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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Cancer är en vanligt förekommande sjukdom och ungefär en tredjedel av de som 

får en cancersjukdom kommer behöva vårdas palliativt. Sjukdomen cancer fortsätter 

dessutom att öka, vilket gör att sjuksköterskor kommer att möta palliativa patienter som 

lever med en cancersjukdom i en allt större utsträckning. Samtidigt visar tidigare forskning 

att sjuksköterskor med bristande kunskap och erfarenhet av att ta hand om palliativa 

patienter, har svårare att vårda och ge en god känslomässig vård. Syfte: Utifrån bloggar, 

beskriva patienters upplevelser av att leva med en palliativ cancersjukdom. Metod: 

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: Bloggarna beskrev flera olika men 

liknande upplevelser, ett bra bemötande av sjuksköterskor var ett viktigt fynd, där humor och 

uppmuntrande ord var av stor betydelse. Bloggarna hade hopp om livet samtidigt som de 

levde med en stor rädsla för att dö. De levde även med förtvivlan över hur sjukdomen skulle 

ta fart, vilket tillsammans med den fysiska och psykiska smärtan skapade en försämrad 

vardag hos dem. Slutats: Patienter som lever med en palliativ cancersjukdom upplever 

många olika känslor och tankar, de kastas mellan förtvivlan och hopp samtidigt som de lever 

med en ständig rädsla för att dö. 

Nyckelord: Blogg, cancersjukdom, leva, palliativ vård, tankar, upplevelser  



ABSTRACT 

Background: Cancer is a common disease and approximately one third of those who get a 

cancer disease will need to be treated in a palliative stage. Cancer diseases also continues to 

increase, which means that nurses will meet palliative patients living with a cancer disease 

more often. Scientists shows that nurses with lack of knowledge and experience of caring 

patients in a palliative stage have more difficulty in caring and providing good emotional 

care. Purpose: Based on blogs, describe the patients' experiences of living with a palliative 

cancer disease. Method: Quality content analysis with inductive approach. Result: The 

blogs described several different but similar experiences, a good treatment of nurses was an 

important finding, where humor and encouraging words were of great importance. All blogs 

had hope of life while living with a great fear of dying. They also lived with the despair of how 

the disease would spread which created both physical and mental pain that lowered the 

quality of the everyday life for them. Conclusion: Patients living with a palliative cancer 

disease experience many different feelings and thoughts, they are being thrown between 

despair and hope while living with constant fear of dying. 

Keyword: Blog, cancer disease, experiences, live, palliative care, thoughts 
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1 INLEDNING 

Vi har erfarenhet av patienter och anhöriga som är eller haft en cancersjukdom i ett palliativt 

skede. Erfarenheter där anhöriga varit drabbade men även erfarenheter från den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Cancersjukdomar finns i samhälle och många personer 

påverkas av sjukdomen, inte bara patienter utan även anhöriga och sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor kan komma att möta tankar och rädslor om döden, dels från patienter men 

även från anhöriga, vilket kan göra det känslomässigt svårt för sjuksköterskor att vårda. God 

kunskap om patienters upplevelser av att leva med en palliativ cancersjukdom främjar 

möjligheten till att erbjuda och stödja patienterna med god palliativ vård. Det är därför 

viktigt att sjuksköterskor får förståelse för patienternas lika och olika upplevelser av hur det 

är att leva med en palliativ cancersjukdom. 

Examensarbetet kommer beskriva patienters upplevelser av att leva med en cancersjukdom i 

ett palliativt skede. Ämnesområdet efterfrågades av vårdenhetschefen i landstinget 

Sörmland. Intresseområdet var upplevelser vid besked om vård i livets slut, vilket kom att 

ändras till patienters upplevelser av att leva med en palliativ cancersjukdom. Området valdes 

att ändrades eftersom det palliativa beskedet ges av läkaren och inte av sjuksköterskor samt 

att besked om vård i livets slut endast är en del av patienternas palliativa fas. Därav formades 

intresseområdet om, eftersom det är sjuksköterskors område som ska beröras och inte 

läkarnas. Sjuksköterskor bör erhålla kunskap om patienters upplevelser av att leva med 

cancersjukdom för att kunna ge bästa möjliga livskvaliteten till patienten i livets slut. 
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2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras definitionerna och begreppen cancer och palliativ vård, eftersom 

orden är återkommande och relevanta för textens innehåll. Vidare presenteras 

sjuksköterskors ansvar utifrån lagar och riktlinjer, tidigare forskning, teoretiskt perspektiv 

och problemformulering. 

2.1 Cancer 

Cancer är en utbredd sjukdom som drabbar ungefär var tredje svensk. Statistik visar att 

under år 2015 fick 65 008 svenskar en cancerdiagnos och cirka 65% tillfrisknade från 

cancersjukdomen (Bergman, Fredholm, Jaresand, Johansson och Nilsson, 2015). År 2015 

förekom 8,8 miljoner dödsfall i världen till följd av cancersjukdom enligt World Health 

Organization [WHO] (2017). Påverkan av dessa dödsfall är betydligt högre med tanke på hur 

många personer som påverkas av sjukdomen cancer, dels patient, anhöriga och även 

sjukvårdspersonal (WHO, 2017). Bergman et al. (2015) förklarar att cancerfallen dessutom 

kommer fortsätta öka i och med en allt större och äldre befolkning, 2,4 miljoner människor 

kommer vara 65 år eller äldre år 2030 vilket är en ökning med 25%. Samma år beräknas 

cancerdiagnoserna öka med 70% jämfört med idag, vilket kommer leda till en ökad 

belastning för sjukvården och dess personal (Bergman et al., 2015). 

2.2 Palliativ vård 

Ordet palliativ betyder lindrande och vid palliativ vård är syftet inte längre att bota sjukdom 

utan lindra lidande genom att skapa den bästa möjliga livskvalitén för patient och anhöriga 

(Beck-Friis & Strang 2005; Thulesius, 2016; Socialstyrelsen, 2013a). Thulesius (2016) 

förklarar att palliativ vård innefattar en tidig och en sen fas i sjukdomsprocessen. Tidig fas 

innebär att sjukdomen blivit obotlig och den fasen är ofta relativt lång, ett exempel är cancer 

där cancerceller växer till sig långsamt. Vid tidig fas är målet att patienten ska kunna leva ett 

verksamt liv med god livskvalité i den mån det går, så lång tid som möjligt. Vid sena fasen har 

sjukdomsförloppet utvecklats och patienten har inte lång tid kvar i livet. I denna fas har 

sjukvårdspersonal till uppgift att lindra patientens smärta och symtom samt ge stöd till 

patient och anhöriga (Thulesius, 2016). Socialstyrelsen (2013a) förklarar att övergången från 

den tidiga palliativa fasen till den sena palliativa fasen kan vara diffus, vilket kan göra det 

svårt att konstatera när vården bör övergå från att vara livsförlängande till enbart lindra 

lidande. WHO (2017) skriver att palliativ vård innebär att förbättra livskvaliteten för 

patienter genom att lindra patienters lidande, exempelvis genom att behandla smärta och 

andra åkommor sjukdomen kan medföra. 
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2.3 Sjuksköterskors ansvar utifrån lagar och riktlinjer 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30, kap. 3. §1, kap. 5 §1) har befolkningen 

i Sverige rätt till god och säker vård, där vården alltid ska ges utifrån patientens behov vid 

vård och behandling. Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar är att vara nära till hands för 

patienten men också acceptera patientens självbestämmande och inte kränka individen. I 

patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659, kap. 6) §1 framkommer det vikten av att vården alltid 

ska verkställas i samråd med patienten och speglas med respekt och omtanke för patienten. 

Socialstyrelsen (2013b) beskriver att vid palliativ vård handlar det främst om att främja 

patientens livskvalité och lindra lidande för patient och anhöriga. Ett ansvarsområde enligt 

International Council of Nurses ICN (2014) är att sjuksköterskors ska främja patientens hälsa 

genom att förebygga sjukdom och återställa hälsa i den utsträckning det går. När det inte 

längre är möjligt ska patientens lidande istället lindras. Socialstyrelsen (2013b) skriver om 

vikten av att anhöriga får stöd av hälso- och sjukvården under patientens vårdtid men även 

under och efter patientens bortgång. Syftet med stödet är att främja anhörigas hälsa och 

minska risken för att ohälsa skapas. Socialstyrelsen (2013b) förklarar att stöd kan ges till 

anhöriga på olika sätt men att forskning ännu inte lyckats ta reda på det mest effektiva 

tillvägagångssätt. Ett ofta förekommande sätt för sjuksköterskan att ge stöd på är att göra 

anhöriga och andra nära berörda personer delaktiga i vården. Andra stöd är det emotionella 

och praktiska stödet, vilka kan ges under patientens sjukdomstid och/eller bortgång samt 

tiden efteråt. Exempel på de olika stöden är bland annat samtal för det emotionella stödet, 

för det praktiska stödet kan det istället handla om avlastning under ett par timmar för den 

anhörige (Socialstyrelsen, 2013b). 

2.4 Tidigare forskning 

I examensarbetet har artiklar under tidigare forskning sökts fram genom databaserna, 

CINAHL Plus och PubMed. Sökord som användes för att få fram artiklarna var bland annat: 

Palliative care + experience + cancer + nursing, family experience + palliative + cancer, se 

resterande ord i Bilaga A. Begränsningar i sökningarna utgjordes av Peer review, Full text, 

Abstract Available, English Language, Journal article, All Adult samt avgränsning inom 

årsintervall 2012–2017. Begränsningarna gjordes för att smalna av den omfattande 

sökningen och för att få fram det som var relevant för examensarbetet. Årsintervallen valdes 

för att forskningen fortfarande skulle anses giltig eftersom ny forskning regelbundet 

tillkommer samt att evidensen utvecklas. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle svara an 

till syftet och vara skrivna på engelska. Exklusionskriterier var artiklar som handlade om 

barn. Artiklarna har kvalitetsgranskats enligt Fribergs (2012) frågeställningar för kvalitativa 

artiklar, det beslutades att minst 8 av 12 frågeställningar skulle uppfyllas för att artiklarna 

skulle anses vara tillförlitliga. Besvarades minst 8 frågeställningar bedömdes artikeln vara av 

måttligt god kvalité, besvarades 10 frågeställningar eller fler bedömdes de vara av god kvalité. 

Se Bilaga B. 
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2.4.1 Sjuksköterskors perspektiv – det palliativa vårdandet 

Pattison, M Carr, Turnock och Dolan (2013) har funnit att det många gånger är en 

känslomässig upplevelse för sjuksköterskor att vårda svårt sjuka patienter. Vid palliativ vård 

strävar sjuksköterskor som vårdar patienter med cancer efter att skapa en naturlig och säker 

vård. Fokus är inte längre på de medicinskt tekniska momenten utan istället på patienter och 

anhöriga. Mahon och McAuley (2015) skriver att vid palliativ vård är syftet inte längre att 

bota sjukdomen. Huvudfokus är istället att ge patienter möjligheten till att kunna leva ett så 

bra liv som möjligt samt sträva efter bästa möjliga livskvalitén. Behandling kan fortfarande 

vara aktuellt trots det palliativa beskedet, dock med syfte att förlänga tiden kvar i livet. 

Sjuksköterskors ansvar är att se hela patienten för att kunna skapa värdighet i den palliativa 

fasen genom symtomlindring och minska lidandet hos individen. Sjuksköterskor anser att de 

är duktiga på att kontrollera och behandla symtom. De menar att alla har rätt till god palliativ 

vård i livet slut oavsett om det är insjukna i cancer eller annan sjukdom (Mahon & McAuley, 

2015). 

Beckstrand, Collette, Callister och Luthy (2012) fann att sjuksköterskor som vårdar patienter 

i en palliativ fas inte enbart tar hand om patienter utan även patienters familjer. Detta för att 

kunna erbjuda en optimal vård för patienter döende i cancer. Sjuksköterskor som 

regelbundet vårdar patienter som befinner sig i livets slut utvecklar kompetens och färdighet 

som underlättar att identifiera beteenden som antingen främjar eller hindrar vården för 

patienter och anhöriga (Beckstrand el al., 2012). En viktig och betydelsefull del av 

sjuksköterskors arbete är att skapa värdighet och avskildhet för patienter, men även finnas 

till hands för patienters anhöriga. Det kan ske genom att sjuksköterskor skapar utrymme för 

att svara på funderingar och tankar samt erbjuda anhöriga att delta i olika vårdmoment 

(Pattison et al., 2013).  

