med roller 

som är starkt förknippade med personens sociala sammanhang och identitet. Sjukdom kan 

påverka utförandet av rollerna så att de inte motsvarar personens egna eller andra personers 

förväntningar, vilket kan leda till förlust av viktiga roller (Taylor, 2017).  

 

Utförandekapaciteten syftar på människans mentala och fysiska förmågor. Människor upplever 

och tolkar världen genom sina kroppar. Kroppen och själen är en enhet och kan ses ur ett 

subjektivt och objektivt perspektiv. Den subjektiva upplevelsen påverkar hur effektiva 
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människor upplever att de är i att utföra olika aktiviteter. Vid sjukdom påverkas utförandet av 

aktiviteter och det som tidigare gått automatiskt förändras. Förändringen av utförandekapaciteten 

kan leda till att görandet tar mer energi och kraft både fysiskt och mentalt (Taylor, 2017). 

 

Miljön där människor utför vardagliga aktiviteter påverkar människans viljekraft, vanor och 

utförandekapacitet. Med miljö menas både den fysiska och sociala miljön som påverkas av 

personens kontext. Miljön kan ses utifrån olika nivåer från närmiljö till global och inkorporerar 

alla arenor där aktiviteter utförs. Människor är sociala varelser som interagerar med andra och 

som även påverkas av kultur, ekonomi och politik. En sjukdom kan medföra en begränsning av 

den sociala miljön och hindra en person från att känna sig delaktig i samma utsträckning som 

tidigare. Sjukdomen kan också påverka personens uppfattning om sig själv (Taylor, 2017). 

 

Erfarenheterna av att engagera sig i olika aktiviteter bildar människors aktivitetsidentitet och 

aktivitetskompetens. Detta sker i ett dynamiskt samspel mellan personfaktorer, miljö och 

delaktighet i aktivitet. Aktivitetsanpassning sker genom förändring av aktivitetsidentiteten och 

aktivitetskompetensen utifrån människors erfarenheter av att delta i aktivitet. En balans mellan 

dessa utgör förutsättningar för upplevd livskvalitet. Denna balans kan däremot rubbas av till 

exempel sjukdom och obalansen försvårar aktivitetsanpassningen (Taylor, 2017). 

 

2.3 Aktivitetsutförandet vid cancer   

Forskning visar att några vanligt förekommande symptom som påverkar aktiviteter i det 

vardagliga livet vid avancerad cancer är ångest, depression, smärta, fatigue och sömnsvårigheter 

(Stukenborg et al., 2016; Valdes, 2014). Diagnosen innebär därmed många förändringar, både 

kognitiva svårigheter och fysiska begränsningar. Oftast drabbas personen med avancerad cancer 

inte bara av en enskild funktionsnedsättning utan av flera (Pergolotti, Williams, Campbell, 

Munoz och Muss, 2016). En stor del av de personer som lever med avancerad cancer lider av 

nedsatt fysisk förmåga och förlorad muskelkapacitet (Cheville, Troxel, Basford & Kornblith, 

2008). Utöver detta kan personerna även lida av minskad ork vilket sammantaget kan ha en 

negativ påverkan på vardagliga aktiviteter kopplade till egenvård, hushåll, arbete och fritid 

(Brandt et al., 2016; Johnsen et al., 2012). Majoriteten av alla med cancerrelaterad fatigue och 
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smärta blir hindrade att leva ett vanligt liv då symptomen påverkar de vardagliga rutinerna och 

begränsar delaktighet i meningsfulla aktiviteter (Brandt et al., 2016; Pergolotti et al., 2016). 

Ytterligare en bidragande faktor till nedsatt fysisk förmåga hos personerna är de behandlingar 

personerna kan få för sin sjukdom. Personer med avancerad cancer som genomgår flera 

behandlingar av kirurgi, strålbehandling och kemoterapi löper större risk att drabbas av fler och 

större funktionsnedsättningar till följd av behandlingen (Cheville et al., 2008). Pergolotti et al. 

(2016) beskriver att det finns ett samband mellan upplevelsen av en sämre livskvalitet och 

fysiska funktionsnedsättningar som ger en ökad risk att inte fullfölja behandlingen mot cancer. 

Även Brekke, La Cour, Brandt, Peoples och Wæhrens (2019) påvisar att personer med avancerad 

cancer upplever en begränsad förmåga i aktiviteter i det dagliga livet [ADL], men också en 

försämrad livskvalitet. De menar även att personens försämrade förmåga att utföra basala 

aktiviteter som främjar självständighet försämrar känslan av livskvalitet. 

 

2.4 Arbetsterapeutiska interventioner vid avancerad cancer 

Några vanliga arbetsterapeutiska interventioner vid cancerrehabilitering i Sverige är att handleda 

cancerpatienter kring energibesparande arbetssätt, användning av tekniska hjälpmedel och hur 

personen självständigt kan klara av ADL med eller utan assistans. Vidare kan interventionerna 

vara gruppinterventioner med andra som har liknande diagnos, bland annat för att personerna 

med cancer ska få uttrycka sina känslor och få stöd i att organisera sina vardagliga aktiviteter. 

Det kan även ingå anpassning av den fysiska miljön för ökad självständighet och för att 

underlätta för personal i vårdsituationer (Söderback, Pettersson, von Essen, & Stein 2000). 

Imanishi, Tomohisa, och Higaki (2015) menar att en aktiv livsstil kan bidra till att stödja 

personerna med avancerad cancer i att acceptera döden och till att leva ett stabilt och lugnt liv. 

 

Enligt Pergolotti et al. (2016) finns ett ökat behov av arbetsterapi för personer med cancer. 

Vidare framkommer att arbetsterapi är underutnyttjat i cancervård och att arbetsterapi spelar en 

viktig roll för denna grupp, eftersom den fokuserar på flera viktiga aspekter som är kopplade till 

livskvalitet och meningsfullhet i vardagliga aktiviteter. En studie av Söderback et al. (2000) visar 

att personerna med avancerad cancers behov av arbetsterapi inte är tillfredsställt. Personerna i 

studien uttrycker att förmågan att självständigt klara av att genomföra vardagliga aktiviteter 
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förändrats på grund av cancersjukdomen. Deras behov av stöd, råd och anpassningar i aktivitet 

ökar i takt med att sjukdomen blir svårare och det blir en större utmaning för personerna att 

planera sina vardagliga aktiviteter. Vidare i Söderback et al. (2000) framkommer i studien att 

arbetsterapi skulle kunna möjliggöra att cancerpatienter kan bo kvar längre i hemmet, arbeta 

längre och bli mer självständiga i att klara av vardagliga aktiviteter, vilket pekar på vikten av att 

få ökade kunskaper inom området.  

 

2.5 Problemformulering           

Utifrån författarnas inledande sökning framkom att forskning om avancerad cancer och aktivitet 

är begränsad i Sverige. Även forskning som gjorts internationellt visar att en kunskapslucka finns 

när det gäller att få en samlad bild av patienternas perspektiv då många av de studier som gjorts 

utgår från behandlarens perspektiv, vilket innebär att det är den deltagargrupp som oftast 

representeras. Tidigare forskning inom arbetsterapi och cancervård visar att det är av vikt att 

sätta sig in i och förstå patienternas behov, eftersom det har visat sig att patienter och behandlare 

inte lägger vikt vid samma saker när det gäller arbetsterapi för patienter med avancerad cancer 

(Söderback et al., 2000). Brandt et al. (2016) menar att det finns ett definitivt behov av ökade 

kunskaper kring hur personer med cancer vill leva och vad de som anser som viktigt för att klara 

av sin vardag utifrån egna önskemål, så att både behandling och arbetsterapi blir 

behovsanpassad. 

 

Även enligt Pilegaard, La Cour, Brandt, Lozano-Lozano, och Oestergaard (2019) finns ett behov 

av ökad förståelse för hur personer med avancerad cancers vardagliga aktiviteter påverkas av 

sjukdomen och vilken typ av stöd som behövs. Författarna ville utifrån ovanstående 

sammanställning belysa patientperspektivet, för att stärka personer med avancerad cancers röst 

och beskriva det som personerna upplever påverkar utförande av vardagliga aktiviteter. Därför 

ville författarna utifrån syftet med litteraturöversikten beskriva och ge en samlad bild av tidigare 

forskning kring hinder och möjligheter i aktivitet för patienter med avancerad cancer utifrån 

deras perspektiv.  
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2.6 Syfte  

Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa och beskriva hur personer med avancerad 

cancer upplever möjligheter och hinder i vardagliga aktiviteter. 

 

3. Metod 

3.1 Design    

Studien genomfördes i form av en litteraturöversikt för att skapa överblick och beskriva 

forskningsområdet. Genom ett strukturerat arbetssätt sammanställdes redan publicerade 

forskningsresultat. Detta i enlighet med Friberg (2017) som menar att en litteratursökning är en 

del i att på ett strukturerat sätt sammanställa redan publicerade forskningsresultat.  

 

3.2 Datainsamling   

3.2.1 Litteratursökning 

För att förstå problemområdet samt avgränsa forskningsproblemet genomförs en inledande 

litteratursökning för att ta reda på vad som finns publicerat inom ett område utifrån syftet med en 

studie (Friberg, 2017; SBU, 2017). Utifrån syftet med översikten gjordes en inledande sökning 

med fritext för att få en överblick över forskningsområdet och för att precisera 

sökordskombinationer till den systematiska litteratursökningen, vilket resulterade i ett underlag 

för den egentliga sökningen. Den inledande sökningen resulterade i följande sökord: 

Occupational therapy (MeSH) AND Neoplasms (MeSH) OR Advanced cancer (fritext). 

 

Därefter inleddes den egentliga litteratursökningen genom att författarna kontaktade Luleå 

tekniska universitetsbibliotek för att få stöd vid utformningen av relevanta sökord. Enligt Friberg 

(2017) ska den egentliga sökningen göras med systematik så att svar kan ges på problem och 

syfte. I föreliggande litteraturöversikt skedde litteratursökningen under februari månad år 2020. 

De databaser som användes var PubMed, CINAHL, PsycINFO, och Amed. Sökningen gjordes 

med booleska sökoperatorer och i de fall det var möjligt med indexeringsord från databasens 
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tesaurus. Den egentliga sökningen genomfördes i enlighet med översiktens syfte för att finna 

relevanta artiklar till litteraturöversikten, sökorden som användes var: Occupational therapy 

(MeSH) och Neoplasms (MeSH) och fritexttermen Advanced cancer. Sökträffarna samt 

sökordskombinationerna redovisas i bilaga 1. Första sökningen gav för många sökträffar. För att 

avgränsa materialet gjordes en smalare sökning med sökorden från första sökningen i 

kombination med orden: Quality of life (Mesh), Activities of daily living (MeSH), Palliative care 

(MeSH), Terminally ill/terminally ill patients (MeSH) och Social participation (MeSH). 

Manuella sökningar utifrån referenslistorna gjordes för att uppnå mättnad i materialet vilket 

resulterade i två relevanta artiklar. Författarna gjorde en dublettkontroll och artiklar som förekom 

i flera sökningar valdes ut endast en gång.  

 

3.2.2 Urval 

För vidare analys bör artiklar i en litteraturöversikt avgränsas genom att vissa artiklar inkluderas 

och andra exkluderas utifrån vissa kriterier som är relevanta för litteraturöversiktens syfte 

(Friberg, 2017). Inklusionskriterierna i föreliggande översikt var artiklar med kvalitativ ansats 

som innefattade arbetsterapi och vuxna personer från 18 år som levde med avancerad cancer. 

Artiklar som inte uppfyllde inklusionskriterierna exkluderades. I enlighet med Granskär och 

Höglund Nielsen (2012) exkluderades litteraturstudier, då det ej bör ingå i en litteraturöversikt. 

