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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Obotlig cancersjukdom ökar i samhället. En bidragande orsak är att 

levnadstiden hos befolkningen ökar. Idag finns forskning som fokuserar på cancersjukdom 

och dess förlopp. Forskning som tar upp patienters upplevelser av besked vid obotlig 

cancersjukdom är dock begränsad då tidigare forskning i många fall enbart fokuserar på en 

könstillhörighet eller en särskild cancerform. För att bemöta denna patientgrupp på ett 

kompetent sätt krävs relevant kunskap inom området. Det visas i tidigare forskning att denna 

kunskap inte finns hos alla sjuksköterskor. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att 

få besked om att ha en obotlig cancersjukdom. Metod: En kvalitativ innehållsanalys baserad 

på elva bloggar skrivna av män och kvinnor som fått besked om att ha obotlig 

cancersjukdom. Resultat: Upplevelsen av att livet rasar gav uttryck i känslor av rädsla och 

oro samt sorg och besvikelse medan upplevelsen av ett ljus i mörkret avspeglade känslor av 

kärlek och beslutsamhet samt befrielse och lättnad. Slutsats: En stor mängd känslor 

skapade upplevelser av ett ljus i mörkret och att livet rasade vilket i sin tur skapade en kamp 

inom bloggförfattarna. Då sjuksköterskor har kunskap och förståelse för vad palliativ vård 

innebär så finns det en större möjlighet för patienterna att få en värdig upplevelse av 

beskedet. 

Nyckelord: erfarenheter, kamp, kommunikation, känslor  
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ABSTRACT 

Background: Incurable cancer in society is increasing. A contributing factor is that the 

survival rate in the population is increasing. In today’s research the focus lies on cancer and 

its disease course. Research that focuses on patients’ experiences regarding getting diagnosed 

with incurable cancer is usually limited to a certain gender or cancer types. To be able to 

respond to this patient group in a competent way it’s required to have relevant knowledge 

about the area of interest. It’s shown in earlier research that this knowledge doesn’t exist in 

all nurses. Aim: To describe the patients’ experiences of getting diagnosed with incurable 

cancer. Method: A qualitative content analysis based on eleven blogs written by both men 

and women that has been diagnosed with incurable cancer has been used.  Findings: The 

experiences of that life was raging was expressed in emotions of fear and worry as well as 

sadness and disappointment. Meanwhile the experiences of a light in the dark reflected 

emotions of love and determination as well as exemption and relief. Conclusions: An 

abundance of emotions created experiences of a light in the dark and that life was raging 

which in return created a battle inside the blog authors. When nurses have knowledge and 

understanding for what palliative care is there is a bigger possibility that the patients are 

getting a worthy experience when getting diagnosed.  

Keywords: battle, communication, emotions, experiences 
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1 INLEDNING  

Examensarbetet kommer att beskriva patienters upplevelser av att få besked om obotlig 

cancersjukdom. Intresseområdet valdes ut genom diskussion av flera områden som 

efterfrågades av olika vårdverksamheter. Området som valdes ut efterfrågades av 

huvudhandledare och vårdenhetschef på avdelning 72, Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Det 

valda området skulle beskriva patienters upplevelser vid besked om vård i livets slut. För att 

smalna av intresseområdet och även till följd av ett personligt intresse valdes fokus på besked 

om obotlig cancersjukdom. Det personliga intresset av att undersöka patienters upplevelser 

av att få dessa besked växte fram under verksamhetsförlagd utbildning. Under denna tid 

vårdades ett flertal patienter vilka fått besked om obotlig cancersjukdom. Den stora ökningen 

av cancersjukdom i samhället de senaste åren var en annan aspekt som påverkade valet av 

intresseområde. Cancersjukdomar är utbredda i samhället och nästan alla känner någon 

drabbad eller någon med en drabbad anhörig. Majoriteten blir friska efter behandling då den 

medicinska forskningen utvecklats under de senaste åren. Men trots framgångsrika 

behandlingar får en viss del av patienter med cancersjukdom reda på att cancersjukdomen är 

obotlig. Patienter med obotlig cancersjukdom finns inom flertalet vårdverksamheter. 

Författarna till examensarbetet tänker därför att det är viktigt för patienter att vårdas av 

sjuksköterskor med kunskap om denna patientgrupp. När kunskap finns kan sjuksköterskor 

lättare se patienters behov och utifrån det ge en personcentrerad vård. 

2 BAKGRUND 

Bakgrunden börjar med fakta om obotlig cancersjukdom vilket följs av en förklaring av 

begreppet besked vilket kommer återkomma i denna text. Avsnittet går sedan vidare med 

tidigare forskning. Det kommer även tydliggöras vad sjuksköterskors roll och ansvar är 

utifrån lagar, författningar, styrdokument samt litteratur. Fakta kring det valda teoretiska 

perspektivet kommer belysas och sedan avslutas bakgrunden med en problemformulering.    

2.1 Obotlig cancersjukdom 

Hos friska människor sker ständigt en programmerad celldöd hos vävnadernas celler, detta 

kallas apoptos vilket innebär självdöd av skadade celler. Likaså sker det hela tiden en 

nybildning av celler. När det sker i en balans börjar ingen vävnad växa okontrollerat. Vid 

cancersjukdom förökar sig cellerna okontrollerat och skapar en tumör vilken kan tränga in i 

annan vävnad. Tumören kan vara antingen benign vilket innebär en godartad tumör eller 
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malign vilket är en elakartad tumör (Ericson & Ericson, 2012). En cancercell betraktas 

elakartad då det finns fyra till sju muterade gener. Mutationerna kan endast ske om det har 

blivit en påverkan på flera av cellens signalsystem och den omkringliggande vävnaden. 

Cancersjukdom kan vara både lokaliserad och generaliserad. Den lokaliserade är botbar 

medan den generaliserade är svårbotad då den är spridd. Spridd testikelcancer och lymfom 

är dock undantag från regeln då dessa ofta kan botas trots spridning. Det finns flera faktorer 

vilka påverkar risken för insjuknande i en cancersjukdom. Det finns ärftliga faktorer och 

livsstilsfaktorer vilka ökar risken men det finns även fall där människor insjuknar i en 

cancersjukdom där inga kända riskfaktorer finns (Gudmunsson, 2013). 

Utredningsprocessen av cancersjukdom innehåller flera steg och processen börjar i många 

fall då patienter söker hjälp för symtom på vårdcentralen. Beroende på fynden som görs i 

samband med undersökningar och blodprover, vilka tas på vårdcentraler, remitteras 

patienter till sjukhus för vidare undersökningar. Uppstår misstanke om eventuell 

cancersjukdom remitteras dessa patienter vidare till vävnadsprovtagning, biopsi, vilket görs 

av en kirurg. Biopsin skickas på granskning där en patolog ställer diagnos, utan denna 

diagnos finns risk för felbehandling. Sedan brukar en multiprofessionell konferens hållas där 

patienter diskuteras. Deltagare på denna konferens är sjuksköterska, röntgenläkare, onkolog, 

patolog och kirurg. Här klassificeras tumören beroende på storlek och utbredning. Efter detta 

skickas en kallelse till patienterna och behandling hos kirurgspecialist eller onkolog påbörjas 

(Gudmunsson, 2013). Cancersjukdom har ökat kraftigt de senaste åren och det kan delvis 

förklaras med den ökande befolkningstillväxten på grund av människors ökade levnadstid 

samt att sjukvården blivit bättre på upptäckt av cancersjukdom (Cancerfonden, 2016). 

2.2 Besked 

Besked handlar om kommunikation angående information om något. Då beskedet är negativt 

kan det handla om en anhörigs bortgång eller uppsägning från arbetet. Dessa besked kan 

skapa mycket starka känslor och därmed en stark reaktion (Hilmarsson, 2012). När besked 

kommer om sjukdomens obotliga karaktär inträder patienter i den tidiga palliativa fasen. I 

denna fas klarar patienter av vardagen utan något större stöd. Det är viktigt med förståelse 

för en möjlighet till upplevd friskhet trots närvaro av obotlig sjukdom. Uppleva friskhet är 

lättare om det finns en tydlig information kring den obotliga sjukdomen och dess behandling 

(Lindqvist & Rasmussen, 2014). Den palliativa behandlingen används vid obotlig 

cancersjukdom. Med palliativ behandling menas att fokus ligger på att lindra symtom och 

förlänga patienters liv. Huvudmålet för palliativ behandling är en god kvalitet på livet 

(Gudmunsson, 2013). 

2.3 Tidigare forskning 

Data som ingår i tidigare forskning utgår från vetenskapliga artiklar. Artiklarna som används 

i bakgrunden har sökts från databasen CINAHL Plus. Denna databas användes då den 

innehar rikligt med vårdvetenskapligt material i form av artiklar. Kriterier för artiklarna är 
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att de ska vara kritiskt granskade, de ska inte vara äldre än tio år samt vara i sjuksköterske- 

eller patientperspektiv. Artiklar kvalitetsgranskades utifrån Fribergs (2012b) 

granskningsfrågor, se Bilaga E. Mer information om artiklarna och hur sökningen har gått till 

se sökmatris, Bilaga A. Information om innehållet i artiklarna återfinns i artikelmatris, Bilaga 

B. 

2.3.1 Patientperspektiv 

När patienter får besked att en obotlig cancersjukdom drabbat kroppen inser dessa patienter 

hur kort livet är. En del patienter känner sig försäkrade om att ha hunnit uppnå det 

nödvändiga i livet medan andra känner sig frustrerade. Frustrationen uppkommer då 

patienter fokuserar på allt som inte hunnit göras och upplevas, istället för fokus på det som 

faktiskt har uppnåtts. Sjukdomsbeskedet kan också bidra till att patienter ändrar attityd 

kring sina liv. Värdesättande av små saker i livet ökar, relationer omvärderas och stort fokus 

hamnar på upprätthållandet av lugn i livet (Montoya-Juarez et al., 2013). Trots att relationer 

omvärderas förekommer upplevelser av isolering hos patienter. Upplevelser av isolering 

kommer bland annat från att vänner stöttar precis när diagnosen har givits men stödet 

försvinner snabbt. Isolering kan även uppkomma då andra patienter i samma ålder inte har 

obotlig cancersjukdom. Att få obotlig cancersjukdom känns otänkbart då patienter känner sig 

för unga för att insjukna i sjukdomen. Obotlig cancersjukdom anses drabba äldre människor 

och tanken på att drabbas finns inte innan beskedet (Knox et al., 2017). 

Tobin och Begley (2008) visar i sin studie att tankar om döden, ångest, oro och rädsla 

kopplade till cancersjukdom och behandling uppenbaras redan då patienter själva 

misstänker cancersjukdom. Tiden innan framkallar ångest och oro då patienter själva 

misstänker att något är fel men inte får något besked om vad det är som orsakar symtomen. 

