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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Forskning visar att sjuksköterskor och närstående upplever livets slutskede hos 

patienter med obotlig cancer som utmanande. Närstående kan försumma egna behov i 

strävan efter en positiv sista tid tillsammans. Vårdpersonal har betydelse för om tiden 

upplevs som positiv. Sjuksköterskor upplever sig ha bristande teoretiska och praktiska 

kunskaper om cancervård samt att arbetet kan upplevas som krävande och energitömmande. 

Syfte: Syftet är att beskriva personers upplevelse av att leva med obotlig cancer efter 

brytpunktssamtal. 

Metod: Metoden är en kvalitativ, manifest innehållsanalys utifrån bloggar. 

Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier: tankar inför framtiden, förlorad identitet 

och finna livskraft. Majoriteten beskrev rädslor för att dö och att lämna närstående men även 

rädslor för sjukdomsförloppet förekom och upplevelsen av att tiden rann ifrån dem. 

Småbarnsföräldrarna upplevde rädslor för vilka minnen barnen skulle ha av dem. Samtliga 

fann kraft ur hopp, tro eller stöd. 

Slutsats: Det återfanns såväl likheter som olikheter i upplevelsen av att leva med obotlig 

cancer efter brytpunktssamtal. Samtliga upplevde sorg och rädslor men de yngre 

bloggförfattarna tenderade att i mindre utsträckning uppleva acceptans inför döden. 

Nyckelord: blogg, kvalitativ, livets slutskede, manifest innehållsanalys, onkologi.   

  



 

 

ABSTRACT 

Background: Research shows that nurses and relatives experience the end of life in patients 

with incurable cancer as challenging. Relatives can neglect their own needs in pursuit of a 

positive last time together. Healthcare professionals are important for the time being 

experienced as positive. Nurses experience insufficient theoretical and practical knowledge 

about cancer care and that the work can be experienced as demanding and energy-intensive.  

Aim: The aim is to describe people's experience of living with incurable cancer after breaking 

point. 

Method: The method is a qualitative, manifest content analysis based on blogs. 

Findings:  The analysis resulted in three categories: thoughts for the future, lost identity 

and finding vitality. The majority described fears of dying and leaving relatives but also fear 

of the disease progression and the perception that time ran away from them. The parents 

with small children experienced fears of what memories the children would have of them. All 

found power from hope, faith or support. 

Conclusion: Both similarities and differences were found in the experience of living with 

incurable cancer after breakpoint call. All experienced sadness and fears, but the younger 

bloggers tended to experience less acceptance for death. 

Keywords: blog, end of life, manifest content analysis, oncology, qualitative.



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 INLEDNING .....................................................................................................................1 

2 BAKGRUND ....................................................................................................................1 

2.1 Definition av centrala begrepp ............................................................................... 2 

2.1.1 Människan ....................................................................................................... 2 

2.1.2 Upplevelser ...................................................................................................... 3 

2.1.3 Cancer ............................................................................................................. 3 

2.1.4 Brytpunktssamtal ............................................................................................. 3 

2.1.5 Omvårdnad ...................................................................................................... 3 

2.1.6 Närstående ...................................................................................................... 4 

2.1.7 Blogg ............................................................................................................... 4 

2.2 Tidigare forskning ................................................................................................... 4 

2.2.1 Att vara närstående till en person i livets slutskede .......................................... 4 

2.2.2 Sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer i livets slutskede ................ 5 

2.2.3 Sjuksköterskors upplevelser av kommunikationens betydelse inom cancervård

 ........................................................................................................................ 6 

2.3 Vårdvetenskapligt perspektiv ................................................................................. 7 

2.3.1 Människan ....................................................................................................... 7 

2.3.2 Hälsa ............................................................................................................... 7 

2.3.3 Lidande ............................................................................................................ 7 

2.4 Problemformulering ................................................................................................ 8 

3 SYFTE .............................................................................................................................9 

4 METOD ............................................................................................................................9 

4.1 Datainsamling och urval ......................................................................................... 9 

4.2 Databearbetning och analys ..................................................................................10 

4.3 Etiska överväganden ..............................................................................................12 

5 RESULTAT .................................................................................................................... 12 

5.1 Tankar inför framtiden ............................................................................................13 

5.1.1 Att uppleva ovisshet inför döden .....................................................................13 



 

 

5.1.2 Att ta avsked av livet .......................................................................................14 

5.2 Förlorad identitet ....................................................................................................15 

5.2.1 Att uppleva förlorade och begränsade resurser ...............................................15 

5.2.2 Att uppleva förlorat och förändrat jag ..............................................................16 

5.2.3 Att uppleva förlorad kontroll.............................................................................16 

5.3 Finna livskraft .........................................................................................................17 

5.3.1 Att uppleva inre resurser .................................................................................17 

5.3.2 Att uppleva yttre resurser ................................................................................18 

5.3.3 Att uppleva tacksamhet ...................................................................................19 

6 DISKUSSION................................................................................................................. 20 

6.1 Resultatdiskussion .................................................................................................20 

6.2 Metoddiskussion ....................................................................................................21 

6.2.1 Giltighet, trovärdighet och överförbarhet .........................................................22 

6.3 Etikdiskussion ........................................................................................................23 

7 SLUTSATS .................................................................................................................... 24 

7.1 Förslag på fortsatt forskning .................................................................................24 

REFERENSLISTA ............................................................................................................... 25 

 

BILAGA A: SÖKMATRIS BAKGRUNDSARTIKLAR  

BILAGA B: KVALITETSGRANSKNING AV BAKGRUNDSARTIKLAR 

BILAGA C: ARTIKELMATRIS BAKGRUNDSARTIKLAR 

BILAGA D: BLOGGMATRIS



 

1 

1 INLEDNING 

 har ett intresse av att få ökad insikt och förståelse för personer med obotlig cancer efter 

brytpunktssamtal. I samband med vår verksamhetsförlagda utbildning vårdade vi för första 

gången personer som befann sig i livets slutskede på grund av sin cancersjukdom. Vi 

upplevde vår kunskap och erfarenhet som otillräcklig för att kunna erbjuda god omvårdnad 

baserat på individanpassning och värdighet. Att få besked om att vården övergår från 

botande till lindrande behandling förändrar livet på flera sätt, både praktiskt och emotionellt. 

Dessa brytpunkssamtal påverkar personers liv olika; de kanske upplever den sista tiden som 

intensiv och ångestfylld eller finner försoning och tacksamhet. Genom att undersöka området 

hoppas vi få insikt i detta och finna likheter och skillnader i personers upplevelse av den sista 

tiden i livet efter brytpunktssamtal. Vår praktiska erfarenhet av vård i livets slutskede i 

kombination med gemensamma funderingar gör att vi upplever ett behov av ökad förståelse 

för personer som befinner sig i livets slutskede. I arbetet som sjuksköterska kan omvårdnad 

av personer som är döende ingå, vilket ställer krav på både kunskap om, och gott bemötande 

av, dessa personer. För att tillgodose god omvårdnad bör sjuksköterskan ha god kännedom 

om hur personer upplever den sista tiden i livet och vilka behov och tankar som kan 

uppkomma. 

2 BAKGRUND 

Bakgrunden innefattar definitioner av centrala begrepp, tidigare forskning, vårdvetenskapligt 

perspektiv samt en problemformulering. Bakgrundsartiklarna till tidigare forskning söktes 

fram från CINAHL Plus och PubMed. CINAHL Plus är en vårdvetenskapligt inriktad databas 

medan PubMed innefattar både vårdvetenskapliga och medicinska data. Datainsamling och 

urval redovisas i tabellform i Sökmatris bakgrundsartiklar (Bilaga A). Sökmatrisen 

presenterar: sökdatum, använda databaser, söktermer, avgränsningar, antal träffar, lästa 

abstract, urval och artikelnamn. Sökorden och valda artiklar kan relateras till syftet. De 

sökord som använts är: relatives, close relatives, family, family relationships, family 

perceptions, nurse, nurse(s) experiences, caring, palliativ care, end of life care, end of life, 

dying people, oncologic nursing, oncological, advanced cancer, neoplasms och breaking 

point. Vid sökningen har inklusionskriterier och exklusionskriterier använts för att ta fram 

relevanta artiklar i relation till syftet. Inklusionskriterier för datamaterialet är att artiklarna 

ska vara publicerade mellan år 2008 och 2017 samt att de genomgått vetenskaplig 

granskning i form av peer review. Artiklarna ska vara förstahandskällor och skriva på 

engelska, urvalet ska bestå av vuxna personer och att artiklarna innefattar ett 

sjuksköterskeperspektiv eller närståendeperspektiv. Exklusionskriterier är barn upp till 18 år, 
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artiklar skrivna på andra språk än engelska, artiklar publicerade innan 2008 samt 

pilotstudier. 

De artiklar som används i bakgrunden har kvalitetsgranskats enligt Fribergs (2012) 

kvalitetskriterier och bedöms ha hög kvalitet. Hur bedömningen genomfört beskrivs nedan. 

Fribergs (2012) kriterierna formuleras om till slutna frågor som endast går att besvaras med 

ja eller nej. Vid svar ja ges ett poäng och vid nej ges noll poäng. Poängen summeras och 

beroende på vilket resultatartikeln får uppskattas den antingen ha låg kvalité, medelhög 

kvalité eller hög kvalité. En kvalitativ artikel med noll till fyra poäng uppskattas ha låg och 

fem till nio poäng som medelhög kvalité och tio till fjorton poäng som hög kvalité. 

Kvantitativa artiklar poäng skattas lika dant förutom i det sista poängintervallet. Totalt kan 

en kvalitativ artikel få 14 poäng medan en kvantitativ artikel högst kan få 13 poäng. Detta 

eftersom en av de slutna frågorna endast berör kvalitativa artiklar. För att sammanfatta 

skiljer sig poängsättningen i det sita poängintervallet, intervallet för hög kvalité, mellan de 

olika artiklarna. En kvalitativ artikel har hög kvalité med tio till fjorton poäng medan en 

kvantitativ artikel med tio till tretton poäng. 