Zheng, Guo, Dong och Glynn (2015) har funnit att sjuksköterskor upplever att de med en mer 

neutral bild av död och döende även har en mer öppen inställning till att vårda döende 

patienter och möta anhöriga. Pattison et al. (2013) och Zheng et al. (2015) skriver att 

sjuksköterskor upplever att det är lättare att stödja patienter döende i cancer på ett bättre 

sätt när kunskap och erfarenhet om palliativ vård finns. Erfarna sjuksköterskor känner sig 

tryggare i processen till döden, eftersom de har en annan inställning och självsäkerhet i 

arbetet. Sjuksköterskorna menar dessutom att det är mer sannolikt att sjuksköterskor med 

erfarenhet av palliativ vård kan ge patienter och anhöriga ett bättre känslomässigt stöd under 

patientens bortgång. Till skillnad mot sjuksköterskor som inte arbetat inom området tidigare 

och inte besitter samma erfarenhet (Pattison et al., 2013 & Zheng et al., 2015). Zheng et al. 

(2015) fann att sjuksköterskors ansvar kan upplevas stressande, speciellt för de med 

bristande kunskap och erfarenhet av att vårda palliativa patienter. Sjuksköterskor upplever 

ett känslomässigt lidande när de vårdar patienter i slutfasen av det palliativa skedet, eftersom 

de lider med patienterna och även med anhöriga. Pattison et al. (2013) skriver att 

sjuksköterskor relaterar det som om det vore deras egna anhöriga som befinner sig i palliativt 

skede och formar vården utifrån vad de själva önskar deras anhöriga ska få för vård. 
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2.4.2 Anhörigas perspektiv – att leva med en palliativ cancersjuk familjemedlem 

Borland, Glackin och Jordan, (2014), Dobrina, Vianello, Tenze och Palese (2016) och Ward-

Griffin, McWilliam och Oudshoorn (2012) har funnit att det är en plågsam och skrämmande 

situation i livet för anhöriga när familjemedlemmen är i behov av palliativ vård. För anhöriga 

är det en kamp av rädsla av att inte veta hur framtiden kommer se ut, vad som kommer 

hända och hur det kommer sluta. Anhöriga lever med ständig oro och upplever att det är en 

psykisk påfrestande period i livet, vilket leder till bland annat dålig sömn. Northfeild och 

Nebauer (2015) skriver att de som vårdar en familjemedlem upplever att det krävs mycket 

arbete. Det är krävande att se sin familjemedlem förändras och bli gradvis sjukare och vara 

på väg bort från en, vilket resulterar i känslor som utmattning, ångest, hjälplöshet och sorg. 

Borland et al. (2014), Dobrina et al. (2016) och Lundberg, Olsson och Fürst (2013) skriver att 

det finns ett stort engagemang till att ta hand om sin svårt sjuka familjemedlem. Dock 

upplevs det påfrestande att vara upptagen hela dagarna för att hjälpa till med mediciner, 

frukost och toalettbesök. Höga krav ställs på den anhörige under den palliativa perioden 

eftersom ansvar och det sociala livet påverkas av de stora förändringarna. Borland et al. 

(2014) fann att anhöriga upplever att de behöver bita ihop för att inte bryta samman framför 

sin sjuka familjemedlem, men att de får god hjälp av sjukvården när det efterfrågas. 

Sjuksköterskor svarar på frågor och finns ett samtal bort vid behov. Ward-Griffin et al. (2012) 

skriver att de fysiska, psykiska och sociala behoven hos familjemedlemmen prioriteras i 

första hand vilket leder till att anhörigas behov ofta glöms bort. Det eftersom anhöriga sätter 

ett högt värde på sin relation till sin familjemedlem, särskilt nu när tiden tillsammans är 

begränsad. Det är viktigt för anhöriga att känna sig tillgänglig både fysiskt och känslomässigt 

samt göra saker tillsammans med sin familjemedlem. Anhöriga upplever även en viss 

distansering i relationen med sin familjemedlem, som upplevelsen av att vara isolerad och 

begränsad. Ett exempel är att anhöriga ofta lämnar sin familjemedlem ifred med 

sjuksköterskorna, eftersom anhöriga tror att sjuksköterskors enda fokus är att ta hand om 

den sjuka familjemedlemmen. Det skapar en ytlig anhörig-sjuksköterska relation, vilket ökar 

den anhörigas känslor om utanförskap i vårdrelationen (Ward-Griffin et al., 2012). 

Devik, Hellzen och Enmarker (2017) fann att anhöriga väljer att spendera stor del av sin tid 

och ibland även all sin tid till att finnas där i slutet av den palliativa perioden, dels för att 

vårda men också för att vaka över sin familjemedlem. Att vårda sin familjemedlem beskrivs 

som naturligt men också nödvändigt och tungt. Anledningen till att anhöriga tror sig orka 

vårda sin familjemedlem till slutet är för att slutfasen av den palliativa fasen är relativt kort 

(Devik et al., 2017). Anhöriga upplever att de vill vara nära och finnas tillhands för sin 

familjemedlem fram tills döden skiljer dem åt. De anhöriga känner dock ett misslyckande 

eftersom de inte kan lindra det kraftiga lidande som familjemedlemmen upplever (Northfield 

och Nebauer, 2015). 

2.5 Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektivet utgår från Erikssons (1994) teori om lidande. Valet av teori 

lämpar sig väl eftersom palliativa patienter genomgår lidande på flera olika plan. Eriksson 
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(1994) beskriver att lidandet kan vara att leva och ses som en kamp mellan något gott eller 

ont. Själva lidandet har dock ingen mening i sig men patienten kan själv skapa en mening till 

sitt lidande. Lidandet delas in i tre olika faser vilka är sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande. Sjukdomslidande innebär det lidande som sjukdom och behandling medför, 

exempelvis psykisk och fysisk smärta. Vårdlidande skapas i vårdsammanhang där 

sjuksköterskor saknar god attityd och ställningstagande till patienten och i situationer där 

patienten kränks. Livslidande innebär att en händelse sker i livet vilket skapar ett lidande, 

exempelvis att en närstående avlider eller blir svårt sjuk. Vid livslidande står människan 

framför ett lidande som hotar hela livssituationen och hela människans liv (Eriksson, 1994). 

Vidare skriver Eriksson (1994) om lidandets drama vilket förklaras med att bekräfta lidande, 

vara i lidande och försonas med sitt lidande. Att bekräfta lidande är att patienten ska 

accepterat sitt lidande och det är först då patienten kan gå vidare i sitt lidande. Att försonas 

med lidandet ses som en kamp där patienten måste acceptera det som hänt och vara villig till 

en eventuell förändring. I lidandet är det viktigt att ha en medaktör, exempelvis en vårdare 

som är delaktig i patientens lidande. Saknas en medaktör kan det leda till att patientens 

lidande ökar. Det klargör vikten av att ha en medaktör, eftersom meningen med vården är att 

hindra och lindra patientens lidande. Vidare skriver Eriksson (2015) att ansa, leka och lära är 

kärnan i vårdandet där två personer (patient och vårdgivare) utgör en handling tillsammans. 

Själva ansandet förknippas med närhet och värme, medan leken är centralt i vårdandet och 

skapar tillit. Lärandet innebär utveckling samt förändring och vårda omfattar även att dela, 

vilket innebär att patient och vårdgivare tillsammans arbetar mot samma mål. Delande kan 

även omfatta en gemenskap, exempelvis att vårdgivare delar patientens smärta och sorg 

(Eriksson, 2015). 

2.6 Problemformulering 

Cancer är en sjukdom som drabbar många människor i världen. Människor blir även allt fler 

och lever allt längre, vilket resulterar i att sjukdomar som cancer ökar. De flesta personer 

kommer därför i kontakt med cancer någon gång under sin livstid. För sjuksköterskor är det 

inte ovanligt att möta patienter som drabbats av cancer i olika skeden, såväl tidig som sen 

palliativ fas. Att ha kunskap om patienters upplevelser av att leva med palliativ 

cancersjukdom är en förutsättning för att sjuksköterskor ska kunna ge god och lindrande 

vård. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor med bristande erfarenhet av att vårda 

patienter som befinner sig i palliativ fas kan ha känslomässigt svårt att vårda. Vilket kan 

resultera i att det blir svårare för sjuksköterskor att finnas nära och bemöta patienter men 

också anhöriga. Vid bristande kunskap från sjuksköterskors sida finns risken att patienter 

inte får den vård de vill ha och behöver. Patienters anhöriga ska heller inte glömmas bort, 

även dem behöver stöd under den tunga och svåra perioden. Att vara i palliativt skede 

innebär stort lidande för patienter och anhöriga. Därför ansågs valet av det teoretiska 

perspektivet lämpligt och betydelsefullt för arbetet, eftersom patienter med en palliativ 

cancersjukdom upplever lidande på flera olika plan. Den förväntade kunskapen är att få ökad 

förståelse för patienter som lever med en palliativ cancersjukdom. Detta för att 

sjuksköterskor ska kunna bemöta patienters behov på ett bra sätt samt med en ökad 



7 

förståelse för deras upplevelser. Det finns därav ett behov av att beskriva patienters 

upplevelser av att leva med en palliativ cancersjukdom. 

3 SYFTE 

Att beskriva patienters upplevelser av att leva med en palliativ cancersjukdom. 

4 METOD 

Nedan presenteras analysmetod, urval och datainsamling, dataanalys samt etiska 

överväganden. 

4.1 Analysmetod 

Examensarbetet använder sig av en manifest kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats 

beskriven av Graneheim och Lundman (2004), obearbetat material har valts att analyseras. 

Friberg (2012) skriver att med kvalitativ metod är det enklare att begripa hur personers liv 

påverkas av olika hälsotillstånd och gör det enklare att möta patienters upplevelser, 

förhoppningar och lidanden. Segesten (2012) förklarar att syftet med kvalitativa metoder är 

att fördjupa förståelsen för en persons livsförhållande och när bloggar används ökar 

möjligheten för att personers erfarenheter och upplevelser kan fördjupas. Friberg (2012) 

skriver att med kvalitativ metod är det enklare att begripa hur personers liv påverkas av olika 

hälsotillstånd och gör det enklare att möta patienters upplevelser, förhoppningar och 

lidanden. Danielson (2013) menar att när en gedigen textmassa ska analyseras är 

innehållsanalys ett passande alternativ att använda som metod. Dahlborg-Lyckhage (2012) 

förklarar att om en textmassa ska analyseras bör den vara av narrativ karaktär, vilket 

exempelvis bloggar är. I bloggarna kan personens vardagliga värld och livsvärld öppnas när 

personen själv får chansen att skriva ner sin egen berättelse (Dahlborg-Lyckhage, 2012). 

Metoden valdes därmed för att öka förståelsen för patienters upplevelser av att leva med 

palliativ cancersjukdom, vilket beskrivs i bloggarna.  

Enligt Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av analysmetoden ska textens innehåll 

läsas igenom flera gånger för att en helhet av materialet ska kunna skapas. Därefter väljs 

meningsbärande enheter ut vilket är meningar som besvarar syftet. Utvalda meningsbärande 

enheter kondenseras till meningsenheter vilket betyder att meningen kortas ned samtidigt 

som kärnan bevaras. Efter det kodas meningarna, det innebär att de kondenserade 

meningsenheter får en etikett som består av ett eller fåtal ord som beskriver textens helhet. 
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Vidare kategoriseras koderna tillsammans med andra koder med liknande innehåll som 

tillsammans bildar olika underkategorier, vilket sedan skapar olika kategorier (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

4.2 Urval och datainsamling 

Sökmotorn Google användes för att söka fram de olika bloggarna. Varje bloggsökning 

resulterade i många träffar och därför gjordes avgränsning. Avgränsningen innebar att 

endast de fem första sidorna har lästs eftersom materialet annars skulle blivit för omfattande. 