Artiklarna i föreliggande översikt sorterades efter engelskt språk, “peer reviewed” och inom 

tidsspannet 2000 - 2020, då detta var möjligt. Utifrån resultatet av sökningarna lästes titel på 

samtliga 569 artiklar, varav totalt 60 relevanta artiklar valdes för vidare analys. Därefter lästes 

abstrakt på samtliga 60 artiklar från sökningarna av båda författarna och av dessa var 32 

relevanta för syftet. Tre artiklar belyste fler perspektiv än enbart patientperspektivet. Artiklar 

med en tydlig avgränsning mellan de olika perspektiven inkluderades i litteraturöversikten men 

endast utifrån patientperspektivet. Samtliga 32 artiklar lästes i sin helhet av båda författarna och 

diskuterades utifrån syftet, 5 artiklar motsvarade inte översiktens syfte, vilket resulterade i 27 

artiklar som valdes ut för kvalitetsgranskning. 
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3.3 Bearbetning och analys av data 

Samtliga 27 artiklar kvalitetsgranskades i enlighet med Fribergs granskningsmall för granskning 

av kvalitativa studier (Friberg, 2017). Utifrån resultatet av kvalitetsgranskningen exkluderades 

sex artiklar utifrån att de bedömdes ha bristande kvalitet. Kvalitetsgranskningen resulterade i ett 

slutgiltigt urval på 21 artiklar till litteraturöversikten. 

 

Analysen av innehållet i artiklarna i litteraturöversikten genomfördes enligt Fribergs 

analysmetod för kvalitativa studier (Friberg, 2017). Analysmetoden valdes med avsikt att fånga 

helheten i artiklarna och utifrån denna tolka texten utifrån översiktens syfte. Inför analysen hade 

författarna en öppenhet inför materialet för att inte dra förhastade slutsatser kring resultatet. Båda 

författarna läste igenom de valda artiklarna flertalet gånger samt komprimerade innehållet till en 

skriftlig sammanfattning av det essentiella. För att skapa struktur och en tydlig översikt över 

artiklarna gjordes en översiktstabell (Bilaga 2) där syfte, metod, resultat och slutsats 

dokumenterades för vardera artikel. Tabellen utgjorde därefter grunden för den fortsatta 

analysen. Utifrån översiktstabellen jämfördes likheter och skillnader i artiklarna. Utgångspunkter 

för jämförelserna var artiklarnas teoretiska utgångspunkt, metod, analysgång, syfte samt resultat, 

där huvudfokus låg på jämförelser mellan artiklarnas resultat. Utifrån patienternas beskrivningar 

av möjligheter och hinder till aktivitet prövades olika grupperingar av innehållet. Slutligen 

gjordes en sammanställning av dessa grupperingar, vilket utmynnade i fem olika kategorier 

(Figur 1).  

 

3.4 Forskningsetiska aspekter 

Litteraturöversikten genomfördes i enlighet med de etiska principerna godhetsprincipen, 

rättviseprincipen, autonomiprincipen och principen att inte skada (Olsson & Sörensen, 2011). 

Författarna har strävat efter att problemanalys och frågeställningar ska vara väl underbyggda och 

motiverade i litteraturöversikten. Inga människor valdes ut att delta i studien då detta var en 

litteraturöversikt, vilket innebär att översikten inte faller under lagen om etikprövning för 

forskning som avser människor (SFS 2003:460) och inte behöver prövas enligt densamma. 

Inklusionskriterierna utgjorde grunden för urvalet av artiklarna, vilka motsvarade syftet med 

översikten. Författarna var under översikten medvetna om att viss feltolkning av artiklarna kunde 
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förekomma. För att återge innehållet i artiklarna så sanningsenligt som möjligt strävade 

författarna efter att referera och citera korrekt. Litteraturöversikten trovärdighet stärktes genom 

att plagiat och förvridning undveks. Författarna ansåg att vinsten med översikten var större än de 

etiska riskerna eftersom sammanställningen av artiklarna kunde leda till viktiga insikter utifrån 

patientens perspektiv inom aktuellt forskningsområde.    

 

4. Resultat 

Samtliga 21 granskade artiklar som ingick i översikten var genomförda med datainsamling i 

form av intervjuer och tre av artiklarna med en kombination av intervju och andra metoder som 

dagbok, observation eller tidmätning. Antalet personer som var intervjuade i de 21 granskade 

artiklarna varierade mellan 1 - 73 personer. Studierna var genomförda i Sverige (5st), Danmark 

(9st), övriga Europa (3st) och övriga världen (4st). Analysen av innehållet i artiklarna resulterade 

i fem kategorier: att leva aktivt i en sjuk kropp, att påverkas av den fysiska miljön, att få ett 

förändrat socialt umgänge, att ha meningsfulla aktiviteter i vardagen och att utveckla egna 

strategier.  

 

Figur 1: Figuren beskriver de fem kategorier som framkom utifrån analysen av artiklarna i litteraturöversikten. 
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4.1 Att leva aktivt i en sjuk kropp 

Den första kategorin handlar om att vardagliga aktiviteter förändras markant för många personer 

som lever med avancerad cancer på grund av att kroppen påverkas av både fysiska och psykiska 

inskränkningar på grund av sjukdomen. I en artikel beskriver flera personer att de faktorer som 

inverkar är sjukdomens symtom, olika biverkningar av behandlingar och medicinering. Den 

sjuka kroppen kan inte kontrolleras på samma sätt som tidigare, kroppsfunktionerna sviktar och 

kapaciteten ändras ständigt (Melin-Johansson, Ödling, Axelsson & Danielson, 2008). Den 

kroppsliga förändringen kan gå snabbt och är samtidigt en gradvis funktionsförlust, vilket får 

betydande konsekvenser i form av ökad inaktivitet eller förlust av aktiviteter som personerna 

utfört tidigare (Aoun, Deas & Skett 2016; Cheville, Dose, Basford & Rhudy, 2012; Coyle, 2006; 

Groot, Derksen, Crul, Grol & Vernooij-Dassen, 2007; Johansson, Danielson & Axelsson, 2006; 

Laursen et al., 2019; Lindqvist, Widmark & Rasmussen, 2004; Mortensen, Madsen, Krogsgaard 

& Ejlertsen, 2018; Peoples, Nissen, Brandt & la Cour, 2018; Reeve, Lloyd-Williams, Payne & 

Dowrick, 2010; van Roij, Brom, Youssef-El Soud, van de Poll-Franse & Raijmakers, 2019). 

Smärta och fatigue upplevs som speciellt dominerande för många personer med avancerad 

cancer, då hela tillvaron styrs av dessa symtom, både fysiskt och psykiskt (Coyle, 2006; 

Lindqvist et al., 2004; Maersk et al., 2019). Personerna upplever i vissa fall att de känner sig som 

i ett zombieliknande tillstånd på grund av smärta och medicinering, vilket gör att det blir svårt att 

komma igång med och genomföra ADL. Tröttheten påverkar i slutändan den personliga 

värdigheten negativt eftersom det hindrar personerna från att göra det dem brukar (Laursen et 

al.,2019; Lindqvist et al., 2004; Peoples et al., 2018). Det varierande hälsotillståndet gör att det 

blir svårt för personerna att planera sin dag och sin framtid (Peoples, Brandt, Wæhrens & la 

Cour, 2017). 

 

I tre artiklar upplever personerna med avancerad cancer en känsla av alienering från sin egen 

kropp, vilket upplevs som att inte känna igen sig i sin kropp eller att tappa förtroende för den 

egna kroppen. Sämre kroppsfunktioner leder till en känsla av skam och att personerna i vissa fall 

försöker gömma sina tillkortakommanden, men även att de känner sig distanserade från friska 

personer (Eriksson & Andershed, 2008; Laursen et al., 2019; Melin-Johansson et al., 2008). I 

flera artiklar upplever personerna att det kroppsliga läget ger återspegling i den psykiska hälsan, 

vilket av flera personer upplevs som en tuff utmaning (Cheville et al. 2012; Peoples et al., 2018; 
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Reeve et al., 2010). Personerna upplever frustration och beskriver en känsla av att vara fast i sin 

sjuka kropp eller att huvudet vill, men kroppen kan inte (la Cour, Johannessen & Josephsson 

2009; Lindqvist et al., 2004; Maersk, Johannessen, & la Cour, 2019; Melin-Johansson et al. 

2008; Reeve et al. 2010). 

 

Personerna upplever också att de inte längre känner igen sig själva och att deras tidigare identitet 

förändras när de insjuknat i avancerad cancer på grund av att de inte längre kan utföra de 

aktiviteter de gjort tidigare (Eriksson & Andershed, 2008; la Cour, Josephsson & Nordell, 2009; 

Laursen et al., 2019; Maersk et al., 2019; Mortensen et al., 2018; Peoples et al., 2017; Peoples et 

al., 2018; Reeve et al., 2010; van Roij et al., 2019). Ett exempel var en person som identifierade 

sig som energisk och händig som förlorade förmågan att utföra aktiviteter förknippat med dessa 

egenskaper, vilket gjorde det nästan omöjligt för personen att ha kvar sin identitet eftersom 

delaktighet i aktivitet återspeglar jaget (Maersk et al., 2019). 

 

Flera personer med avancerad cancer upplever att sjukdomen har blivit en stor del av deras 

identitet. De känner ett behov av att framställa sig som friska i sociala sammanhang, för att inte 

enbart bli förknippade med cancern (La Cour, Josephsson et al., 2009; van Roij et al., 2019). 

Flera personer beskriver också att en viktig del av deras identitet är självständighet. I en av 

artiklarna tackade en av personerna nej till assistans, trots att det skulle vara fördelaktigt, 

eftersom det inkräktade på hur personen såg på sig själv (Maersk et al., 2019). 

 

I fyra artiklar beskriver flera personer att de känner tacksamhet över att de har lyckats bibehålla 

en eller flera roller som varit viktiga för dem (La Cour, Josephsson et al., 2009; Maersk et al., 

2019; Mortensen et al., 2018; Peoples et al., 2018). En person uttrycker detta genom citatet: 

 

It’s still a part of me to be the mother who tidies up, who wants to bake, get things done and who 

has the strength to do these things. I think it adds something to my daily life, being able to do the 

things I want to do which are also needed. (Maersk et al., 2019, s. 13)  

Genom att upprätthålla de roller som personerna haft innan sjukdomen kunde de känna att de 

fortfarande var samma personer på insidan, trots att sjukdomen förändrat deras utseende (La Cour, 

Josephsson et al., 2009; Maersk et al., 2019; Mortensen et al., 2018; Peoples et al., 2018). 
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4.2 Att påverkas av den fysiska miljön     

Den andra kategorin handlar om att många av personerna med avancerad cancer upplever att de 

får en förändrad fysisk miljö när de blir sjuka. I tre artiklar uttrycker personerna att den mesta 

tiden spenderas i hemmet med lugna aktiviteter. Personerna beskriver att de har olika upplevelser 

av hemmiljön både som ett stöd och ett hinder till aktivitet (la Cour, Johannessen et al., 2009; la 

Cour, Josephsson et al., 2009; Maersk et al., 2019; Peoples et al., 2018). Hemmet kan ses som en 

personlig och privat plats som möjliggör aktivitet och de flesta vill stanna i hemmet så länge som 

möjligt samt uttrycker en stark vilja att fortsätta med vardagliga aktiviteter i hemmet (Aoun et 

al., 2016; Laursen et al., 2019; Maersk, Cutchin & la Cour, 2018;). Hemmiljön förknippas även 

med de vardagliga aktiviteter som utfördes innan sjukdomen på ett positivt sätt. Att vara 

självständig och att klara av aktiviteter i hemmet upplevs som viktigt för självkänslan (Maersk et 

al., 2018). 

 

Många av personerna med avancerad cancer förändrar och anpassar sitt hem för att kunna 

fortsätta bo hemma och utföra meningsfulla aktiviteter (Aoun et al., 2016; Laursen et al., 2019; 

Maersk et al., 2018). När hemmet inte längre är hanterbart för personerna upplevs det som ett 

hinder för aktivitet. Hemmiljön anpassas genom att begränsa ytan eller genom att flytta till ett 

nytt hem med en bättre anpassad miljö, där personerna kunde uppleva en bättre matchning 

mellan miljöns krav och deras förmåga (Laursen et al., 2019; Maersk et al., 2018).  

 

Att leva med avancerad cancer och bli beroende av vård i hemmet och få olika typer av 

hjälpmedel placerade i hemmet för att underlätta vardagliga aktiviteter, kunde upplevas som 

både positivt och negativt (la Cour & Hansen, 2012; Laursen et al., 2019; Maersk et al., 2018). 