Flera patienter drar egna slutsatser om vad kroppen insjuknat i. Det uppkommer ofta av att 

någon nära dessa patienter tidigare drabbats av cancersjukdom. Efter denna period fylld med 

ångest, rädsla och bävan blir många patienter lättade av ordet cancersjukdom. Beskedet är en 

lättnad, misstanken blir bekräftad och dessa patienter känner att någon lyssnat. Efter 

beskedet behöver många patienter omdefiniera sig själva och vilka de är. Det är en kamp för 

att bli sedd som en individ och inte endast som diagnosen (Tobin & Begley, 2008). I knox et 

al. (2017) studie framkommer att beskedet är oväntat på grund av tidigare tankar och 

upplevelsen blir då istället traumatisk. Då patienter har denna förutfattade uppfattning om 

åldersrelaterad oövervinnerlighet är det en orsak till att beskedet känns otänkbart. Patienter 

vilka har småbarn känner en oro över hur framtiden för barnen kommer att se ut. Rädslan är 

stor att barnen bara kommer att komma ihåg föräldrarna på bild och inte få några långvariga 

minnen. Patienter känner en oro över att barnen inte kommer att komma ihåg någonting 

från tiden när patienterna fortfarande levde då barnen är för små. Sex av deltagarna nämnde 

direkt temat dödlighet men det är underförstått i andra deltagares intervjuer, ibland i form av 

undvikande av ämnet (Knox et al., 2017). 

Att diagnostiseras med cancersjukdom är en ångestladdad period. Diagnosen sker stegvis 

med hjälp av olika undersökningar vars svar kan bli försenade på grund av semestrar, 

scheman eller att informationen fastnar på vägen. Under denna tid försöker patienter leva 
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sina liv och agera som vanligt för att inte anhöriga ska bli upprörda. För patienter finns det 

olika anledningar till misstanke om cancersjukdom. En del känner knölar och blir därför 

oroliga medan andra börjar oroa sig när det dyker upp kallelse för en andra eller tredje 

undersökning. Även fast patienter oroar sig över att möjligen ha en cancersjukdom så rullar 

livet på då ansvar och måsten inte kan läggas åt sidan. Beroende på om patienter har en 

familjebakgrund med cancersjukdom eller inte ses risken som hög respektive låg för en 

diagnos med cancersjukdom. För att klara av vardagen finns inställningen att ta en dag i 

taget. När resultaten av undersökningarna kommer så ges en del av beskeden över telefon 

medan andra ges under ett läkarbesök. Patienter som får ett resultat vilket visar sig vara 

positivt gällande cancersjukdom genomlever olika känslomässiga upplevelser som rädsla, oro 

och sorg. Tankar på familj och framtid kommer också upp. När resultaten istället visar 

negativt angående cancersjukdom kommer inte en omedelbar lättnad utan en del patienter 

känner fysisk svaghet eller en stark känsla av att behöva sätta sig ned på grund av chocken. 

Efter några sekunder när beskedet lagt sig upplever patienter vanligen känslor av lättnad och 

glädje (Morse et al., 2014). 

 

Att bli drabbad av en obotlig cancersjukdom är något många patienter tänker på i samband 

med beskedet och särskilt frågan varför dyker upp. En del patienter kommer aldrig fram till 

något svar medan andra funderar över faktorer som kan ha orsakat cancersjukdomen. 

Tankar om att rökning har orsakat cancersjukdomen är återkommande och många ångrar att 

rökstoppet inte kom tidigare. Andra orsaker som patienter funderar över är att arbetsmiljön 

och stress har påverkat på ett sådant sätt att cancersjukdomen uppkommit. Det framkommer 

även att vissa upplever det som ett straff från Gud medan andra ser det som en olycka vilken 

inte går att förhindra. En stark känsla av orättvisa går att hitta hos patienter som drabbats. 

En del känner orättvisa även fast vetskapen finns att vissa faktorer i livsstilen kan ha 

påverkat hälsan. Andra känner att livet har levts hälsosamt med en bra livsstil och ändå 

uppkommer cancersjukdomen. Många patienter trycker undan tankar om cancersjukdomen, 

både för att besparas från att prata om det men även för att skyddas från anhörigas 

reaktioner. Parallellt med undvikande av att prata och tänka på cancersjukdomen finns även 

en positiv attityd. Den positiva attityden används i samband med behandlingar och vid 

uppfyllande av olika mål. Vissa patienter har mål om att åka på semester medan andra har 

mål att uppnå på arbetsplatsen. Fokus på att leva i nuet är viktigt för patienter då nästa 

läkarbesök kan förändra framtidsutsikten. En annan viktig aspekt är vila och både patienter 

och anhöriga förstår vikten av det (Sparla et al., 2017). 

2.3.2 Sjuksköterskeperspektiv 

Reinke, Shannon, Engelberg, Young & Randall Curtis (2010) visar i sin studie att 

sjuksköterskor förser anhöriga och patienter med stöd efter ett tufft besked då sjuksköterskor 

uppfattar att det finns ett behov av stöd. Sjuksköterskor i en studie gjord av Leboeuf, 

Lachapelle, Dubois och Genest (2014) påpekar vikten av att skapa ett förtroende från 

patienter och anhöriga i samband med beskedet. När sjuksköterskor interagerar med 

patienter kan olika typer av hopp identifieras. En del patienter har kortsiktigt hopp medan 

andra har långsiktigt hopp. Exempelvis hopp om en god dag eller hopp om ett botemedel. 
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Även om stödet för hopp hos patienter ges självständigt av sjuksköterskor tas alltid hjälp av 

läkare när information och besked angående diagnos och sjukdom ges. Det är svårt för 

sjuksköterskor då läkare inte alltid meddelar vilken och hur mycket information som getts till 

patienter och anhöriga. Sjuksköterskor får då försöka känna av och låta dessa patienter leda 

samtalet för att lista ut hur mycket information som getts. Läkare ger endast patienter 

beskedet eller informationen och lämnar sedan över till sjuksköterskor. Sjuksköterskor 

känner då att de kan hjälpa till att hålla hoppet uppe hos patienter, för även om beskedet är 

dåligt kan resurser erbjudas för att hantera beskedet (Reinke et al., 2010). Sjuksköterskor 

som inte är närvarande när beskedet ges menar att det hade ökat förtroendet om 

sjuksköterskor närvarade vid beskedet. En viktig del av arbetet är att stötta patienter och 

anhöriga genom att förtydliga information, hjälpa till att koordinera behandlingar samt 

bedöma andliga behov. För att ge ett så bra stöd som möjligt så är stödet som ges av 

sjuksköterskor baserat på patienters individualitet (Leboeuf et al., 2014). Det är viktigt att 

sjuksköterskor stöttar patienter men även att anhöriga ges möjlighet till att delta i patienters 

vård. Kunskapen om palliativt vårdande och tillgången av psykiatrisk vård för patienter anses 

otillräcklig (Zheng et al., 2015). 

Det är viktigt att patienter får stödjande vård istället för rutinvård vid besked rörande 

cancersjukdom då det minskar nivån av ångest. Rutinvård innefattar information och 

känslomässigt stöd. Rutinvård ges då patienter får besked om att en biopsi ska göras och när 

patienter kommer tillbaka för att genomgå undersökningen. Stödjande vård startar direkt då 

patienter får information om att en biopsi behöver göras och följer patienter ända tills 

resultatet kommer. Vid stödjande vård erbjuds patienter tre bokade uppföljningsmöten och 

två telefonsamtal under väntetiden mellan det första läkarbesöket och undersökningen. 

Patienter ges information och känslomässigt stöd och vården följs upp kontinuerligt. Bland 

patienter som får ett besked att tumören är benign ses ingen skillnad i ångestnivån innan 

beskedet ges oavsett om stödjande vård eller rutinvård ges. Vid beskedet att tumören är 

benign återfinns betydligt lägre nivå av ångest hos gruppen som får stödjande vård än hos 

gruppen vilken endast får rutinvård. Bland patienter med malign cancertumör som får 

stödjande vård noteras en lägre nivå av ångest både i väntan på beskedet och i samband med 

beskedet (Liao, Chen, Chen & Chen, 2009). 

Sjuksköterskor i Warnock, Tod, Foster och Soreny (2010) studie ger blandade svar om 

upplevelser av att delta vid svåra besked. En del sjuksköterskor är positiva till att medverka 

vid beskedet, då patienter och anhöriga kan gynnas av att sjuksköterskor närvarar. Närvaro 

av sjuksköterskor kan stärka relationen med patienter och anhöriga samt att sjuksköterskor 

kan hjälpa till med förberedelser för framtiden. Det finns sjuksköterskor som beskriver att 

känslor av oro över patienter följer med hem efter att beskedet getts. Vidare upptäcktes 

barriärer vilka förhindrade att det svåra beskedet kunde ges på ett bra sätt. Dessa barriärer 

delas in i olika typer, vilka är fysiska barriärer, kulturella barriärer och barriärer på grund av 

sjuksköterskors bristande kunskap. Fysiska barriärer uppstår bland annat när beskedet ges 

per telefon, när det är tidsbrist, brist på enskildhet eller när det är svårt att kontakta 

anhöriga. Sjuksköterskors kunskapsbrist uppstår när sjuksköterskor själva känner att 

kunskapen är bristande. Det kan komma från att sjuksköterskor inte träffat patienter och 

anhöriga innan beskedet ska ges, vid bristande kunskap om behovet av att ge svåra besked 

samt oro över sin egen kliniska förmåga. Denna barriär uppstår också om en viktig person 
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saknas när det svåra beskedet ska ges exempelvis en nära anhörig eller patienters läkare eller 

sjuksköterskor (Warnock et al., 2010). 

2.4 Sjuksköterskors roll och ansvar utifrån lagar, författningar, 

styrdokument samt litteratur 

Möten med människor i svår sorg eller krissituation kräver ett anpassat förhållningssätt 

eftersom alla reagerar olika. Det är viktigt med en god inställning och förmåga att förhålla sig 

till den rådande situationen (Hilmarsson, 2012). Vilket kan relateras till den etiska koden 

skriven av International Council of Nurses (2014) vilken bland annat belyser sjuksköterskors 

ansvar att se till att patienter får information som ges med tanke på lämplighet, kultur och att 

informationen ska vara tillräcklig. Hilmarsson (2012) skriver att svåra samtal ofta sker i en 

särskild ordningsföljd. Det är viktigt med gott om tid samt att i förväg tänka på vad som ska 

sägas. Innan svåra samtal är det bra att ge en förvarning om att samtalet kan bli svårt. När en 

förvarning getts går man direkt till det som samtalet ska handla om. Det är vanligt med 

många olika känslor som växlar i samband med svåra samtal. Det är därför viktigt att 

bekräfta känslorna och låta samtalet ta tid. Ett svårt samtal kan avslutas med en dialog om 

framtiden för att inge hopp. Det är vanligt att det tar tid att bearbeta alla känslor och därför 

kan det vara bra att boka in flera samtal längre fram (Hilmarsson, 2012). Det är viktigt att 

låta patienter och anhöriga vara delaktiga i vård och behandling. Sjuksköterskor bör med 

respekt lyssna på patienter och anhörigas erfarenheter för att bland annat kunna utveckla sin 

yrkesroll och ge besked om hälso- och sjukdomstillstånd på ett individanpassat sätt 

(Vårdgivarguiden, 2000). 

Målet med vården är att skapa en god hälsa och ge vård som sker på lika villkor i hela 

befolkningen. Respekt för det lika värdet hos människor och även se till värdigheten hos den 

enskilda människan. Företräde ska ges till den med störst vårdbehov. Inom hälso- och 

sjukvården arbetas det för att förebygga ohälsa Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 

2017:30). Anhöriga till långvarigt sjuka patienter har rätt att erbjudas stöd enligt 

socialtjänstlagen (SFS, 2001:453). Personal i hälso- och sjukvård är ofta först i kedjan av 

kontakten med anhöriga. Sjuksköterskor kan därmed identifiera behov hos anhöriga samt ge 

information om stöd i ett tidigt skede, vilket kan ske på olika sätt. Det kan handla om 

information och kunskap om allt från sjukdomens förlopp till behandling och 

rehabiliteringsinsatser (Socialstyrelsen, 2016). 