Sökord som användes var tvivel över obotlig cancer blogg, cancer livets slutskede blogg, min 

kamp mot palliativ cancer blogg, se Bilaga C. Sökorden valdes eftersom de ansågs relevanta 

och svarade an på syftet. Ett 30-tal olika bloggar lästes igenom översiktligt för att se över om 

de stämde överens med urvalskriterierna. Inklusionskriterierna var att bloggarna skulle 

beskriva upplevelser av att leva med en cancersjukdom i ett palliativt skede. Personerna 

skulle även ha vårdats i Sverige samt vara av båda könen. Bloggarna skulle vara skrivna på 

svenska samt personerna som skrev bloggarna skulle vara över 18 år. Exklusionskriterier var 

bloggar skrivna med fel perspektiv, exempelvis anhörigas upplevelser. Majoriteten av 

bloggarna som lästes översiktligt valdes bort eftersom de i huvudsak inte besvarade syftet. 

Slutligen återstod fyra användbara bloggar där tre personer var avlidna och den fjärde 

personen fortfarande i livet. 

När bloggarna väl valdes ut lästes hela texten ett flertal gånger för att en helhetsbild skulle 

kunna skapas av materialet. Avgränsningen bestämdes till ett år för att materialet skulle ha 

möjligheten att besvara syftet utan att bli för gediget. Avgränsning gjordes från och med det 

sista publicerade inlägget och ett år bakåt i tiden. Eftersom när bloggarnas cancersjukdom 

var långt framskriden fanns inte kraft till att skriva och det innebar att blogginläggen kom allt 

mer sällan. Av de fyra bloggarna bestämdes det att hälften skulle vara skrivna av kvinnor och 

den andra hälften av män, för att få fram data och perspektiv från båda könen. Se Bilaga C. 

 

Nedan följer en kort beskrivning av det insamlade materialet.  

 

Blogg A = Kvinna 38 år, speciell och spridd äggstockscancer. 

Blogg B = Man 47 år, mesoteliom cancer.  

Blogg C = Kvinna 59 år, tjocktarmscancer, spridd med metastaser. 

Blogg D = Man 64 år, prostatacancer. 

4.3 Dataanalys 

Innehållsanalys med induktiv ansats valdes, beskriven av Graneheim och Lundman (2004). 

De fyra bloggarna lästes först individuellt för att egen uppfattning om textens helhet skulle 

kunna skapas. Därefter lästes texten tillsammans noggrant flera gånger för att möjliggöra en 

god och övergripande blick av materialet. De meningsbärande enheter som var av betydelse 
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och besvarade syftet togs sedan ut och sammanställdes i ett dokument. Texterna och citaten 

som valdes från bloggarna fick varsin textfärg för att skilja dem åt. Från början var 98 

meningsbärande enheter valda, efter ett urval valdes sex meningsbärande enheter bort 

eftersom de inte besvarade syftet korrekt. Slutligen återstod 92 meningsenhet från samtliga 

bloggar. I nästa steg kondenserades meningarna, vilket innebar att det centrala i texten 

kvarstod men överflödiga ord avlägsnades. Vidare skrevs materialet ut och klipptes till 

mindre remsor för att lättare möjliggöra överblicken av texten, i detta skede kodades 

meningsenheterna. Likheter och skillnader söktes i det utskrivna materialet för att vidare 

placera in de i underkategorier, vilket slutligen blev nio stycken. Underkategorierna skapade 

tillsammans olika kategorier vilket slutligen resulterade i tre kategorier som presenteras i 

resultatet.  
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Tabell 1. Exempel på analysmetod. 

Meningsbärande enheter Kondenserad 
enhet 

Kod Under 
kategori 

Kategori 

Den följande natten har runnit 
iväg och lämnat något 
hoppfullt efter sig. Det kanske 
blir något gott när alla ting 
faller på plats. Att kunna vara 
lite opptimist efter prövnigarna 
kan vara till en fördel. Ser fram 
mot en ny dag med andra ögon 
och tror att fler kan göra det. 
Att se en liten ljusning är 
bättre än att stirra sig blind på 
det mörka för en positiv tanke 
hjälper till att hitta nya 
vägar.  (Blogg D) 

Natten har runnit 
iväg och lämnat 
hoppfull. Blir gott 
när allt faller på 
plats. Att vara 
optimist kan vara en 
fördel. Att se 
ljusning är bättre än 
stirra sig blind på 
mörker, positiv tanke 
hjälper att hitta 
vägar. 

Positiva 
tankar 

  

Jaja, men det viktigaste är att 
jag har gjort valet, idag har jag 
genomför den första 
behandlingen utav 6 möjliga 
behandlingar för att köpa mig 
ett år extra liv. jag har trots 
vetskapen om problemen och 
smärtorna köpt mig ett år extra 
liv i hoppet om att få en chans 
till botemedel när dessa 12 
månader går mot sitt slut! 
(Blogg B) 

Viktigaste är valet, 
genomfört den första 
behandling av 6, för 
att köpa ett år extra. 
Trots vetskapen om 
problem och 
smärtor, hoppet om 
att få chans till 
botemedel efter 
dessa 12 månader.  

Hopp om 
att leva 

Hopp  

Att kastas 
mellan 
mörka 
och ljusa 
tankar 

Det är inte ofta jag har helbra 
dagar. Dagar utan ångest och 
tvivel. (blogg A) 

Inte ofta bra dagar 
utan ångest och 
tvivel. 

Ångest 
och tvivel 

  

Jag önskar att jag kan känna 
mig mer nöjd eller åtminstone 
att jag kan hantera min 
situation lite bättre och inte 
tappa hoppet hela tiden. 
Ibland känner jag mig så 
bedrövad, trots att jag likaväl 
skulle kunna känna mig glad 
att jag fortfarande lever. (Blogg 
C) 

Önskar känna mig 
nöjd, hantera 
situationen och inte 
tappa hoppet. 
Känner mig 
bedrövad likväl vara 
glad att jag lever. 

Bedrövad Förtvivlan 
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4.4 Etiska överväganden 

I arbetet har vetenskapsrådets etiska regler för forskning enligt Codex (2017) följts. Funna 

fynd har inte förvanskats eller uteslutits. Med hänsyn till konfidentialitetskravet har 

avidentifiering av bloggarna gjorts för att förhindra risken att personernas identiteter röjs. 

Materialet var publicerat offentligt och därför har inget tillstånd inhämtats (Codex, 2017). 

Enligt Helsingforsdeklarationen ska ett informerat samtycke finnas i studier där människor 

deltar (World medical association [WMA] 2017). Examensarbetet har dock använt bloggar 

som finns tillgängligt för allmänheten, där tillstånd eller lösenord inte krävs. Därav omfattas 

inte bloggarna av de etiska riktlinjerna vilket Helsingforsdeklarationen nämner. Därför 

bestämdes det att texter och utvalda citat från bloggarna skulle användas utan att särskilda 

tillstånd inhämtas. Codex (2017) menar att informationskravet inte behövdes ges för 

publicerat material som bloggar, därför har inte bloggarna informerats om att text och citat 

använts. Enligt nyttjandekravet kommer det insamlade materialet att förstöras efter att 

examensarbetet godkänts (Codex, 2017). 

5 RESULTAT 

Fyra olika bloggar presenteras i resultatet, där upplevelse av att leva med palliativ 

cancersjukdom kommer framgå. Tre kategorier redovisas vilka är uppdelade i nio 

underkategorier. 

Tabell 2. Kategori och underkategori. 

Kategori Underkategori 

Att kastas mellan mörka och ljusa tankar Rädslan för att dö 
Förtvivlan 
Hopp 

Upplevelser av sjukdomens påverkan på kroppen Den fysiska smärtan 
Den psykiska smärtan 
Den eviga tröttheten 

Upplevelser av att vårdas Bemötandet av sjukvårdspersonalen 
Att få vänta 
Att få vårdas i hemmet 

5.1 Att kastas mellan mörka och ljusa tankar 

Bloggarna beskrev att de levde med rädsla för att lämna livet på jorden. De brottades med 

skrämmande tankar om hur lång tid de hade kvar i livet och hur det skulle gå till när döden 

var nära. Svårigheter med framtidstro och hur cancersjukdomen påverkade kroppen skapade 
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förtvivlan. Bloggarna beskrev att trots rädslan för att dö fanns hopp, hopp om att få leva lite 

till och hopp om att bli fri från sjukdomen. 

5.1.1 Rädslan för att dö 

Det var många skrämmande och mörka tankar som färdades i bloggarnas huvud. Samtliga 

bloggare levde med ständig oro och rädsla för hur det skulle bli när de lämnade jordelivet, 

sina respektive och sina barn. De upplevde rädsla över att inte veta när dagen var kommen, 

vilket skapade oro och påverkade behandling och livskvaliteten när de tvingades brottas med 

tankar om döden. Det fanns dock en kraftfull ambition till att ta vara på tiden de hade kvar 

samt önskan om att inte belasta andra med sorg. Bloggarna menade att de många gånger 

trott att döden varit nära när de mått som sämst.  

Tyvärr har jag i flera år trott att döden är nära. Jag har väntat på att det ska komma ytterligare 

metastaser och jag har tolkat allt dåligt mående som tecken på att cancern vuxit ytterligare Det 

har påverkat min livskvalité. Jag har blivit mer rädd än vad jag kanske behövt vara. Å andra 

sidan är det inte konstigt att jag tänkt som jag gjort. Läkare och sköterskor har sagt att det är 

ovanligt med min sorts cancer att jag klarat så lång tid med cellgifter och Avastin .... (Blogg C) 

Bloggarna nämner ovissheten av att inte veta hur lång tid de hade kvar i livet, hur sjuka de 

skulle bli samt hur ont de skulle ha innan döden mötte dem. Dessa var en del av de frågor och 

tankar inför döden som de upplevde och ställde till sig själva. En av bloggarna skrev att hon 

började förstå att behandlingen inte hjälpte mer och att vändningen skulle gå snabbt. 

Bloggaren hörde röster som ekade i huvudet om att slutet var nära. Bloggaren beskrev oro 

och sorg för att lämna sina barn, att barnen skulle få växa upp utan ena föräldern. En önskan 

fanns om att kunna kompensera den förlorade tiden med sina barn. 

Jag får en iskall klump som planterar sig i lungorna och magen och fryser hela mig till is för en 

sekund när jag tänker på hur det kommer gå till. Hur jag kommer bli sjuk på riktigt. Ha ont. 

Inte orka gå upp för trappan. Sova på nedanvåningen[sic]. Vara svag. Och sedan dö. Medan 

mina barn gråter. (Blogg A) 

Tankar och grubblerierna fanns hos bloggarna, de menade att det var lätt att fastna i de 

negativa tankarna de upplevde. Tankarna kom ofta i samband med att en ny smärta visat sig 

och frågor de ställde till sig själva var exempelvis varför smärtan kom, var smärtan ett tecken 

på något farligt och hur länge skulle de få finnas kvar. De önskade samtidigt att de kunde 

lägga de negativa tankar åt sidan och istället acceptera situationen för vad den var. Att 

fortsätta leva och njuta medan de hade chansen och att ha det bra utefter egna 

förutsättningar. 

En konstig känsla av att avlida kom över mig idag. Luftrumet[sic] blev för litet och det var bara 

att kippa efter den. När det sker sådana här saker blir paniken stor och tankarna rusar åt olika 

håll om vad som ska ske med allt som väntar. (Blogg D) 
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Andra tankar bloggarna funderade över var hur lång tid de hade kvar i livet, handlade det om 

veckor, månader eller år. Bloggarna upplevde att det satt en dödsfågel på axeln och viskade 

att det snart var deras tur, vilket var svårt att ignorera. “Jag försöker att ta allt med ro men är 

egentligen rejält rädd. Ja nu är jag rädd för att dö.” (Blogg C). Bloggaren upplevde att rädslan 

var sorglig och dum eftersom bloggaren inte kunde njuta av livet fullt ut och menade att utan 

rädslan kunde livet varit mycket bättre. 

5.1.2 Förtvivlan 

Förtvivlan och ångest för vad som skulle hända i framtiden var en gemensam faktor samtliga 

bloggare beskrev. Det var svårt att finna mening med livet när de levde med vetskapen om att 

de inte skulle finnas kvar i livet länge till. En bloggare beskrev att hon levde en månad i taget. 