Sammanlagt granskas 11 artiklar varav 11 artiklar inkluderas. Frågorna, poängsättningen och 

resultatet av kvalitetsgranskningen redovisas i Kvalitetsgranskning av bakgrundsartiklarna 

(Bilaga B). För ytterligare redovisning av bakgrundsartiklar se Artikelmatris (Bilaga C) som 

redovisar valda artiklars: titel, författare, tidskrift, årtal, perspektiv, syfte, metod, resultat och 

slutligen artiklarnas kvalitetsskattning. 

2.1 Definition av centrala begrepp 

I följande stycke definieras de centrala begreppen människan, upplevelser, cancer, 

brytpunkssamtal, omvårdnad, närstående och blogg som används i examensarbetet. Dessa 

begrepp beskrivs för att läsaren lättare ska förstå innehållet i examensarbetet. 

2.1.1 Människan 

Begreppet människan hänvisar till en högintelligent varelse med talförmåga som är 

samhällsbyggande och kulturskapande (Nationalencyklopedin, 2017a). För sjuksköterskor är 

det viktigt att förstå begreppet utifrån ett omvårdnadsvetenskapligt perspektiv för att kunna 

ge en god vård till patienterna. Omvårdnadsvetenskapen betraktar människan som unik. 

Eftersom alla människor är olika varandra trots generella likheter bör hon bemötas 

individuellt efter unika förutsättningar. Det går inte att förstå människan utan ett 

helhetsperspektiv. Hon är en fri individ med förmåga att ta ansvar och göra egna val 

(Willman, 2014). 
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2.1.2 Upplevelser 

Uppleva innebär att som direkt berörd part vara med om något med avseende på skeende 

samt på ett känslomässigt plan uppfatta och värdera utan att vara rationell 

(Nationalencyklopedin, 2017b). 

2.1.3 Cancer 

 Cancer är ett samlingsnamn för elakartade - maligna - tumörer (Nationalencyklopedin, 

2017c). Cellnybildning, och eliminering av gamla celler, sker oavbrutet och under 

kontrollerade former i våra kroppar. Processen styras av cellens DNA-molekyl. Vanligtvis kan 

celler som drabbas av förändring i arvsmassan själva reparera DNA-förändringen. Celler som 

inte kan reparera förändringen eller genomgå apoptos kommer fortsättningsvis ha en 

förändrad arvsmassa vilken kan orsaka uppkomsten av maligna tumörer (Ericson & Ericson, 

2012). Dessa tumörer resulterar i en oavbruten nybildning av celler i den annars väl reglerade 

processen. Tumörcellerna har onormalt hög motståndskraft vilket motverkar celldöd och 

främjar cancerns tillväxt (Nationalencyklopedin, 2017c). Den ökade tillväxten av tumörceller 

kan invadera närliggande vävnader och sprida sig, metastasera, till andra delar av kroppen 

(WHO, 2017). År 2015 avled 8,8 miljoner människor i världen på grund av en cancerdiagnos, 

50 procent dödsfallen skulle kunnat förebyggas. Cancerfonden (2015) menar att det är 

naturligt att uppleva oro och förvirring vid ett besked om insjuknade i en cancersjukdom och 

att sjukdomen kan förändra livet för såväl den sjuke som för närstående. Hur situationen 

hanteras är individuell och kan påverkas av tidigare erfarenheteter och upplevelser.   

2.1.4 Brytpunktssamtal 

Brytpunktssamtal är ett samtal mellan patient och läkare där ställningstagande kring 

övergången till palliativ vård i livets slutskede sker (Socialstyrelsen, 2017a). Palliativ vård 

innebär hälso- och sjukvård för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada i syfte 

att främja livskvaliteten och att lindra lidande för patienten. Det innebär beaktning av 

existentiella, psykiska, fysiska och sociala behov samt organiserat stöd till närstående 

(Socialstyrelsen, 2017b). Livets slutskede innebär att en individ oundvikligt inom en snar 

framtid kommer att avlida (Socialstyrelsen, 2017c). 

2.1.5 Omvårdnad 

Omvårdnad kan betyda många olika saker. Förutom att det är en profession är det också ett 

akademiskt ämne som inrymmer estetiska, etiska, vetenskapliga och erfarenhetsbaserade 

kunskaper (Jakobsson Ung & Lützén, 2015). William (2014) beskriver omvårdnad som en 

vetenskaplig disciplin såväl som ett kunskaps- och forskningsområde. Inom 

omvårdnadsvetenskapen är begreppet omvårdnad direkt relaterat till grundläggande 

antaganden om synen på människan och hennes tillvaro. Dessa antaganden skapar förståelse 

och värderingar som ligger till grund för val av åtgärder (Willman, 2014). Omvårdnad syftar 

på vård av individen och innefattar en helhetssyn på människan, vilket kan inbegripa 

problem och behov på såväl fysiologisk, sociokulturell och andlig nivå. Begreppet omvårdnad 
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syftar till att inom vård och omsorg inbegripande åtgärder som vidtas, tillsammans med 

patienten, för att uppnå, eller upprätthålla, bästa möjliga livskvalitet eller stöd inför livets 

slut (Nationalencyklopedin, 2017d). För att tjäna examensarbetets syfte kommer 

Nationalencyklopedin (2017d) begreppsdefinition att användas. 

2.1.6 Närstående 

Närstående är någon som verkar i nära anknytning till någon eller något 

(Nationalencyklopedin, 2017e). I det här examensarbetet syftar närstående till någon som 

har nära anknytning till människan som drabbats av obotlig cancersjukdom. 

2.1.7 Blogg 

En blogg är en personlig offentlig dagbok på internet, det vill säga en webbplats där 

bloggförfattaren regelbundet publicerar skriftliga inlägg på internet om personliga 

synpunkter, iakttagelser och händelser (Nationalencyklopedin, 2017f). 

2.2 Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning utifrån närståendes och sjuksköterskors perspektiv. 

Inledningsvis presenteras Att vara närstående till en människa i livets slutskede följt av 

Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede, avslutningsvis 

presenteras Sjuksköterskors upplevelser av kommunikationens betydelse. 

2.2.1 Att vara närstående till en person i livets slutskede 

Att vara närstående till en person i livets slutskede kan både vara meningsfullt och tungt. I 

intervjuer med närstående till individer i livet slutskede beskrivs det som att befinna sig i en 

balansgång mellan att hantera sina egna känslor och en strävan efter att stötta den sjuke 

(Axelsson, Klang, Lundh Hagelin, Jacobson & Andreasson Gleissman, 2015). Det finns 

ytterligare uppfattningar om att vara närstående till personer i livets slutskede. De 

närstående som uppmuntras av vårdpersonal att delta i aktiviteter för att hjälpa patienten 

samt att närvara så mycket de vill, känner sig väl informerade och inkluderade. Medan 

närstående som inte känner sig informerade, sedda eller bekräftade beskriver situationen 

som att de “famlar runt i mörkret” när de försöker stötta patienten i livets slutskede. Tillit och 

förtroende mellan vårdpersonalen och närstående är av betydande karaktär (Kaarbø, 2011; 

Iranmanesh, Häggström, Axelsson & Sävenstedt 2009). Patienten och hens familj är en 

förenad grupp och bör uppfattas som sådan för att ge en god omvårdnad till patienter i livets 

slutskede (Iranmanesh et al., 2009). 

Att vara närstående till en person med avancerad cancer och som befinner sig i slutet av sitt 

liv beskrivs enligt Fjose, Eilersen, Kirkevold och Karine (2016) som en värdefull men 

krävande tid, tiden beskrivs som ambivalent då dessa uppfattningar samexisterar och 
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påverkar varandra. Allt eftersom sjukdomen förvärras blir hen mer beroende av familjens 

stöd vilket kan vara svårt för närstående att acceptera, de ställs inför såväl emotionella som 

praktiska utmaningar. Närstående kan prioritera bort sina egna behov och tankar i strävan 

efter en positiv sista tid tillsammans. Detta för att inte besvära den sjuke eller andra 

närstående samt för att undvika konflikter. Majoriteten av de närstående talar sällan om de 

tankar, känslor och bördor som sjukdomstillståndet orsakar dem. Då patienten kan vara 

ensam och isolerad menar anhöriga att de berättar om sin vardag för att ge dem nya intryck, 

social kontakt och en känsla av tillhörighet. De närstående spenderar mer av sin tid 

tillsammans med patienten men upplever trots det dåligt samvete när de lämnar hen eller är 

tvungna att till exempel arbeta istället för att spendera tid tillsammans. Nissen, Trevino, 

Lange och Prigerson (2016) menar att upplevelsen av att vara en familjemedlem till en 

cancerdrabbad patient i livets slutskede kan skilja sig beroende på vilken karaktär familjen 

har. Familjer som kategoriseras under oengagerad familjetyp visar sig ha lägre fysisk, 

emotionell och mental hälsa än familjetyper som kategoriseras som lågt uttryckande och 

uppleva även lägre socialt stöd och större svårigheter att utföra omvårdnadsuppgifter än 

både oengagerade och stödjande familjetyper. Kissane, Zaider, Li, icenberg, Schuler, 

Lederberg, Lavelle, Loeb och Del Gaudio (2016) menar att närstående till patienter, som har 

en förväntad överlevnadsprognos på mindre än ett år, kan genom familjeterapi uppleva 

situationen som mer hanterbar. Familjeterapi kan resultera i minskad grad av komplicerad 

eller långvarig sorg. 