2.5 Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektivet kommer att utgå från Erikssons (2015) teori vilken belyser 

lidande. Det ansågs passande då patienter som får besked om att ha obotlig cancersjukdom 

genomgår lidande. 

Eriksson (2015) skriver att det är svårt att svara på frågan om vad lidande egentligen är och 

att människan kanske aldrig kommer att få reda på vad det är. Däremot går det att fundera 
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på varför lidandet uppstått. Eriksson (2015) delar upp begreppet lidande i sjukdomslidande, 

vårdlidande samt livslidande. Sjukdomslidande är lidande som uppstått på grund av 

sjukdom eller behandling. Det kan handla om fysisk smärta men även själslig och andlig 

smärta. Vårdlidande kan uppstå då något i vårdsituationen inte är bra, exempelvis att 

patienter utsätts för kränkningar eller då personal missbrukar sin makt. Livslidande är en 

annan typ av lidande som uppstår då patienters sjukdomar påverkar vardagen på ett sätt så 

att patienter inte kan leva livet som önskas. Det är viktigt att förstå att lidande inte alltid bör 

ses på ett negativt sätt då oförmågan att lida är något av det mest fruktansvärda människor 

kan uppleva. Ofta dras paralleller mellan ordet lidande och en stor mängd av negativa ord 

men att lida kan även innebära att försonas. Kampen kan då leda fram till försoning 

(Eriksson, 2015). 

Lusten är lidandets motsats och kampen kan ses som en kamp mellan gott och ont. Lidandet 

kopplas ihop med det onda och lusten med det goda utifrån allmän uppfattning. I kampen 

mot det onda kan lusten användas då det ingår strävan, rörelse och åtrå efter det goda. 

Ångest, oro och rädsla är känslor som människor upplever i samband med lidandet. 

Likställande mellan ångest och lidande kan inte göras, men människor som bär på lidande 

kan även ha ångest. Orsaken till lidande kan vara ångest då det är en känsla som kan stegra 

och bli olidlig. Övervinna oro och rädsla görs genom att ta det första steget vilket är att 

omforma känslorna till lidande. Ibland görs felet att dessa känslor kallas för lidande och att 

människor som upplever känslorna vill få de eliminerade. Möjligheten att omforma 

känslorna till lidande och få en möjlighet till kamp försvinner då. Det finns en visshet om att 

det i lidandet gäller att kämpa eller ge upp. Det som påverkar om människor ger upp eller går 

in i kamp är livssituationen. I stunden som kampen upphör upplever människor inte lidandet 

längre. Kampen mot lidande är en livskamp och när kampen är som mest intensiv saknas 

förmågan hos människor att kunna förmedla sitt lidande till någon annan. Denna kamp är 

plågsam för människor då känslor av skam och förnedring måste kämpas emot. Hopp finns 

så länge det finns rörelse i lidandet och hoppet ingår i lusten och ger mening till lidandet och 

livet (Eriksson, 2015). 

Det finns fyra grundpositioner i lidandets kamp. Dessa är lidande, det goda, lust och det 

onda. I det goda lidandet för människor en kamp med mål om att kunna bli hela igen. 

Bortanför rädsla och oro finns en visshet som gör det möjligt för människor att uppleva lust 

och glädje trots lidande. Äkta livsglädje, kraft och mening finns i den goda lusten medan 

människor i den onda lusten inte kan bestämma över sitt eget liv utan är fast i sin passion. 

Upplevelsen av hopplöshet återfinns i det onda lidandet. Eriksson (2015) använder en 

positionsmodell för att beskriva lidandet som kamp. I positionsmodellen är kamp 

uppåtgående medan lida är nedåtgående. Dessa går åt olika håll och är därmed varandras 

motsatser. Lidande går åt vänster och lust går åt höger. Alla dessa begrepp har en gemensam 

mittpunkt och står i position till varandra. Positionen i denna modell och den aktuella 

livssituationen samt livssynen hos människor påverkar vilken form lidandet antar. Allt 

lidande har en unik form (Eriksson, 2015). 

Att bejaka det goda och samtidigt förneka och förkasta det onda ingår i konsten att möta 

lidandet. Ett hot som finns mot lidandet är likgiltighet. Om människor är likgiltiga innebär 

det att det inte finns någon ork eller vilja kvar. Likgiltigheten saknar lust, rörelse, begär, 
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längtan och hopp. Saknaden av det här orsakar också ett lidande och det finns människor 

som hävdar att nyckeln till lidandet finns i rörelsen mellan lust och lidande. Andra hävdar att 

den finns i förmågan människor har att passionerat bejaka och älska alla livets härligheter 

samtidigt som oundvikligt lidande och smärta integreras. Att förena dessa ytterligheter, 

oberoende på vilket av alternativen som det fokuseras på, skapas möjligheten att ge en 

mening till lidandet. När lidandet fått en mening, framkallar det förmåga till kärlek och 

medlidande. Kampen är även för frihet då människor vill bli fria både från det onda och det 

goda. Ofriheten utgör en grund till lidandet. Skuld och ansvar ingår i frihetskampen och 

skuld tynger ner människor medan en medvetenhet om ansvar befriar. Försök till att fly 

ansvar är vanliga och många förklarar bort lidandet. Däremot vill människor innerst inne ta 

ett ansvar både för sig själva och andra och därmed söka fram friheten (Eriksson, 2015). 

2.6 Problemformulering 

Obotlig cancersjukdom är en dödlig sjukdom som finns i världen idag och diagnosen är 

vanligt förekommande. Patienter med denna sjukdom vårdas på olika typer av 

vårdverksamheter exempelvis vårdavdelningar på sjukhus, kommunens särskilda boenden 

samt inom primärvården. Orsaker kan vara platsbrist men även det faktum att en del 

patienter är multisjuka. Det kan vara svårt att bemöta dessa patienter då kunskap kring 

denna patientgrupp inte finns hos alla sjuksköterskor. Det finns idag en hel del forskning 

som fokuserar på obotlig cancersjukdom och dess sjukdomsförlopp. Däremot finns en 

begränsad mängd forskning som tar upp patienternas upplevelser vid besked. Forskning 

visar upplevelser i ett begränsat format då fokus på forskningen ligger på ett kön eller en 

specifik cancersjukdom. En del av forskningen visar även på sjuksköterskors upplevelse av 

att patienter får ett besked om en obotlig cancersjukdom. Däremot finns det en 

kunskapslucka avseende upplevelsen av att motta ett besked om att ha en obotlig 

cancersjukdom. Det kan försvåra för sjuksköterskor att bemöta patienter i vårdsituationen då 

patienter mottar denna typ av besked, då det inte finns tillräckligt med kunskap inom 

området. Att inte få det stöd som behövs eller att inte bli bemött på rätt sätt av sjuksköterskor 

kan öka patienters lidande. Därför är det viktigt att studera patienters upplevelser av att få ett 

besked om obotlig cancersjukdom och därmed minska kunskapsluckan som finns idag. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av att få besked om att ha en obotlig 

cancersjukdom. 
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4 METOD 

I det här avsnittet förklaras metodval, urval, datainsamlingsmetod, dataanalys och 

genomförande.   

4.1 Metodval 

En kvalitativ deskriptiv metod används då det är patienters upplevelser av att få besked som 

beskrivs. Friberg (2012a) skriver att en kvalitativ metod har ökad förståelse som högsta mål 

och kan därmed öka förståelsen för patienters upplevelser och hur dessa kan mötas. 

Lundman och Hällgren Graneheim, (2015) skriver att analysmetoden kvalitativ 

innehållsanalys används då kvalitativ innehållsanalys till skillnad från kvantitativ metod 

fokuserar på tolkning av texter. En innehållsanalys kan ha manifest eller latent ansats. En 

manifest ansats valdes då den är beskrivande vilket passar det valda syftet. Vid en kvalitativ 

innehållsanalys ska textmaterialet läsas igenom noggrant för att det ska kunna bildas en 

helhet av materialet. Textmaterial som meningar och stycken vilka svarar an på syftet kallas 

meningsenheter. Dessa förses med koder, som förklaring på vad meningsenheterna 

innehåller. Koderna delas sedan in i underkategorier och underkategorierna delas vidare in i 

kategorier. Induktiv ansats beskrivs som en analys av texter utan förutfattad mening och att 

dessa texter kan vara berättelser om patienters upplevelser. Detta passar bra då det är 

upplevelser som undersöks utifrån bloggar i examensarbetet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2015). Priebe och Landström (2017) skriver att fenomenet studeras och därefter 

beskrivs på ett så korrekt sätt det bara går. Då patienters upplevelser ska beskrivas och då 

beskrivning bör göras på ett korrekt sätt för att undvika bortfall av kärnan i texten passar en 

induktiv ansats. Priebe och Landström (2017) skriver om risken att induktiv ansats resulterar 

i upprepning av det empiriska materialet men det beskrivs även vara det första steget i en 

kunskapsprocess. Forskare kan börja med en induktiv ansats för att få en förståelse för 

fenomenet och sedan gå vidare för att forska om konsekvenser och orsaker (Priebe & 

Landström, 2017). 

4.2 Urval och datainsamling 

Bloggar valdes som informationskälla då användandet av bloggar var lämpligt då det gick att 

komma nära patienters tankar och upplevelser. Bloggar vilka skrevs av personer drabbade av 

cancersjukdom valdes ut då detta är en förstahandskälla till information om upplevelser. 

Bloggar söktes fram med hjälp av sökmotorn Google. Sökmotorn användes då den var 

lätthanterlig och välkänd vilket bidrog till att underlätta sökningen. Bloggar gick även att 

hitta via länkar på andra bloggar. Denna sökväg valdes bort då det var svårt att redogöra för 

hur bloggen hittades. Andra sökmotorer valdes bort då kunskapen om deras funktioner inte 

fanns och sökningen befarades då inte bli fullständig. Sökord vilka bland annat användes för 

att söka upp bloggarna var obotlig, cancerblogg och besked, en utförligare beskrivning finns i 

sökmatris, Bilaga C. 
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Bloggar valdes ut från de tio första söksidorna då resultatet som dök upp på dessa sidor var 

mest aktuellt för sökorden som användes. Bloggar valdes ut med hjälp av flera 

inklusionskriterier vilka skulle uppfyllas. Bloggar valdes ut och skulle handla om vuxna 

människor som levde med en obotlig cancersjukdom i Sverige, beskriva upplevelsen av att få 

besked om att ha en obotlig cancersjukdom, vara skrivna av den drabbade individen, skrivna 

på svenska samt inte vara äldre än tio år. Orsaken till att dessa bloggar inte skulle vara äldre 

än tio år var för att cancerforskningen hela tiden går framåt och vad som ansågs obotligt förr 

behöver inte vara obotligt nu. Att det var den drabbade individen som skrivit bloggen var 

viktigt då det var individernas upplevelser som eftersöktes. Utvalda bloggar var skrivna av 

både män och kvinnor. Detta för att inte utesluta en vuxen målgrupp och missa deras 

upplevelser. Bloggar exkluderades om personen som drev bloggen fick besked om att 

cancersjukdomen var benign då upplevelsen inte blev i enlighet med det som efterfrågades i 

syftet, om bloggarna var skrivna av anhöriga eller om personen var yngre än arton år. Ingen 

annan avgränsning gällande ålder gjordes. Utifrån detta blev elva bloggar utvalda. Dessa 

bloggar namngavs med bokstäver enligt alfabetet då inte fullständiga namn fanns för alla 

bloggförfattare. Se bilaga D för mer information om bloggförfattarna. 