En annan bloggare beskrev att det var svårt att ha framtidstro. Samtliga bloggare upplevde 

svårigheter i att finna styrkan och motivera sig själv i svåra stunder, exempelvis vid smärta 

när de visste att utgångsläget för sjukdomen ändå inte var gott. De beskrev en förtvivlan och 

frustration över hur cancern spred sig mer i kroppen. En av bloggarna skrev “Min jävla 

skitcancer har alltså hittat ett ställe till att fästa på” (Blogg A). Samma bloggare beskrev även 

sin förtvivlan och frustration över att cellgifter inte hade haft någon effekt och att metastaser 

kvarstod i samma storlek och antal trots flera omgångar med cellgifter. Vetskapen om att 

aldrig bli fri från metastaser skapade förtvivlan. Samtliga levde med oron och förtvivlan över 

att inte veta när sjukdomen skulle ta fart igen. En ständig kamp med tankarna pågick, där de 

brottades med mörka tankar om att de inte var som alla andra. 

Det är förstås en märklig situation att leva i, att vara "färdigbehandlad" med cellgifter och att 

bara vänta på att sjukdomen ska ta fart igen, att ha ont då och då och vänta på att det ska bli 

värre. Att vara trött och vila mycket men ändå kunna äta och röra sig, och vänta på att det ska 

bli värre, att jag ska bli ännu tröttare. (Blogg C)  

Att bortse från förtvivlan och kämpa för att inte förlora hoppet var dagligen en utmaning för 

bloggarna. De hade önskan om att kunna leva som en frisk individ och kunna njuta av livet, 

men istället var det en daglig kamp att brottas med tankarna om att det var ”din tur snart”. 

Rädslan att det skulle inträffa skapade problem och påverkade vardagen vilket ledde till 

frustration och förtvivlan för att de inte kunde njuta i den utsträckningen de önskat. En av 

bloggarna skrev att allt skulle varit mycket bättre och lättare om förtvivlan och ångesten inte 

varit så stark.  

En av bloggarna beskrev förtvivlan över att få den palliativa sjukdomen tidsbestämd. 

Bloggaren förklarade att det var svårt att leva med en palliativ cancersjukdom, att dessutom 

få sjukdomen tidsbestämd försvårade situationen. Det skapade onödig oro och förtvivlan för 

att bloggaren inte visste hur sjukdomen skulle behandlas i det palliativa skedet. Bloggaren 

skrev att ingen heller hade något svar när den allra sista tiden var inne och menade att det 

ökade förtvivlan ytterligare. Bloggaren ansåg att det nästintill skulle förbjudas att ge en 

människa ett tidsbestämt dödsbesked för att det skapade en onödig oro och förtvivlan som 

medförde stress. 
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5.1.3 Hopp 

En röd tråd i texten var bloggarnas hopp till livet, trots allt de behövde genomgå fanns ändå 

hoppet kvar. De hopp bloggarna beskrev var hopp om att få komma hem till sin familj, hopp 

om att få fira sitt barns födelsedag, hopp om att få fira högtider och framförallt hopp om att 

få leva ett år till. “Tänk att jag fick vara med och fira på jorden ett år till. Hoppas jag inte är i 

himlen nästa gång det är dags” (Blogg A). En av bloggarna menade att så länge det fanns liv, 

fanns också hoppet alltid kvar. Bloggarna uttryckte att de köpte tid kvar i livet genom att ta 

beslut om att behandling skulle utföras. Att genomgå behandlingar kunde vara plågsamt 

både fysiskt och psykiskt eftersom biverkningar och komplikationer kunde uppstå. 

Behandlingar skapade samtidigt hopp, hopp om att få bespara sig tid och att få finnas kvar ett 

tag till. 

Jaja, men det viktigaste är att jag har gjort valet, idag har jag genomför[sic] den första 

behandlingen utav 6 möjliga behandlingar för att köpa mig ett år extra liv. jag har trots 

vetskapen om problemen och smärtorna köpt mig ett år extra liv i hoppet om att få en chans 

till botemedel när dessa 12 månader går mot sitt slut! (Blogg B)  

Viljan till att fortsätta kämpa och hoppet till att fortsätta leva var stark. De försökte leva för 

stunden och ta vara på de fina tillfällen som de lyckades skapa mellan behandling och andra 

smärtsamma dagar. Bloggarna skrev att det var av stor nytta att fokusera på det små positiva 

sakerna och vara optimistisk, än enbart fokusera på de negativa händelserna. En bloggare 

skrev att hon försökte ruska av sig allt tvivel som ilade över henne och istället fokusera på det 

som fanns för stunden och bara vara lycklig i nuet. Det fanns ett starkt hopp om att kunna 

vara individen som överlevde den palliativa cancersjukdomen. 

Den följande natten har runnit iväg och lämnat något hoppfullt efter sig. Det kanske blir något 

gott när alla ting faller på plats. Att kunna vara lite opptimist[sic] efter prövnigarna[sic] kan 

vara till en fördel. Ser fram mot en ny dag med andra ögon och tror att fler kan göra det. Att se 

en liten ljusning är bättre än att stirra sig blind på det mörka för en positiv tanke hjälper till att 

hitta nya vägar. (Blogg D) 

5.2 Upplevelser av sjukdomens påverkan på kroppen 

Det var inte enbart cancersjukdomen i sig som ställde till med problem för bloggarna. 

Behandling och läkemedel skapade problem, vilket ledde till fysiskt och psykisk smärta samt 

en evig trötthet. Allt detta påverkade bloggarnas vardag och möjligheten till att kunna leva 

som de hade önskat, tiden de hade kvar i livet. 

5.2.1 Den fysiska smärtan 

Kroppen påverkades av behandling, metastaser och cancern, vilket var en gemensam 

nämnare för bloggarna. Smärta var ett vardagligt problem som var svårt att undkomma för 

de som levde med en palliativ cancersjukdom. Bloggarna beskrev att de upplevde en hel del 
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smärta och att den fysiska smärtan, vilket uppkom i samband med cancersjukdomen var 

fruktansvärd och outhärdlig. Den fysiska smärtan beskrevs vara en smärta de aldrig tidigare 

upplevt, ordet smärta hade fått en ny innebörd för dem. De beskrev även att trots stora 

mängder smärtstillande var det svårt att uppnå god smärtstillande effekt och att de flesta 

läkemedlen endast gav en kortvarig effekt. De förklarade för att kunna härda ut när den 

fysiska smärtan var som värst var det till hjälp att försöka ha tankarna på annat, dock hjälpte 

det enbart för stunden. Läkare och sjuksköterskor var engagerade i att behandla smärtan och 

försökte finna det bästa sättet för att uppnå optimal smärtlindring. En av bloggarna skrev att 

det var värt att testa allt sjukvården erbjöd för att kunna behandla den fysiska smärtan, 

eftersom smärtan påverkade de både fysiskt och psykiskt i det vardagliga livet. 

Jag orkar inte med att kastas mellan hopp och förtvivlan. Jag har tre sorters smärta - 

nervsmärta, skelettsmärta och inre organ-smärta och nu jobbas det för fullt med att hitta 

balans i medicineringen mot dessa smärtor. Minska den ena medicinen, höja den andra. Lägga 

till och dra ifrån. Och så står jag där som ett frågetecken i mitten. (Blogg C) 

5.2.2 Den psykiska smärtan 

Fysiska smärtan skapade en psykisk smärta hos bloggarna vilket de ständigt tvingades 

brottas med. Bloggarna beskrev hur kroppen påverkades av behandling och läkemedel och 

menade att det i sig medförde en psykisk smärta. En av bloggarna berättade att kortisonet 

gjorde henne svullen i ansiktet vilket gjorde att hon kände sig ful. Behandling medförde att 

huden blev tunn och skör, vilket skapade både en fysisk och psykisk smärta för att bloggaren 

inte kunde utföra planerad behandling. Det ledde till besvikelse och skapade nedstämdhet, 

eftersom bloggaren ville starta behandlingen för att kunna bespara tid i livet. Bloggarna 

beskrev sorgen över att inte kunnat leva som önskat för att kroppen gjorde ont. Att inte 

längre kunna bada, använda hudprodukter samt håravfall beskrevs leda till psykiskt smärta. 

En bloggare skrev att hon hoppades att det svåra sjukdomen medförde skulle ta slut någon 

gång eftersom det skapade både en psykisk och fysisk smärta. 

Idag pratade jag med en kurator om min brist på ork och min sorg över förlorade förmågor. 

Jag berättade att jag blir trött av minsta lilla, att jag har ont och gråter, att ingenting fungerar 

som förr. Och bara en vardaglig men viktig sak - jag kan inte ha klänning på mig längre - jag 

som älskar tunikor och klänningar. Med smärtpumpen på magen fungerar det inte. (Blogg C) 

Den fysiska smärtan ledde till brist på ork och kroppen fungerade inte som förr, vilket ledde 

till en psykisk smärta eftersom de inte längre kunde utföra saker de tidigare kunnat utföra. 

De upplevde även sorg och psykisk smärta över att vara sjuk, att de inte kände igen sig själva 

längre samt inte fungerade “normalt” längre. Samtliga bloggare skrev att de spenderade 

många timmar till sängs på grund av den fysiska smärtan, vilket påverkade dem psykiskt för 

att de sov bort fina stunder. Bloggarna skrev att de upplevde att de var en börda för 

familjemedlemmarna samt kände skuld för att de inte kunde hjälpa till i samma 

utsträckning, vilket upplevdes tungt men också sorgligt. När den fysiska smärtan 

intensifierades undrade bloggarna om ”slutet” var nära, något som var psykiskt smärtsamt. 
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Bloggarna skrev att de försökte skjuta undan det sjuka och istället tänka på det friska men det 

var svårt när smärtan blev allt mer påtaglig. Den fruktansvärda smärta tog ifrån de all den 

kraft de hade. I dessa stunder menade de att det var svårt att vara tapper och orka när allt var 

olidligt smärtsamt. De skrev även att hur psykiskt och fysiskt smärtsamt det än var önskade 

de att behandlingarna tog fart och gick korrekt till. De uttryckte att det var värt plågan 

behandlingen medförde, för att kunna förlänga tiden i livet. 

5.2.3 Den eviga tröttheten 

Likväl fysisk och psykisk smärta var trötthet ett vardagligt problem hos bloggarna. Olika 

behandlingar tillsammans med läkemedel de fick var en bidragande faktor till den 

outhärdliga tröttheten. De skrev att de sov en hel del och att det ibland var svårt att motivera 

sig själv till att göra annat än att sova. En av bloggarna menade att det samtidigt var en 

betydelsefull frihet att få sova, eftersom det var en räddning bort från smärtan.  “Den riktiga 

lindringen har jag bara fått när jag somnat ifrån värken.” (Blogg C). Flera av bloggarna 

upplevde att tröttheten blev alltmer påtaglig när cancersjukdomen utvecklades, de upplevde 

bland annat svårigheter med andningen samt med gången. Bloggarna skrev att det mesta var 

jobbigt för jämnan, det var svårt att leka med barn och barnbarn, även det att inte kunna ta 

sig upp för trappor i huset började bli ett problem. En önskan fanns att de skulle få vakna 

pigga och utvilade en morgon.  

Vissa nätter sover jag nästan ingenting, men det är inte konstigt då jag vissa dagar sover så 

väldigt mycket. Jag har somnat och somnat i tid och otid, vissa dagar är jag så svag. Som om 

jag bar på en infektion. Jag har blivit som en förtidigt åldrad tant med glest hår och krumma 

axlar. En trött människa som helst sover bort sina dagar under yllefilten. (Blogg C) 

5.3 Upplevelser av att vårdas 

Bloggarna upplevde många möten med sjukvården, där det goda bemötandet vara 

betydelsefullt och underlättade de svåra stunderna de upplevde. Den långa väntan bloggarna 

fick uppleva från sjukvården skapade däremot en frustration. Vidare beskrev de att det var 

betydelsefullt att få vård i hemmet, eftersom de bland annat besparades resor till och från 

sjukhus. 