En av personerna uttryckte detta genom citatet: “It [the bed] makes me think “why me?” It 

makes me think about a lot of things. It is too early for me to die.” (Maersk et al., 2018, s.16). 

Dels kunde hjälpmedlen underlätta i vardagen men de förknippades också med sjukdom och 

beroende (la Cour & Hansen, 2012; Laursen et al., 2019; Maersk et al., 2018). 

 

De flesta personerna med avancerad cancer behöver stöd och hjälp av anhöriga och/eller 

vårdpersonal för att klara av de vardagliga aktiviteterna (Eriksson & Andershed, 2008; Laursen 

et al., 2019; Peoples et al., 2018). Att vara vårdberoende gav mindre frihet och tillfällen att vara 
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ensam och privat, vilket upplevdes som svårt då det påverkar integriteten i hemmet. För andra 

personer förknippas personal med trygghet och underlättar självständighet och aktivitet i 

hemmet, speciellt för ensamstående. För de flesta tog det tid att vänja sig med att vara beroende 

av hjälp, och andra beskrev att det blev lättare med tiden. Några beskrev att det upplevdes som 

en kamp mellan att vara beroende och ögonblick av respit och att låta sig själv vara beroende 

(Eriksson & Andershed, 2008). Att stanna hemma upplevdes som positivt om personerna fick 

rätt stöd och som ett hinder då stödet uteblev eller inte var rätt anpassat (Aoun et al., 2016; 

Melin-Johansson et al., 2008).  

 

I två artiklar beskriver personerna flera positiva aspekter med miljöombyte som att delta i 

aktiviteter utanför hemmet eller att bara byta miljö en stund (la Cour & Hansen, 2012; Maersk et 

al., 2018). En av personerna uttryckte detta i citatet: 

I do not feel sick when I sit in the cinema. [There] I completely forget about my illness. I don’t 

get that when I walk around here [at home]. Outside I feel normal and not only as a patient. I 

think it is the joy of being with other people and being part of life. I need to see and be a part of 

something normal. Then I feel normal. (Maersk et al., 2018, s.15)  

Några personer beskrev att naturen var viktig för att byta fokus tillfälligt, till exempel att komma 

ut i trädgården för att glömma sjukdomen en stund. Naturen blev en sorts fristad, och naturen 

kunde även ge existentiella tankar och en känsla av spirituell delaktighet, vilket gav ökad 

livskvalitet. Utomhusmiljön väcker minnen och kopplas samman med meningsfulla aktiviteter 

(Aoun et al., 2016; Peoples et al., 2018).   

 

4.3 Att få ett förändrat socialt umgänge 

Den tredje kategorin handlar om att sociala aktiviteter ger mening och glädje för personerna med 

avancerad cancer och samtidigt är svårt och komplext på grund av sjukdomen. Daglig interaktion 

med andra sker ofta i samband med aktivitet som till exempel delade middagar, fritidsaktiviteter 

eller arbete, vilket av de flesta upplevs som något positivt och glädjande (Cheville et al. 2012; 

Coyle, 2006; Peoples et al., 2018). Vilket en person uttryckte i citatet: “Every day I try to do 

something to enjoy myself. I can’t live without social contact. I want to do things and meet 

friends. On Sunday I am going out to have lunch with friends” (Svidén, Tham & Borell, 2010, 
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s.349).  Även Internet utgjorde en möjlighet till att vara socialt delaktig trots fysiska hinder för 

flera personer (Aoun et al., 2016). I tre av artiklarna beskriver personerna att de hindras från 

sociala aktiviteter på grund av bland annat fysiska hinder och blir allt mer isolerade, vilket 

påverkar det sociala nätverket och den sociala identiteten (Peoples et al., 2017; Peoples et al., 

2018; Svidén et al., 2010). Även förlust eller minskad fysisk kontakt upplevs som en negativ 

konsekvens av den begränsade mobiliteten och några personer beskriver att de känner sig mindre 

älskade (Laursen et al., 2019). Biverkningar från intensiva behandlingar och vistelser på sjukhus 

gör att personerna missar aktiviteter i det sociala livet i perioder och får svårt att planera med 

andra (van Roij et al., 2019). 

 

Personerna upplever att andra personer runt omkring reagerar och även agerar annorlunda än 

tidigare. En person uttryckte i följande citatet att många vänner vill träffas mer sällan: “...other 

friends I see occasionally, yes but not a lot, no. That's what it comes to...Yes it's very true, people 

sort of drop off…” (Aoun et al., 2016, s.359). Sjukdomen påverkar hur omgivningen ser på och 

kommunicerar med personerna med avancerad cancer. Relationer med andra blir allt viktigare 

för att orka med sjukdomen samtidigt som förhållandet till andra upplevs som svårare och mer 

komplext (Aoun et al., 2016). En del relationer upplevs få bättre kvalitet i samband med 

sjukdomen och personerna med avancerad cancer upplever att de kan få mer tid med familjen, 

vilket även beror på att många prioriterar annorlunda och förändrar sin syn på vad som är 

viktigast i livet. (la Cour, Josephsson et al., 2009; van Roij et al., 2019).  

 

Att prata med familjen och de nära anhöriga om sjukdomen beskrivs som svårt. Många personer 

med avancerad cancer vill inte göra andra ledsna, oroliga eller emotionella. Det kan också vara 

så att de inte vill prata om sjukdomen för att behålla en känsla av normalitet. I många fall spelar 

professionell personal inom vården en viktig roll i detta sammanhang eller att umgås med andra i 

samma situation, men inte att fokusera för mycket på sjukdomen (Laursen et al., 2019; Melin-

Johansson et al., 2008; Mortensen et al., 2018). Många upplever även en rädsla för att bli en 

börda för andra (Eriksson & Andershed, 2008; Lindqvist et al., 2004; Melin-Johansson et al., 

2008). Samtidigt påtalas värdet av att göra saker för andra och att personerna med avancerad 

cancer vill känna sig behövda (la Cour & Hansen, 2012; Maersk et al., 2018; Peoples et al., 

2018; Svidén et al., 2010). Att vara vårdberoende förändrar relationen till sig själv och andra. 



19 

Personal som är mån om personernas integritet och där relationen bygger på ömsesidig respekt 

underlättar samspelet (van Roij et al., 2019).  

 

4.4 Att ha meningsfulla aktiviteter i vardagen  

Den fjärde kategorin beskriver att personerna med avancerad cancer upplever att det är viktigt att 

få ägna sig åt meningsfulla aktiviteter i vardagen och upprätthålla en daglig rutin (la Cour, 

Josephsson et al., 2009; Melin-Johansson et al., 2008; Peoples et al., 2017). Vilket en person 

uttryckte genom citatet: 

You must have something to do, otherwise you get crazy. You feel out of sorts when you wake up 

in the morning, you have to force yourself to get up, but then it is all right. You are not very 

happy – but still you can be in a good mood. (Svidén et al., 2010, s.348) 

De återkommande behandlingarna gör det däremot svårt att upprätthålla dagliga rutiner och de 

vardagliga aktiviteterna kan även få förändrad kontinuitet och rytm (la Cour, Josephsson et al., 

2009; Melin-Johansson et al., 2008; Peoples et al., 2017). Personerna vill inte att olika 

behandlingar tar upp för mycket tid så att meningsfulla aktiviteter behöver bortprioriteras 

(Mortensen et al., 2018).  

 

Personerna med avancerad cancer upplever att delaktighet i meningsfulla aktiviteter ger en 

känsla av glädje och tillfredsställelse som motiverade dem att fortsätta leva. Personerna vill ofta 

kunna fortsätta utföra de aktiviteter som de uppskattade innan insjuknandet för att upprätthålla 

psykisk hälsa, men flera beskriver även att deras förändrade aktivitetsförmåga har lett till att de 

hittat nya meningsfulla aktiviteter (Aoun et al., 2016; Carter, MacLeod, Brander & McPherson, 

2004; Cheville et al. 2012; la Cour & Hansen, 2012; la Cour, Josephsson et al., 2009; Maersk et 

al., 2018; Maersk et al., 2019; Melin-Johansson et al., 2008; Mortensen et al., 2018; Peoples et 

al., 2017; Peoples et al., 2018; Reeve et al., 2010; Svidén et al., 2010; van Roij et al., 2019).    

 

I två artiklar upplever personerna med avancerad cancer att det har stor betydelse för 

livskvaliteten att kunna prioritera de aktiviteter som känns viktigast och personerna tenderar att 

prioritera de aktiviteter de tycker om att göra (Johansson et al., 2006; la Cour & Hansen, 2012; 
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Melin-Johansson et al., 2008). För många av personerna i artiklarna var det viktigt att efter 

omständigheterna leva ett så normalt liv som möjligt vilket gav dem en känsla av normalitet och 

kontroll (Aoun et al., 2016; Carter et al., 2004; Coyle, 2006; la Cour, Josephsson et al., 2009; 

Reeve et al., 2010; Svidén et al., 2010). Att kunna utföra meningsfulla och vardagliga aktiviteter 

gav personerna en känsla av att vara friska. (La Cour, Johannessen et al., 2009; Maersk et al., 

2018; Svidén et al., 2010). Flera personer fokuserade därför på att utföra aktiviteter som de ansåg 

vara hälsosamma, vilket ytterligare stärkte känslan av att inte vara sjuk (la Cour, Johannessen et 

al., 2009). 

 

I två artiklar framkom det att flera av personerna, allt eftersom sjukdomen fortskred, uppskattade 

sensorisk aktivitet, vilket kunde innebära att sitta på en bänk och observera vad som hände runt 

omkring. Personerna uppskattade andra aspekter än tidigare och beskrev att de kunde se det 

vackra i det lilla (Groot et al., 2007; la Cour & Hansen, 2012). I en annan artikel beskrev flera 

personer att kreativa aktiviteter som var lagom utmanande för dem gav en känsla av glädje och 

tillfredsställelse, vilket fick dem att tillfälligt glömma bort sjukdomen (Svidén et al., 2010).  

 

4.5 Att utveckla egna strategier 

I den femte kategorin framkom att personerna i flertalet av artiklarna utvecklat olika strategier 

utifrån sina egna resurser, för att kunna utföra samma aktiviteter på liknande sätt som innan 

insjuknandet. Personerna upplever att strategierna underlättar för att upprätthålla självständighet 

i aktivitet samt att hitta sätt, både fysiskt och psykiskt, att hantera den dödliga sjukdomen genom 

en känsla av att ta kontroll (Aoun et al., 2016; Carter et al., 2004; Cheville et al. 2012; Eriksson 

& Andershed, 2008; Groot et al., 2007; Johansson et al., 2006; la Cour & Hansen, 2012; la Cour, 

Johannessen et al., 2009; Laursen et al., 2019; Maersk et al., 2019; Melin-Johansson et al., 2008; 

Mortensen et al., 2018; Peoples et al., 2017; Svidén et al., 2010). 

 

Det framkom i flera artiklar att en strategi som användes av många var att ta pauser för att orka 

under dagen. Ytterligare en strategi som användes var att avsiktligt ägna sig åt lugnare aktiviteter 

under delar av dagen vilket då utgjorde en naturlig paus. För att spara energi kunde personerna 
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också dela upp aktiviteten i flera delar där alla delar inte behövde utföras i följd, till exempel att 

dammsuga ett rum åt gången istället för hela huset (Carter et al., 2004; Peoples et al., 2017; 

Svidén et al., 2010). Även vardagsteknik användes för att underlätta. Ett exempel på detta i en av 

artiklarna var en person som handlade mat via Internet för att kompensera för sin bristande 

förmåga att köra bil samt bära tunga matkassar (Peoples et al., 2017). Ytterligare en strategi som 

användes för att underlätta vardagen av personer i flera av artiklarna var att sätta kortsiktiga 

delmål och att leva en dag i taget. Att planera aktiviteter i vardagen i kortare faser hjälpte 

personerna att hålla fokus (Groot et al., 2007; Laursen et al., 2019; Peoples et al., 2017). Detta 

uttryckte en person på följande sätt: “I live from day to day and have short-term goals for things I 

want to achieve. Right now I’m focused on reaching 55” (Peoples et al., 2017, s.61). 