2.2.2 Sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer i livets slutskede 

Ett återkommande tema är sjuksköterskors svårighet att balansera mellan närhet och 

avståndstagande i mötet med patienten. För att kunna ge professionell vård bör det 

personliga engagemanget begränsas. Det går åt mycket energi både som medmänniska och 

som professionell vårdare i samband med omvårdnad i livets slutskede. Sjuksköterskor 

beskriver att det resulterar i en känsla av existentiell tomhet och att vara tömd på energi 

(Johansson & Lidahl, 2010). Sjuksköterskor upplever den emotionella delen i att vårda 

patienter i livets slutskede som utmanande. När det inte finns något organiserat stöd känner 

de sig frustrerade (Iranmanesh et al., 2009). Det anses som nödvändigt för sjuksköterskor att 

med ärlighet möta den döende patienten som en unik person för att kunna skapa en 

förtroendefull relation. Sjuksköterskor som ingår i ett vårdteam upplever viss svårighet att 

uppfattas som en unik sjuksköterska, detta upplevs försvåra etablerandet av en förtroendefull 

relation. Konsten att vårda patienter i livets slutskede kan kräva personlig utveckling och att 

sjuksköterskor utvecklar sitt eget tillvägagångssätt. Att vårda döende patienter medför att 

utsättas för smärtsamma situationer vilket fordrar att sjuksköterskorna kan acceptera 

emotionellt påfrestande situationer utan att försöka undvika dem. Sjuksköterskor upplever 

frustration och sorg när det inte går att tillgodose vård som kan rädda patientens liv 

(Iranmanesh et al., 2009). Att vårda patienter i livets slutskede beskrevs även som etiskt 

svåra situationer där konflikter många gånger kan bryta ut i dilemman, smygande eller 

drastiskt (Pavlish, Brown-Saltzman, Jakel & Fine, 2o14). Skribenterna lyfte fram faktorer 

som triggar etiska dilemman att bryta ut i konflikt. Den första faktorn var oärlig 

kommunikation, som inbegriper att försena eller undvika svåra samtal om försämrad diagnos 

eller behov av palliativ vård. Att uppleva sig splittrad till plikter var den andra faktorn. Den 
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tredje faktorn berör undvikande och hemlighetshållande av olika moraliska åsikter och 

perspektiv. 

Sirilla (2014) beskriver att onkologisjuksköterskor som vårdar patienter med cancer i livets 

slutskede kan utsättas för moraliska dilemman och påpekar därför betydelsen av att hjälpa 

sjuksköterskor att identifiera moraliska dilemman och hitta strategier för att hantera dessa 

när de väl uppstår. Detta är inte bara betydelsefullt för sjuksköterskorna och patienter utan 

kan ha positiv effekt på hela vårdavdelningen. Moraliska dilemman som inte identifieras 

riskerar att försämra kvalitén av vården och kan skapa missnöje bland patienterna. Studiens 

resultat påvisar att vilken vårdavdelning och utbildningsnivå sjuksköterskor har kan ha 

positivt inflytande när det gäller att minska moraliska dilemman. Palvish et al. (2014) belyser 

betydelsen av att ha engagerade och tillgängliga ledare på vårdavdelningar som uppmuntrar 

till etisk reflektion och ett öppet klimat att samtala om etik och moraliska skiljaktigheter. 

Detta för att lättare hantera etiska och moraliska dilemman när de uppstår. 

2.2.3 Sjuksköterskors upplevelser av kommunikationens betydelse inom cancervård 

Croni och Finn (2017) menar att utbildning inom narrativ vård och patientcentrerad 

kommunikation i livets slutskede är betydande för onkologi-sjuksköterskors kompetens. 

Denna kunskap kan förbättra kommunikation med patienter, närstående och 

teammedlemmar samt resultera i att patienter och närstående upplever vård av hög kvalitét. 

Mötet med patienter i livets slutskede kräver förståelse, dessa patienter står inför en oklar 

framtid som kan innefatta diagnoser, behandlingar och emotionella utmaningar som kräver 

varsam uppmärksamhet. Sjuksköterskor ställs inför utmaningen att hantera patienters 

rädslor, frågor, ångest och hopp utifrån patientens varierande preferenser, kunskaper, kultur 

och religion. Gill och Duffy (2010) belyser att icke-specialiserade sjuksköterskor upplever det 

speciellt utmanande att vårda patienter med cancer och deras närstående, eftersom de 

upplever brist i teoretisk och praktisk kunskap om cancervård och dess behandling. 

Sjuksköterskorna är i och med detta rädda för att hantera och besvara svåra frågor om den 

cancerdrabbades diagnos, behandling eller sjukdomsprognos som patienter med cancer och 

deras närstående ställde. I hälften av fallen använde icke-specialiserade sjuksköterskor sig av 

blockerings strategier för att slippa svara på svåra frågor. Blockeringsstrategier som var 

vanligt förekommande var att verka för upptagen för att prata eller med flit undvika dessa 

patienter. Skribenterna understryker slutligen att kommunikationen med patienter med 

cancerdiagnos kräver komplexa färdigheter i hantering av spända och stressfyllda 

situationer, eftersom kommunikationen många gånger kan vara den viktigaste 

hälsofrämjande aspekten av behandlingen. Det är viktigt att sjuksköterskor får en bättre 

förståelse av cancer och hur sjukdomen påverkar den drabbade patienten men det är också 

viktigt att icke-specialiserade sjuksköterskor får mer teoretisk utbildning och utvecklar sin 

praktiska kompetens för att klara av att ge en stödjande helhetsvård för patienter med cancer 

och deras närstående. 
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2.3 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Arbetet utgår ifrån Erikssons vårdvetenskapliga perspektiv (1995; 1994; 2000; 2001) som 

beskriver begreppen människan, lidande och hälsa vilka presenteras nedan. 

2.3.1 Människan 

Tidigare dominerade en materialistisk människobild, människan sågs som ett objekt under 

en lång tid inom vården. Denna syn på människan är en otillräcklig utgångspunkt med 

avseende på den humanistiska inriktningen som råder inom vården idag. Eriksson lyfte 

därför en motvikt till den materialistiska människobilden fram människan som unik 

(Eriksson, 2001). Hon är en komplex helhet av kropp, själ och ande. Alla dimensioner 

samspelar dynamiskt med varandra, sammanflätade, ingen dimension är viktigare än den 

andra, därför bör de alltid ses som en helhet. Hela människan är levande och befinner sig i en 

ständig kamp för sitt liv såväl som sin hälsa, mot lidande och död. Med detta innebär en 

tillvaro av vardande och icke vardande. Människan längtar efter en gemenskap med andra 

personer och med Gud, hon är i grunden religiös, men bejakar inte alltid denna dimension. 

Andligheten behöver inte nödvändigtvis vara religiös utan kan vara mer allmän transcendent. 

Kort sagt längtar människan efter att vara en del av ett större sammanhang där hon kan ge 

och få kärlek, där hon kan uppleva tro och hopp såväl som vara medveten och finna mening i 

sin tillvaro här och nu (Eriksson, 2001). Människan är ständigt i behov av att försöka förklara 

händelser hon är med om såväl som världen hon lever. Då hon inte kan förstå eller förklara 

hänför hon sig till ödet, en yttre makt, något ont eller gott. Frågan om varför lidandet finns är 

i grunden en existentiell och religiös fråga (Eriksson, 1994). 

2.3.2 Hälsa 

Hälsa är något människan är snarare än har. Att vara hälsa beskrivs som att uppleva sig som 

en hel människa. Detta innebär att uppleva helighet genom kontakt med sin religiositet, 

andlighet samt sin innersta kärna (Eriksson, 2000). Detta är grunden i den ontologiska 

hälsomodellen. Modellen delar in hälsa i tre olika nivåer: ha hälsa, varandet och vardandet. 

Hälsa som görande symboliserar strävan efter att ha hälsa. Människan drivs av yttre 

omständigheter, såsom normer och regler hen vill passa in i. Varandet innebär sökande av 

hälsa inifrån sig själv och inte bara utifrån yttre normer. Människan kommer underfund med 

att kropp och själ samverkar och lär sig balansera inre och yttre faktorer, detta skapar balans 

och harmoni hos individen. Den innersta nivån kallas för vardandet. Här konfronteras 

människan med sig själv och sin livssituation, hen möter det som är svårt samt försonas med 

det ljusa och mörka i livet. Människan rör sig ständigt dynamiskt fram och tillbaka mellan 

dessa nivåer (Eriksson, 1995). 

2.3.3 Lidande 

Lidande och hälsa beskrivs vara förenade och står i dynamisk rörelse till varandra, de är båda 

en del i människans liv. Ett lidande kan likt hälsa upplevas på tre nivåer: att ha ett lidande, 

att vara i lidandet och att varda i lidandet. Att ha ett lidande innebär att vara främmande 
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för sig själv och sina innersta begär. Att vara i lidandet visar sig genom att människan 

försöker lindra sitt lidande genom att tillfredsställa behoven men känner ändå en viss oro. 

Den slutliga nivån att varda i lidandet innebär en kamp mellan hopplöshet och hopp, liv och 

död. Kampen gör att människan kan finna en mening i sitt lidande (Eriksson, 1995). 

Lidandets drama är en metafor för den process den lidande människan går igenom för att 

lindra sitt lidande. Dramat innefattar tre akter: att bekräfta lidandet, att vara i lidandet samt 

att försonas med lidandet. Dramat kräver att den lidande människan har en närvarande 

medaktör som bekräftar lidandet så att människan kan ge mening till sitt lidande och växa 

(Eriksson, 1994). 

2.4 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att närstående till patienter drabbade med obotlig cancer som 

befinner sig i livets slutskede upplever det svårt att acceptera patientens ökade beroende och 

ställs inför praktiska och emotionella utmaningar. Trots ökat umgänge med den sjuke 

upplever närstående skuldkänslor när de inte är tillsammans och även egna tankar och 

känslor kan försummas i strävan efter en positiv sista tid tillsammans. Forskning visar att det 

kan upplevas såväl meningsfullt som tungt eller krävande att vara närstående till en patient i 

livets slutskede. Upplevelsen påverkas av det stöd som ges - eller inte ges - av vårdpersonal. 