5.3.1 Bemötande av sjukvårdspersonalen 

Två av bloggarna, ansåg att de hade blivit bemötta och omhändertagna av 

sjukvårdspersonalen på ett fantastiskt sätt och att sjukvårdspersonalen ställt upp när det 

behövdes. Antingen genom att bara vara äkta och dela med sig av sin glädje och humor men 

även genom att finnas där och stötta för att de skulle må så bra som möjligt i den svåra 

situationen. Bloggarna nämnde sin svåra livssituation flera gånger i sina texter, de upplevde 

att det var svårt att leva med en palliativ cancersjukdom. Samtidigt skrev de att de vårdades 
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av ett fantastiskt team som var kompetent och gick att lita på, vilket upplevdes tryggt i den 

svåra livssituationen de befann sig i. “...En rolig sak är att jag har hamnat på en avdelning 

med enbart proffs, jösses vad kompetenta sköterskorna är, det är roligt att se hur väl vården 

fungerar trots urusla löner och kassa vårdgivare….” (Blogg B). 

Samtliga bloggare beskrev glädje och tacksamheten för att sjukvårdspersonalen bemött de på 

ett uppmuntrande sätt samt för att de skänkte glädje i vardagen. En av bloggarna hade en 

öppen och humoristisk relation till sjukvårdspersonalen där humor stod högt i tak. Humor 

och det goda bemötandet underlättat den tråkiga vardagen under sjukhusvistelsen. Ett 

exempel var en vadslagning angående hur mycket vätska som skulle rinna ut från det 

inopererade dränaget. 

...Vi hade en vadslagning, jag och mina sköterskor, själv så satte jag 50 kronor på att jag skulle 
tömmas på 9 liter vätska, Cecilia M vann vadslagningen med 10 liter i tömning, Cecilia, du får 
min 50-lapp när vi träffas nästa gång, inkassering från Helena och I-M sköter du själv, eller 
hur! Så smidigt, så enkelt och så snabbt tömningen  gick, tack alla för den upplevelsen. (Blogg 
B) 

Bloggarna nämnde ofta vikten av ett gott bemötandet från sjukvårdspersonalen, vad de sa 

och hur de uttryckte sig. Små enkla meningar var uppmuntrande och motiverande för 

personerna som levde med en ständig kamp mot sin cancersjukdom. En av bloggarna beskrev 

dessa uppmuntrande ord i sin text, om hur specialisten avslutat med att säga “... vi ska tänka 

långsiktigt för vi vill ju ha kvar dig länge än…” (Blogg C). Orden var uppmuntrande för 

bloggaren och gav en ny energiknuff till att kämpa och att få leva lite till. Samtliga skrev att 

när de “läckte livskraft” kom den underbara sjukvårdspersonalen och stöttade och fyllde på 

med nya krafter, vilket hjälpte i de svåra stunderna. Ett annat uppmuntrande uttryck lydde 

“Men onk sa en fantastisk sak som jag aldrig tänkt på. ”Det är ju bara en liten del av dig 

procentuellt som är väldigt sjuk. Den största delen av dig är väldigt frisk” “(Blogg A). 

Samtliga nämnde också att det upplevdes betydelsefullt att ha någon att vända sig till, som en 

kontaktsjuksköterska. Dock upplevde en bloggare att det inte alltid fanns tid till att prata och 

ha någon nära, något som han gärna önskat att det funnits tid till. 

5.3.2 Att få vänta 

Väntan var ett bekymmer i bloggarnas liv och de upprepade ordet “väntan” flera gånger i sina 

texter. Ofta handlade det om långa väntetider såsom att få svar från röntgen. I ett annat 

exempel skrev en av bloggarna att väntetiderna varit upp till tre månader långa från att 

diagnos ställts tills första kontakten med sjukvården. Andra upplevelser var väntan på att få 

komma i kontakt med sjukvården, att sjukvården inte hörde av sig om de tänkte fortsätta 

behandling eller inte. Bloggarna upplevde att det var de själva som fick jaga 

sjukvårdspersonalen istället. Sjukvårdspersonalen ansågs ibland vara hopplösa på att ge ett 

konkret svar och svarade patienterna istället “att vänta och se”. Detta ledde till problem i 

bloggarnas vardagliga liv, eftersom de var av stort behov och önskade få hjälp med sin 

sjukdom i tid. De ville inte behöva vänta alltför länge för att få svar på sina funderingar eller 

på att få påbörja behandling. Detta eftersom väntan skapade en oerhörd frustration hos 

samtliga, både ovissheten av att inte veta och upplevelsen av den eviga väntan. “Jag förstår 
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att onkologer och läkare vill ha jullov, men jag har inte lyxen att kunna ta semester från min 

cancer.” (Blogg A). 

5.3.3 Att få vårdas i hemmet 

Två av bloggarna förklarade betydelsen över att få vårdas samt få hjälp i hemmet. Det var en 

betydelsefull del av vårdtiden och ansågs vara en ren lyx. De menade att det var skönt att få 

vistas hemma så länge som möjligt eftersom det gav mer tid med familjen. Eftersom de 

behövde hjälp dagligen och ibland även flera gånger per dag. Det var uppskattat och 

underlättade vardagen eftersom de slapp lämna hemmet och åka in till sjukhuset. De skrev 

att det annars skulle blivit många resor till sjukhuset vilket betytt att krafter skulle gått 

förlorade istället för att gå till vila och återhämtning. En av bloggarna skrev att det fanns 

mycket hjälp att få i hemmet vare sig det var vardag, kväll eller helg. Det gick alltid att ringa 

ett samtal om funderingar fanns eller om någonting behövdes. De hade en förhoppning om 

att kunna bygga upp och bli ett fungerande team tillsammans med sjukvårdspersonalen i 

hemmet. 

...Och en stor trygghet då jag får hjälp med all sjukvård jag behöver, dygnet runt, vardag och 

helg. Jag behöver bara ringa så kan jag få hjälp av läkare, sköterskor, sjukgymnast, 

arbetsterapeut och kurator. Det finns massor av hjälp att få. Så skönt!  (Blogg C) 

6 DISKUSSION 

Nedan kommer följande att redovisas: resultatdiskussion, metoddiskussion och 
avslutningsvis en etikdiskussion.  

6.1 Resultatdiskussion 

De som levde med en palliativ cancersjukdom kämpade dagligen med rädslor och tankar 

inför döden. Bloggarnas liv bestod dock inte enbart av mörka tankar utan de kunde även 

finna ett ljus i mörkret, där ljuset beskrevs som hoppet till att fortsätta leva. Att leva för 

stunden och ta vara på de små betydelsefulla tillfällena påverkade livskvalitén i positiv 

riktning och gav dem styrka och hopp om framtiden. Vilket kan vara positivt för bloggarna, 

eftersom Eriksson (1994) förklarar att en individ som lider, är i behov av hopp för att kunna 

lindras i sitt lidande. Mahon och McAuley (2015) menar att sjuksköterskor strävar efter att ge 

patienter bästa möjliga livskvalitén, trots det beskrev bloggarna kraftig pendling mellan 

förtvivlan och hopp. Hoppet till livet beskrevs samtidigt vara starkt och så länge det fanns liv 

fanns också hopp. Fastän hoppet till livet och framtiden var stark kunde bloggarna i nästa 

stund drabbas av förtvivlan och sorg, de kastades mellan hoppet och förtvivlan. Eriksson 

(1994) beskriver att lidandet kan ses som en kamp mellan något gott och ont, vilket kan vara 
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en förklaring till bloggarnas pendling mellan hopp och förtvivlan. Vidare förklarar Eriksson 

(1994) att sjukdomen i sig kan skapa lidande och ett lidande är det psykiska, men även livet i 

sig kan ibland innefatta att lida. Ett annat lidande är livslidandet, vilket kan uppstå efter en 

händelse i livet exempelvis att en själv eller en anhörig blir svårt sjuk. Livslidandet framkom 

tydligt i bloggarnas fall, eftersom de levde med daglig oro och förtvivlan över att leva med en 

palliativ cancersjukdom. Det framkom att patienter som levde med en palliativ 

cancersjukdom genomgick många svåra tankar, vilket skapade lidande hos dem. Det är 

därför viktigt att sjuksköterskor finns behjälpliga och stöttar patienter i deras lidande, 

eftersom det inte är en enkel kamp de tampas med. Eriksson (1994) beskriver även vikten av 

att ha en medaktör i sitt lidande som bekräftar lidandet, vilket är en viktig del i 

sjuksköterskors roll i vården. 

Förutom bloggarnas återkommande tankar om döden, skriver Borland el al. (2014) att även 

anhöriga upplever att det är en skrämmande och oroväckande situation i livet när deras 

familjemedlem befinner sig i ett palliativ skede i sin cancersjukdom. Anhöriga lever med 

rädsla och ovisshet för hur framtiden kommer se ut samt för vad som kommer hända när 

familjemedlemmen går bort. Northfeild och Nebauer (2015) fann att anhöriga upplever det är 

krävande att behöva finnas där för familjemedlemmen vilket resulterar i känslor som ångest, 

sorg och utmattning. Lundberg el al. (2013) fann att anhörigas liv påverkas när deras 

familjemedlem blir palliativt sjuk, vilket ställer höga krav på anhöriga. Eriksson (1994) 

menar att medlidande inte är samma sak som att själv ha ett lidande, istället menas ordet 

medlidande att ha mod, ta ansvar samt att skänka något av sig själv. Vilket Ward-Griffin et al. 

(2012) har funnit, att anhöriga tar sin familjemedlems behov före sina egna och tar till vara 

på tiden de har kvar, eftersom deras tid är begränsad. Detta var något som visade sig i 

resultatet, eftersom bloggarna själva tog upp att de ville ta vara på tiden de hade kvar i livet 

och kompensera den förlorade tiden med familjen. 

Bloggarna upplevde oro över att fått besked att cancersjukdomen utvecklats till en palliativ 

fas och att livstiden blivit bestämd, att ge ett tidsbestämt dödsbesked uttrycktes vara 

förbjudet. Det kan ses som ett etiskt dilemma, eftersom International Council of Nurse 

(2014) skriver att sjuksköterskors ansvar är att se till att patienter får rätt information 

angående sin situation. Rätt information gällande omvårdnad och medicinsk behandling, för 

att kunna ta rätt ställningstagande angående val att utföra eller avstå från behandling. I HSL 

(SFS, 2017:30, kap. 1) § 1 och § 2 framkommer det att alla har rätt till god och säker vård, 

samt att hälso- och sjukvård ska arbeta på ett sätt som förhindrar att ohälsa uppstår. Det 

tidsbestämde dödsbeskedet skapade dessvärre oro och framkallade ohälsa samt livslidande 

hos bloggarna. Eriksson (1994) tar upp, att om patienter får vetskapen att de snart ska dö, 

men inte får besked om när så skapas livslidande. Dock har varje patient rätt att bli 

informerade angående sin situation enligt patientlag (SFS, 2014:821, kap. 3, 1§). Fastän de 

har rätt att bli informerade om sitt tillstånd har varje individ rätt till självbestämmande och 

rätt till att välja eller neka behandling (HSL, SFS, 2017:30, kap. 5, 1§). 

Det framkom i bloggarna att det var svårt att leva med en palliativ cancersjukdom eftersom 

den medförde stora bekymmer och påverkade vardagen. Kraftiga biverkningar ledde till 

fysiskt och psykisk smärta samt ökad trötthet men även sjukdomen i sig påverkade 

livskvalitén negativt. Det kan förknippas med Erikssons (1994) teori om sjukdomslidande 
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vilket omfattar det lidande som sjukdom och behandling medför. Det visar sig väl i 

bloggarnas fall, eftersom de beskrev lidande som sjukdomen och behandlingen medförde 

återkommande gånger i sina texter. Smärta var ett vardagligt problem och besvär från 

behandlingar och/eller läkemedel skapade ett ökat lidande. Bergh (2014) har funnit att 

smärta kan påverka individens livskvalité och skapa varaktig trötthet vilket medför att 

vardagen påverkas. Patienter med långvarig smärta kan pendla mellan förtvivlan och hopp, 

vilket tydligt framkom i resultatet. Bloggarna uttryckte att de kastades mellan förtvivlan och 

hopp, men också att vardagen och livskvalitén påverkades av den varaktiga smärtan och 

tröttheten som blev en stor del av livet. Fyndet är viktigt att ha i åtanke för att sjuksköterskor 

ska kunna vara förstående när de vårdar patienter med en palliativ cancersjukdom och 

patienter med långvarig smärta. 