 

För att inte låta de kroppsliga symptomen påverka sinnet, humöret och beslutsfattandet mer än 

nödvändigt, skapade personerna en mental uppdelning mellan kropp och själ. På detta sätt 

upplevde personerna att de kunde få symptom som smärta och trötthet att försvinna i bakgrunden 

och få fokus att istället hamna på dagliga händelser och möjligheter (La Cour & Hansen, 2012). 

Många upplevde också att en positiv attityd var avgörande för att kunna leva med sjukdomen och 

samtidigt känna livskvalitet (Eriksson & Andershed, 2008; Johansson et al., 2006; La Cour & 

Hansen, 2012; Melin-Johansson et al., 2008). 

 

4.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis var personernas upplevelser att hinder för att utföra meningsfulla aktiviteter 

kunde vara att kroppsfunktioner var nedsatta på grund av sjukdomen och begränsade möjligheten 

till aktivitet. Sjukdomen medförde också att personernas tidigare identitet och roller hotades och 

förändrades. Den fysiska miljön kunde upplevas som ett hinder då personerna blev isolerade i 

hemmet, vilket även bidrog till social isolering. Den fysiska miljön kunde även upplevas som en 

möjlighet till att bibehålla meningsfulla aktiviteter. Meningsfulla aktiviteter bidrog även till en 

ökad livskvalitet och en ökad upplevelse av hälsa. Livskvaliteten och känslan av ett normalt liv 

ökade också om personen med avancerad cancer kunde bibehålla tidigare roller och identitet. För 

att överkomma de hinder till aktivitet i vardagen som sjukdomen förde med sig anpassade 
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personerna sin fysiska miljö och hittade egna strategier för att kunna utföra meningsfulla 

aktiviteter i vardagen.  

 

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa och beskriva hur personer med avancerad 

cancer upplever möjligheter och hinder i vardagliga aktiviteter. I likhet med resultatet av 

översikten där personerna upplevde att sjukdomen påverkade deras förmåga att utföra vardagliga 

aktiviteter beskriver Morgan (2017) att på grund av de förändrade kroppsfunktionerna måste 

personerna ständigt förändra sin syn på sig själva. Rörelser som tidigare gått automatiskt tar mer 

kraft och enkla saker som att stå eller ta sig ur sängen kräver mer koncentration. Sjukdomen 

påverkar den kroppsliga förmågan som upplevs som ett hinder för aktivitet samtidigt som viljan 

att delta i vardagliga aktiviteter består. Även i MOHO (Taylor, 2017) beskrivs hur sjukdom kan 

påverka personers utförandekapacitet. Innan sjukdom tas kroppens funktioner oftast för givet och 

fokus ligger istället på utförandet av själva aktiviteten. Den levda kroppen är då en del av jaget 

som upplever och tar in omvärlden. Vid sjukdom som leder till förlust eller förändring av 

kroppsfunktioner blir personen ofta mer medveten om sin kropp och varje rörelse kräver större 

fokus och energi än tidigare. Både den objektiva och den subjektiva uppfattningen av personens 

utförandekapacitet kan påverkas vid sjukdom, vilket flera personer i översiktens resultat 

beskriver som en obalans mellan vad kroppen klarar och upplevelsen av delaktighet i 

meningsfulla aktiviteter i vardagen. Det blir en stor utmaning för personen med avancerad 

cancer, då den fysiska kapaciteten inte matchar aktivitetens krav, vilket kan påverka upplevelsen 

av aktivitetskompetens. 

 

I resultatet av föreliggande översikt framgår att personerna med avancerad cancer önskade 

behålla de roller som de upplevde var viktiga för dem. Rollerna fick dem att känna sig som sig 

själva och inte enbart identifieras som sin sjukdom. I MOHO (Taylor, 2017) beskrivs det starka 

sambandet mellan en persons roller och identitet. De roller som personen identifierar sig med 

återspeglar vem de är och vill vara som person. När sjukdomen gör att utförandekapaciteten blir 
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försämrad kan det leda till att personerna inte längre kan utföra de aktiviteter de vill. Detta kan i 

sin tur påverka personens förmåga att vara delaktig i sina roller varav konsekvensen kan bli att 

personens identitet förändras eller förloras helt. För att kunna bibehålla en tidigare roll måste 

personen ändra på sin inre uppfattning om hur rollen utförs. Det inte är ovanligt att personen får 

oönskade roller som är förknippade med sjukdomen och därför tilldelas en sjuk roll. Den sjuka 

rollen innebär ofta passivitet och att personen identifieras som sin sjukdom. Rollen kan i längden 

bli problematisk för personen då rollen som cancerpatient kan överskugga de andra delarna av 

personens identitet. Detta kan vara en förklaring till att personerna i föreliggande översikt strävar 

efter att upprätthålla normalitet i vardagens aktiviteter, och vill bli uppfattade som de var 

tidigare. 

 

I resultatet av föreliggande översikt beskriver personerna att relationen till andra har blivit mer 

komplex. Den sociala kontakten blev väldigt viktig och samtidigt upplevde många personer ett 

utanförskap. På liknande sätt beskriver von Post och Wagman (2019) vikten av att vara 

involverad i sociala sammanhang. Duncan (2011) och Taylor (2017) menar även att den social 

miljön påverkas vid sjukdom och kan verka både stödjande och hindrande för möjligheten till 

delaktighet i aktivitet. När en person drabbas av dödlig sjukdom kan konsekvensen bli att 

personen inte längre passar in i samhällets normer. Det kan medföra att andra människor blir 

obekväma i personens sällskap, då personen inte längre är frisk. Personens plats i den sociala 

gruppen kan då ändras eller försvinna helt. Andra människors definitioner av personens identitet 

kan påverka mycket och när dessa krockar med personens självuppfattning kan de hindra 

personens motivation och möjlighet till förändring eller anpassning. Den sociala miljön kan även 

stärka personens möjlighet till förändring eller anpassning. Då blir stödet från familj och vänner 

extra viktiga för att personen ska kunna nå sina mål. 

 

Resultatet av föreliggande översikt visar att många av personerna får förståelse både för hur 

sjukdomen påverkat deras kropp och själ och för hur de förändrats. De vill kunna påverka och 

vara delaktiga i hur de själva vill utföra sina aktiviteter. Enligt Duncan (2011) och Taylor (2017) 

är det centralt i arbetsterapi att se till hela människan genom ett holistiskt synsätt, där varje klient 

ses som en egen unik individ och inte som sitt medicinska tillstånd. Även Park Lala (2011) 

poängterar vikten av att ha ett holistiskt synsätt och ett stödjande arbetssätt i arbetet med 
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patienter som har livshotande sjukdom. Resultatet av föreliggande översikt visar även att det är 

olika vad personerna upplever som möjligheter och hinder till aktivitet, vilket antyder att ett 

individuellt perspektiv kan underlätta för att förstå vad som upplevs som hinder och möjligheter 

till aktivitet. Enligt Duncan (2011), Fisher och Marterella (2019) och Taylor (2017) är 

klientcentrering grundläggande inom arbetsterapi, vilket innebär att personen är i huvudfokus för 

den arbetsterapeutiska interventionen utifrån ett holistiskt synsätt. Personen görs delaktig i de val 

som finns att göra för sin vård eller rehabilitering. Ett klientcentrerat arbetssätt bygger också på 

en samarbetsrelation mellan personen och arbetsterapeuten, vilket hjälper arbetsterapeuten att 

sätta sig in i personens situation och behov. Enligt Essential Yeh och McColl (2019) kan 

meningsfulla aktiviteter för personer med avancerad cancer identifieras genom ett klientcentrerat 

arbetssätt, genom att lyssna aktivt på personens berättelse. Värdet med ett klientcentrerat 

arbetssätt är även att det hjälper personerna med att kontrollera fysiska, psykiska, sociala och 

spirituella dimensioner av görande. 

 

I resultatet av föreliggande översikt framkom att personerna vill kunna prioritera och utföra 

aktiviteter som är meningsfulla för dem och ger glädje, tillfredsställelse och motivation. I 

MOHO (Taylor, 2017) beskrivs att personens vilja byggs upp av personens intressen, värderingar 

och uppfattning om sin egen förmåga. När en person drabbas av en fysisk funktionsnedsättning, 

fatigue och/eller smärta kan det ha stor negativ påverkan på meningsfulla aktiviteter, både på 

aktivitetsutförandet men också upplevelsen av att känna glädje, trygghet och tillfredsställelse i 

aktivitet. Den meningsfulla aktivitetens utförandeform måste då justeras, vilket istället kan 

påverka upplevelsen av aktiviteten och kan då leda till att personen inte känner samma välbehag 

som tidigare. Personens upplevelse av hälsa hänger ihop med om personen uppfattar sin egen 

förmåga som kapabel i utförandet av meningsfulla aktiviteter. Därför beskriver Taylor (2017) att 

en stor utmaning för de sjuka personerna är att hitta nya meningsfulla aktiviteter att engagera sig 

i. Fortsatt beskriver Taylor (2017) att många personer som har en förvärvad funktionsnedsättning 

inte längre tycker att det finns någon mening i att fortsätta med de aktiviteter som tidigare 

upplevts meningsfulla. Detta eftersom aktiviteterna inte längre ger någon glädje eller är värda 

den extra kraftansträngningen för personen. I motsats till Taylors (2017) beskrivning pekar 

resultatet i föreliggande översikt mot att personerna, in i det längsta, strävade efter att behålla 

sina vanemönster och uttryckte en stark önskan om att fortsätta engagera sig i samma eller 
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liknande meningsfulla aktiviteter som innan sjukdomen. Resultatet i föreliggande översikt 

stämmer även överens med en studie av von Post och Wagman (2019) som belyser vikten av att 

upprätthålla tidigare aktivitetsmönster för livskvaliteten.  

 

Resultatet av litteraturöversikten visade att personer som lever med avancerad cancer försöker 

hitta olika sätt att förhålla sig till och hantera sin svåra sjukdom utifrån att de vill fortsätta att 

leva ett aktivt liv med mening och sammanhang i sin tillvaro. Personerna försöker även att på 

olika sätt finna strategier för att kunna anpassa och utföra de aktiviteter som de upplever som 

meningsfulla i sin vardag. Dessa strategier benämner Gage (1992) som copingstrategier, vilka 

handlar specifikt om anpassning till svåra förutsättningar som vid livshotande sjukdom och andra 

tillstånd som ställer krav som är högre än de befintliga resurserna hos personen, krav som kan 

leda till en sämre hälsa. Copingstrategierna är därmed en del i att anpassa sig till att leva med en 

svår sjukdom. Enligt Fisher och Marterella, (2019) och Taylor, (2017) är några avgörande 

faktorer för hur en person hanterar sjukdomen synen på varför personen drabbats, om personen 

själv tror sig kunna påverka situationen, vilka strategier personen har och vad personen själv tror 

på och tror har effekt. Förmågan att anpassa aktivitet utifrån personens utförandekapacitet och att 

hitta egna sätt och strategier att hantera sin vardag är nära sammankopplade med de 

grundläggande idéerna inom arbetsterapi. Christiansen (1999) menar att vardagliga aktiviteter 

har en central roll i att skapa identitet och meningsfullhet i livet, vilket indikerar på 

arbetsterapins unika roll, då arbetsterapins fokus är aktivitet både som mål och medel. Park Lala 

(2011) menar att arbetsterapeuters unika kompetens handlar om att stödja patienter till 

aktivitetsanpassning i utmanande situationer i livet. 

 

Samtliga kategorier i översiktens resultat påverkade varandra, vilket kan återspeglas i den 

arbetsterapeutiska Person, Environment and Occupation-modellen [PEO-modellen] (Law et al., 

1996) där det komplexa dynamiska samspelet mellan domänerna personen, uppgiften och miljön 

beskrivs. Tillsammans utgör de personens aktivitetsutförande (Duncan, 2011). Personen 

innefattar inre och yttre personfaktorer vilket i resultatet innefattar kategorierna att leva aktivt i 

en sjuk kropp och att utveckla egna strategier. Uppgift syftar till de krav aktiviteten ställer, vilket 

i resultatet innefattar kategorin att ha meningsfulla aktiviteter i vardagen. Begreppet miljö 
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handlar om den kontext personen befinner sig i och innefattar kategorierna att påverkas av den 

fysiska miljön och att få ett förändrat socialt umgänge se (Figur 2).  