Närstående som anser sig oinformerade, osedda och som inte bekräftas av vårdpersonal 

upplever bristande kontroll över situationen. Sjuksköterskor upplever i sin tur svårigheter att 

utifrån ett professionellt förhållningssätt balansera mellan närhet och distans. Omvårdnad i 

livets slutskede med personligt engagemang, kan resultera i existentiell tomhet och 

utmattning. Sjuksköterskor beskriver sitt arbete som både utmattande och emotionellt 

påfrestande. De kan uppleva det svårt att bli uppfattade som unika sjuksköterskor vilket 

skapar svårigheter att etablera förtroendefulla relationer med patienter och närstående. Icke-

specialiserade sjuksköterskor som vårdar patienter drabbade med obotlig cancer i livets 

slutskede upplever sig ha bristande teoretiska och praktiska kunskaper om cancervård vilket 

anses väsentligt för att ge helhetsvård med hög kvalitét. Enligt det vårdvetenskapliga 

perspektivet bör människan ses som unik och komplex. Även här lyfts det fram att patienten 

bör ses i sin helhet, bestående av såväl kropp, själ som ande. Hälsa är att uppleva sig som en 

hel människa medan lidande beskrivs som att vara främmande för sig själv och sina innersta 

begär. Både hälsa och lidande är en del i människans liv och kan innebära en kamp mellan 

hopp och hopplöshet, liv och död. För att lindra lidandet krävs det en medaktör som kan 

bekräfta lidandet och människan. Sjuksköterskor kan vara medaktörer och därmed lindra 

lidande och främja hälsa. För att bistå med god omvårdnad till patienter drabbade av obotlig 

cancer i livets slutskede krävs såväl praktiska som teoretiska kunskaper vilka tidigare 

forskning påvisar saknas. Detta kan bli ett problem för personen med obotlig cancer därför 

att sjuksköterskor bör ha såväl god insikt i personers upplevelser av att befinna sig i slutet av 

sitt liv som hur det är att leva med obotlig cancer för att säkerställa en god och insiktsfull 

omvårdnad av dessa patienter. Detta arbete syftar till att bistå med kunskap och insikt om 

detta för att uppmärksamma och värna om dessa personer och bidra till bättre omvårdnad av 

dem. 
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3 SYFTE 

Syftet är att beskriva personers upplevelse av att leva med obotlig cancer efter 

brytpunktssamtal. 

4 METOD 

Nedan presenteras datainsamling och urval, inklusions- och exklusionskriterier för artiklar 

samt bloggar, analys och databearbetning. Den analysmetod som valts till detta  

examensarbete är en kvalitativ, manifest innehållsanalys med en induktiv ansats utifrån. 

Analysmetoden går att utföra utifrån två abstraktionsnivåer, antingen analyseras det 

manifesta innehållet i texten eller det latenta innehållet. Båda abstraktionsnivåerna handlar 

om att tolka texten men tolkningens djup varierar beroende på vilken abstraktionsnivå som 

valts. En manifest nivå fokuserar på vad texten säger och innefattar en låg tolkningsgrad. 

Graneheim och Lundman (2004) En manifest abstraktionsnivå valdes till detta arbete för att 

beskriva upplevelser utifrån obearbetat material, i form av bloggar. Bloggar skrivna av 

primärkällor valdes för att komma så nära upplevelsen av att leva med obotlig cancer efter 

brytpunktsamtal som möjligt. Ytterligare en anledning till varför en manifest 

abstraktionsnivå valdes var på grund utav att den inbegriper en låg grad av tolkning vilket 

skapar förutsättningar för ett resultat baserat på bloggförfattarnas upplevelser och inte på 

sekundära tolkningar. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är en kvalitativ 

innehållsanalys med en manifest abstraktionsnivå en bra utgångspunkt för att erhålla 

grundkunskaper för att sedan ta sig an en svårare abstraktionsnivå. 

4.1 Datainsamling och urval 

En kvalitativ innehållsanalys inleds med val av analysenheter. Analysenheter utgör objekt 

eller personer som är möjliga att studera. Enheterna bör innefatta tillräckligt mycket material 

för att betraktas som en helhet och samtidigt vara tillräckligt små för att kunna analyseras 

(Granheim & Lundman, 2004). Analysenheterna i det här examensarbetet grundade sig på 

svenska bloggar framtagna med sökmotorn Google. Anledningen till att endast svenska 

bloggar inkluderades berodde på att urvalet blev tillräckligt stort. Det var också fördelaktigt 

för författarna att analysera text på deras eget modersmål eftersom de lättare kunde urskilja 

nyanser i texten. Bloggar skrivna på annat språk än svenska exkluderades. Urvalet skulle 

också vara relevant samt gå att koppla till syftet. Bloggarna plockades fram utifrån 

inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterierna för bloggarna var förutom att de 

var skrivna av primärkällor, skrivna av den som drabbats av obotlig cancersjukdom, att 

bloggförfattaren skulle ha gått bort i sin sjukdom. Detta för att med säkerhet beskriva 

upplevelser av att leva med obotlig cancersjukdom. Därför exkluderades bloggar där 

bloggförfattarna fortfarande levde samt bloggar och inlägg skrivna av sekundärkällor. 
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Bloggförfattarna skulle dessutom vara vuxna över 18 år för att inkluderas. Därför 

exkluderades barn under 18 år. Materialet från bloggarna skulle vara tillräckligt omfattande 

samt relaterade till syftet för att inkluderas och analyseras. Material som inte kunde kopplas 

till syftet eller som var antingen för omfattande eller ringa för att kunna analyseras 

exkluderades. 

Sökningen efter bloggar genom sökmotorn Google resulterade i 270 träffar vilket motsvarade 

27 sidor, på dessa sidor återfanns 122 bloggar. De 122 bloggarna granskades utifrån 

inklusions- och exklutionskriterierna varav 2 bloggar inkluderades. En exkluderad blogg 

länkade till sex andra bloggar. Dessa granskades varav två bloggar inkluderades utifrån 

inklusions- och exklutionskriterierna, det vill säga en sekundär sökning genomfördes.  

Samtliga träffar i form av bloggar granskades till och med mättnad uppnåddes. Totalt fyra 

bloggar valdes ut. För ytterligare information om sökningen se tabell 1 nedan vilken 

presenterar: vald sökmotor, sökord och sökdatum, antal träffar, undersökta bloggar och 

valda bloggar. Samtliga bloggar finns beskrivna i bloggmatrisen (Bilaga D) där bloggkod, 

pseudonymer, tidsperiod, diagnos, utvärdering sammanfattning och kvalitetsgranskning 

enligt Segesten (2012) redovisas. 

Tabell 1: Sökmatris av bloggar. 

Sökmotor Sökord och 

sökdatum 

Antal 

träffar 

Undersökta 

bloggar 

Valda bloggar 

Google Cancer blogg 

2017-11-08 

270 122 2 

Sekundär- 

sökning 

  6 2 

4.2 Databearbetning och analys 

Vid en manifest innehållsanalys tolkas texten endast utifrån vad den säger, vilket då 

beskriver det synliga och uppenbara innehållet i texten (Graneheim & Lundman, 2004). En 

viktig aspekt att ha i åtanke är att en text alltid rymmer flera betydelser och läsaren uppfattar 

alltid texten med en viss grad av tolkning, det är därför viktigt att låta texten tala utan att 

tillägga innebörder som inte finns där. En kvalitativ innehållsanalys inleds med val av 

analysenheter. Analysenheter utgör objekt eller personer som är möjliga att studera. 

Enheterna bör innefatta tillräckligt mycket material för att betraktas som en helhet och 

samtidigt vara tillräckligt små för att kunna analyseras. Genom att läsa texterna skapas en 

helhetsbild över analysenheterna därefter identifieras meningsenheter vilka kondenseras och 

kodas. En meningsenhet utgör den del av texten som är meningsbärande och kan bestå av 

såväl enstaka ord som hela stycken, som har en gemensam nämnare. Meningsenheterna bör 

vara lagom stora, det vill säga att de inte är för små då det kan leda till att resultatet blir 

fragmentariskt, eller för stora då enheten kan innehålla flera betydelser, när dessa 

abstraheras riskeras betydande innehåll att förloras. Kondensering innebär att 
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meningsenheterna görs kortare samtidigt som det centrala innehållet behålls: kondensering 

gör texten mer lätthanterlig och det meningsbärande innehållet blir tydligare. Nästa steg i 

analysprocessen är att abstrahera den kondenserade texten genom att den kodas. En kod kan 

liknas vid en etikett vilken har som funktion att kort beskriva meningsenhetens innehåll. 

Koder med likande innehåll samlas under en kategori. Kategorier är internt homogena och 

externt heterogena; innehåll i en kategori är liknade och bör skilja sig från innehåll i andra 

kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). 

De utvalda bloggarna lästes noggrant igenom därefter genomfördes en reflektion för att 

identifiera det huvudsakliga innehållet och dess användbarhet i relation till syftet. Bloggarna 

kopierades och infogades i ett Word-dokument för att inte riskera att text skrevs om eller att 

bloggen raderades. Materialet delades systematiskt in i olika färger för att urskilja inlägg 

skrivna av anhöriga och de som var skrivna av bloggförfattaren. Tre färger användes, röd för 

anhöriga, blå för bloggförfattarna samt grön för inläggen som inte avslutades med 

författarnamn. Om det inte gick att urskilja vem som författat inlägget exkluderas det från 

materialet. Material delades in i relevant och icke-relevant. Relevant material innebar text 

som svarade på syftet samt var skrivet av primärkällan. Ur det relevanta materialet 

identifierades meningsenheter som kondenserades och kodades. Vid kondenseringen togs 

flertalet meningsenheter bort vilkas meningsbärande innehåll vid en noggrannare 

granskning visade sig vara irrelevanta i relation till syftet. Författarna kontrollerade att 

koderna överensstämde med innebörden i den ursprungliga texten och dess sammanhang. 