Beck-Friis och Strang (2005), Socialstyrelsen (2013a) och Thulesius (2016) förtydligar att 

palliativ vård omfattar att lindra patienters lidande och möjliggöra den bästa möjliga 

livskvalité för patienter. Sjuksköterskor och läkare var engagerade i att behandla bloggarnas 

besvär, smärta och lindra lidande. Trots det, var det ibland svårt för de som levde med en 

palliativ cancersjukdom att uppnå en god livskvalité. Mahon och McAuley (2015) har funnit 

att sjuksköterskor anser sig själva vara duktiga på att behandla patienters smärta, de arbetar 

även med fokus på att skapa värdighet för patienten under den tid de har kvar i livet. Bergh 

(2014) beskriver att det är viktigt att sjuksköterskor bemöter patienters smärta rätt och 

verkligen tror på patienten, eftersom det blir deras uppgift att behandla smärtan. Fastän att 

sjuksköterskor ser sig själva som kompetenta på att behandla patienters fysiska smärta, 

nämner bloggarna att den psykiska smärtan också var ett stort och vardagligt problem. Den 

psykiska smärta var påtaglig och påverkade dem i det vardagliga livet. Att inte kunna utföra 

och göra de saker de tidigare kunnat var besvärande och skapade besvikelse samt 

skuldkänslor hos de själva. Besvikelsen ledde till att tårar rann ned för deras kinder, trots 

tårarna uttryckte de att det var värt den svåra plågan, bara för att kunna finnas kvar i livet ett 

tag till. Eriksson (1994) menar att både fysiskt och psykisk smärta, påverkar hela människans 

liv och gör det svårt att leva. Därför är det viktigt att sjuksköterskor har den fysiska men 

också den psykiska smärtan i åtanke. Men även stöttar och finns till hand för patienter och 

inte endast behandlar den fysiska smärtan vilket ibland kan vara lättare att identifiera. 

Att leva med en palliativ cancersjukdom resulterade i många möten med sjukvården och blev 

en stor del av bloggarnas vardag. Ett gott bemötande från sjukvårdspersonalen hjälpte i de 

svåra stunderna och underlättade vardagen. Det kunde handla om små saker som 

sjukvårdspersonalen gjort eller uttryckt, vilka fyllde bloggarnas vardag med energi. Det 

gjorde att bloggarna trots sin sjukdom kunde finna en form av glädje från 

sjukvårdspersonalen. Det framkom att humor var viktigt och underlättade de svåra och 

tråkiga dagarna under sjukhusvistelsen. Eriksson (2015) beskriver att vårdande omfattar 

orden ansa, leka och lära. Leka är en viktig del i vårdandet och hör till människans 

grundläggande medel för att kunna uppnå hälsa. Det handlar om att skapa tilltro till 

varandra och leken gör gott för patienters hälsa. Något som kan kopplas samman med att 

bloggarna uppskattade att sjukvårdspersonalen spred glädje och hade humor i relation till 

vårdandet. Detta påverkade deras hälsa i positiv riktning och underlättade en del av de svåra 

stunderna i deras liv. Pattison et al. (2013) fann att sjuksköterskors arbetsuppgift är att skapa 

värdighet och avskildhet för patienter som befinner sig i samma fas som bloggarna gjorde när 
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de skrev. Eriksson (1994) förklarar även vikten av att patienter ska bli sedda och om de inte 

ses kan det istället öka patienters lidande och förstöra en del av de. Att bli positivt bemött är 

betydelsefullt för de som befinner sig i en palliativ fas i sin cancersjukdom. Bloggarna beskrev 

att de blev bemötta på ett fantastiskt sätt av sjukvårdspersonalen. De uppskattade hur 

sjukvårdspersonalen hade varit genuint engagerade i att sprida glädje och att vara behjälpliga 

i vardagen. Förutom att bloggarna beskrev ett gott bemötande av sjukvårdspersonalen, fann 

Borland et al. (2014) att anhöriga upplever att de blir bra bemötta av sjukvårdspersonalen. 

Sjuksköterskor finns alltid till hands för de anhöriga och besvarar deras frågor. De får även 

professionell hjälp när det efterfrågas av de anhöriga. Beckstrand et al. (2012) skriver att för 

en optimal vård ska kunna ges för palliativa patienter krävs det att sjuksköterskor inte enbart 

tar hand om patienterna utan även inkluderar patienternas familj.   

En av bloggarna hade en önskan om att ha mer tid till att sjukvårdspersonalen var nära och 

till att få möjligheten att prata med någon när stunderna var svåra. Vilket bloggaren hade 

behövt eftersom det var oerhört svårt att leva med en palliativ cancersjukdom. Tidigare 

forskning visar att sjuksköterskor upplever att det är svårt att förhålla sig känslomässigt när 

de vårdar svårt sjuka patienter (Pattison el al., 2013). Det kan kopplas samman med 

bloggarnas upplevelser, att en del sjuksköterskor de mötte upplevdes oengagerade till att 

finnas nära. I artikeln visade det sig att det kunde bero på att det var svårt för 

sjuksköterskorna att förhålla sig, på grund av den känsliga situationen de befann sig i. Både 

Zheng et al. (2015) och Pattison et al. (2013) skriver att sjuksköterskor tycker att det är 

enklare att stötta patienter när kunskap och erfarenhet om palliativ vård finns. Erfarna 

sjuksköterskor känner sig tryggare och säkrare i arbetet gentemot de sjuksköterskor med 

mindre erfarenhet av palliativ vård. Beckstrand et al. (2012) fann att sjuksköterskor som 

regelbundet vårdar patienter i livets slut, har enklare att identifiera beteenden vilka antingen 

främjar eller hindrar vården för patienten. I patientlagen (PL, SFS 2014:821, kap. 6) § 1 

framkommer det att patienter ska få en säker, trygg och kontinuerlig vård när behovet finns. 

Bloggarna med avancerad sjukvård i hemmet blev väl bemötta och hade goda upplevelser av 

sin hemsjukvård. Det kan förstås, eftersom sjuksköterskor inom avancerad hemsjukvård 

vanligen arbetar med svårt sjuka palliativa patienter och ofta har mer erfarenhet inom 

området. Gentemot en sjukvårdsenhet utan palliativ inriktning där sjuksköterskor kanske 

inte besitter samma kunskap inom palliativa vård, vilket gör att okunskapen kan ses som en 

osäkerhet hos sjuksköterskor. 

Enligt Patientlag (PL, SFS 2014:821, kap. 3) §1 och § 2 har alla patienter rätt till att få 

information angående sin situation, sitt sjukdomstillstånd, behandlingsalternativ, 

biverkningar samt uppskattad förväntad väntetid för att få vård. Bloggarna beskrev en 

besvikelse över att de fick vänta länge på svar från vården, långa väntetider, svar från 

undersökning och behandling samt att sjukvårdspersonal inte hörde av sig som avsagt. Det 

ledde till problem i vardagen eftersom de önskade få hjälp med sin sjukdom snarast för att 

kunna minska ovissheten och starta behandlingen i tid, vilket annars skapade ett ökat 

livslidande. Enligt patientlag (PL, SFS 2014:821, kap. 2) § 1 och 2 § ska vården vara 

lättillgänglig för alla, dessutom har patienter alltid rätt till en medicinsk bedömning av 

hälsotillstånd, dock med undantag om det är uppenbart att det inte är nödvändigt. I 

patientlag (PL, SFS 2014:821, kap. 1) § 6 står det att de med störst behov av vård alltid har 

förtur till vården. Därför anses det att de som lever med en palliativ cancersjukdom bör 
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prioriteras eftersom de har ett stort behov av vård samt för att öka värdigheten hos 

patienterna, tiden de har kvar i livet. Eriksson (1994) skriver att ett ökat sjukdomslidande 

kan uppstå om patienten själv tvingas finna svar på information om sin situation eller får 

vänta på att få sjukvård. Något som kan ses i bloggarnas fall eftersom den långa väntan och 

jagandet skapade onödig frustration, något sjukdomen i sig också gjorde och därav 

påverkades livskvalitén negativt. 

6.2 Metoddiskussion 

Polit och Beck (2012) menar att syftet avgör valet av metod och eftersom syftet var 

upplevelser av att leva med en palliativ cancersjukdom, ansågs kvalitativ innehållsanalys vara 

en lämplig metod att använda sig av. Lundman och Hällgren Granheim (2012) berättar att 

induktiv ansats betyder att en förutsättningslös analys görs på texter eller berättelser 

baserade på exempelvis människor upplevelser. Därför valdes en kvalitativ innehållsanalys 

med induktiv, ansats eftersom analysmaterialet bestod av bloggar. Danielson (2013) förklarar 

att innehållsanalys är ett passande alternativ att använda som metod när det är omfattande 

texter som ska analyseras. Metoden ansågs därför än en gång lämplig i egenskap av att 

bloggar ofta har en omfattande text samt går på djupet när de beskriver sina egna tankar och 

upplevelser. Dahlborg-Lyckhage (2012) förtydligar att om en textmassa ska analyseras bör 

den vara av narrativ karaktär, vilket bloggar också är. 

Den valda metoden användes för den ansågs ha flera styrkor. En av styrkorna är att 

bloggarna tänkt och formulerat sina egna tankar och upplevelser av att leva med en palliativ 

cancersjukdom i bloggtexten. Även det att bloggen är personlig är en styrka eftersom ingen 

har påverkat textmassan vilket kunde uppstått om exempelvis ett bokförlag stått bakom 

texten. En till styrka var textens trovärdighet, dels att citat från bloggarna har tagits ut 

korrekt samt att citaten redovisas i texten upprepade gånger. Lundman och Hällgren 

Granheim (2012) förklarar att när citat används i resultatet underlättas läsningen för läsaren 

vilka lättare kan bedöma resultatets giltighet. Därför bestämdes det att många citat skulle 

användas, detta för att stärka resultatets giltighet. Lundman och Hällgren Granheim (2012) 

menar att även valet av deltagare har betydelse för resultatets giltighet och skriver att syftet 

med den kvalitativa innehållsanalysen är att beskriva skillnader, därför har kvinnor och män, 

i olika åldrar och med olika cancersjukdomar valts. Detta för att öka möjligheterna till att 

ämnet berörs utifrån olika upplevelser hos bloggarna, vilket författarna till examensarbetet 

menar har betydelse för examensarbetets giltighet. 

Tillförlitligheten ökar om författarna under hela processen tydligt och ofta kontrollerar sina 

ställningstaganden. En fördel är att två personer utför analysen tillsammans (Lundman & 

Hällgren Granheim, 2012). I arbetet har båda författarna läst och analyserat bloggarna vilket 

ökar tillförlitligheten i examensarbetet. Tillförlitlighet för texten ökar även eftersom 

bloggarna skrivs i realtid vilket gör att upplevelserna anses vara mer trovärdiga än om det 

skulle ha skrivits en tid efter själva upplevelsen eller händelsen. Däremot användes endast 

fyra stycken bloggar vilket minskade överförbarheten och tillförlitligheten i texten. 

Överförbarheten och tillförlitligheten hade ökat om fler bloggars upplevelser hade 
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presenteras och styrkt det andra bloggarna skriver. Det ansågs dock vara för tidskrävande i 

förhållande till den tid arbetet var utformat till och bloggarna ansågs ändå ge tillräckligt med 

information till resultatet samt svara an på syftet. En annan svaghet var att av de fyra 

bloggarna var det två som uttryckte och beskrev sina upplevelser något mer än de resterande 

vilket gjorde att fler meningsbärande enheter valdes utifrån deras bloggar, vilket resulterade i 

ett något ojämnt resultat. Ett ojämnt resultat skulle kunna leda till att eventuella upplevelser 

av att leva med en palliativ cancersjukdom inte framförs. Däremot anser författarna till 

examensarbetet att skillnaden är minimal och inte kom att påverka resultatet. Bloggarna 

skriver om liknande upplevelser av att leva med en palliativ cancersjukdom vilket i slutändan 

ändå ökar tillförlitligheten för materialet. En annan svaghet som kan diskuteras är att andra 

meningsbärande ord kunde valts fram om andra personer skulle ha gjort analysen, urvalet av 

texten kunde ha blivit annorlunda eftersom olika personer tolka texter olika. Om andra 

meningsbärande ord valts ut kunde de inneburit att upplevelsen av att leva med en 

cancersjukdom sett annorlunda ut. Vilket däremot är ett vanligt dilemma, eftersom 

författarens medvetna och kanske omedvetna förförståelse ofta finns med i viss mån. 