4.3 Dataanalys och genomförande 

Danielson (2017) skriver att bloggar kan bestå av många och korta texter och i dessa fall 

behövs många bloggar eller annan insamlad data som komplement. Då gediget material 

hittades till detta examensarbete behövdes ingen komplimenterande data. Bloggarna lästes 

igenom flera gånger, med fokus på inlägg som berörde besked. Vilket gav en bild av helheten 

i bloggarna men även för att se om inläggen svarade an på syftet. Danielson (2017) påpekar 

vikten av att syftet skall vara utgångspunkten för analysen. Vissa bloggar fick väljas bort då 

inklusionskriterierna inte uppfylldes. Kvarvarande bloggar, vilka svarade på syftet, lästes 

igenom en gång till och meningar samt stycken valdes ut. Texten som valdes ut kallades för 

meningsenheter i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2015), vilka beskriver 

meningsenheter som termer vilka kan bestå utav flera ord, stycken eller meningar. 

Meningsenheterna som valdes ut svarade på syftet och hade ett gemensamt sammanhang och 

innehåll. Lundman och Hällgren Graneheim (2015) skriver även att storleken på 

meningsenheterna är viktiga, då för stora enheter är svårare att hantera och att det finns en 

stor risk för att innehåll går förlorat i dessa. Är de istället för små finns risken att resultatet 

blir otydligt (Lundman och Hällgren Graneheim, 2015). Meningsenheterna sattes in i en 

tabell i ett dokument online för möjlighet till ett gemensamt arbete med meningsenheterna 

trots geografiskt avstånd. Trettiofem meningsenheter valdes ut men då en del av dessa inte 

svarade på syftet valdes dessa bort. Tillslut återstod tjugosex meningsenheter vilka svarade 

an på syftet och användes i analysen. 

Vidare i analysprocessen kondenserades och abstraherades meningsenheterna. Processen vid 

kondensering var att meningsenheterna kortades ner för att göras mer lätthanterliga medan 

det väsentliga och centrala innehållet bevarades (Lundman & Hällgren Graneheim, 2015). 

Detta gjordes i enlighet med Lundman & Hällgren Graneheims (2015) tolkning av metoden. 

Under arbetets gång placerades sattes kondenserade meningsenheter in i tabellen bredvid 
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rätt meningsenhet. Abstrahering gjordes sedan av dessa kondenserade texter vilket innebar 

en applicering av koder som sedan förenades i underkategorier. Koder var etiketter som 

sattes på meningsenheter, som en kort beskrivning av innehållet. Giltigheten av 

abstraktionen kontrollerades gentemot texten i meningsenheter och koder (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2015). Detta innebär att innebörden av koder samt underkategorier 

jämfördes med den ursprungliga texten i meningsenheterna. Det var ett viktigt steg då denna 

kontroll minskade risken att texten förlorade sin kärna. Kontexten av meningsenheterna 

måste alltid tas hänsyn till vid skapandet av koder (Lundman & Hällgren Graneheim, 2015). 

När koderna delats in i underkategorier vilka beskrev kodernas innehåll delades 

underkategorierna in i två kategorier. Denna indelning gjordes genom att underkategorierna 

lästes igenom ett flertal gånger och placerades tillsammans om innehållet liknade varandra. 

Tillslut fanns fyra grupperingar av underkategorier vilket resulterade i två kategorier. Dessa 

underkategorier och kategorier sattes in i en tabell. Tabellen strukturerades om så att 

meningsenheterna med samma kategori hamnade tillsammans. Kategorier utgjordes av 

underkategorier vilka hade innehåll som liknade varandra. Exempel på analysen går att läsa i 

Tabell 1. Lundman och Hällgren, Graneheim (2015) skriver att innehållet i en kategori ska 

vara närbesläktat och skilja sig från innehållet i andra kategorier. Ingen data ska uteslutas för 

att den inte passar in i en kategori och data ska heller inte passa in i flera kategorier. 

Svårigheter kan uppstå när människors upplevelser undersöks då upplevelserna var 

sammanflätade och lätt kan passa in i flera kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2015). Dessa svårigheter togs i beaktande under analysens gång. 

Tabell 1 Exempel på analys 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Jag vill inte dö. Jag tänker inte dö. 
Jag vill leva länge än. Livet är så 
vackert och jag vill vara med. Det 
finns så mycket jag inte har sett än. 
Så mycket jag inte har hört. Så 
mycket jag inte har känt. Så mycket 
jag inte har sagt. (Blogg J) 

Jag vill och tänker 
inte dö för det är så 
mycket jag inte varit 
med om än. 

Tänker inte 
dö 

 
Kärlek och 

beslutsamhet 

Ett ljus i 
mörkret 

Jag tänker inte acceptera det här. Jag 
tänker inte ge upp. Jag ska göra det 
bästa av det här, fast jag ska dö. 
(Blogg D) 

Fast jag ska dö ger 
jag inte upp utan gör 
det bästa av det. 

Inte ge upp 

Allt blev luddigt, svart, panik & 
situationen går inte beskriva ...(Blogg 
K) 

Situationen går inte 
att beskriva. 

Obeskrivlig 
situation 

Rädsla och oro 
När livet 

rasar 
Ångesten river i hela bröstet och jag 
kan knappt andas. Vill inte dö.FÅR 

inte dö. (Blogg I) 

Ångest som river i 
bröstet och känsla av 
att inte vilja dö. 

Ångest och 
rädsla för att 
dö 
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4.4 Etiska överväganden 

Etiska överväganden har skett i enlighet med CODEX (2017) etiska riktlinjer och lagar kring 

forskning. Då detta har följts kommer arbetet vara etiskt korrekt och följa lagen. När 

bloggarna valdes ut kontrollerades att bloggförfattarna som skrivit var över 18 år, då det är 

oetiskt med bloggar som skrivits av minderåriga. Det fanns en medvetenhet om den egna 

förförståelsen vilken alltid kan påverka resultatet. Då medvetenheten fanns så har det 

minimerat risken för att egna värderingar påverkat analysen. Det har funnits en noggrannhet 

av att inte plagiera, förvränga, förfalska eller dölja använt material under arbetets gång. 

Bestämning av samtycke ingår i lagen om etikprövning av forskning som avser människor 

(SFS, 2003:460) denna lag berör inte examensarbeten men beaktades ändå under arbetets 

gång. Segesten (2012) skriver att analyser av bloggar vilka är öppna för allmänheten går att 

använda i examensarbeten. Utifrån detta ansågs det vara etiskt försvarbart att använda 

bloggar. Skulle någon typ av medlemskap behövas så ska det inhämtas medgivande från 

bloggförfattaren (Segesten, 2012). Då bloggförfattarna lagt ut text på offentliga webbsidor 

där texten är tillgänglig för alla har inga förfrågningar skickats ut angående medverkan i 

detta examensarbete. Ett etiskt beaktade finns ändå med, då bloggförfattarna inte är 

namngivna eller identifierade. Vid skrivandet lades vikt vid att referera konsekvent enligt 

APA-stilen då ett konsekvent sätt att referera gav ett seriöst och enhetligt intryck. För att 

referera på ett korrekt sätt enligt APA-stilen användes Erikson (2015). 

5 RESULTAT 

Resultatet av analysen som gjordes resulterade i två kategorier och fyra underkategorier (se 

tabell 2). Mer ingående presenteras resultatet i löpande text nedan. Citat från bloggar 

kommer presenteras för att öka examensarbetets trovärdighet.   

Tabell 2 Underkategorier och Kategorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underkategorier Kategorier 

Rädsla och oro 

När livet rasar 

Sorg och besvikelse 

Kärlek och beslutsamhet 

Ett ljus i mörkret 

Befrielse och lättnad 
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5.1 När livet rasar 

Gemensamt för alla bloggförfattare var upplevelser av att livet rasade vilket följde från 

beskedet om obotlig cancersjukdom. Rädsla och oro samt sorg och besvikelse var 

dominerande känslor. Dessa känslor uppstod bland annat från tankar över hur livet inte blev 

som bloggförfattarna hade tänkt. Flera av bloggförfattarna (Blogg A, Blogg F, Blogg I, Blogg J 

& Blogg K) betonade att inte bara deras liv påverkades utan även anhörigas liv påverkades av 

beskedet om obotlig cancersjukdom. Detta ökade känslor av rädsla och oro. Det var svårt för 

bloggförfattarna (Blogg A, Blogg F, Blogg G, Blogg I, Blogg J & Blogg K) vilka hade barn att 

acceptera att barnen skulle få klara sig utan dem. I samband med besked förekom känslor av 

både sorg och besvikelse. Dessa känslor påverkade bloggförfattarna och det upplevdes som 

att livet rasade. Vilket kom som en naturlig reaktion på beskedet. 

5.1.1 Rädsla och oro  

Rädsla och oro framkom i resultatet och känslorna grundade sig i svåra tankar och 

funderingar som berörde framtid, behandling, familj och överlevnad. 

Rädsla och oro var vanliga känslor i samband med beskedet om att ha en obotlig 

cancersjukdom. Den första stunden av upplevd rädsla och oro var ofta fokuserad på 

överlevnad och tankar på liv och död. Det grundade sig i upplevelser av att livet inte skulle bli 

som det var tänkt och att framtiden slets ifrån bloggförfattarna. I blogg I började 

bloggförfattaren själv misstänka att något var allvarligt fel då resultatet från 

röntgenundersökningen kom. “Och onkologen kunde 'inte utläsa svaret' på rapporten utan 

var tvungen att prata med röntgenläkaren först. För mig innebär det såklart att det finns 

nånting där att ens diskutera. Klart jag katastroftänker.” (Blogg I). Det var flera av 

bloggförfattarna vilka upplevde liknande misstankar innan beskedet gavs. I alla bloggar lyste 

en röd tråd av att beskedet blev som ett sorts trauma där reaktionerna blev väldigt olika men 

alla visade på att dagen aldrig skulle glömmas bort. 

Rädsla och oro kunde också komma från att bloggförfattarna trodde att beskedet skulle vara 

mer positivt och att det skulle gå att bli botad. Sen kom beskedet att det inte skulle bli så då 

cancersjukdomen var obotlig. “Tankarna var så många och rädslan enorm. Det var ju inte så 

här det skulle bli” (Blogg A). För flera av bloggförfattarna (Blogg E, Blogg J & Blogg K) 

uppkom rädsla och oro från upplevelsen av att situationen kändes på gränsen till obeskrivlig. 

Ångest och upplevelsen av att ha svårt att andas samt tankar om att inte vilja dö var 

återkommande i bloggarna. I alla bloggar gick det att läsa om olika beskrivningar av rädsla 

och oro. Känslorna uppkom ofta när bloggförfattarna reflekterade över familjen och speciellt 

barnen och hur det skulle bli efter bortgången.  