Koderna gjorde det möjligt att dela in materialet i underkategorier vilka sedan delades in i 

kategorier, därmed kunde likheter och olikheter identifieras. För att identifiera 

underkategorier, kategorier, likheter och skillnader samt för att göra materialet överskådligt 

skrevs materialet ut och sorterades i pappersremsor. Varje remsa innehöll en meningsenhet 

med tillhörande kondensering och kod. Remsorna delades in i underkategorier och 

kategorier flertalet gånger innan internt homogena och externt heterogena kategorier 

uppnåddes vilka resulterade i kategorierna: tankar inför framtiden, förlorad identitet och 

finna livskraft. Kategorier och underkategorier sammanställdes sedan i en tabell för att 

skapa översikt och underlätta identifiering och sortering av likheter och olikheter inför 

utformandet av resultatet. Exempel på hur analysen genomfördes i enlighet med Graneheim 

och Lundman (2004) presenteras i tabell 2. 

Tabell 2: Exempel på analys. 

Meningsenhet  Kondenserad 
meningsenhet  

Kod Under 
kategori  

Kategori  

Det är helt åt helvete, jag 
har alltid i hela mitt liv 
älskat att röra på 
mig...//...Men min kropp 
håller på att i sakta mak 
bli svagare och svagare. 
(Malin) 

Älskat röra på mig, 
men kroppen blir 
svagare 

Kroppslig 
svaghet 

Att uppleva 
förlorade och 
begränsade 
resurser 

Förlorad 
identitet 

Olika cancersjukdomar 
vi har. Jag sitter fast i 
min och kan inte ta mig 
loss, det skapar en 
känsla av hjälplöshet. 

Fast i sjukdomen, 
känsla av 
hjälplöshet 

Känsla av 
hjälplöshet 

Att uppleva 
förlorad kontroll 
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(Thomas) 
Jag märker hur mitt hår 
blir tunnare för varje dag 
som går. Och när det 
snart försvinner, räknar 
jag inte med att det 
någonsin ska komma 
tillbaka. 
(Simon) 

Hår blir tunnare 
Inte komma 
tillbaka 

Permanent 
hårförlust 

Att uppleva 
förlorat och 
förändrat jag 

 

4.3 Etiska överväganden 

I denna studie används riktlinjer beskrivna i Codex (2017) för att värna om god forskningssed 

och undvika oredigt arbete. God forskningssed innebär att inte fabricera, plagiera eller 

förvränga insamlat datamaterial då det kan resultera i vilseledande uppgifter och förfalskat 

forskningsresultat. En god forskningssed ger trovärdighet åt studien, därför har valda 

artiklars och bloggars kvalité granskats innan de använts i detta arbete. 

Eftersom samtliga bloggförfattare har gått bort uppstår ett övervägande huruvida det är 

etiskt försvarbart att använda deras texter i detta arbete. Bruckman (2010) menar att 

offentliga källor som inte är lösenordskyddade kan användas utan samtycke men poängterar 

också att det kan anses oetiskt om ämnet är känslig. Då bloggförfattarnas tillåtelse inte går 

att erhålla har materialet som använts hanterats med respekt, utifrån Codex riktlinjer vilka 

omnämns i föregående stycke. Även citaten har använts i enlighet med dessa riktlinjer genom 

att inte förvrängas; citaten är exakta kopior av originaltexten. Det meningsbärande i citaten 

har kontrollerats mot originaltexten för att inte heller förvränga innebörd. Både för att 

respektera bloggförfattarna och generera ett textnära och korrekt resultat har författarna 

analyserat materialet objektivt. Trots att materialet får användas då det är offentliga källor 

utan lösenordsskydd kan ämnet, i enlighet med Buckman (2010) uppfattas som känsligt. För 

att inte exponera bloggförfattarna har deras namn bytts ut, bloggförfattarna är därmed 

anonyma i detta arbete. Arbetets referenshantering har utgått ifrån American Psychological 

Association (APA), med undantag för bloggreferenser. APA inbegriper URL-kod vid 

referering av bloggar i text. Två av bloggförfattarnas namn finns med i denna kod. För att 

värna om bloggförfattarnas anonymitet återfinns inte bloggarnas URL-kod i arbetet. 

5 RESULTAT 

Syftet för detta arbete var att beskriva personers upplevelse av att leva med obotlig cancer 

efter brytpunktssamtal. Analysen resulterade i tre kategorier: tankar om framtiden, förlorad 

identitet och finna livskraft, samtliga med tillhörande underkategorier. Kategorier och 

underkategorier presenteras i tabell 2 nedan. 
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Tabell 3: Kategorier och underkategorier. 

Tankar inför 
framtiden 

Förlorad identitet Finna livskraft 

Att uppleva ovisshet 
inför döden 

Att uppleva förlorade och 
begränsade resurser 

Att uppleva inre resurser 

Att ta avsked av livet Att uppleva förlorat och 
förändrat jag 

Att uppleva yttre resurser 

 Att uppleva förlorad kontroll Att uppleva tacksamhet 

5.1  Tankar inför framtiden 

Kategorin innefattar två underkategorier: att uppleva ovisshet inför döden och att ta avsked 

av livet. Alla bloggförfattare beskrev tankar om framtiden, såväl som den återstående tiden i 

livet som den efter döden. Det skildrade även tankar om hur de önskade disponera den 

återstående tiden. 

5.1.1 Att uppleva ovisshet inför döden 

I samband med, och efter, brytpunktssamtal uppstod overklighetskänslor hos blogg-

författarna, de kunde inte begripa det som hänt dem, deras återstående tid var utmätt. 

Tankar på att dö såväl som vad som händer efter döden var återkommande i bloggarna. 

Det var svårt för samtliga att begripa beslutet samt situationen efter brytpunktssamtalet. 

Författaren till blogg 2, Sofia, beskrev att hon upplevde livet som en film, för henne var det 

overkligt att lämna sitt liv eftersom hon inte upplevde sig vara klar med livet. Författaren till 

blogg 3, Simon, sade sig ha svårt att begripa att det verkligen gällde honom. Han utryckte sig 

enligt följande: "kan detta verkligen gälla mig? Det står att min sjukdom är obotlig. Att jag 

behandlas med palliativ vård – alltså den för livets slutskede...//...Det här livet kan inte vara 

mitt" (Simon). Han upplevde det också obegripligt att dö av en sjukdom som han beskrev 

som osynlig och onödig. Författaren till blogg 1, Malin, upplevde inte heller mening med 

insjuknandet. Thomas, författare till blogg 4, upplevde att domen kom plötsligt och att han 

största delen av tiden inte förstod att den gäller honom. 

Olika tankar inför döendet yttrades. Sofia upplevde rädsla för att aldrig komma hem igen, att 

dö på sjukhus omringad av främlingar. Simon och Sofia beskrev oro att inte veta vilka 

prövningar som väntade innan de gick bort. Simon sade sig inte vara rädd för döden utan var 

rädd för den egna förändringen på vägen dit. Malin och Simon beskrev den sista tiden som en 

kamp mot klockan och upplevde rädsla för att inte hinna leva fullt ut när de mådde sämre i 

sitt sjukdomsförlopp. Malin och Sofia beskrev båda oro för vilka minnen som barnen skulle 

ha efter dem. Sofia oroade sig över att inte bli ihågkommen alls, hon yttrycket sig enligt 

följande: "Jag är rädd att hon ska komma ihåg...//...en mamma helt utan engagemang, 

alternativt att hon inte ska ha några minnen efter mig alls" (Sofia). Trots att Thomas beskrev 

att han inte kunde släppa tanken om hur länge han ännu skulle få leva sade han sig inte lägga 

energi på oro för framtiden, hans inställning var följande: "Vi är obotligt levande allihop, var 

och en på sitt sätt, så man behöver inte ta det obotliga så allvarligt. Det är som det är" 
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(Thomas). Simon reflekterade över den egna existensen och om det finns liv efter döden 

enligt följande: "När det här livet är över, så tror jag att två saker väntar: Antingen slutar allt 

att existera i ett evigt mörker som jag inte kommer märka. Eller så fortsätter något nytt. En 

ny resa" (Simon). Medan Malin sade sig ha svårt att tro att det bara skulle ta slut dagen hon 

dog, då hon upplevde att det i sådana fall skulle vara bortkastad tid. Hon framställde själen 

som det som egentligen är människan och var övertygad om att själen vandrar vidare till ett 

annat syfte efter döden, detta uttryckets på följande sätt: "Vad händer med det som 

egentligen "är" en människa? Jag kallar det själen...//...jag tror verkligen att vi går vidare till 

något annat "syfte" än att just bara försvinna" (Malin). Alla upplevde frustation över att 

sjukdomsförloppet kunde ändras från ena dagen till en den andra. 

5.1.2 Att ta avsked av livet 

Sorg för att utsätta nära och kära för lidande beskrevs av alla bloggförfattare. Att inte hinna 

visa sin familj tillräckligt med kärlek innan sin bortgång beskrevs som en rädsla av Simon. 

Malin och Sofia, som hade små barn upplevde sorg för att lämna barnen moderlösa samt för 

att inte se dem växa upp. Medan Simon som inte hade några barn upplevde sorg över att 

aldrig bli förälder. 

Det var endast Simon som beskrev att han inte såg någon menig i att köpa nya materiella 

saker, istället gjorde han sig av med saker, rensade, städade och plockade i ordning för att 

underlätta för närstående att ta hand om hans tillhörigheter efter hans bortgång. Han var 

även den enda som upplevde sjukdomen som ett utdraget farväl och funderade på om han 

borde använt situationen till att ge tillbaka till världen, han utryckte sig enligt följande: 

 "Ibland funderar jag på hur jag borde dö – om jag borde använda den här situationen till 

någon nytta. Om det är någon gång som jag borde...//...sätta fyr på mig själv för att 

uppmärksamma någon orättvisa, så är det nu...//...har...//...ingenting att förlora" (Simon). 