 

Figur 2: Figuren visar hur kategorierna i resultatet interagerar med varandra och domänerna person, uppgift och 

miljö i den arbetsterapeutiska PEO-modellen. 

 

Resultatet visar på olika sätt hur de olika domänerna person, uppgift och miljö påverkar varandra 

till exempel genom att personerna med avancerad cancer hindras i att utföra meningsfulla 

aktiviteter på grund av sviktande kroppsfunktioner, vilket leder till konsekvenser i form av 

rubbade vardagsrutiner och minskat socialt umgänge. I litteraturöversiktens resultat framkom 

även att den fysiska- och sociala miljön kunde både underlätta och hindra möjligheten till 

aktivitet för olika personer. Detta i enlighet med Taylor (2017) som beskriver att miljön kan vara 

både stödjande och hindrande vid en förändring som vid sjukdom, eftersom miljön är 

övergripande och påverkar personens vilja, vanor och roller. Miljön har därför stor betydelse för 

människans delaktighet i aktivitet. En stödjande fysisk miljö kan vara det som möjliggör aktivitet 

i den nya förändrade situationen och främjar motivation. 
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Aktivitetskompetensen syftar till vilken grad som personen kan upprätthålla ett mönster av 

delaktighet i aktivitet som motsvarar personens aktivitetsidentitet. Aktivitetsidentiteten handlar 

om vem personen är och önskar vara utifrån sin delaktighet i aktivitet genom livet. På samma 

sätt som aktivitetskompetensen kan aktivitetsidentiteten störas av sjukdom som skapar obalans 

mellan personfaktorerna, aktivitetens svårighet och miljöns krav (Taylor, 2017). I resultatet 

framkommer att när det dynamiska samspelet mellan person, uppgift och miljö ändras (se figur 

2) så upplever personerna att det är svårt att förhålla sig till sin nya situation, vilket kan bero på 

att aktivitetsidentiteten är kvar i det friska medan aktivitetskompetensen är förändrad utifrån 

sjukdomens påverkan. Taylor (2017) beskriver att en balans mellan aktivitetskompetens och 

aktivitetsidentitet tillsammans utgör förmågan till aktivitetsanpassning, vilket är avgörande för 

ett tillfredsställt aktivitetsutförande och för känslan av tillfredsställelse med livet.  

 

5.2 Metoddiskussion  

Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa och beskriva hur personer med avancerad 

cancer upplever möjligheter och hinder i vardagliga aktiviteter. Författarna valde att göra en 

litteraturöversikt enligt Friberg (2017) för att få en samlad bild av forskningsområdet, vilket 

stämde överens med litteraturöversiktens syfte. För att öka tillförlitligheten granskades de 

inkluderade artiklarna i översikten systematiskt utifrån en kvalitetsgranskningsmetod för 

litteraturöversikter enligt Friberg (2017). Om författarna fått möjlighet att genomföra översikten 

med en annan metod hade de valt att göra en intervjustudie, då hade det kunnat ge direktkontakt 

med personerna med avancerad cancer. Utifrån etiska aspekter fann författarna att det i vissa fall 

skulle vara oetiskt att intervjua svårt sjuka och döende patienter. Dessutom skulle flera av 

personerna ha svårt att medverka eller inte alls klara av att genomföra intervjuer. Å ena sidan är 

en styrka med översikten att studier som är gjorda utifrån patientperspektivet medför mer 

autentiska och specifika resultat som inte påverkas av befintliga arbetsterapeutiska teorier eller 

koncept. Detta ger specifik kunskap, vilket kan ge stöd för effektivare arbetsterapi eftersom det 

bygger på autentiska beskrivningar av upplevelser av hinder och möjligheter till aktivitet. Å 

andra sidan ger en litteraturöversikt inte ett direkt förstahandsperspektiv, då författarna 

sammanställt tidigare forskning. 
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I litteraturöversikten har författarna valt att inkludera artiklar utifrån begreppen avancerad cancer 

och terminally ill, vilket kan ha påverkat att en del artiklar som kunnat vara av relevans för 

resultatet har exkluderats. Då författarna varit medvetna om detta har flera manuella sökningar 

gjorts för att få mättnad i materialet. Flera av artiklarna som inkluderades i översikten var gjorda 

av samma forskare alternativt forskarlag. Detta kan göra att resultatet kan ha påverkats i en 

riktning. För att resultatet i översikten ska bli så trovärdigt som möjligt har författarna beskrivit 

trovärdigheten utifrån aspekterna pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet (Graneheim & 

Lundman, 2004). För att öka trovärdighet av resultatet i föreliggande översikt valde författarna 

därför att inkludera fler antal artiklar totalt och från flera olika forskare, för att få ökad bredd i 

materialet. Då ämnet arbetsterapi ständigt utvecklas var det viktigt för författarna att inkludera 

aktuell forskning. Ett fåtal av de inkluderade artiklarna är publicerade för mer än 15 år sedan, 

vilket kan påverka pålitligheten av översikten då området ständigt utvecklas. 

 

Innehållsanalys genomfördes för att förstå innehållet och författarna diskuterade tillsammans 

kring likheter och skillnader i de inkluderade artiklarna. Båda författarna läste samtliga artiklar 

flera gånger och analysen gick från helhet till delar och sedan till helhet igen, för att inte förlora 

helheten i artiklarnas innehåll. Samtliga artiklar var skrivna på engelska och översattes till 

svenska av författarna vilket utgjorde en risk för feltolkning. Författarna resonerade med 

varandra om vad som var kärnan i artiklarna. Kategorierna som växte fram diskuterades med 

handledaren och stämmer enligt författarna väl överens med översiktens syfte, eftersom de 

beskriver personens egna upplevelser genom intervjuer. Trovärdigheten i resultatet stärktes 

genom att författarna utgick från citat från intervjuerna i artiklarna. Olsson och Sörensen (2011) 

menar även att citat kan tillföra originalitet och bidra till äktheten i texten. De personer som 

deltagit i de olika artiklarna har stor spridning i ålder, diagnoser och varierande andel kvinnor 

och män, vilket kan ha påverkat hur personerna har beskrivit möjligheter och hinder till aktivitet 

i resultatet. Författarna upplevde trots detta att resultaten i de olika artiklarna hade stor grad av 

samstämmighet och samtidigt gav en nyanserad bild av vad som upplevdes som möjligheter och 

hinder i aktivitet för personerna. 
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Då flera av de inkluderade artiklarna har gjorts i olika länder kan den varierade kontexten göra 

att det blir svårt att dra slutsatser utifrån resultatet till en svensk kontext. Över hälften av 

studierna genomfördes i Skandinavien, vilket gav en samlad bild av hur personer med avancerad 

cancer i liknande samhällsstrukturer upplever sin situation utifrån sitt samhälle och sin kultur, 

vilket kan vara en bidragande orsak till överförbarheten.  

6. Slutsats 

Litteraturöversikten har belyst hur hinder och möjligheter till aktivitet i vardagen är förknippat 

med upplevelsen av livskvalitet och hälsa. Personerna upplevde att hinder för att utföra 

meningsfulla aktiviteter kunde vara att kroppsfunktioner var nedsatta på grund av sjukdomen och 

begränsade möjligheten till aktivitet i vardagen. Sjukdomen medförde också att personernas 

tidigare identitet och roller hotades och förändrades. Den fysiska miljön kunde upplevas som ett 

hinder då personerna blev isolerade i hemmet, vilket även bidrog till social isolering. 

 

Den fysiska miljön kunde även upplevas som en möjlighet till att bibehålla meningsfulla 

aktiviteter. Meningsfulla aktiviteter bidrog även till en ökad livskvalitet och en ökad upplevelse 

av hälsa. Livskvaliteten och känslan av ett normalt liv ökade också om personen med avancerad 

cancer kunde bibehålla tidigare roller och identitet. För att överkomma de hinder till aktivitet i 

vardagen som sjukdomen förde med sig, anpassade personerna sin fysiska miljö och hittade egna 

strategier för att kunna utföra meningsfulla aktiviteter i vardagen. 

 

Översikten har bidragit med ökad insikt i hur delaktighet i meningsfulla aktiviteter och att 

upprätthålla en daglig rutin förknippas med hälsa och återspeglar jaget. Vidare har översikten 

visat att samspelet mellan person, uppgift och miljö hade stor betydelse för personens 

aktivitetsanpassning till att leva med avancerad cancer, eftersom de tre olika faktorerna 

påverkade varandra. När en person insjuknar i avancerad cancer påverkas personfaktorerna, 

vilket gör att aktiviteten och miljön måste anpassas för att personen ska få förutsättningar för 

aktivitetsanpassning. Resultatet gav också en ökad förståelse för komplexiteten i att leva med 

avancerad cancer utifrån ett aktivitetsperspektiv. Det pekar på betydelsen av att ha ett 

klientcentrerat arbetssätt, eftersom det varierar vad personerna upplever som hinder och 

möjligheter. Förslag till framtida forskning inom detta område är att studera arbetsterapi och 
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personer som lever länge med cancer och samstämmigheten mellan arbetsterapeutiska 

interventioner och klienternas behov.  

7. Tillkännagivande 
Författarna vill ge ett varm och stort tack till handledaren Marianne Sirkka, för värdefull 

vägledning och goda råd under arbetets gång. Ett stort tack riktas även till våra familjer för stöd 

och uppmuntran.   
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11. ("Activitiesof daily livning"[Mesh]) AND advanced 

cancer 

7 3 1 

 

Manuell sökning utifrån referenslista 10 5 2 

Totalt    60 
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Bilaga 2 

Bilaga 2 – Översiktstabell inkluderade artiklar 

 

Artikel 

-Titel 

-Författare 

-Tidsskrift 

-Årtal 

Problem och 

syfte 

Innehåll 

och 

utformning 

och  

Teoretiska 

utgångspun

kter 

Resultat Diskussion och 

slutsats 

1. Older people 

living alone at 

home with 

terminal cancer 

(2016) 

 

Författare: 

Aoun S., Deas 

K., & Skett K.  

 

Tidsskrift:  

European 

Journal of 

cancer care 

 

Studien 

beskriver den 

levda 

erfareheten av 

att handskas 

med avancerad 

cancer hos 

ensamboende 

äldre personer  

och fokuserar 

på hur 

personerna 

hanterar 

sjukdomens 

påverkan på det 

dagliga livet. 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativa 

Intervjuer 

med 

ensamboend

e inom 

palliativ 

vård 

43 deltagare 

genomförde 

kortare 

intervjuer 

och 

djupintervju

er med 8 av 

dem  

 

“Biographic

al 

disruption” 

används 

som 

analytisk 

referensram 

för att 

analysera 

kvalitativ 

data 

Resultatet gav fyra 

huvudteman: 

Biographical 

disruption:anpassning till 

förändring 

 

Biographical kontinuitet: bevara 

normalitet;  

 

Biographical reconstruktion: 

nydefiniera normalitet 

 

Biographical slut: att möta 

slutet 

Uppmärksamma när 

en person är redo att 

acceptera assistans är 

en viktig faktor i att 

personen ska 

acceptera stöd.  

Att förstå de faktorer 

som associeras med 

individens behov av 

att bibehålla sin 

identitet. 

 

Resultatet förespråkar 

en mer holistisk 

modell för 

målgruppen som 

utgår från individens 

behov  eftersom 

jagkänslan är skör 

och det normala livet 

förändrats.   

2. Living with a 

terminal illness: 

patients' 

priorities (2004) 

 

Författare: 

Carter, H., 

McLeod, R., 

Brander, P., & 

McPherson, K. 

 

Tidsskrift: 

Journal of 

advanced 

nursing 

Att undersöka 

vad människor 

som levde med 

dödlig sjukdom 

ansåg var de 

prioriterade 

områdena i 

deras liv. 

10 personer 

med 

avancerad 

cancer, 

intervju. 

 

Exploratory 

study 

 

 

 

Över 30 kategorier 

identifierades och 

sammanställdes i fem 

interrelaterade teman: 

 

personliga / inre faktorer 

Problem kopplade till kroppslig 

tillstånd och funktion, 

deltagande i dagliga aktiviteter, 

känslomässigt välbefinnande 

och engagemang i arbete, fritid 

och socialt. 