Polit och Beck (2012) förklarar att ordet överförbarhet betyder i vilken omfattning resultatet 

går att generalisera, med andra ord hur överförbart resultatet är till andra situationer samt 

grupper av människor. Enligt Lundman och Hällgren Granheim (2012) är det upp till läsaren 

att avgöra i vilken omfattning överförbarheten är möjlig. Datainsamling, urvalsmetod och 

analysprocessen beskrivs tydligt, med passande citat i metodavsnittet för att göra det enklare 

för läsaren att bedöma i vilken omfattning resultatet kan överföras till andra personer och 

sammanhang (Lundman & Hällgren Granheim, 2012). Enligt författarna till examensarbetet 

kan många liknande upplevelser av att leva med en palliativ cancersjukdom ses hos 

bloggarna. Det kan tyckas öka överförbarheten av examensarbetets resultat till andra 

personer som lever med en palliativ cancersjukdom. Resultatet anses vara mer överförbart 

eftersom gruppen som undersöktes representerar lika många kvinnor och män i olika åldrar 

samt med olika cancersorter. 

6.3 Etikdiskussion 

Ett etiskt dilemma som har diskuterats väl var om bloggen där vederbörande fortfarande var 

vid liv skulle användas eller inte. Diskussionen ledde fram till att vederbörande ändå skulle 

väljas, eftersom bloggen innehöll texter av betydelse för examensarbetet. Därefter 

diskuterades det om ett informerat samtycke skulle efterfrågas. Tillsammans med handledare 

valdes det att det inte skulle inhämtas för texten fanns offentligt och tillgänglig för 

allmänheten. Bloggarna krävde inget godkännande eller särskild inloggning, vilket gjorde 

texten offentlig och tillgänglig fritt på internet utan godkännande. Codex (2017) och WMA 

(2017) skriver, att till offentligt publicerat material behöver inget särskilt tillstånd inhämtas. 

Bloggarna använder sig av sina egna tankar och upplevelser vilka kan vara känslosamma och 

därför har text och citat från bloggarna hanteras med aktsamhet och respekt för bloggarna 

och deras anhöriga. Det innebär att passande text och citat endast har tagit ut för att 
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användas i examensarbetet och inget annat. Citat som har tagits ut har även citerats korrekt 

för att inte förvanskas eller utesluta information.  

7 SLUTSATSER 

Resultatet visade att de som levde med en palliativ cancersjukdom brottades med många 

skrämmande och mörka tankar om döden. Flera av tankarna påverkade bloggarnas liv och 

ledde till förtvivlan eftersom de inte kunde släppa tankarna ifrån sig. Trots mörka tankar och 

förtvivlan vilket ständigt påverkade de fanns hopp om livet alltid kvar. Hoppet beskrevs som 

ljusa tankar om att få leva ett tag till samt att kunna bli fri från sjukdomen. Mörka tankar och 

cancersjukdomen i sig påverkade patienternas livskvalité eftersom fysiskt och psykisk smärta 

samt trötthet var ett stort och vardagligt problem. Cancersjukdomen ledde också till att 

patienter fick uppleva många möten med sjukvården. Då möten med sjukvården tillhörde en 

stor del av vardagen var de tacksamma att sjukvårdspersonalen fanns där och stöttade. Det 

goda bemötandet, humor och uppmuntrande ord från sjukvårdspersonal underlättade de 

svåra stunderna. Sammanfattningsvis visar examensarbetets resultat att det som vägde 

tyngst av bloggarnas upplevelser var rädslan inför döden, hopp till livet samt det goda 

bemötandet från sjukvårdspersonalen som beskrevs vara betydelsefullt. Att leva med en 

palliativ cancersjukdom skapade upplevelser som rädsla och förtvivlan trots det, fanns ett 

starkt hopp till livet. Detta är viktigt att ha i åtanke i mötet med patienter som befinner sig i 

en palliativ fas i sin cancersjukdom. Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva 

med en palliativ cancersjukdom, vilket resultatet har besvarat. 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Examensarbetet har skapat en ökad förståelse för patienters upplevelser av att leva med en 

palliativ cancersjukdom. Förslag på vidare forskning är att undersöka patienters upplevelser 

av att vårdas med en palliativ cancersjukdom, med djupgående intervjuer och med fler 

deltagare. Eftersom vid djupgående intervjuer finns möjligheten att ställa följdfrågor som 

annars inte är möjligt, när bloggtexter används. Detta för att öka förståelsen ytterligare om 

ett viktigt ämne men också eftersom antalet cancerfall kommer att öka i och med den 

växande befolkningen. Det anses därför vara viktigt att forska vidare om ämnet samt att 

belysa det ytterligare. 



25 

REFERENSLISTA 

*Artiklar från bakgrunden 
 

Beck-Friis, B. & Strang, P. (2005). Bota, lindra, trösta: Inledning. B. Beck-Friis & P. Strang. 
(Red.), Palliativ medicin (s.13–42). Stockholm, Liber AB. 
 

*Beckstrand, R- L., Collette, J., Callister, L. & Luthy, K-E. (2012). Oncology 
Nurses' Obstacles and Supportive Behaviors in End-of-Life Care: Providing Vital Family 
Care. Oncology Nursing Forum, 39(5), E398-406. Hämtad från 
http://web.b.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=070e60
56-edf4-4131-8d23-86f238696d80%40pdc-v-sessmgr01 
 

Berg, I. (2014). Smärta. A-K. Edberg, & H. Wijk (Red.), Omvårdnadens grunder, hälsa och 
ohälsa, (s.422–444). Lund: Studentlitteratur AB. 
 

Bergman, O., Fredholm, L., Jaresand, M., Johansson, E. & Nilsson, S. (2015). 
Cancerfondsrapporten. Hämtad den 7 april, 2017, från 
https://res.cloudinary.com/cancerfonden/image/upload/v1429886338/documents/c 
ancerfondsrapporten-2015.pdf 

 
*Borland, R., Glackin, M. & Jordan, J. (2014). How does involvement of a hospice nurse specialist 

impact on the experience on informal caring in palliative care? Perspectives of middle-aged 
partners bereaved through cancer. European Journal of Cancer Care, (23), 701-711. doi: 
10.1111/ecc.12.183 

 
CODEX. (2017). Hämtad den 5 Januari, 2018, från 

http://www.codex.vr.se/forskningsetik.shtml 
 
Dahlborg-Lyckhage, E. (2012). Att analysera berättelser (narrativer). I F. Friberg (Red.), Dags för 

uppsats- vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (s. 161–172). Lund: 
Studentlitteratur AB. 

 
Danielson, E. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod: Från idé till examination inom omvårdnad. (s. 329–343). Studentlitteratur AB. 
 
*Devik, S.A., Hellzen, O. & Enmarker, I. (2017). Bereaved family members' perspectives on 

suffering among older rural cancer patients in palliative home nursing care: A 
qualitative study. European Journal of Cancer Care, 26(6). doi:10.1111/ecc.12609 

 
*Dobrina, R., Vianello, C., Tenze, M. & Palese, A. (2016). Mutual Needs and Wishes of Cancer 

Patients and Their family Caregivers During the Last Week of Life. Journal of Holistic 
Nursing, 34(1), 24-34. doi: 10.1177/0898010115581936 

 
Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Liber Utbildning 
 
Eriksson, K. (2015). Vårdandets idé. Stockholm: Liber AB 
 
Friberg, F. (2012). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ 

forskning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade 
examensarbeten. (s. 121-132). Lund: Studentlitteratur AB. 

Graneheim, U. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education 
Today, 24(2), 105-112. doi:10.1016/j.nedt.2003.10.001 

 

http://web.b.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer
http://web.b.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer
https://res.cloudinary.com/cancerfonden/image/upload/v1429886338/documents/c%20ancerfondsrapporten-2015.pdf
https://res.cloudinary.com/cancerfonden/image/upload/v1429886338/documents/c%20ancerfondsrapporten-2015.pdf
http://www.codex.vr.se/forskningsetik.shtml


26 

International Council of Nurses. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 
sjuksköterskeförening, övers.). Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Hämtad 3 
december, 2017, från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk- 
sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik- 
publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 

 
*Lundberg, T., Olsson, M. & Fürst, C, J. (2013). The perspectives of bereaved family members on 

their experiences of support in palliative care. International Journal of Palliative 
Nursing, (6), 282-288. Hämtad från, https://doi- 
org.ep.bib.mdh.se/10.12968/ijpn.2013.19.6.282 

 
Lundman, B. & Hällgren Granheim, U. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Granskär & B. 

Höglund Nielsen (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso-sjukvård. 
(s.187–201). Lund: Studentlitteratur AB. 
 

*Mahon, M. & McAuley, PhD. (2015). Oncology Nurses’ personal understandings 
about palliative care. Oncology Nursing Forum, 37(3), E141-50. 
doi:10.1188/10.ONF.E141-E150 

 
*Northfield, S. & Nebauer, M. (2015). The caregiving journey for family members of relatives with 

cancer. Clinical Journal of Oncology Nursing. 14(5). 567-577. doi:10.1188/10.CJON.567-
577 

 
*Pattison, N., M Carr, S., Turnock, C. & Dolan, S. (2013). Viewing in slow motion’: patients’, 

families’, nurses’ and doctors’ perspectives on end-of-life care in critical care. Journal of 
Clinical Nursing, (22), 1442–1454. doi: 10.1111/jocn.1209 

 
Polit, D. F. & Beck, C. T. (2012). Nursing Research. Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice (ninth edition). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkens. 
 

Segesten, K. (2012). Att välja ämne och modell för sitt examensarbete. I F. Friberg (Red.), Dags 
för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (s. 97-100). Lund: 
Studentlitteratur AB. 

 
SFS 2017:30. Hälso-och sjukvårdslagen. Hämtad den 23 november, 2017, från riksdagen, 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk- 
forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763 

 
SFS 2010:659. Patientsäkerhetslagen. Hämtad den 10 februari, 2018. Från riksdagen, 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659 

 
SFS 2014:821. Patientlag. Hämtad den 3 december, 2017, från riksdagen, 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk- 
forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821 

 
Socialstyrelsen (2013a). Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede 

Vägledning, rekommendationer och indikatorer: Vad är palliativ vård? Stockholm: 
Socialstyrelsen. Hämtad den 5 december, 2017, från 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19107/2013-6-4.pdf 

Socialstyrelsen (2013b). Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede 
Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning: Stöd till 
närstående. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad den 24 november, 2017, från 
Socialstyrelsen 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19107/2013-6-4.pdf 

 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.12968/ijpn.2013.19.6.282
https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.12968/ijpn.2013.19.6.282
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19107/2013-6-4.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19107/2013-6-4.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19107/2013-6-4.pdf


27 

Thulesius, H. (2016). Vård i livets slutskede och dödsfall. Hämtad den 30 Mars, 2017, från 
vårdhandboken, http://www.vardhandboken.se/Texter/Vard-i-livets-slutskede-och- 
dodsfall/Oversikt/ 

 
*Ward-Griffin, C., McWilliam, C, L. & Oudshoorn, A. (2012). Relational Experiences of 

Family Caregivers Providing Home-Based End-of-Life Care. Journal of Family 
Nursing, 18(4), 491-516. doi:10.1177/1074840712462134 

 
World Health Organization [WHO] (2017). Definition of Palliative Care. Hämtad den 31 

mars, 2017, från http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ 
 
World Medical Association [WMA] (2017). Hämtad den 19 november, 2017, från, 

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles- for-
medical-research-involving-human-subjects/ 

 
*Zheng, R-S., Guo, Q-H., Dong, F-Q. & Glynn, O, R. (2015). Chinese oncology nurses' experience 

on caring for dying patients who are on their final days: A qualitative study. International 
Journal of Nursing Studies, (8), 288-296. doi:10.1016/j.ijnurstu.2014.09.009 

 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Vard-i-livets-slutskede-och-
http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/
http://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-


 1  

BILAGA A – SÖKMATRIS 

 

Databas Sökord Begränsning Antal 
träffar 

Urval 

CINAHL 
Plus 

Palliative care, 
experience + cancer 
+ nursing 

Full text, 
Abstract available, Peer reviewed, 
English Language, Journal article, 
2012–2016. 