Vid ett tillfälle sade Simon att det var viktigt för honom var att uppfylla sina drömmar. Till en 

början upplevde han oro över att inte lämna efter sig något, att inte hinna uppfylla sina 

drömmar, men ett besked dämpade hans oro: "Beskedet har lugnat mig. Hjälpt mig behålla 

fokus...//...För jag vet nu, vad jag inte visste då: jag kommer att lämna något efter mig. En 

bok" (Simon). 

Både Malin och Simon beskrev upplevelsen av att tiden gick fort när den var på väg att ta 

slut, Malin yttrade sig enligt följande: "Ja, tiden har verkligen börjat gå så vansinnigt fort, och 

det uppskattar jag inte. Det är nu tiden ska gå i sakta mak och att jag hinner göra allt 

ordentligt utan att känna stress" (Malin). I och med att den återstående tiden var utmätt 

beskrev Malin, Simon och Sofia att de ville disponera tiden som de hade kvar på ett 

meningsfullt sätt. För en del var planen att njuta av tiden som fanns kvar med familjen, 

medan andra gjorde planer på att resa eller upptäcka nya platser. Alla tre beskrev att de 

försökte leva här och nu, ta en dag åt gången. Simon menade att han försökt lägga energi på 

rätt saker. Vilket även Sofia skrev: "Om ens tid nu ändå är begränsad, varför slösa den korta 

tiden på att må dåligt och uppfyllas av negativitet?" (Sofia). 
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Simon och Sofia var de två bloggförfattare som skrev om sin kommande begravning. Simon 

beskrev att han ofta hade sin begravning i åtanke, vilka sånger som skulle framföras, hur han 

önskade att den dagen blev. Likt Simon beskriver Sofia planering av begravning och avsked 

som fördelaktigt enligt följande: "Jag kanske nu får förmånen att planera min egen 

begravning, att dö omgiven av många, många människor som bryr sig om mig och älskar 

mig" (Sofia), trots fördelen upplevde hon samtidigt nackdelar då hon inte kände sig klar med 

livet. Mot slutet beskriver Sofia att verkligheten hann i kapp henne, att hon började känna sig 

stressad då hon trots symtomen som påvisade att hon var svårt sjuk vägrat inse att hon 

kunde dö. Thomas beskrev att han trots dödsbesked kunde känna tillfredställelse. Detta 

beskriver han enligt följande: 

"De dagar, månader eller år jag har kvar ser jag som ränta på det liv jag hittills levt...//...Har 

jag haft tur och levt friska år 75 % av genomsnittlig uppskattad livslängd tar jag mig rätten att 

ändå känna 100 % tillfredsställelse" (Thomas). 

5.2 Förlorad identitet 

Kategorin innefattar tre underkategorier: att uppleva förlorade och begränsade resurser, att 

uppleva förlorat och förändrat jag samt att uppleva förlorad kontroll. Bloggförfattarna 

beskriver hur cancersjukdomen förändrar såväl deras förmågor som synen på sig själv. 

Försämring i sjukdomen medför upplevelsen av förlorad kontroll över sitt liv. 

5.2.1 Att uppleva förlorade och begränsade resurser 

Bloggförfattarnas sjukdom gjorde att samtliga upplevde smärta. Smärta och biverkningar 

från behandlingar genererade i förlorade och begränsade resurser. De förlorade och 

begränsade resurserna gjorde att de inte kunde leva sitt liv som de brukade eller som de 

önskade, världen de levde i krympte och tiden upplevdes begränsad. 

Alla bloggförfattare upplevde fysisk smärta, allt från smärtan i och med förflyttning till öppna 

sår och kronisk värk. De beskrev smärtan som begränsande i vardagen. Sofia upplevde 

smärta som begränsande eftersom det enda som lindrade var att ligga helt still med varma 

vetekuddar mot det onda, och på det viset ville hon inte leva. Thomas beskrev att smärtan 

blev en del av honom, en del av vardagen, varje andetag var smärtsam och blev en 

påminnelse om tumören runt vänstra lungan. Trots att andnöd försvårade tillvaron försökte 

han hålla igång små sysselsättningar, exempelvis påklädningen som tidigare tog tre minuter 

blev till en lång process: "När det inte kan botas då får man uthärda...//...det är en bra 

beskrivning av min situation, som inte kan botas, och det enda valet jag har är att uthärda" 

(Thomas). Likt Thomas beskrev Simon att han fick en helt ny vardag. Han upplevde smärtan 

påfrestande både fysiskt och psykiskt, den resulterade bland annat i försvårad sömn beskrev 

han. Dessutom tyckte han inte längre om att drömma, det gjorde för ont, även om det 

egentligen var det bästa han visste. Malin upplevde psykisk smärta på grund av förlust av sin 

tro, tron på ödet, som tidigare gett henne trygghet. 
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Läkemedel kunde minska eller ta bort den fysiska smärtan men resulterade i biverkningar i 

form av bland annat illamående, dåsighet, trötthet, klåda och känselbortfall, vilka i sin tur 

kunde resultera i minskad aptit och matintag, orkeslöshet, försämrad rörlighet och 

inaktivitet. Malin såväl som Sofia skrev också om att uthärda. De sade att de uthärdade olika 

biverkningar för att vara smärtfria, trots att biverkningarna upplevdes som hinder för deras 

hälsa. Uthärdande av biverkningar beskrevs av Sofia enligt följande: "Nu har jag petat i mig 

lite fler morfintabletter...//...Det funkar hyfsat mot värken. Men gör mig supertrött, 

illamående och salongsberusad. Ja ja allt är bättre än plågande nervsmärta" (Sofia). Samtliga 

bloggförfattare upplevde trötthet. Simon beskriver tröttheten som begränsande: "Har ett par 

aktiva timmar om dagen. Då jag hänger med. Då jag kan göra någonting...//...Däremellan 

somnar jag" (Simon). 

5.2.2 Att uppleva förlorat och förändrat jag 

Samtliga bloggförfattare upplevde förlorat eller förändrat jag. Detta i form av förändrat 

utseende eller personlighet. Malin, Sofia och Simon beskrev hur deras utseende förändrades, 

hur de inte längre kände igen sig själva vilket ingav sorg eller ilska. Malin beskrev detta enligt 

följande: "vem är kvinnan som sitter med på korten? Jag känner inte igen mig själv och det 

gör mig så ont" (Malin). Simon och Sofia skrev om att det är ledsamt att tappa sitt hår. Sofia 

skrev: "Det suger också. För mitt i alltihop är det faktiskt livskvalitet att få ha sitt hår kvar" 

(Sofia). Simon och Thomas menar att sjukdomen tar över; att de blir till objekt i andras ögon: 

"Trött på att vara en sjukdom" (Simon), "allting får en annan dimension. Jag blir ett objekt" 

(Thomas). Simon och Thomas menar att de ser på världen på ett annat sätt än innan de 

drabbades av sin sjukdom: "Det är väl på det viset man förändras att de små…//…detaljerna i 

en vardag som alltid funnits får ett större värde" (Thoma). Simon och Sofia skriver att de inte 

är sig själva längre. Simon menar att hans drömmar om framtiden försvann och Sofia skriver 

att jaget tynar bort och att läkemedel har påverkat detta: "alla mina symtom har gjort mig 

känslomässigt helt avtrubbad. Jag är helt enkelt inte jag längre" (Sofia), "Min personlighet 

rinner ur mig och med den försvinner ju livet" (Sofia). 

5.2.3 Att uppleva förlorad kontroll 

Samtliga upplevde förlorad eller bristande kontroll. Allt från att behöva "dra in alla de 

personer jag älskar så mycket i det här helvetet" (Simon) till att inte kunna kontrollera 

situationen, livet eller kroppen. Malin, Simon och Sofia beskrev hur de upplevde sorg över att 

tvingas dra in personer de älskade i situationen och därmed göra dem förtvivlande. Sofia 

gjorde en liknelse enligt följande: "känns...//... som att jag har fastnat i en stel rymddräkt 

från 50-talet med en tjock glasbubbla över huvudet. Det känns som att syret håller på att ta 

slut och att mina anhöriga måste hjälplöst stå utanför och titta på" (Sofia). 

Simon, Sofia och Thomas menade att sjukdomen gjorde att de upplevde sig instängda på 

olika sätt och att detta resulterade i upplevelser av vanmakt. Simon upplevde sig instängd i 

sin kropp, Sofia i situationen och Thomas i sjukdomen, han beskrev det enligt följande: "olika 

cancersjukdomar vi har. Jag sitter fast i min och kan inte ta mig loss, det skapar en känsla av 

hjälplöshet" (Thomas). 
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Simon och Thomas upplevde att smärtan gjorde att de förlorade kontrollen över livet: 

"Smärta...//...får allt att falla samman. Ingenting att fungera" (Simon), medan Malin och 

Simon skrev om hur de upplevde att tiden rann ifrån dem utan att de kunde påverka det: 

"Jag kämpar mot den här förbannade tiden varje dag, och varje dag så vinner den för jag 

tycker alltid att tiden går för fort" (Malin). Malin var ensam om att, efter en intensiv kamp 

mot cancern, tillslut skriva att hon gett upp. I sitt sista inlägg skrev hon: "Det är först nu jag 

känner mig besegrad" (Malin). 

5.3 Finna livskraft 

Kategorin innefattar tre underkategorier: att uppleva inre resurser, att uppleva yttre 

resurser och att uppleva tacksamhet. Samtliga bloggförfattare beskrev hur, och från vad, de 

fann livskraft. Att finna styrka var väsentligt för att försöka hantera situationen. 

Bloggförfattarna fann livskraft från inre resurser i form av hopp och tro. Tro innefattar såväl 

en religiös tro som en tro på sin egen förmåga. Yttre resurser bestod av stöd från 

omgivningen, till exempel stöd från medmänniskor och hjälpmedel. Tacksamhet uttrycktes 

bland annat för tiden som varit och som återstod samt för familj och vänner. 