 

yttre / extrinsiska faktorer 

yttre påverkan, inklusive 

Att förstå patientens 

perspektiv i relation 

till varje tema kan 

hjälpa hälso- och 

sjukvårdspersonal att 

utveckla strategier 

som passar patientens 

behov. 

 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/25851966
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/25851966
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/25851966
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/25851966
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interpersonella svar, 

systemresponsen och aspekter 

av den fysiska miljön som 

antingen underlättade eller 

hindrade livsengagemang. 

 

framtida problem 

Deltagarnas framtidsutsikter, 

liksom strategier för att gå 

vidare. 

 

uppfattningar om normalitet  

Problem relaterade till 

deltagarens liv före sjukdomens 

början. Det tillhandahöll en 

referenspunkt för att definiera 

det nuvarande tillståndet att 

leva med dödlig sjukdom samt 

för att bestämma 

konsekvenserna av detta 

tillstånd. 

 

Ta kontroll 

Identifiera och uppfylla deras 

behov relaterade till 

symptomhantering och 

livsfunktion och fastställa och 

förverkliga sina filosofiska 

positioner om meningen med 

livet inför döden. 

3. Insights into 

the reluctance 

of patients with 

late-stage 

cancer to adopt 

exercise as a 

means to reduce 

their symptoms 

and improve 

their function. 

(2012) 

 

Författare: 

Cheville, A.,  

Dose, A.M., 

Basford, J., &  

Rhudy, L. 

 

 

Tidsskrift: 

Journal of pain 

and symptom 

management 

 

Studien ger en 

bild av vad 

som 

karaktäriserar 

hur patienter 

med avancerad 

cancer ser på 

träning i 

förhållande 

träningens 

förhållande till 

symtom och 

vårdares 

konsulterande 

roll.  

 

Semistruktu

rerade 

kvalitativa 

intervjuer 

med 20 

vuxna 

patienter 

med 

avancerad 

lungcancer  

 

Single 

interview 

per subject 

design 

 

Träning är att vara aktiv genom 

att engagera sig i vardagliga 

aktiviteter, för både män och 

kvinnor 

Hushållsarbete, matlagning, 

trädgårdsarbete sociala möten 

utanför hemmet ger möjlighet 

till fysisk aktivitet.  

Prioritet att utföra vardagliga 

aktiviteter även hos de som 

hade träningsprogram.  

Faktorer som påverkar aktivitet 

i frekvens och intensitet: 

Symtom, tidigare referensramar 

och aktivitetsmönster samt 

väder.   

Tidigare preferenser och 

mönster guidar vad deltagarna 

valde att göra och också hur de 

utvärderade sina nuvarande 

förmågor. Att delta i vardagliga 

aktiviteter och följa tidigare 

träningsmönster barometer för 

acceptabel aktivitetsnivå.  

Effektiv användning 

av träningsaktiviteter 

och 

aktivitetsanpassning 

för att minska 

cancerrelaterade 

symtom är 

sammanlänkade med 

patientens dagliga 

aktiviteter och 

tidigare 

aktivitetsmönster, 

proaktiv förhandling 

om potentiella 

barriärer, utbildning 

om symtom och 

positivt stöd från 

behandlare. 

 

Hemprogram som 

inkluderar dagliga 

aktiviteter som 

patienten uppskattar 

kan ge bäst acceptans.  

 

4. The Hard Utifrån Intervju, 7 Uppskattade de acceptabla Resultaten bekräftar 
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Work of Living 

in the Face of 

Death (2006) 

 

Författare: 

Coyle, N. 

 

Tidsskrift: 

Journal of pain 

and symptom 

management 

 

patientens 

perspektiv 

arbetet med att 

försöka leva 

med avancerad 

cancer 

samtidigt som 

man står inför 

en oundviklig 

död. 

 

deltagare 

 

Fenomenolo

gisk ansats 

parametrarna för livskvalitet, 

motverkar en negativ miljö eller 

försökte hålla saker "precis som 

de alltid var." 

 

Vill inte vara en börda för 

andra. 

 

Oroliga för hur de skulle bli 

ihågkomna, viktigt att bli 

ihågkommen som sig själv och 

inte sin sjukdom. 

 

Bli ihågkommen 

att det är svårt/hårt 

arbete från patientens 

sida att leva med 

avancerad cancer 

inför döden. 

 

5. 

Care 

dependence: a 

struggle toward 

moments of 

respite. 

(2008) 

 

Författare: 

Eriksson, M., & 

Andershed, B. 

 

Tidsskrift: 

Clinical 

Nursing 

Research 

Syftet med 

studien var att 

beskriva 

erfarenheter av 

att vara 

beroende av 

andra för att få 

vård hos 

personer med 

cancerdiagnos 

som är i livets 

slutskede. 

Samt vad som 

gjorde 

upplevelse av 

att vara 

beroende 

svårare 

respektive 

enklare. 

Intervjuer 

med 9 

personer i 

palliativ 

vård hemma 

eller på 

hospice. 

Samtliga 

deltagare 

hade en 

eller flera 

cancerdiagn

oser. 

 

Analys:  

Fenomenolo

gisk 

hermeneutis

k metod 

Betydelsen av att vara beroende 

beskrev genom följande teman:  

 

Ett förändrat förhållande till sig 

själv och till andra 

• Avlägsnande från den egna 

kroppen 

•  Oro över att vara en börda för 

andra 

• Tacksamhet och att stå i skuld 

till andra 

 En strävan efter  att anpassa sig 

själv till situationen 

• Försök att få vård på sina egna 

villkor  

• Acceptans för vårdarens 

bristande kapacitet  

• En förändrad vardag 

Att vara beroende och hinder 

och möjligheter på vägen  

• Den egna attityden 

• Samhörighet med andra 

• Vårdkulturen 

Resultatet beskrivs också som 

en ansträngade resa från 

oberoende till ögonblick med 

vila och att kunna återhämta sig 

medan deltagarna brottas med 

att vara vårdberoende.  

Vårdberoende gör 

livet svårare för 

döende och förändras 

i takt med sjukdomen. 

Trots detta finns 

ögonblick av respit 

som ger styrka att 

fortsätta i en ständigt 

föränderlig situation.  

Det är viktigt att 

skapa en vårdkultur 

som tar hänsyn till 

individens egna val 

och stöttar patienters 

känsla av samhörighet 

och möjligheter att 

vara en individ och att 

leva så normalt som 

möjligt trots 

begränsningar och 

sjukdom.  

 

dying “in a manner of 

one’s own choosing.” 

 

6. Living on 

borrowed time: 

experiences in 

palliative care. 

(2007) 

 

Författare: 

Groot, M., 

Derksen, 

E.W.C., 

Crul, B.J.P., 

Grol, R.P.T.M., 

& 

För att få insikt 

i erfarenheterna 

från en palliativ 

patient och 

dennes make 

som levde på 

lånad tid. 

 

Intervju 

med en 

patient och 

hennes 

make. 

 

Single case 

design 

Tre teman: 

1. Förändring i upplevelsen av 

fysiska tecken och symtom:  

- Försöker tolka alla 

symptomen ex. Hosta. 

 

2. Olika sätt att se framåt: 

- Planerar i faser, en fas i taget. 

- Planerar längre när hon har 

bättre perioder. 

 

3. Förändrade val och 

prioriteringar 

De identifierade 

teman leder till en 

bättre förståelse av 

fenomenet att leva på 

lånad tid. 

 

Sammanfattningsvis 

återvände hon inte till 

vissa tidigare 

aktiviteter, trots att 

hennes situation 

förbättrades och hon 

upplevde sig leva på 
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Vernooij-

Dassen, 

M.J.F.J. 

 

Tidsskrift: 

Patient 

Education and 

Counseling 

 

- Slutade successivt med 

sociala/roliga aktiviteter. 

- Ser det vackra i det lilla. Mer 

medveten om saker nu, tar inget 

för givet. 

lånad tid. Nya 

preferenser och 

prioriteringar infördes 

och den lånade tiden 

fylls på annorlunda. 

 

7. Living with 

incurable cancer 

at the end of life 

- patients 

perceptions on 

quality of life 

(2006) 

 

Författare: 

Johansson, T.,  

Axelsson, B., 

Danielson, E., 

& 

Melin-

Johansson, C. 

 

Tidsskrift:  

Cancer Nursing 

Syftet med 

studien var att 

beskriva 

patienter med 

obotlig cancers 

uppfattning av 

livskvalitet 

QOL i livets 

slutskede. 

5 patienter 

med obotlig 

cancer, 

upprepade 

fokusgruppe

r 

 

Analys 

inspirerad 

av 

Krippendorf

f 

Fem teman: 

Att värdera det vardagliga i 

livet 

Har två subkategorier: 

1. "Att uppskatta normala 

saker” 

2. "Att känna sig funktionell." 

 

Att bibehålla positivitet i livet 

Har två subkategorier: 

1. Hålla minnen vid liv 

2. Känslan av att vara behövd 

 

Lindra lidande 

Har tre subkategorier: 

1.Fysiskt välmående 

2. Psykiskt välmående 

3. Personliga strategier för att 

lindra smärta  

 

Viktiga relationer 

Har två subkategorier: 

1. Essentiella nätverk 

2. Resonans i kommunikation 

 

Att hantera livet med sjukdom 

Har två subkategorier: 

1. Att ta kontroll över 

situationen 

2.Att reflektera  

 

För patienterna 

innebar hantering av 

livet som sjukt att 

vidta åtgärder med 

kreativt tänkande för 

att lösa problem som 

ett sätt att hantera och 

uppnå livskvalitet. 

 

8. Activity and 

meaning 

making in the 

everyday lives 

of people with 

advanced 

cancer (2009) 

 

Författare:  

La Cour, K., 

Johannessen, 

H., & 

Josephsson, S. 

 

Tidsskrift: 

Palliative and 

Utforska och 

förstå hur 

människor med 

avancerad 

cancer skapar 

mening och 

hanterar det 

dagliga livet 

genom 

aktivitet. 

7 deltagare, 

kvalitativa 

intervjuer 

och 

observation

er i 

personens 

hem medan 

de utförde 

en 

meningsfull 

aktivitet. 

 

Narrativ 

metod 

Meta-narrativ om att  

”säga adjö på ett bra sätt”  

Viktigt med sociala kontakter, 

bli ihågkommen på ett bra sätt. 

Väljer aktiviteter som lämnar 

ett bra minne efter sig till 

familjen. 

 

Tre mindre narrativ kom ur 

detta: 

1. “I am healthy although I am 

sick,”  

-Positivt fokus 

-Fortsätta med vanliga/tidigare  

aktiviteter och roller  

 

De identifierade 

narrativ som utförs 

och berättas i det 

dagliga livet kan leda 

utvecklingen av 

palliativa vårdtjänster 

för att stödja personer 

med avancerad cancer 

i att skapa mening i 

resterna av deras liv. 
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Supportive Care 

 

2. “routines and continuity as a 

platform for agency,” 

-Rutiner och kontinuitet 

förknippas med ordning och 

säkerhet i vardagen. 

 

3. “my little Mecca.” 

-Utifrån förlust av 

kroppsfunktioner hittar 

deltagarna strategier/egna sätt 

att utföra aktiviteter. 

9. 

Everyday lives 

of people with 

advanced 

cancer: 

Activity, time, 

location, and, 

experience 

(2009) 

 

Författare: 

la Cour K., 

Nordell K., & 

Josephsson S.  

 

Tidsskrift: 

OTJR 

Occupation, 

Participation 

and Health 

Syftet med 

studien var att 

beskriva och 

utforska 

aktiviteter i det 

vardagliga livet 

hos personer 

med avancerad 

cancer i 

relation till 

tidsanvändning

, plats, socialt 

engagemang 

och erfarenhet.  

Data 

samlades in 

med hjälp 

av  

intervjuer 

och 

dagböcker 

utifrån en 

tidsanvändn

ingsmetod. 

 

Analysen 

gjordes 

utifrån 

tidsmätning 

i 

dataprogra

m 

kombinerat 

med en 

ständigt 

jämförande 

metod.  