“Det enda som cirkulerar i mitt huvud är hur ska det bli med mina barn? Hur ska jag berätta 

för dom att deras mamma har cancer? Kommer jag aldrig få se dom små & Hugo ta studenten, 

deras första jobb & kommer jag få se alla mina barn gifta dig?? Kommer jag få se mina 

barnbarn Milian & Melwin växa upp. Kommer jag hinna bli mormor & farmor till Natta, dom 

små & Hugo??” (Blogg K) 
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Bland bloggförfattarna (Blogg A, Blogg G & Blogg I) fanns gravida kvinnor som i samband 

med beskedet inte bara oroade sig över det egna livet utan hade även en rädsla och oro över 

det ofödda barnet. En av bloggförfattarna (Blogg I) uttryckte det såhär: 

“Måste få se mina barn växa upp. Har ett ofött barn i min mage - hur kommer det påverka min 

behandling? Kommer det vara jag eller barnet? Min Tora, min fina älskade Tora. Hon kan inte 

växa upp utan sin mamma. Jag ska ge henne allt.” (Blogg I) 

Det fanns även en rädsla och oro över hur behandlingen skulle kunna göras och om val 

mellan den egna hälsan och barnets hälsa skulle behöva göras. Känslorna uppkom i samband 

med tankar över att behöva ta beslut om abort eller tankar på att få missfall på grund av 

cancerbeskedet. Något som varit en glädje blev istället en källa till rädsla och oro. 

5.1.2 Sorg och besvikelse 

Känslor av sorg och besvikelse var genomgående i alla bloggar. En av bloggförfattarna (Blogg 

I) uttryckte sorg och besvikelse över den långa väntetid som föregick beskedet vilket i sin tur 

skapade en upplevelse av att livet rasade. Bloggförfattaren uttryckte upplevelsen så här: 

“Är det verkligen mänskligt att vänta i 10 arbetsdagar med en pistol riktad mot tinningen? Är 

det nånting vi måste förändra i vården är det fasiken väntetiden på besked vid provtagningar 

av en eller annan sort. Jag blir fan tokig!” (Blogg I)  

 
Sorg och besvikelse kunde visa sig på olika sätt. Att livet ändrades på ett ögonblick var svårt 

att ta in och i alla bloggar gick det att läsa om upplevelsen av att livet rasade. Detta på grund 

av att framtiden vilken sett ljus ut plötsligt togs ifrån bloggförfattarna. Ett inre kaos 

upplevdes hos bloggförfattarna vilket ledde till känslor av sorg och besvikelse.  

 

 “Att få beskedet att jag kanske bara har några år kvar att leva var som en kniv i magen. En 

käftsmäll. En matta som dras undan under mina fötter. En dröm om en framtid krossad. Alla 

metaforer på samma gång angrep min själ och på några sekunder togs mitt liv ifrån mig.” 

(Blogg D).  

 
Flera av bloggförfattarna (Blogg A, Blogg F, Blogg I & Blogg K) kämpade med känslor av sorg 

och besvikelse över att ha drabbats av obotlig cancersjukdom. Känslor av sorg och besvikelse 

gick att läsa om i samtliga bloggar. Det påpekades i en av bloggarna (Blogg A) att inte andra 

skulle drabbas istället för denne själv då ingen förtjänade att drabbas av obotlig 

cancersjukdom. Sorgen och besvikelsen gick som en röd tråd genom alla bloggar vilka har 

analyserats och bloggförfattarna upplevde att livet rasade på bara ett ögonblick. 
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I analysen framkom känslor av sorg och besvikelse när samtliga av bloggförfattarna fick 

besked om att cancersjukdomen var obotlig. Det var en sorg och besvikelse över att inte få 

vara med längre och att inte få stanna kvar hos anhöriga. En bloggförfattare skrev: “Men nu 

handlar sorgen om att mista sej själv och sitt eget liv och allt vad det innebär.” (Blogg F). Det 

blev som en dubbel sorg och besvikelse i samband med beskeden. Känslan av sorg och 

besvikelse över det egna livet men även över att inte kunna finnas där för familjen när 

bloggförfattarna blir sjukare och tillslut avlider. Bloggförfattarna behövde även ha i åtanke 

att karriär, intressen och andra områden i livet kunde påverkas när sjukdomen tar över. En 

stor del av sorg och besvikelse som återkom i flera av bloggarna (Blogg A, Blogg G, Blogg I, 

Blogg J & Blogg K) är att barnen drabbades av att bloggförfattarna blev sjuka. Det är många 

milstolpar i barnens liv som bloggförfattarna kommer att missa som födelsedagar, bröllop 

och att få barnbarn.   

“Vi kämpar på. Blickar framåt mot mål långt in i framtiden. Jag tänker inte för en sekund låta 

mig själv tro att det här är slutet. Jag är bara så oändligt ledsen för mina barns skull. De 

förtjänar så vansinnigt mycket mer än att behöva genomleva det här så unga - eller över huvud 

taget såklart.” (Blogg I) 

I vissa bloggar (Blogg A & Blogg I) gick det att läsa att barnen är mycket små och det fanns en 

stor sorg och besvikelse av att barnen inte kommer att minnas bloggförfattarna efter 

bortgången.  

 

5.2 Ett ljus i mörkret 

Även om det uppkom negativa upplevelser i samband med beskedet så kom det även fram 

positiva upplevelser. Det fanns ett ljus i mörkret i form av olika känslor, som kärlek och 

beslutsamhet samt befrielse och lättnad. Kärlek och beslutsamhet var känslor som framkom i 

samband med beskedet. Kärleken från anhöriga gav bloggförfattarna kraft till kamp och 

beslutsamhet. Tiden innan beskedet gav upphov till många negativa känslor så när beskedet 

tillslut kom blev det en lättnad och befrielse. Dessa begrepp skapade tillsammans ett ljus i 

mörkret hos bloggförfattarna. Ljuset i mörkret var att äntligen komma ur ovissheten och få 

veta vad det var som bloggförfattarna drabbats av och hur detta skulle kunna tacklas. 

5.2.1 Kärlek och beslutsamhet 

Kärlek och beslutsamhet var återkommande i bloggarna. Dessa känslor var sammanbundna 

på det sätt att kärleken som kom från anhöriga lade en grund för beslutsamheten hos 

bloggförfattarna.  

I samband med ett tungt besked, där läkaren meddelar att det inte finns någon botande 

behandling, framkom det hur viktigt det sociala nätverket var. En del av bloggförfattarna 

(Blogg A & Blogg J) hade sällskap till läkarbesöket och anhöriga kunde då bidra med stöd och 
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kärlek. Anhöriga kunde hjälpa till att minnas vad läkaren hade sagt eller helt enkelt bara 

finnas till hands. Andra (Blogg G, Blogg H & Blogg K) kände stöd i att kunna ringa anhöriga 

direkt efter eller i anslutning till beskedet. En av bloggförfattarna uttryckte sig så här: “Sen 

måste jag säga att trots att jag hamnat i en situation som är bland det värsta man kan 

föreställa sig så är jag ändå lyckligt lottad. Jag är nämligen så glad över alla underbara 

människor jag har omkring mig!!” (Blogg G). En annan av bloggförfattarna (Blogg H) fick sitt 

besked ensam i samband med en undersökning. Då det var viktigt för bloggförfattarens 

trygghet att ha anhöriga som stöd så fick läkaren ringa upp dagen efter. ”Jag var där 

ensam…….Jag som är stark i allt…… Mina nära och kära som efter det är mitt stöd, utan er 

finns inte jag………..” (Blogg H). Att ha trygghet och känna kärlek av anhöriga kunde göra 

skillnad i hur bloggförfattarna mådde efter beskedet. Fanns det ett bra nätverk så var det 

lättare att kämpa på och få energi än vid ensamhet. Att vara ensam innebär att det inte finns 

någon att bolla tankar med och lidandet blir då större och tryggheten mindre.  

Trots en stor mängd känslor i samband med det negativa beskedet fanns hos många av 

bloggförfattarna (Blogg A, Blogg B, Blogg D & Blogg J) en stark känsla av beslutsamhet. En av 

bloggförfattarna uttryckte sig så här: “Jag kommer aldrig att ge upp! Jag har bestämt mig för 

att vara med länge till. Se Stella växa upp, leva med min underbara man och vara en familj.” 

(Blogg A). Att inte ge upp togs upp av flera av bloggförfattarna (Blogg A, Blogg B, Blogg D & 

Blogg J) och beskrivningar av att leva och kämpa på fastän döden var nära kunde ses i 

bloggarna. Dessa bloggförfattare beskrev även att de skulle göra det bästa av situationen och 

inte acceptera den negativa utgången som beskedet skapade. En av bloggförfattarna (Blogg J) 

uttryckte det så här: 

“Jag vill inte dö. Jag tänker inte dö. Jag vill leva länge än. Livet är så vackert och jag vill vara 

med. Det finns så mycket jag inte har sett än. Så mycket jag inte har hört. Så mycket jag inte 

har känt. Så mycket jag inte har sagt.” (Blogg J) 

Beslutsamheten bottnade hos flera av bloggförfattarna (Blogg A, Blogg I & Blogg J) i en stark 

vilja att hinna med saker som inte hunnits med. Att hinna berätta för anhöriga om känslorna 

hos bloggförfattarna, uppleva platser och ting samt att hinna leva livet den tid som fanns 

kvar. Då dessa saker var viktiga för bloggförfattarna att hinna med så blev beslutsamheten 

stark och gav kraft till att orka kämpa vidare mot den obotliga cancersjukdomen. Kärleken 

och beslutsamheten gick därmed i varandra då kärleken till anhöriga skapade grunden för 

beslutsamhet. 

5.2.2 Befrielse och lättnad 

En del av bloggförfattarna upplevde en befrielse och lättnad i samband med beskedet då de 

under lång tid gått och funderat på vad som var fel i kroppen.  

Att få besked om att ha en obotlig cancersjukdom gav ofta känslor av befrielse och lättnad 

hos bloggförfattarna även om det samtidigt kändes overkligt, skrämmande och orättvist. 

Under analysfasen framkom det gång på gång att ovissheten innan beskedet var mycket 

betungande och oroande. Därför var det ofta en befrielse och lättnad då beskedet tillslut kom. 
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Även om det var ett negativt besked så fick bloggförfattarna ett svar som gav befrielse och 

lättnad då det gjorde det möjligt att planera hur de skulle gå vidare. Känslor av att något var 

fel hade funnits hos en del av bloggförfattarna (Blogg B & Blogg F) redan innan beskedet och 

när beskedet väl kom blev det som ett kvitto på att den ursprungliga känslan var rätt.  I flera 

av bloggarna (Blogg B & Blogg G) fanns en uttryckt lättnad över att ha fått beskedet. Beskedet 

hade upplevts tungt men väntan hade varit värre. Den jobbiga tiden hade redan börjat i 

samband med provtagningar och undersökningar och väntan hade känts lång. Väntan hade 

varit värre och skapade en upplevelse av förtvivlan och det var en lycka att få reda på vad det 

var som pågick i deras kroppar. Bloggförfattarna (Blogg B & Blogg G) upplevde att när svaret 

väl kom att det var obotlig cancersjukdom som drabbat kroppen kändes det inte värre än 

innan. Det blev en slags lycka i samband med det hjärtekrossande beskedet. En av 

bloggförfattarna skrev “Jag förstår om ni tycker att jag är konstig i huvudet när jag säger att 

jag ändå känner mig lättad och glad.” (Blogg B). Bloggförfattarna kände också att andra 

människor kunde ha svårt att förstå hur en känsla av befrielse och lättnad kunde komma 

efter ett så tungt och jobbigt besked. 

6 DISKUSSION 

Diskussionsavsnittet börjar med en diskussion om resultatet för att sedan gå vidare till en 

metoddiskussion och avslutas med etikdiskussion. 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visade pendlingar mellan olika typer av upplevelser vilka var återkommande bland 

bloggförfattarna. Pendlingarna svängde mellan upplevelser av att livet rasade och upplevelser 

av att se ett ljus i mörkret. Den förstnämnda innehöll känslor av rädsla och oro samt sorg och 

besvikelse medan den sistnämnda innehöll känslor av kärlek och beslutsamhet samt befrielse 

och lättnad. I en del av bloggarna låg fokus mestadels på upplevelser av att livet rasade. 