5.3.1 Att uppleva inre resurser 

Bloggförfattarna förlitade sig på hopp och tro för att hantera situationen. Hoppet beskrev allt 

från att få minskade biverkningar, mindre smärta kommande dag till att få mer tid eller bli 

helt friska. Sofia uttryckte hopp om förbättring ända in i det sista inlägget: "Jag hoppas att 

även jag och min lilla familj får en andra chans, trots att döden just nu ihärdigt flåsar oss i 

nacken" (Sofia). Alla bloggförfattarna beskrev hopp och tro som en källa till kraft. De beskrev 

att de i vissa stunder hade svårt att upprätthålla hoppet när framtiden såg mörk ut eller när 

kroppen var sliten, men beskrev också hur små förbättringar och minskade biverkningar gav 

hopp om början till tillfriskning. Hoppet beskrevs som en drivkraft och som något väsentligt 

för att orka fortsätta kampen: mot cancer, för livet. "det är ju hoppet som håller oss igång. 

Hoppet om en sommar till, några resor mer, se barnbarn komma till världen" (Thomas). 

Två av bloggförfattarna menade att de använde sig av humor för att hantera det som drabbat 

dem. Thomas beskrev hur hans svarta humor gav honom ljus och Simon menade att skratt 

gav självdistans: "Jag kan fortfarande skratta. Verkligheten måste ha självdistans. Annars blir 

den outhärdlig" (Simon). 

Sjukdomen förändrade bloggförfattarnas liv. Thomas, Malin och Simon beskrev en längtan 

efter - och ett hopp om - ett "normalt" liv. Att kunna genomföra sysslor som tidigare hörde 

till vardagsrutinerna uppskattades. Malin menade att ha orken att tömma diskmaskinen 

ingav en känsla av glädje och normalitet medan Simon gick på fest med sina kompisar för att 

försöka leva ett normalt liv. Stunder av normalitet gav hopp: "Jag är inne i den tid jag längtat 

så mycket efter, en tid då jag hoppats att tillvaron skulle fokuseras "tillbaka" till en normal 

tillvaro" (Thomas). 
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Bloggförfattarna kunde gå mellan hopp och förtvivlan. De använde sig av olika processer för 

att hantera situationen och menade att det var viktigt att tillåta sig att känna sorg inför sin 

situation för att sedan kunna samla nya krafter. Sofia liknar det vid att ta en paus eller ett 

uppehåll från kampen för att få ny energi:  

"Men för att bli stark måste man också ge sig själv möjlighet till återhämtning. Ibland behöver 

man ett brejk. Och för att få kraft måste man glömma bort alla krav och måsten. Tillåta sig 

själv att bara finnas och vara ynkligast i världen" (Sofia). 

 Simon och Thomas beskrev att skriva blogg var en typ av terapi, ett sätt att få utlopp för 

tankar och känslor: "Skrivandet för mig är ju både en exhibitionistisk och terapeutisk 

handling." (Thomas), medan Malin fick utlopp genom ilska för att sedan samla ny energi: 

"varje nederlag jag har fått mottaga så har jag alltid börjat med att peka finger och skrikigt 

FAN VAD JAG HATAR DIG DIN JÄVLA HELVETES SJUKDOM. Sen har jag letat nya 

krafter för att ta nästa steg" (Malin). 

Malin beskrev att hon genom livet haft en stor tro på ödet, hon upplevde att det alltid funnits 

en mening med det som skett i livet och att tron på ödet varit en källa till kraft och energi 

men att sjukdomen gjort det svårare att bibehålla tron på ödet. Hon hade även religiösa 

reflektioner och menade att en sådan tro kunde ge avlastning: "Det är väldigt skönt när man 

är uppgiven och ensam i sina tankar att kunna "luta sig" mot något, även om det bara är i 

tanken." (Malin). Malin var den enda av bloggförfattarna som trodde på ödet, medan religiös 

reflektion även återfanns i Thomas blogg. Thomas upplevde tro på en högre makt. 

5.3.2 Att uppleva yttre resurser 

Yttre resurser bestod av faktorer som utifrån gav olika former av stöd och kraft. Samtliga 

bloggförfattare beskrev hur de fick livskraft från olika typer av yttre resurser, allt från stöd 

från familjen och vården till kraft från kultur och natur. 

Stöd och hjälp från familjen och vänner var ovärderligt för samtliga bloggförfattarna men 

även andra medmänniskor hade betydelse. "Jag håller mig vid liv tack vare familjen...//...Jag 

håller mig vid liv tack vare vänners och okänds omtanke" (Simon). Malin, Sofia och Thomas 

uppleva att de fick stöd och kraft från sina barn. Thomas, som hade vuxna barn, beskrev stöd 

i form av praktisk hjälp medan Malin och Sofia, som hade små barn, kunde uppleva stöd i 

form av ömsesidig kärlek. Sofia beskriver hur hon fick livskraft av, och orkade mer för, sitt 

barn: "Moa får mig att glömma alla dödsdomar, otrevliga handikapp och får mig att vilja leva 

varje dag" och "För hennes skull försöker jag alltid lite...//...mer än jag egentligen orkar" 

(Sofia). 

Sofia och Thomas menar att de fått stöd från vården. Thomas upplevde trygghet då hans 

behandlande läkare var en specialist på cancerformen som drabbat honom. Både Simon och 

Thomas upplevde stöd igenom samtal. Thomas menade att samtal med vårdpersonal gav 

lättnad. "De samtal vi har och får med sjuksköterskor och behandlande läkare är ventiler som 

gör att övertrycket pyser ut och jag har tagit ett steg till" (Thomas). Sofia var ensam om att 
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beskriva läkemedel som en yttre resurs: "Nu har jag petat i mig lite fler 

morfintabletter...//...Det fungerar hyfsat mot värken" (Sofia). 

Thomas menade att en högre makt kunde erfaras i form av fysiska upplevelser. "jag upplever 

"en högre makt" är fysiska moment. Musik. Film. En person som berättar något smärtsamt" 

(Thomas). Även Simon menade att han fick kraft från kultur i form av böcker och musik. 

Simon var även den enda bloggförfattaren som skrev att han fann stöd i att inte vara ensam i 

sin situation. Detta gjorde han genom att läsa en bok vid namn Rapporter. ""Rapporter" ger 

mig tröst...//...vet att jag inte är den enda" (Simon). 

Endast Thomas beskrev att hjälpmedel hade en positiv betydelse. "otroligt beroende av min 

rullstol. Har jag den till hands är allt så bra" (Thomas). Medan Simon var ensam om att 

beskriva hästen och närheten till naturen som ett sätt att få kraft och trygghet. Han menade 

att hästar gav honom lugn och trygghet men även livskraft, vilket han beskriver enligt 

följande: "Värmen strömmade från hästen. Återigen vilade jag min kropp mot dess sida. Jag 

blundade. Kände kraften komma. Detta ska jag leva på, tänkte jag" (Simon). 

5.3.3 Att uppleva tacksamhet 

Trots att bloggförfattare var obotligt sjuka upplevde de tacksamhet vilket Sofia, Simon och 

Thomas också beskrev efter brytpunktsamtalet. De var tacksamma för olika saker, för 

familjen och vården, för den tid som fanns kvar, för det liv de levt, för stunder av smärtfrihet 

och för de kroppsliga förmågor som de fortfarande hade. Småbarnsmamman Malin beskrev 

ingen tacksamhet i bloggen efter brytpunktssamtalet medan den pensionerade Thomas var 

den som skrev mest om detta, han skrev bland annat att han valde att finna glädje i det han 

fortfarande fick vara med om istället för att sörja det han eventuellt missar. Trots att 

sjukdomen gjorde kroppen svag var de tacksamma för den återstående fysiska förmågan. 

Detta beskrivs av Sofia och Thomas i form av tacksamhet för att ha fått behålla synen efter 

strålbehandling som orsakat kraftig hörselnedsättning respektive tacksamhet för att 

fortfarande kunna resa sig upp: "Är i alla fall glad att jag fortfarande ser och kan läsa texten 

på teven" (Sofia), "Det är en känsla av tacksamhet varenda gång jag kommer upp på benen" 

(Thomas). 

Bloggförfattarna tänkte tillbaka på det liv som varit; mindes och uppskattade den tid de fått. 

Simon menar att tid inte är ett mått på hur bra livet blev utan att livet handlar om kvalité, 

inte om kvantitet och uppskattar att han har fått leva ett friskt liv många år: "trots allt så har 

jag fått leva ett ganska långt liv frisk" (Simon). 

Bloggförfattarna upplevde att tiden höll på att ta slut. Detta hanterades på olika sätt. Malin 

beskrev endast ilska och sorg efter brytpunktsamtalet medan Sofia, Simon och Thomas 

beskrev tacksamhet för den tid som fanns kvar. Sofia utrycker glädjen över att leva och 

möjligheten att vården kunde ge henne ytterligare tid: " Jag är glad över att jag fortfarande 

lever och fortfarande har chans att vinna lite tid med behandling" (Sofia). 
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6 DISKUSSION 

Nedan presenteras resultatdiskussion, metoddiskussion och etikdiskussion. 

Resultatdiskussionen diskuteras i relation till vårdvetenskapligt perspektiv och tidigare 

forskning. 