Resultatet gav tre kategorier:  

1. Dagar med cancer som 

domineras av egenvård och 

fritid i hemmet(leisure) 

 

• tidsanvändning utifrån 

följande kontexter :aktivitet, 

plats, social interaktion och 

erfarenhet. 

 

• Dagliga aktivitetsmönster 

 

2.  Strävan mot en rytm av 

dagliga rutiner och nya novel 

activities aktiviteter som kan ge 

en bekanta dagar. 

 

• Rutiner som skapas ur det 

bekanta 

 

• Aktivitetsrytm 

 

3. Konsekvenser av cancerns 

påverkan på rytm och 

tillfredsställelse med det 

dagliga livet.  

Vården bör utveckla 

system som stödjer 

patienter i att 

bibehålla sin 

personliga rytm.  

 

Resultatet visade att 

klienternas upplevda 

tillfredsställelse med 

det dagliga livet var 

beroende av om de 

kunde skapa eller 

bibehålla sin 

individuella rytm eller 

om de upplevde att 

rytmen rubbades av 

medicinska 

behandlingar. 

 

Resultaten indikerade 

att deltagarna önskade 

vara med personer 

som hade liknande 

besvär men också 

ville undvika onödigt 

fokus på sjukdomen.  

 

10. Aesthetic 

Engagements: 

‘‘Being’’in 

Everyday Life 

With Advanced 

Cancer (2012) 

 

Författare: 

la Cour, K., & 

Ploug Hansen, 

H. 

 

Tidsskrift: 

American 

Journal of 

Hospice & 

Palliative 

Hur människor 

med avancerad 

cancer 

upplever och 

engagerar sig i 

dagliga 

aktiviteter i 

livets 

slutskede. 

Sju 

deltagare 

valdes 

medvetet ut 

från en 

större 

studie, 

deltagarna 

intervjuades 

och 

observerade

s i sitt hem. 

 

Fenomenolo

gisk analys. 

Få aktiviteter efter insjuknande. 

Fysiska begränsningar som t.ex. 

Smärta vilket gör det svårare att 

engagera sig i meningsfulla 

aktiviteter. 

 

Självutvecklade strategier  

 

Spenderar större del av tiden 

hemma men vill komma iväg. 

 

Göra det en är bra på och klarar 

av ger känsla av 

tillfredsställelse. 

 

Göra saker för/Ge till andra ger 

tillfredsställelse, känna sig 

behövd. 

Patienterna hittade 

sätt att bedriva 

vardagen genom att 

mobilisera kraft för 

att delta i aktiviteter 

och samtidigt 

speciellt 

uppmärksamma 

sinnesupplevelser.  

 

Viktigt för patienterna 

var uppskattning av 

estetiska detaljer och 

vardagliga aktiviteter. 

 

Belyst aktivitet som 

medel för att hantera 

en närmande död. 
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Medicine  

Värde i att kunna utföra 

aktiviteter från innan 

sjukdomen. 

 

Uppskattning av sensorisk 

dimension av aktivitet.  

 

Viktigt med meningsfulla 

aktiviteter. 

Studien framhäver 

framförallt 

erfarenheten av 

sinnesupplevelser i 

vardagliga aktiviteter 

som möjliggör att se 

det vackra i 

situationen. 

 

Viktigt att stödja 

patienten i utförandet 

av dagliga aktiviteter 

då de, förutom 

funktionell funktion, 

är essentiella för att 

känna mening med 

livet. 

11. 

Table in the 

corner: a 

qualitative 

study of life 

situation and 

perspectives of 

the everyday 

lives of 

oesophageal 

cancer patients 

in palliative 

care.  

(2019) 

 

Författare: 

Laursen, L., 

Schonau, M. N., 

Bergenholtz, H. 

M., Siemsen, 

M., 

Christensen, 

M., & Missel, 

M 

 

Tidsskrift: 

BMC Palliative 

care 

Livssituation 

och perspektiv 

kring det 

vardagliga livet 

hos patienter i 

palliativ vård 

med esofageal 

cancer.  

 

Individuella 

kvalitativa 

intervjuer 

med 17 

patienter 

som 

vårdades 

palliativt för 

esofageal 

cancer. 

Epistemolo

gisk ansats 

inspirerad 

av 

fenomenolo

gi och 

hermeneutik

,Kvale and 

Brinkmann 

Resultatet visar  patienternas 

upplevelse av förlorad 

värdighet, identitet och 

samhörighet. Hur sjukdom och 

symtom påverkar och 

kontrollerar dagligt liv och 

sociala relationer genom 

följande teman: 

1.En känsla av isolering. 

Utifrån fysiska hinder 

 

2. Att vara i ett zombieliknande 

tillstånd. 

 

Känslan av förlorad kontroll 

och förtroende för sin egen 

kropp på grund av symtom och 

behandling. 

 

 

3.En dag i taget.  

 

Känslan av att hänga sig kvar 

vid livet genom att försöka få 

saker att vara så normala som 

möjligt och att fokusera på nuet. 

 

 

4.Att driva på havet. 

 

Utmaningen att hantera sin egen 

sjukdom när samhället vacklar.  

Begränsningar i det 

vardagliga livet på 

grund av sjukdom oro 

och ångest, dagliga 

förluster och 

utmaningar.. 

 

Vårdpersonal behöver 

en holistisk syn och 

en individualiserad 

approach som bidrar 

till patientens 

autonomi och 

värdighet.  

 

12. Meanings of 

the 

phenomenon of 

fatigue as 

narrated by 4 

patients with 

cancer in 

Belysa 

betydelsen av 

fatigue som 

upplevs av 4 

patienter med 

cancer i 

palliativ vård 

4 personer 

med 

palliativ 

cancer, 

intervju 

Fenomenolo

gisk -

Att inte kunna leva det liv du 

vill. 

 

Tre underkategorier: 

1. Att vara fast i en kropp som 

inte fungerar 

- Det som förut togs för givet 

Att förstå fatigue på 

detta sätt gör att vi 

kan förstå dess 

paradoxer, som att 

kämpa förgäves mot 

trötthet och hoppas 

kunna övervinna 
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palliative care 

(2004) 

 

Författare: 

Lindqvist, O., 

Widmark, A., &  

Rasmussen, B. 

H.  

 

Tidsskrift: 

Cancer Nursing 

 

 hermeneutis

k metod 

går inte längre. 

 

2. Att bli beroende och en börda 

för andra 

- Kan inte göra dagliga 

aktiviteter och inte längre 

självständig. 

 

3. Att inte orka umgås med 

andra 

- Orkar inte längre med sociala 

aktiviteter. 

 

Längtan efter ett hälsosamt liv 

Två underkategorier: 

1. Att kämpa förgäves mot 

fatigue  

 

2. Att hoppas men inte förvänta 

sig att överkomma fatigue 

 

trötthet men förvänta 

sig misslyckande.  

 

Paradoxerna 

representerar en kamp 

mellan kropp och själ, 

mellan kroppsliga 

upplevelser och 

intellektuell förståelse 

och har betydande 

konsekvenser för hur 

vi kommunicerar med 

patienter om fatigue. 

 

13. Identity and 

home: 

Understanding 

the experience 

of people with 

advanced 

cancer (2018) 

 

Författare: 

Maersk, J. L.,  

Cutchin, M. P., 

& 

la Cour, K. 

 

Tidsskrift: 

Health & Place 

 

Utforska hur 

identiteten hos 

personer med 

avancerad 

cancer 

påverkas av 

deras 

upplevelser av 

att bo hemma. 

 

Totalt 28 

djupintervju

er 

genomförde

s med 22 

personer 

med 

avancerad 

cancer samt 

fyra makar 

 

Grundad 

teori styrde 

insamlingen 

och 

analysen av 

data. 

Tre kategorier: 

1. Hantera hemmet för att 

möjliggöra aktiviteter:  

- Stor vilja att fortsätta med 

dagliga aktiviteter, 

meningsfulla aktiviteter. 

- identitet, inte känna sig sjuk. 

- Vill fortsätta med det normala. 

- Vilja att vara självständig 

kopplat till identitet 

- Stor negativ påverkan på det 

sociala livet. 

 

2. Bibehålla integriteten i 

hemmet: 

- Hemmiljön begränsar 

- Sjukvårdspersonal hemma, 

konflikt med hemmaidentiteten. 

Dock säkerhet för de som 

bodde ensamma. 

- Komma hemifrån gav en 

känsla av normalitet och inte 

vara sjuk. 

 

3. Visa och dölja symboler för 

identitet: 

- Hemmet reflekterar 

identiteten. 

- Hjälpmedel påminner om hur 

beroende personerna är. 

Genom att stödja 

personer med 

avancerad cancer i att 

upprätthålla dagliga 

aktiviteter i hemmet 

och minska 

förändringarna i 

hemmet orsakade av 

hemvård är det 

möjligt att minska 

förlusten av identitet 

14. Occupation 

as marker of 

Utforska hur 

människor med 

Intervju 

med 22 

1. Definiera jaget genom 

aktivitet. 

För personer med 

avancerad cancer 

https://www-sciencedirect-com.proxy.lib.ltu.se/science/journal/13538292
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self: Occupation 

in relation to 

self among 

people with 

advanced 

cancer (2019) 

 

Författare: 

Maersk, J. L., 

Johannesen, H., 

& 

La Cour, K. 

 

Tidsskrift: 

Scandinavian 

Journal of 

Occupational 

Therapy 

avancerad 

cancer 

upplever att 

deras känsla av 

själv bildas 

genom 

engagemang i 

aktivitet. 

 

personer 

med 

avancerad 

cancer. 

 

Grundad 

teori styrde 

insamlingen 

och 

analysen av 

data 

- Viktigt att fortsätta med 

aktivitet. 

- Meningsfulla aktiviteter! 

- Förlorade/bevarandet av 

roller.  

 

2. Omvärdera jaget och 

acceptera begränsninga 

- Kan inte längre göra 

meningsfulla aktiviteter. 

- Viktigt att bidra till samhället 

- Huvudet vill men kroppen 

klarar inte av. 

- Aktivitet uttrycker identitet - 

svårt när det inte längre går att 

utföra. 

- Strategier för att hantera 

förlusten av aktivitet. 

- Nya aktiviteterna - oftast 

inomhus 

- De deltagare som kunde delta 

i andra aktiviteter uttryckte inte 

samma nivå av frustration och 

avgång som de deltagare som 

inte kunde hitta andra sätt att 

engagera sig själv. 

påverkar engagemang 

i aktivitet deras själv 

när nuvarande 

förmågor blir 

uppenbara och 

positioner för sig 

själv kan skapas och 

uttryckas 

 

15. 

The meaning of 

quality of life: 

Narrations by 

patients with 

incurable cancer 

in palliative 

home care. 

(2008) 

 

Författare: 

Melin-

Johansson, C., 

Ödling, G., 

Axelsson, B., & 

Danielson, E. 

 

Tidsskrift: 

Palliative & 

Supportive Care 

Syftet med den 

kvalitativa 

studien var att 

utröna 

meningen av 

livskvalitet 

som som den 

berättades av 

patienter med 

obotlig cancer 

som närmar sig 

döden och har 

tillgång till 

palliativ vård i 

Sverige.  

 

Data 

samlades in 

från 

narrativa 

intervjuer  

med 8 

patienter i 

deras hem. 

 

Kvalitativ 

innehållsana

lys 

användes 

för att tolka 

innebörden 

av 

livskvalitén 

i narrativen.  

Resultatet visade tre 

huvudteman:  

 

1.Att befinna sig i ett intensivt 

lidande. 

 

2.Att få andrum i sitt lidande.  

 

3. Att få vara hemma.  

 

Att leva med obotlig cancer 

upplevdes som att leva i en 

fysisk stress då kroppen får 

sämre kapacitet på grund av 

oväntade fysiska 

komplikationer, vilket fick 

konsekvenser för patientens 

psykiska,  sociala och 

existentiella välmående. När 

komplikationerna minskade 

upplevde patienterna att de fick 

tid att reflektera på existentiella 

frågor och åter kände sig 

hoppfulla.  