Medan det i andra bloggar låg ett större fokus på upplevelser av ett ljus i mörkret. 

Gemensamt var att bloggförfattarna var mitt i en upplevd inre kamp. Kampen kan relateras 

till Eriksson (2015) som beskriver att lidande är en kamp vilken tillslut leder fram till 

försoning. Det kan tänkas att bloggförfattarna var på olika plan i lidandets kamp. 

Bloggförfattare vars upplevelser dominerades av att livet rasade hade troligtvis inte gått in i 

centrumet av kampen. Medan bloggförfattare vars upplevelser istället dominerades av ett ljus 

i mörkret kan ha tagit sig an lidandets kamp och börjat nå fram till försoning. Pendlingen 

mellan upplevelser av att livet rasar och ett ljus i mörkret som sågs hos bloggförfattarna kan 

relateras till att vara mitt uppe i kampen av lidande.  

Känslor av rädsla och oro samt sorg och besvikelse skapade upplevelser av att livet rasar. 

Upplevelserna kunde kopplas till en del av Erikssons (2015) begrepp om lidande vilka är 
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livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. När patienter upplever att livet rasar till följd 

av sjukdom eller behandling kan det ses som ett sjukdomslidande. Är det istället påverkan på 

vardagen som leder fram till upplevelser av att livet rasar är det ett livslidande som kan 

kopplas till patienters upplevelser (Eriksson, 2015). I samband med beskedet kunde 

sjukdoms- och livslidande ses hos alla bloggförfattare då den obotliga cancersjukdomen 

påverkade både kropp och liv. Sjukdomslidande kunde ses hos bloggförfattarna vilka var 

gravida. Bloggförfattarna beskrev rädsla och oro över hur sjukdomen samt behandlingen 

skulle påverka graviditeten och fostret. Bloggförfattarna beskrev ett livslidande då beskedet 

påverkade det egna och anhörigas liv. Det kunde ses upplevelser av vårdlidande hos ett fåtal 

av bloggförfattarna i samband med beskedet. Ett exempel var då en av bloggförfattarna fick 

besked utan anhöriga med sig på sjukhusbesöket. Detta går emot koden skriven av 

International Council of Nurses (2014) då sjuksköterskor ska se till att besked ges på ett 

värdigt och lämpligt sätt. 

I bloggarna framkom att rädsla och oro var vanligt förekommande känslor i samband med 

besked. När beskedet gavs så kom ofta rädsla och oro ur tankar på om bloggförfattarna skulle 

överleva eller inte. Situationen upplevdes obeskrivlig. Även tidigare forskning visar att 

patienter känner rädsla och oro i samband med beskedet. Känslorna kommer bland annat 

från tankar på att barnen inte ska komma ihåg föräldern efter bortgång. (Knox et al. 2017). 

Liknande tankar uttrycktes hos flera av bloggförfattarna (Blogg A, Blogg F, Blogg I, Blogg J & 

Blogg K) i resultatet. Dessa tankar återfanns tydligt hos bloggförfattarna vars barn var små 

när beskedet kom. Tidigare forskning visar även att känsla av ångest uppkommer i samband 

med beskedet. Liao et al. (2009) visar i sin studie att nivån av ångest i samband med 

beskedet kan minska om patienter får stödjande vård istället för rutinvård. Hos flera 

bloggförfattare (Blogg E, Blogg J & Blogg K) fanns känslor av rädsla och oro vilket 

resulterade i att situationen kändes obeskrivlig. Återkommande hos alla bloggförfattarna var 

även rädsla och oro över att inte vilja dö och upplevelsen av att ha svårt att andas. 

Zheng et al. (2015) visar i sin studie att känslor av rädsla och oro kommer från tankar på 

behandling, den obotliga cancersjukdomen och döden. Under denna period är stöd till 

patienter och anhöriga viktigt och även att anhöriga får vara en del av vården (Zheng et al., 

2015). Warnock et al. (2010) studie visar att närvaro av sjuksköterskor vid svåra besked har 

positiv verkan på patienter och anhöriga. Sjuksköterskor kan stötta och hjälpa patienter och 

anhöriga med exempelvis planering inför framtiden (Warnock et al., 2010). Vidare visar 

tidigare forskning även att tiden innan beskedet ger upphov till rädsla och stark oro (Tobin & 

Begley, 2008). Hos flera av bloggförfattarna (Blogg F, Blogg G & Blogg I) fanns känslor av 

rädsla inför beskedet vilka kom från oron över vad resultatet skulle visa. Känslorna blev 

dubbla då det fanns rädsla och oro både för bloggförfattarna själva men även anhöriga. 

Rädsla och oro kom från tankar om framtiden, döden och tankar på anhöriga. Gravida 

kvinnor kände också en stark rädsla och oro för hur det ofödda barnet skulle klara av 

eventuella behandlingar samt om en sämre behandling skulle behöva väljas på grund av 

graviditeten. En studie av Morse et al. (2014) visar hur hela perioden vid beskedet är laddat 

med ångest. Leboeuf et al.( 2014) studie visar att det är viktigt att sjuksköterskor skapar 

förtroende med samtliga parter, såsom patienter och anhöriga i samband med besked. Detta 

är lättast då sjuksköterskor har möjlighet att vara närvarande när beskedet ges. (Leboeuf et 
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al., 2014). Då sjuksköterskor uppfattar att det finns ett behov av stöd så är det 

sjuksköterskornas roll att förmedla det (Reinke et al. 2010).  

Sorg och besvikelse var vanliga känslor då livet förändrades drastiskt och inte blev som det 

var tänkt. Flera av bloggförfattarna (Blogg A, Blogg D, Blogg F, Blogg G, Blogg I, Blogg J & 

Blogg K) kände sorg och besvikelse över en krossad framtid samt sorg och besvikelse över att 

ha drabbats av obotlig cancersjukdom. Då beskedet var svårt för bloggförfattarna blev sorgen 

och besvikelsen stor och skapade en upplevelse av att livet rasar. Sparla et al. (2017) studie 

visar att det ofta kommer tankar på vad det kan vara som orsakar obotlig cancersjukdom. 

Flera deltagare känner skuldkänslor över att ha blivit drabbade då det fanns en vetskap om 

att det ohälsosamma levernet kan ha legat till grund för diagnosen (Sparla et al., 2010). Detta 

var dock ingen upplevelse som uttrycktes av bloggförfattarna. Andra upplever en orättvisa då 

tankarna är att det inte går att förhindra obotlig cancersjukdom (Sparla et al., 2017). 

Bloggförfattarna (Blogg A, Blogg G, Blogg I, Blogg J & Blogg K) skrev att det fanns en känsla 

av sorg och besvikelse i samband med beskedet över att inte få vara med längre samt att inte 

få vara med anhöriga. Det uppkom dubbla känslor då sorgen och besvikelsen fanns för 

bloggförfattarna själva men även över anhöriga som skulle få klara sig utan dem. Relaterat 

till tidigare forskning visar resultatet i Morse et al. (2014) studie att sorg och besvikelse är 

vanliga känslor i samband med besked om ett positivt resultat av cancer i kroppen. 

Trots upplevelser av att livet rasade så upplevde bloggförfattarna även ett ljus i mörkret i 

samband med beskedet. Upplevelser av ett ljus i mörkret hjälpte bloggförfattarna att orka 

med det tuffa beskedet och gav styrkan att kämpa vidare. Ett ljus i mörkret kan i relation till 

Eriksson (2015) ses som motsatsen till att livet rasar i den pågående kampen. Eriksson (2015) 

beskriver att lidande och lust är varandras motsatser i lidandets kamp vilket kan relateras till 

att livet rasar och ett ljus i mörkret. Ett ljus i mörkret kan då kopplat till Eriksson (2015) 

beskrivas som det goda medan när livet rasar kan ses som det onda. Det goda hjälper 

bloggförfattarna att komma igenom det onda. Känslor bloggförfattarna kände kopplade till 

ett ljus i mörkret var kärlek och beslutsamhet samt befrielse och lättnad.  

I resultatet framkom upplevelser av ett ljus i mörkret vilka kom från känslor av kärlek och 

beslutsamhet. Kärlek och stöd från anhöriga skapade en trygghet hos bloggförfattarna vilket 

gav upphov till beslutsamhet. Det gav ett ljus i en mörk tillvaro och flera av bloggförfattarna 

(Blogg A, Blogg G, Blogg H, Blogg J & Blogg K) kände lycka över att ha bra stöd även fast 

beskedet var tungt. I den tidigare forskningen skrivs det att patienter omvärderar vad som är 

viktigt i livet. Det ger patienter en annan syn på relationer och diagnosen gör att lugn i livet 

värdesätts (Montoya-Juarez et al., 2013). Tankar på anhöriga kommer upp och kvinnor lever 

ofta sina liv som vanligt för att inte göra deras anhöriga upprörda (Morse et al., 2014). I flera 

bloggar gick det att läsa om oron för hur anhöriga skulle må och hantera beskedet. Även om 

ingen nämnde att livet fortsatte som vanligt för att skydda anhöriga, beskrevs nervositet över 

att berätta för anhöriga om beskedet på grund av reaktionen som väntade. Ur känslan av 

kärlek och beslutsamhet kom en vilja att hinna uppleva sådant som inte hunnits med 

tidigare. En beslutsamhet att våga gå i strid mot sjukdomen och allt vad sjukdomen innebar. 

Tidigare forskning visar relaterat till detta att det är vanligt att patienter reagerar olika. 

Frustration kan uppkomma hos en del patienter då en upplevelse av att inte ha hunnit med 
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det viktiga i livet dök upp. Andra upplever en sorts kärlek och beslutsamhet vilket ändrar 

attityden till livet (Montoya-Juarez et al. 2013). 

Befrielse och lättnad var känslor vilka återfanns i en del av bloggarna (Blogg B, Blogg F, Blogg 

G & Blogg I) och kunde relateras till att upplevelsen innan beskedet var svår och oviss. 

Beskedet gav då en ljusning i denna svåra upplevelse. Även om beskedet att bloggförfattarna 

hade en cancersjukdom var svårt, kom det fram känslor i form av befrielse och lättnad. Det 

var en befrielse och lättnad att ha fått veta vilken sjukdom det var och därmed börja planera 

vad som kunde göras för att kämpa emot den. Det fanns även bloggförfattare (Blogg F & 

Blogg G) som innan beskedet misstänkte cancersjukdom och beskedet blev då en bekräftelse 

på misstanken. Väntan beskrevs av flera bloggförfattare (Blogg B & Blogg I) vara värre än 

själva beskedet. Dessa bloggförfattare (Blogg B & Blogg I) kände sig lyckliga när svaret kom 

då alla negativa känslor i samband med väntan försvann. Det finns tidigare forskning där 

liknande fynd återfinns. Att inte veta vad som är på gång i kroppen skapar oro och ångest hos 

patienter (Tobin & Begley, 2008). Det framkommer också fynd om att patienter blir lättade 

och känner glädje när beskedet om cancersjukdom ges (Morse et al., 2014; Tobin & Begley, 

2008). Efter att ha varit i denna period av ovisshet blir många lättade och känner att någon 

lyssnar genom att misstankarna överensstämmer med beskedet (Tobin & Begley, 2008). 

Lindqvist och Rasmussen (2014) beskriver att tydlig information kring obotlig sjukdom samt 

behandling ger möjlighet till upplevd friskhet trots förekomst av obotlig sjukdom. 