27 Borland, R., Glackin M. & Jordan, J. (2014).  
How does involvement of a hospice nurse specialist impact 
on the experience on informal caring in palliative care? 
Perspectives of middle-aged partners bereaved through 
cancer.  

CINAHL 
Plus 

nurses experience of 
palliative care + 
cancer 

Peer reviewed, English Language, 
Journal Subset: Nursing, Groups: 
All Adult. 2012–2017. 

34 Zheng, R-S., Guo, Q-H., Dong, F-Q. & Glynn, O, R. (2015). 
Chinese oncology nurses' experience on caring for dying 
patients who are on their final days: A qualitative study.  

CINAHL 
Plus 

experience + 
palliative + cancer 

Peer reviewed, English Language, 
Journal Subset: Nursing, Groups: 
All Adult. 2012–2017. 

83 Ward-Griffin, C., McWilliam, C, L. & Oudshoorn, A. (2012). 
Relational Experiences of Family Caregivers Providing 
Home-Based End-of-Life Care.  

CINAHL 
Plus 

family members 
experience in 
palliative care 

Peer reviewed, English Language, 
Journal Subset: Nursing, Groups: 
All Adult. 2012–2017. 

34 Lundberg, T., Olsson, M., & Fürst, C, J. (2013).  
The perspectives of bereaved family members on their 
experiences of support in palliative care. 

CINAHL 
Plus 

Oncology Nurses 
AND palliative care 

Peer reviewed, References 
Available, Abstract Available, 
English Language, 
2010-2017 

26 Mahon, MM. & McAuley, WJ. (2015). 
Oncology Nurses’ personal understandings about palliative 
care 



 2  

CINAHL 
Plus 

Nurse + Cancer + 
family care + end of 
life 

Full text, Peer reviewed, English 
Language, Journal subset: 
Nursing, Groups 2012–2017.  

19 Beckstrand, R- L., Collette, J., Callister, L., Luthy & K-E. 
(2012).  
Oncology Nurses' Obstacles and Supportive Behaviors in 
End-of-Life Care: Providing Vital Family Care.  

CINAHL 
Plus 

caregiving family 
members AND 
cancer 

Full text, Peer reviewed, English 
Language, Journal Article, 2012–
2017. 

6 Northfield, S. & Nebauer, M.  
The caregiving journey for family members of relatives with 
cancer. Clinical Journal of Oncology Nursing. (2015) 

CINAHL 
Plus 

family cancer 
palliative 

English Language, Journal subset: 
Nursing, Special interest: 
Oncologic care. 2012–2017 

103 Dobrina, R., Vianello, C., Tenze, M & Palese, A. (2016). 
Mutual Needs and Wishes of Cancer Patients and Their 
family Caregivers During the Last Week of Life.  

CINAHL 
Plus 

relatives perspective 
cancer 

English Language, Abstract 
available, 2012–2017 

117 Devik, S.A., Hellzen, O & Enmarker, I. (2017).  
Bereaved family members' perspectives on suffering among 
older rural cancer patients in palliative home nursing care: 
A qualitative study. 

CINAHL 
Plus 

families AND 
nurses AND end-of-
life care 

Peer reviewed, English Language, 
Abstract Available, References 
Available, 2012–2017 

219 Pattison, N., M Carr, S., Turnock, C. & Dolan, S. (2013). 
Viewing in slow motion’:patients, families’, nurses’ and 
doctors’ perspectives on end-of-life care in critical care.  

  

 

 



 3  

BILAGA B – ARTIKELMATRIS 

 

Kvalitet Resultat Metod Syfte Författare, år, titel, land 
tidskrift. 

Måttligt 
god 
kvalité.  

Visade att det var viktigt att ha en god 
förståelse för vården. Det var också 
viktigt att få stöd av sjuksköterskan i 
hemmet, samt viktigt med 
omtänksamhet och en god 
kommunikationsförmåga. 

Kvalitativ metod med 
semistrukturerade 
intervjuer, av 7 stycken 
anhöriga. 

Syftet var att undersöka 
partners förståelse och 
upplevelse av att ta 
hand om anhörig som 
lever med en dödlig 
sjukdom.  

Borland, R., Glackin M., 
Jordan, J. (2014). 
How does involvement of a 
hospice nurse specialist impact 
on the experience on informal 
caring in palliative care? 
Perspectives of middle-aged 
partners bereaved through 
cancer.  
Land: Irland 
European Journal of Cancer 
Care. 

God 
kvalité. 

Palliativ vård är en känslomässig 
upplevelse för alla inblandade. 
Grundpunkter för en god vård i livets 
slut är att bevara integritet och skapa 
värdighet för patienten. 

Kvalitativ, med 
fenomenologisk metod 
med intervjuer av 27 
stycken deltagare. 

Syftet var att undersöka 
betydelsen av vård i 
livet slutskede. För 
patienter med cancer 
och deras familjer. 
Onkologläkare och 
sjuksköterskor. 

Pattison, N., M Carr, S., 
Turnock, C. & Dolan, S. 
(2013). Viewing in slow 
motion’:patients, families’, 
nurses’ and doctors’ 
perspectives on end-of-life care 
in critical care 
Land: Storbritannien  
Journal of Clinical Nursing.  
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God 
kvalité. 

Att ha dialog och stödjande möten 
med familjemedlemmarna gav en god 
känsla av trygghet och säkerhet. 
Efterlevnadsstöd bidrog till en känsla 
av styrka. 

Kvalitativ metod med 
semistrukturerade 
intervjuer.   

Syftet med denna studie 
var att undersöka hur 
stödjande interaktioner 
påverkar 
familjemedlemmars 
känslor av palliativ 
vård.  

Lundberg, T., Olsson, M., & 
Fürst, C, J. (2013). The 
perspectives of bereaved family 
members on their experiences 
of support in palliative care. 

  Land: Sverige 
International Journal of 
Palliative Nursing. 

God 
kvalité. 

Anhörig vårdarna upplevde att de var 
tvungna att ignorera sina egna behov 
och istället prioritera den sjukes. 
Detta ledde till att de kände sig 
ensamma och isolerade i vårdandet. 

Kvalitativ ansats med 
etnografisk 
fokus.  Semistrukturerade 
djupgående intervjuer 
samt observationer. Fyra 
anhöriga observerades 
under en 6–8 månaders 
period. 

Syftet var att undersöka 
anhörigvårdares 
upplevelser av att vårda 
anhörig i hemmet med 
svår cancer som befann 
sig i livets slutskede. 

Ward-Griffin, C., McWilliam, C, 
L., & Oudshoorn, A. 
(2012). Relational Experiences 
of Family Caregivers Providing 
Home-Based End-of-Life Care. 
Land: Kanada 
Journal of Family Nursing. 

God 
kvalité. 

Sjuksköterskor menade att vid 
palliativ vård är det fokus på 
symtomlindring. Samtliga beskrev en 
förvirring mellan palliativ och 
hospicevård. 

Kvalitativ metod där 12 
stycken sjuksköterskor 
intervjuades. 

Syftet var att undersöka 
hur sjuksköterskor 
definierar palliativ vård. 
Även deras åsikter om 
vem som borde och 
borde inte få palliativ 
vård samt hur det ska 
hanteras.  

Mahon, MM. & McAuley, WJ. 
(2015). Oncology Nurses’ 
personal understandings about 
palliative care. 
Land:USA 
Oncology Nursing Forum 

God 
kvalité. 

Denna studie bekräftar vad många 
onkologiska sjuksköterskor upplever. 
Att för att kunna ta hand om 
patienten på bästa sätt så måste även 
familjen tas om hand om. Detta är 
viktigt för vården av patienter med 
cancer eftersom vård av hög kvalitet i 

Kvalitativ ansats, med 
frågeformulär. Det gavs 
först ut en pilotstudie till 
28 erfarna 
onkologisjuksköterskors. 
Slutligen skickades 
formuläret till 912 

Syftet var att bestämma 
vårdens effekter av de 
hinder och stödjande 
beteenden som gavs i 
slutskedet av livet. 
Dessa effekter var 
uppfattade av 

Beckstrand, R., Care. L., 
Collette, J., Callister, L., Luthy 
& K-E. (2012). Oncology 
Nurses' Obstacles and 
Supportive Behaviors in End-
of-Life Care: Providing Vital 
Family Care. 
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livets slut är en angelägen fråga för 
patienter med cancer men även deras 
familjer. 

sjuksköterskor och 
innehöll 68 artiklar, i 4 
öppna frågor och 14 
demografiska frågor.  

onkologiska 
sjuksköterskor. 

Land: USA   
Oncology Nursing Forum.   

God 
kvalité. 

Trots att sjuksköterskorna fick ångest 
när de vårdade de döende patienterna 
så hjälpte dessa upplevelser 
sjuksköterskor att reflektera över liv 
och död och påverkade deras dagliga 
liv i en positiv riktning. 

Kvalitativ metod 
semistrukturerade 
intervjuer genomfördes 
med 28 sjuksköterskor. 

Syftet var att belysa 
kinesiska 
onkologisjuksköterskors 
upplevelser av att vårda 
patienter med palliativ 
cancersjukdom.  

Zheng, R-S., Guo, Q-H., Dong, 
F-Q. & Glynn, O, R. (2015). 
Chinese oncology nurses' 
experience on caring for dying 
patients who are on their final 
days: A qualitative study. 
Land: Kina 
International Journal of 
Nursing Studies.  

Måttligt 
god 
kvalité 

Visar att anhöriga som vårdgivare 
kämpar för att finna mening samt 
hopp när en släkting får diagnosen. 
Deras förmåga att hantera situationen 
har förbättrats genom att 
sjuksköterskor varit närvarande och 
funnit tillhands som en stödperson. 

Litteraturöversikt där 70 
artiklar granskades. 

Syftet var att undersöka 
hur familjeomsorgen 
uthärdar och klarar av 
utmaningarna att ta 
hand om en anhöriga 
med cancer. 

Northfield, S. & Nebauer, M. 
(2015).  
The caregiving journey for 
family members of relatives 
with cancer. 
Land: Australien 
Clinical Journal of Oncology 
Nursing.  
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God 
kvalité. 

Att patienter under sin sista vecka i 
livet finner att engagera sig i små 
vardagliga aktiviteter var av stor vikt. 
Resultatet visade även att väntan på 
döden leder till olika typer av 
bekymmer och rädslor. 

Kvalitativ, med 
semistrukturerade 
intervjuer genomfördes. 
Där varje intervju med 
patient och 
familjevårdgivaren skulle 
ge forskarna en översikt 
om deras önskemål och 
behov.  

Syftet med studien var 
att utforska behoven 
hos patienten och deras 
vårdgivare under den 
sista veckan av livet i 
hemmet.  

Dobrina, R., Vianello, C., Tenze, 
M & Palese, A. (2016). Mutual 
Needs and Wishes of Cancer 
Patients and Their family 
Caregivers During the Last 
Week of Life. 
Land: Italien 
 Journal of Holistic  Nursing  

God 
kvalité. 

Efterlevande familjemedlemmarna i 
denna studie tolkade uttryck av sina 
sjuka släktingar för att avslöja både 
lidande och välbefinnande, där 
lidande var över representerat och 
välbefinnande underrepresenterat. 

Kvalitativa 
halvstrukturerade 
intervjuer genomfördes 
med 10 
familjemedlemmar. 

Syftet med studie var att 
undersöka 
familjemedlemmars 
uppfattning om lidande 
av sina äldre släktingar 
när de fick palliativ 
hemsjukvård.  

Devik, S.A., Hellzen, O & 
Enmarker, I. (2017). Bereaved 
family members' perspectives 
on suffering among older rural 
cancer patients in palliative 
home nursing care: A 
qualitative study. 
Land: Sverige 
European Journal of Cancer 
Care. 
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