Studien visar att  

patienter växlar 

mellan att vara i 

intensivt lidande och 

att få perioder av 

andrum i lidandet, 

vilket står i kontrast 

till den traditionella 

bilden av att det 

handlar om en 

ständigt dalande 

kurva av försämring.  

Att vårdas i hemmet 

av anhöriga och 

professionell personal 

ger en känsla av 

självständighet 

säkerhet och 

livskvalitét.  

 

16. 

Quality of life 

and care needs 

in women with 

estrogen 

positive 

Livskvalitet 

och behov hos 

kvinnor med 

bröstcancer 

som utvecklat 

metastaser.  

Kvalitativa 

intervjuer i 

fem  

fokusgruppe

r bestående 

av 18 

Teman: 

1.Hur bröstcancer med 

metastaser påverkar livskvalitet.  

underteman: 

(a) Reaktioner på MBC 

diagnosen, (b) kognitiva, (c) 

Ett skifte av 

förväntningar från 

kvantitet till 

livskvalitet och en ny 

standard. Behandling 

bör inrikta sig både 
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metastatic 

breast cancer: a 

qualitative 

study.  

(2018) 

 

Författare: 

Mortensen, G. 

L., Madsen, I. 

B., Krogsgaard, 

R., & Ejlertsen, 

B. 

 

Tidsskrift: 

Acta 

Oncologica 

bröstcancer

patienter 

med 

metastaser 

 

Konstruktiv

istisk ansats 

med 

innehållsana

lys av 

kvalitativ 

data.  

 

fysiska, (d) psykiska, 

och (e) sociala 

 aspekter, och (f) 

Strategier att hantera (cope) 

MBC. 

 

2.Behov av behandling och stöd 

(a) 

behandling, (b) oro kopplad till 

behandling 

(c) minimera behandlingstid, 

(d) socioekonomiska 

situationen, (e) psykosocial 

rådgivning, och  (f) 

informationsbehov. 

mot livsuppehållande 

insatser och vård som 

täcker in psykosociala 

behov. Stöd i att 

bibehålla normalitet 

och funktionella 

roller. 

Deltagarna önskar 

kontinuitet i vården 

med flexibilitet och 

god kommunikation. 

Deltagarna önskar 

vidare minimal tid 

spenderad på 

behandling för att 

frigöra tid för att 

fokusera på 

meningsfulla 

relationer och 

aktiviteter.  

17. Managing 

occupations in 

everyday life 

for people with 

advanced 

cancer living at 

home (2017) 

Författare: 

Peoples, H., 

Brandt, Å., 

Wæhrens, E., & 

la Cour, K. 

Tidsskrift: 

Scandinavian 

Journal of 

Occupational 

Therapy 

Undersöka och 

utforska hur 

människor med 

avancerad 

cancer klarar 

av aktiviteter 

när de lever 

hemma. 

Ett delprov 

av 73 

deltagare 

från ett 

större 

arbetsterapi

projekt 

deltog i 

studien. 

Deltagarna 

rekryterades 

i följd från 

ett danskt 

universitetss

jukhus. 

Kvalitativa 

intervjuer 

genomförde

s hemma 

hos 

deltagarna. 

 

A 

qualitative 

descriptive 

design 

Två huvudkategorier: 

1. Förhållanden som påverkar 

aktiviteter i det dagliga livet. 

- Funktionell förmåga 

- variationer i 

cancerbehandlingen påverkade 

deras dagliga rytm. 

- Progressionen av cancern 

påverkade uppfattningen av 

“normalt vardag”. 

 

2. Självutvecklade strategier för 

att klara av att utföra ktiviteter. 

-Ta pauser/stillasittande 

aktiviteter 

- Dela upp aktivitet i delar 

- planera och prioritera social 

aktivitet. 

-Kortsiktiga mål 

- Att klara av aktiviteter 

beskrevs som glädjefyllt och ett 

sätt att upprätthålla 

vardagsrutin. 

- Behov av assistans 

- Hjälpmedel 

Personer med 

avancerad cancer 

skulle behöva stöd i 

större utsträckning för 

att hitta nya sätt att 

utföra aktiviteterna på 

samt hitta nya 

meningsfulla 

aktiviteter för att öka 

deras livskvalitet. 

 

Personerna upplevde 

olika tillstånd som 

begränsade aktivitet 

och hittade strategier 

för att upprätthålla 

aktivitetsengagemang

.  

 

Patienterna pratade 

inte om att 

förändringarna gav 

dem nya möjligheter, 

utan förändringarna 

ledde till en känsla av 

förlust. 

 

Självutvecklade 

strategier kan vara 

kontraproduktiva ex. 

Onlineshopping för 

att öka 

självständigheten 

bidrog till större 

isolation. 
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18. 

Belonging and 

quality of life as 

perceived by 

people with 

advanced 

cancer who live 

at home. (2018) 

 

Författare: 

Peoples, H., 

Nissen, N., 

Brandt, Å., &  

la Cour, K. 

 

Tidsskrift: 

Journal of 

Occupational 

Science 

Syftet var att få 

en djupare 

förståelse för 

på vilket sätt 

livskvalitét 

relaterar till 

tillhörighet 

(belonging) 

genom aktivitet 

upplevs hos 

personer med 

avancerad 

cancer som 

lever i hemmet.  

Kvalitativa 

semistruktur

erade 

intervjuer 

och 

fotosamtal 

genomförde

s med nio 

deltagare. 

 

Resonerar 

kring 

konceptet 

fyra 

dimensioner 

av 

tillhörighet 

(four 

dimensions 

of 

belonging) 

inom 

arbetsterapi. 

Resultatet visar vikten av social 

tillhörighet, spatial tillhörighet 

och spirituell/existentiell 

tillhörighet. Vikten av ett 

fortsatt engagemang i 

meningsfulla aktiviteter bidrar 

till en känsla av tillhörighet som 

associeras med livskvalitet hos 

deltagarna.  Livet med 

avancerad cancer kan leda till 

social isolering och blir ett 

hinder för att känna tillhörighet.    

Olika faktorer kan också både 

bidra till och hindra 

tillhörighetskänslan.  

För vissa var hemmet en plats 

för trygghet och lugn medan 

andra upplevde vistelsen i 

hemmet som ofrivillig. 

 

Samhörighet med naturen eller 

att vistas i trädgården kunde för 

vissa ta bort fokus från 

sjukdomen på ett positivt sätt 

och ge ökad livskvalitet. 

Att bibehålla 

emotionella kontakter 

med nära anhöriga 

och vänner viktigt för 

livskvalitet.  

Ändrade behov av 

stöd och hjälp. 

Möjligheten att få 

hjälp vid behov eller 

inte påverkade 

livskvaliteten.   

Speciellt viktigt att 

bibehålla och vara 

engagerad i bekanta 

roller och aktiviteter 

som involverar att 

stötta familj och 

vänner.  

 

19. Revisiting 

biographical 

disruption : 

exploring 

individual 

embodied 

illness 

experience in 

people with 

terminal cancer 

(2010) 

 

Författare: 

Reeve, J. L., 

Lloyd-

Williams, M,. 

Payne, S., & 

Dowrick, C. 

 

Tidsskrift: 

Health 

 

Studien 

undersöker hur 

väl biografisk 

teori stödjer 

förståelsen för 

individuella 

upplevelser. 

Narrativ 

från 19 

individer 

med 

terminal 

cancer 

 

Biographica

l theory 

Narrativen hade två olika 

former:  

1. Kontinuitet: kontinuiteten i 

det dagliga livet, om än med 

kortvariga perioder som 

försvåras av störande händelser 

och tillhörande besvär. 

 

Försöker upprätthålla 

aktiviteter, trots att det är svårt. 

Frustrerande med fysiska 

begränsningarna. Vill göra men 

kan inte. 

 

Beskriver det som att den 

dagliga existensen och känslan 

av komfort har blivit utmanad. 

Isolerar sig pga att det kanske 

finns trappsteg som inte kan gå 

i. 

 

Fast i hemmet vid dåliga dagar. 

Viktigt med självständighet. 

Familjen viktigast. Sociala 

aktiviteter  

Psykisk ohälsa 

Viktigt att hålla sig sysselsatt. 

 

2. Sprickor: 

Kunde inte upprätthålla 

kontinuiteten i sin vardag: 

Fokus på det 

funktionella för att 

kunna upprätthålla 

flytet i vardagen och 

utföra dagliga 

aktiviteter.  

 

Genom ansträngning 

kunde personerna 

upprätthålla en 

kontinuitet. 
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avbrott var förknippat med djup 

oro och behov av stöd från 

externa parter för att återställa 

kontinuiteten. 

 

Förlorade roller/identitet 

Oro för närstående som blir 

kvar, dennes försämrade hälsa 

och ensamhet. 

 

återställning av flödet var 

associerat med återställning av 

self capacity och att fortsätta 

med det dagliga livet 

 

 

 

 

20. Involvement 

in everyday life 

for people with 

a life 

threatening 

illness (2010) 

 

Författare: 

Svidén, GA.,  

Tham, K., & 

Borell, L. 

 

Tidsskrift: 

American 

Journal of 

Hospice & 

Palliative 

Medicine 

 

Undersöka hur 

människor med 

obotlig cancer 

engagerar och 

tar sig an 

vardagliga 

aktiviteter. 

 

Kvalitativ 

intervju 

med 47 

deltagare 

 

Grounded 

theory 

ansats. 

Trots hotet om en gradvis 

funktionsförlust strävade 

patienterna efter en fortsatt 

involvering i det dagliga livet 

vilket skapade en drivkraft att 

fortsätta vara delaktig. 

Möjligheten för görandet var 

viktig i processen. 

 

Att känna sig kompetent vid 

aktivitetsutförandet blev en 

drivkraft för fortsatt involvering 

i aktiviteter och delaktighet i 

vardagslivet. 

 

Upplev progressiv förlust av 

förmåga att utföra aktiviteter i 

vardagen 

 

Omprioritering 

- Bevara rutiner 

 

Att vara involverad i dagliga 

aktiviteter 

- Bevara ett så normalt liv som 

möjligt. 

 

Uppleva njutning, känna sig 

kompetent och kunna delta 

- Delta i kreativa aktiviteter. 

 

Att sträva efter fortsatt 

deltagande i vardagen genom 

att utföra aktiviteter 

Förutsättningen för att 

dessa upplevelser 

skulle uppstå var att 

deltagaren hade 

reviderat sina egna 

förväntningar på sin 

prestation så att 

lämpliga mål kunde 

uppnås. 

 

21. Social 

consequences of 

advanced 

cancer in 

Denna studie 

syftar till att 

utforska sociala 

konsekvenser 

Sju 

fokusgruppe

r och sju 

djupgående 

Tre teman: 

1. Socialt engagemang 

- Sträva efter normalitet, 

fortsätta som innan diagnosen. 

Sociala konsekvenser 

av avancerad cancer 

är betydande. 
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patients and 

their informal 

caregivers:A 

qualitative 

study (2019) 

 

Författare: 

van Roij, J., 

Brom, L., 

Youssef-El 

Soud, M., 

van der Poll-

Franse, L.V., & 

Raijmakers, 

N.J.H. 

 

Tidsskrift: 

Supportive Care 

in Cancer 

av avancerad 

cancer som 

patienter och 

deras 

informella 

vårdgivares 

upplevelser. 

 

 

 

 

 

 

 

semistruktur

erade 

intervjuer 

med 18 

stycken 

patienter 

som lider av 

avancerad 

cancer samt 

deras 15 

stycken 

informella 

vårdgivare 

genomförde

s 

 

Qualitative 

focus group 

study 

 

 

 

 

 

 

“Känna sig frisk” 

- Prioritera 

roligare/meningsfulla 

aktiviteter. Värdet av sociala 

aktiviteter. 

- Missa sociala aktiviteter gav 

en känsla av utanförskap 

 

2. Social identitet  

- Cancer har blivit centralt för 

den sociala identiteten. 

- Jobbigt med sociala events på 

grund utav stort fokus på 

sjukdomen. Blir behandlade på 

ett annorlunda sätt, försiktighet. 

 

3. Socialt nätverk 

- Viktigt med sociala relationer.  

- Vissa patienter uppskattade 

stöd från kamrater, medan 

andra inte gjorde det eftersom 

det fick dem att känna sig som 

en patient. 
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