6.2 Metoddiskussion 

Henricson och Billhult (2017) skriver att valet av metod styrs utifrån syftet och 

frågeställningar. Studerande av ett fenomen hos personer med fokus på levda erfarenheter är 

vad kvalitativ metod avser att göra (Henricson & Billhult, 2017). Med förankring i litteraturen 

och då syftet var att beskriva patienters upplevelser av att få besked om att ha en obotlig 

cancersjukdom ansågs kvalitativ metod lämplig att användas. Bloggar valdes ut som 

analysmaterial då intervjuer med patienter inte var etiskt försvarbart till ett examensarbete. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2015) skriver att beskrivning och tolkning av texter kan 

göras med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Med grund i detta valdes en kvalitativ 

innehållsanalys och Lundman och Hällgren Graneheims (2015) tolkning av analysmetoden 

användes för en konsekvent analys. En manifest ansats valdes för att ge studien en 

beskrivande nivå. Diskussioner har förts angående om det är möjligt att undvika tolkning 

helt. Medvetenhet fanns att tolkning alltid finns med i en viss mån men tolkningen i denna 

studie är minimal och räknas då ändå som en manifest studie. Elva bloggar ingick i 

innehållsanalysen och anledningen att bloggar valdes var för att komma nära och få en insikt 

i patienternas upplevelser. Bloggar skrivna av anhöriga uteslöts enligt ett av 

exklusionskriterierna då det fanns risk att patienternas upplevelser tolkades av de anhörigas 

förförståelse. Till bakgrunden användes vetenskapliga artiklar. Sökning av vetenskapliga 

artiklar med kriteriet att dessa skulle vara högst fem år gamla gav ett magert utbud av 

passande artiklar. När kriteriet ökades till högst tio år gamla blev utbudet betydligt bredare. 

Artiklar som hittades med kriterierna gällande år och vilka även passade det valda syftet 
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valdes ut för användning då dessa fortfarande var aktuella. Artiklar äldre än tio år valdes bort 

då det inte kändes etiskt försvarbart att använda inaktuellt material. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2015) beskriver att det i kvalitativ forskning finns 

begrepp som berör hur trovärdigt resultatet är. Dessa begrepp är giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet. Begreppet giltighet handlar om hur sant resultatet är. Det är även viktigt för 

giltigheten att koder och kategorier överensstämmer med textmassan. Det anses viktigt att 

personer insatta i ämnet läser resultatet och granskar koder och kategorier (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2015). Resultatet har blivit giltigt då det som skulle beskrivas har 

beskrivits. Lundman och Hällgren Graneheim (2015) skriver vidare att val av deltagare samt 

noggranna beskrivningar av metod delen i arbetet också är viktiga för giltigheten då det 

underlättar för läsarna att bedöma detta. Läsarnas bedömningar av giltigheten kan också 

göras enklare om citat presenteras (Lundman & Hällgren Graneheim, 2015). Det är svårt att 

garantera giltighet i en innehållsanalys då en del av den egna förförståelsen påverkar 

tolkningen. Beskrivning av metodens urval, insamling, analys och genomförande har gjorts 

vilket underlättar granskningen av giltigheten för läsaren. Citat finns även presenterade i 

resultatet för att förhindra förvrängning av upplevelser samt underlätta giltighetskontroll.  

Tillförlitligheten i ett arbete påverkas också bland annat av en noggrann beskrivning av 

analysarbetet. Tillförlitlighet innebär att forskaren under hela forskningsprocessen 

kontrollerar sina ställningstaganden. Tillförlitligheten kan både bli högre och lägre när flera 

personer är involverade i genomförandet och analyserandet av metoden. Flera personer kan 

både innebära att fler fynd görs, då olika personer ser olika saker, vilket breddar resultatet. 

Det kan även bli så att analysen och genomförandet blir spretigt. Detta kan undvikas om den 

insamlade datan, analysen och resultatet granskas gemensamt (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2015). I detta examensarbete har en del steg skett genom självständigt arbete 

men för att behålla trovärdigheten så har arbetet sedan gåtts igenom gemensamt. Detta för 

att undvika för stor tolkning eller ett osammanhängande resultat.  

Överförbarheten hos ett resultat bestäms av läsarna även om förutsättningar angående 

överförbarhet kan skapas av författare. Resultat kan i vissa fall överföras till andra situationer 

eller grupper och det är utsträckningen på överförbarheten som påverkar trovärdigheten. Det 

är även viktigt att vara tydlig i beskrivandet av metodavsnittet då det påverkar bedömningen 

av överförbarheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2015). Vid en kvalitativ 

innehållsanalys kan resultatet vara överförbart till liknande sammanhang men det kan inte 

generaliseras. Det är svårt att göra om studien på samma sätt men metodbeskrivningen skall 

ändå vara tydlig för att underlätta vidare forskning (Danielson, 2017). Detta resultat har inte 

en hög överförbarhet då det är patienters upplevelser som undersöks. Upplevelser är 

individuella och även om ett liknande resultat kan uppnås så går det inte att vara säker då det 

beror på urvalsgruppen.  

6.3 Etikdiskussion 

Bloggar skrivna av både män och kvinnor valdes ut för att användas i examensarbetet. Detta 

då både män och kvinnor kan drabbas av obotlig cancersjukdom och det ansågs etiskt riktigt 
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att inte utesluta en vuxen målgrupp med risk att missa dess upplevelser. I samband med 

urval av bloggar så uppkom tankar om samtycke skulle inhämtas från bloggförfattarna. Då 

bloggarna låg på öppna internetsidor vilka fanns tillgängliga för allmänheten, togs beslut om 

att samtycke inte behövdes. Detta relaterat till lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS, 2003:460) i vilken bestämning av samtycke ingår. Även då denna lag inte 

berör examensarbeten togs den i beaktande. Bloggförfattarnas riktiga namn nämns inte och 

bloggarna refereras inte med länkar till sina respektive hemsidor. Beslutet om det här 

framkom i diskussion om samtycke. Bloggförfattarna skulle vara äldre än arton år då det 

anses oetiskt att använda material som är skrivet av minderåriga. Medvetenhet om att det 

alltid finns en viss förförståelse fanns. För att undvika att förförståelsen påverkade resultatet 

lästes texten igenom flera gånger under arbetets gång. Läsaren ska kunna lita på innehållet 

och det ska vara giltigt. Texten kunde behållas textnära då en beskrivning av upplevelserna 

gjordes vilket innebar att bloggförfattarnas texter inte förvrängdes genom tolkning. 

7 SLUTSATS 

Att få besked om att ha obotlig cancersjukdom för med sig ett spann av olika upplevelser. 

Upplevelserna varierar mellan ett ljus i mörkret och att livet rasar vilket sätter kroppen i läge 

för kamp. Upplevelsen av ett ljus i mörkret kommer ofta av att tiden innan beskedet varit 

tung och ångestfylld. När beskedet till sist kommer så blir det en befrielse och lättnad att få 

veta vad som var fel samt att det blir en bekräftelse på den egna oron. Ur beskedet kommer 

även en beslutsamhet om att våga gå i kamp mot cancersjukdomen. Kampen handlar inte 

bara om att kämpa för egen skull utan även för kärleken till anhöriga. Upplevelsen av att livet 

rasar kommer ofta ur oro och rädsla för vad som komma skall med allt vad symtom och 

behandling innebär. Även tankar på döden kommer upp och domineras av sorg och 

besvikelse. Upplevelserna kommer ur att inte få vara med längre samt att anhöriga ska få 

klara sig utan dem. Vetenskapen visar att det är viktigt att sjuksköterskor har goda kunskaper 

inom området. Tidigare forskning visar att flera sjuksköterskor inte har ordentlig kunskap 

om vad palliativ innebär och vad deras roll är i samband med svåra besked. Det är viktigt att 

det finns en tydlig avgränsning för vad begreppet palliativ innebär samt att det finns goda 

kunskaper om vad som är sjuksköterskans roll i samband med besked. Finns detta så har 

patienter bättre förutsättningar att få en bättre upplevelse i samband med besked om att ha 

en obotlig cancersjukdom. 
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

I examensarbetet framkommer det olika typer av upplevelser hos patienter som får besked 

om obotlig cancersjukdom. För att kunna bemöta patienter på rätt sätt och ge hjälpen som 

behövs för att hantera känslor och upplevelser behövs mer forskning. Då data i 

examensarbetet är bloggtexter kan nästa steg i fortsatt forskning vara att göra djupintervjuer 

med patienter för ett djupare och bredare underlag av upplevelser. Det djupare och bredare 

underlaget gör att det går att få en mer omfattande förståelse för patienter som får besked om 

att ha en obotlig cancersjukdom och deras upplevelser i samband med beskedet. 
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BILAGA B ARTIKELMATRIS 

 

NR Artikel Syfte Metod Resultat Kvalité 

1 Titel: Lost and stranded: 
the experience of younger 
adults with advanced 
cancer. 

Författare: Knox, M.K., 
Hales, S., Nissim, R., 
Jung, J., Lo, C., 
Zimmermann, C., & 
Rodin, G.  

Tidskrift: Supportive 
Care in Cancer. 

Land: Kanada 

Årtal: 2017 

Syftet med artikeln var att belysa 
ungdomars och unga vuxnas 
upplevelse av att leva med 
avancerad cancer. 

Kvalitativ innehållsanalys med 
semistrukturerade intervjuer. 10 
patienter deltog i studien varav 7 
var kvinnor och 3 män. 

Sex olika teman hittades i resultatet. 
Dessa var isolering i flera olika 
dimensioner, att cancer är otänkbart, 
hejdad utveckling, problem med tid och 
meningsskapande samt stirra på 
dödligheten. 

Hög  

2 Titel: Receiving bad 
news: A 
phenomenological 
exploration of the lived 
experience of receiving a 
cancer diagnosis 

Författare: Tobin, G. A. & 
Begley, C.  

Syftet var att undersöka den levda 
erfarenheten av att få en 
cancerdiagnos.  

Kvalitativ innehållsanalys med 
ostrukturerade intervjuer. 10 
patienter deltog i studien varav 7 
var kvinnor och 3 män. 

Att få ett besked borde ses som en 
process istället för en händelse. Det 
behövs också en förståelse för att en del 
människor går igenom en jobbig fas 
redan innan de söker vård, när de 
misstänker att de fått cancer.   

Hög 



 

2 

Tidskrift: Cancer 
Nursing. 

Land: Irland 

Årtal: 2008 

3 Titel: Supporting hope 
and prognostic 
information: Nurses’ 
perspectives on their role 
when patients have life 
limiting prognoses. 

Författare: Reinke L, F., 
Shannon S, E., Engelberg 
R, A., Young J, P. & 
Randall Curtis, J.  

Tidskrift: Journal of pain 
and symptom 
management. 

Land: USA 

Årtal: 2010 

Syftet var att undersöka hur 
sjuksköterskor främjar eller inte 
främjar patienter och anhörigas 
hopp samt tillhandahålla 
sanningsenlig information. 

Kvalitativ innehållsanalys med 

Semistrukturerade intervjuer. 
22 sjuksköterskor deltog i 
studien varav 20 var kvinnor och 
2 män.  

 

Sjuksköterskorna kände att de behövde 
förlita sig på samarbete med läkarna i 
samband med att information skulle ges 
till patienterna och anhöriga. Det skulle 
behövas en utveckling i samarbetet och 
kommunikationen i det 
interprofessionella teamet.  

Medelhög 



 

3 

4 Titel: Awaiting Diagnosis 
of Breast Cancer: 
Strategies of Enduring 
for Preserving Self.  

Författare: Morse, J.M., 
Pooler, C., 

Vann-Ward, T., Maddox, 
L.J., Olausson, J.M., 
Roche-Dean, M., 
Colorafi, K., Madden, C., 
Rogers, B., & Martz, K. 

Tidskrift: Oncology 
Nursing Forum.  

Land: USA 

Årtal: 2014 

Syftet var att beskriva kvinnor med 
bröstcancers känslomässiga 
upplevelse när de väntar svar på 
bröstbiopsi 

Kvalitativ innehållsanalys med 
ostrukturerade intervjuer. 37 
patienter deltog i studien varav 
alla var kvinnor. 

Bröstcancerbesked är en krävande 
upplevelse med många olika 
undersökningar och kontroller för att 
ställa diagnos. Kvinnorna gick snabbt 
från välbefinnande till skräck men 
hanterade sina känslor under tiden de 
väntade på beskedet för att skydda sig 
själva. Denna skyddande funktion var 
ett måste för överlevnad 

Medelhög 

5 Titel: Reflection of illness 
and strategies for 
handling advanced lung 
cancer – a qualitative 
analysis in patients and 
their relatives. 

Författare: Sparla, A., 
Flach- Vorgang, S., 
Villalobos, M., Krug, K., 
Kamradt, M., Coulibaly, 
K., Szecsenyi, J., Thomas, 
M., Gusset-Bährer, S., & 
Ose, D. 

Syftet var att jämföra och utforska 
reflektioner som uppstår kring 
diagnosen samt att jämföra hur 
patienter och deras anhöriga 
hanterar svår lungcancer 

Kvalitativ innehållsanalys med 
semistrukturerade intervjuer. 18 
personer deltog i studien varav 9 
patienter och 9 anhöriga. 
Könsfördelning framgick ej. 

Reflektionsaspekter var “tankar om 
orsaken”, mening av tro och “orsak till 
jämlikhet”. Strategier som både 
anhöriga och patienter använde var “att 
förtränga”, “positiv inställning”, “stark 
fokus på nuet” och att “anpassa 
livsvillkor”. 

Hög 



 

4 

Tidskrift: BMC Health 
Services Research. 

Land: Tyskland 

Årtal: 2017 

6 Titel: Psychological 
responses of terminally 
ill patients who are 
experiencing suffering: A 
qualitative study.  

Författare: Montoya-
Juarez, R., Garcia-Caro, 
M. P., Campos-Calderon, 
C., Schmidt-RioValle, J., 
Gomez-Chica, A., Marti-
García, C., Cruz-
Quintana, F.  

Tidskrift: International 
Journal of Nursing 
Studies. 

Land: Spanien 

Årtal: 2013 

Syftet vara att identifiera palliativa 
patienters psykologiska reaktion. 
Påvisa patientens behov i livets slut. 
Som en grund för framtida 
intervensioner i 
sjuksköterskearbete 

Fenomenologisk ansats med 
semistrukturerade intervjuer. 24 
patienter deltog i studien varav 
15 var män och 9 kvinnor. 

Analysen av deltagarnas svar gjorde det 
möjligt att identifiera en huvudkategori 
“inse att livet är kort” Det finns tre 
kategorier som visar på olika sätt att 
möta livets slut “ovärdering av livet”, 
“möjlighet till tillväxt” “accepterande” 

Hög 



 

5 

7 Titel: Contribution of the 
pivot nurse in oncology 
to the experience of 
receiving a diagnosis of 
cancer by the patient and 
their loved ones.  

Författare: Leboeuf, I., 
Lachapelle, D., Dubois, 
S., & Genest, C.  

Tidskrift: Canadian 
oncology nursing journal. 

Land: Kanada 

Årtal: 2015 

Syftet var att dokumentera PNO:s 
(specialistsjuksköterskor inriktade 
mot onkologisk vård) ständiga 
förbättringsarbete från det att 
patient och dess anhöriga mottar 
ett cancerbesked samt de 
efterföljande fyra till sex veckorna 

 

Fenomenologisk ansats med 
semistrukturerade intervjuer. 14 
PNO (specialistsjuksköterskor 
inriktade mot onkologisk vård) 
deltog i studien. Könsfördelning 
framgick ej.  

 

Anpassa insatserna efter patienters och 
anhörigas behov samt tidpunkten för 
dessa. Resultatet visar tre 
rekommendationer för 
omvårdnadspraxis inom områdena: 
kompetensutveckling, 
interprofessionellt samarbete samt 
miljö. 

Medelhög 

8 Titel: Chinese oncology 
nurses’ experience on 
caring for dying patients 
who are on their final 
days: A qualitative study 

Författare: Zheng, R-S., 
Guo, Q-H., Dong, F-Q., & 
Owens, R.G.   

Tidskrift: International 
Journal of Nursing 
Studies 

Land: Kina 

Syftet var att beskriva kinesiska 
onkologisjuksköterskors 
erfarenheter av vård av palliativa 
cancerpatienter 

Kvalitativ innehållsanalys med 
semistrukturerade intervjuer. 28 
onkologisjuksköterskor deltog i 
studien. Könsfördelning 
framgick ej.  

 

När sjuksköterskorna vårdade döende 
cancerpatienter så upplevde de 
känslomässig nöd. Det hjälpte dem att 
reflektera över död och livets mening 
vilket positivt påverkade deras sätt att 
bemöta denna patientgrupp. 
Sjuksköterskorna upplevde också en 
moralisk nöd då de hade en vilja att ge 
kvalitetsfull vård i livets slut men inte 
hade verktygen till att kunna göra det 

Hög 



 

6 

Årtal: 2015 

9 Titel: Effect of supportive 
care on the anxiety of 
women with suspected 
breast cancer. 

Författare: Liao M-N, 
Chen P-L., Chen M-F. & 
Chen S-C.  

Tidskrift: Journal of 
Advanced Nursing 

Land: Taiwan 

Årtal: 2010  

Syftet var att studera effekten av ett 
stödjande vårdprogram på kvinnors 
ångestnivå under cancerdiagnos 
perioden. 

Longitudinell studie med 
enkätundersökning. 122 
patienter deltog i studien varav 
62 var i experimentgruppen och 
60 i kontrollgruppen. Alla 
deltagare var kvinnor. 

Att få stödjande vård istället för 
rutinvård minskade ångesten i samband 
med beskedet vare sig patienter fick ett 
positivt eller negativt cancerbesked. 

Medelhög 

10 Titel: Breaking bad news 
in inpatient clinical 
settings: role of the 
nurse. 

Författare: Warnock, C., 
Tod, A., Foster, J. & 
Soreny, C.  

Tidskrift: Journal of 
Advanced Nursing 

Land: Storbritannien 

Årtal: 2010 

Syftet vara att undersöka 
sjuksköterskors roll i att ge svåra 
besked samt tillhandahållande av 
utbildning och stöd till 
sjuksköterskor vilka utför denna 
roll. 

Beskrivande design med enkäter 
med öppna frågor. 

226 sjuksköterskor deltog i 
studien. Könsfördelning 
framgick ej. 

 

Barriärer vilka hindrade att ge svåra 
besked på ett bra sätt var fysiska 
barriärer, kulturella barriärer och 
sjuksköterskans brist på kunskap. 
Sjuksköterskor visade på olika 
upplevelser av att vara med och ge svåra 
besked. Flera sjuksköterskor beskrev 
positiva upplevelser medan andra 
beskrev negativa upplevelser. Hälften av 
sjuksköterskor som deltog i studien 
ansågs sig ha ett gott stöd på sin 
arbetsplats medan den andra hälften 
inte ansåg detta. 

Medelhög 
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BILAGA C SÖKMATRIS BLOGGAR 

 

Sökmotor Sökord Antal träffar Bloggare 

Google Blogg obotlig cancer Ca 15 800 Blogg A  

Google Besked obotlig cancer blogg Ca 7 700 Blogg B  

Google Blogg tarmcancer tro Ca 4 120 Blogg C  

Google Medlemsblogg ung cancer Ca 711 Blogg D  

Google Blogg obotlig cancer beskedet  Ca 12 600 Blogg E  

Google Blogg obotlig cancer Ca 15 800 Blogg F  

Google Cancerblogg obotlig cancer kamp Ca 144 Blogg G  

Google Berättar cancer blogg Ca 160 000 Blogg H  

Google Blogg obotlig cancer Ca 15 800 Blogg I  

Google Cancerblogg obotlig cancer kamp Ca 144 Blogg J  

Google Blogg cancer tro Ca 217 000 Blogg K  

 

 



 

1 

BILAGA D BLOGGMATRIS 

 

 

Benämning Kön Ålder Sjukdom Aktiva år 

Blogg A Kvinna  20-Årsåldern Lungcancer 2011-2013 

Blogg B Kvinna  20-Årsåldern Hjärntumör 2011-2015 

Blogg C Man  60-Årsåldern Metastaserande Tarmcancer 2008-2012 

Blogg D Kvinna  20-Årsåldern Tjocktarmscancer 2016-2017 

Blogg E Kvinna  30-Årsåldern Äggstockscancer 2015-2017 

Blogg F man  50-Årsåldern Esofaguscancer 2013 

Blogg G Kvinna  30-Årsåldern Inflammatorisk bröstcancer 2007-2011 

Blogg H Kvinna  40-Årsåldern Sarkomcancer 2016-2017 

Blogg I Kvinna  40-Årsåldern Bröstcancer 2013- 

Blogg J Kvinna  20-Årsåldern Metastaserande bröstcancer 2009-2012 

Blogg K Kvinna 30-Årsåldern Äggstockscancer 2015-2017 
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BILAGA E GRANSKNINGSFRÅGOR 

De granskningsfrågor som var passande för artiklarna i bakgrunden har valts, utifrån förslag 

på kvalitetsgranskning av Friberg (2012b).  

1-5 poäng= låg kvalitet  

6-7 poäng= medel kvalitet  

8-9 poäng= medelhög kvalitet  

10 poäng= hög kvalitet  

 
Förslag på granskningsfrågor utifrån Friberg (2012b) för kvalitativa studier 
 

1. Är problemformuleringen tydlig och hur har problemet avgränsats och formulerats?  

2. Finns det teoretiska utgångspunkter och hur har dessa formulerats?  

3. Är syftet tydligt formulerat?  

4. Hur beskrivs metoden?  

5. Hur framställs undersökningspersonerna eller situationerna?  

6. Hur analyseras data?  

7. Finns koppling mellan metod och de teoretiska utgångspunkterna?  

8. Vad är resultatet?  

9. Hur diskuteras metoddiskussionen, om det finns en sådan?  

10. Finns det etiska tankegångar beskrivna?  

 
Förslag på granskningsfrågor utifrån Friberg (2012b) för kvantitativa studier 
  

1. Är problemet avgränsat och tydligt formulerat?  

2. Hur formuleras de teoretiska utgångspunkterna om sådana finns?  

3. Hur beskrivs den omvårdnadsvetenskapliga teoribildningen?  

4. Är syftet tydligt formulerat?  

5. Vilka urval har gjorts? Vilka inklusions- och exklusionskriterier finns?  

6. Hur analyseras data? Används passande statistiska metoder?  

7. Vilken koppling finns mellan metod och teoretiska utgångspunkter?  

8. Vad är resultatet?  

9. Förs det fram några argument?  

10. Finns det etiska tankegångar beskrivna?  
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