6.1  Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva personers upplevelse av att leva med obotlig 

cancer efter brytpunktssamtal. Resultatet visade att bloggförfattarna upplevde oro, rädsla och 

sorg för att gå bort. Upplevelserna skildrades olika beroende på om bloggförfattarna hade 

småbarn, vuxna barn eller inga barn alls. De med småbarn uppgav oro och rädsla för att inte 

få följa barnens uppväxt samt rädsla för vilka minnen barnen kommer ha av föräldern efter 

hens bortgång. Detta beskrevs inte av bloggförfattaren med vuxna barn. Bloggförfattaren 

utan barn kände sorg för att aldrig få barn. Förutom att bloggförfattarna beskrev närstående 

som en källa till upplevelse av oro, rädsla och sorg, beskrev samtliga bloggförfattare att 

närstående var en viktig källa till kraft och stöd. Resultatet skulle kunna bekräfta Erikssons 

(2001) teori om att människan längtar efter en gemenskap med andra människor, hon 

behöver ge och få kärlek för att upplev hopp och tro. Intressant är att tidigare forskning 

påpekar att vara närstående till en person med avancerad cancer kan upplevas som en 

värdefull men krävande tid, allt eftersom cancersjukdomen förvärras blir människan mer 

beroende av närståendes stöd, vilket kan vara svårt och emotionellt för de närstående (Fjose 

et al., 2016). Då närståendes perspektiv exkluderades ifrån analysen bekräftade inte 

resultatet hur närstående upplevde tiden. Således bekräftade resultatet att människan blev 

mer beroende inte bara utav närstående men också utav vänner, vårdpersonal såväl som 

medmänniskor i och med att sjukdomen förvärrades. Detta beskrevs exempelvis genom att 

bloggförfattarna upplevde förlorad kontroll av situationen, livet och deras kropp. Tre 

bloggförfattare upplevde sorg över att dra in personer de älskade i situationen. Två 

bloggförfattare upplevde stöd genom samtal. Den ena upplevde specifikt samtal med 

sjuksköterskor och behandlande läkare som lättande. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv 

skulle resultatet kunna bekräfta Erikssons (1994) teori om lidandets drama. Enligt Eriksson 

(1994) kräver människan i lidandets drama en närvarande medaktör som bekräftar hennes 

lidande så att lidandet kan få en mening, först då kan lidandet lindras och människan växa i 

sitt lidande. 

Genomgående för de analyserade bloggarna var att personer med obotlig cancer efter 

brytpunktssamtal beskrev sin upplevelse av situationen som svår och obegriplig. Det var 

svårt för samtliga bloggförfattare att ta in att det verkligen var de som drabbats av 

cancerdiagnosen och att deras tid kvar på jorden var utmätt. Detta kan kopplas till Eriksson 

(1994) som beskriver att människan är i ständigt behov av att försöka förklara händelser och 

världen hon lever i, om hon inte kan förstå eller förklara hänför hon sig till exempelvis till 

ödet, en yttre makt, något ont eller gått. Bekräftande det sistnämnda visade resultatet att två 

bloggförfattare beskrev att det hänfört sig till ödet eller en högre makt. En bloggförfattare 

beskrev exempelvis att hon tidigare upplevt trygghet i sin tro på ödet men i och med att 
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cancern kommit tillbaka tappat denna trygghet. Hon sade sig inte längre se någon mening i 

ödet efter brytpunktsamtalet, eftersom det endast medförde, något ont, ett meningslöst 

lidande. Frågan om varför lidandet finns är enligt Eriksson (1994) i grunden en existentiell 

och religiös fråga. Det skulle kunna vara så att bloggförfattaren i exemplet ovan i relation till 

Eriksson (1995) upplever sig främmande för sig själv och sina innersta begär, det vill säga 

befann sig på första nivån, att ha ett lidande och enligt Erikson (1994) kanske inte fick en 

medaktör i lidandets drama. Det är rätt att sjuksköterskor behöver ta större ansvar att 

erbjuda emotionellt och existentiellt stöd till patienter med cancer på ett professionellt sätt, 

men faktum kvarstår att tidigare forskning visar att sjuksköterskor med bristande kunskap 

om cancer och cancerbehandling i hälften av fallen använder blockerings strategier för att 

undgå svåra frågor (Gill & Duffy, 2010). Gill och Duffy (2010) förtydligar att detta främst 

gäller icke-specialiserade sjuksköterskor som upplever det utmanande att vårda patienter 

med cancerdiagnos och deras närstående i och med att de besatt bristande kunskaper om 

cancervård och behandling. Andra forskare påpekar att den emotionella delen i att vårda 

patienter i livets slutskede upplevs utmanande (Iranmanesh et al., 2009). Tidigare forskning 

skulle kunna bekräfta spekulationen om att bloggförfattaren inte fått någon som bekräftade 

hennes lidande. 

Fortsättningsvis visade resultatet att bloggförfattarna kunde använda sig utav olika processer 

för att hantera situationen. De kunde gå mellan hopp och förtvivlan, glädje och sorg samt till 

tacksamhet. Tre bloggförfattare upplevde glädje och hopp i stunder av normalitet. En av de 

tre upplevde tacksamhet för den återstående fysiska förmågan och i stunder av smärtfrihet. 

Han sade sig vara beroende av sin rullstol, hade han den mådde han bra. Hälsa är enligt 

Eriksson (1995) dynamiskt med lidandet. Eriksson (2000) påpekar att hälsa är något 

människan är snarare än har. Samma bloggförfattare som i exemplet ovan sade att han såg 

värden på ett annat sätt efter han drabbades av cancern, de små detaljerna i vardagen fick ett 

större värde. Han valde att finna glädje för de han fortfarande kunde vara med om istället för 

att sörja det han eventuellt skulle missa. Det skulle kunna vara så att bloggförfattaren 

konfronterats med sig själv och sin situation och försonats med det ljusa och mörka i livet, 

det vill säga upplever vardandet som Eriksson (1995) beskriver som den innersta nivån av 

hälsa. Intressant är att bloggförfattaren faktiskt vid ett tillfälle beskriver att vi alla är obotligt 

levande, vilket inte skulle uppfattas så allvarligt och att han trots sitt dödsbesked kände 

tillfredställelse. Ovanstående diskussion har försökt att binda ihop resultatet tillsammans 

med vårdvetenskapligt perspektiv samt tidigare forskning. Förtydligas bör att ovanstående 

kopplingarna endast är spekulationer, trots detta så belyser tidigare forskning att 

sjuksköterskor borde få en bättre förståelse av cancer och hur sjukdomen påverkar patienten 

(Gill & Duffy, 2010). 

6.2 Metoddiskussion 

 Då syftet med examensarbetet var att beskriva personers upplevelser av att leva med obotlig 

cancer efter brytpunktssamtal utgick arbetet från en kvalitativ ansats. Friberg (2012) menar 

att en kvalitativ ansats syftar till att beskriva människors upplevelser och dess innebörd. Vid 

analys av upplevelser kan det vara svårt att dela in materialet. Människors upplevelser kan 
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vara mångtydiga och passa in i flera kategorier. Analysmetoden som valdes var en manifest 

innehållsanalys utifrån Graneheim och Lundman (2004). Urvalet bestod av obearbetat 

material i form av bloggar. En innehållsanalys valdes som metod då den, enligt Graneheim 

och Lundman (2004), syftar till att granska text och obearbetat material. I genomförandet av 

en innehållsanalys granskas samtligt material (Graneheime & Lundman, 2004), vilket 

resulterade i att allt som var relevant i förhållande till syftet inkluderades. Analysmetoden 

gjorde det också möjligt att på ett systematiskt tillvägagångssätt urskilja likheter och 

skillnader. Graneheim och Lundman (2004) menar en manifest abstraktionsnivå inbegriper 

att texten analyseras med lägsta möjliga tolkningsgrad. Detta inbegrep såväl fördelar som 

nackdelar. Att analysera utifrån låg tolkningsgrad bör resultera i ett trovärdigt och textnära 

resultat men betyder också att de meningsbärande enheter som ansågs för otydliga uteslöts. 

Till exempel uttryckte sig en bloggförfattare återkommande i originella metaforer vilka 

flertalet gånger uteslöts, trots relevans relaterat till syftet, då analys av dessa skulle innefatta 

en hög grad av tolkning. De inkluderade meningsenheter som upplevdes otydliga utan sitt 

sammanhang lästes om i texten för att innebörden inte skulle misstolkas. Att synliggöra 

förförståelsen kan bidra till ett neutralt resultat. Granskär och Höglund Nielsen (2012) 

menar att resultatets neutralitet påverkas av författarens inverkan på personerna i studien. 

Vid intervjuer finns en risk att intervjuarens samspel med intervjupersonen orsakar 

delaktighet i texten, vilket gör att materialet inte blir självständigt. Då detta arbete utgick 

från bloggar fanns ingen möjlighet att påverka datamaterialet i någon riktning, materialet var 

oberoende. Det fanns dock en risk att texten påverkats av andra yttre omständigheter eller 

människor. Datamaterialet är skrivet av primärkällor och var omedvetna om att deras texter 

skulle användas i ett examensarbete vilket styrker studiens trovärdighet. Eftersom studien 

syftar till att beskriva upplevelsen av att leva med obotlig cancer efter brytpunktssamtal 

kunde inte material skrivet innan detta användas, detta bidrog till att material som i övrigt 

ansågs relevant uteslöts. Även material skrivet av sekundärkällor uteslöts på grund av 

felaktigt perspektiv. 

Utifrån Segersten (2012) har en noggrann granskning av bloggarna som använts genomförts 

för att identifiera material av hög kvalitet samt sortera bort irrelevant information. Internet 

är den största distributionskällan av information och inbegriper en blandning av olika typer 

av information och källor av varierande kvalité. Det är därför av hög vikt att granska material 

publicerat på den fria webben då den till skillnad från databaser, så som CINAHL Plus, inte 

har någon kvalitetssäkring och kan vara riktade eller styrka av reklam eller sponsring.  

6.2.1 Giltighet, trovärdighet och överförbarhet 

Giltighet är ett mått på hur sant ett resultat är vilket kan bedömas - valideras - av 

utomstående experter. Då denna bedömning grundar sig i en subjektiv tolkning kan 

giltigheten bedömas olika av olika forskare. Hur valet av urvalet gått till påverkar giltigheten. 

Kvalitativ innehållsanalys syftar till att beskriva skillnader och likheter (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2013). Urvalet består av lika många män som kvinnor vilket kan styrka 

giltigheten då skillnader och likheter mellan dessa kan urskiljas. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2013) menar en väl beskriven av urval och analysarbete samt att presentera citat 

från materialet skapar möjlighet för läsaren att bedöma giltigheten. I detta arbete har citat 
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använts under samtliga underrubriker tillhörande resultatdelen för att stärka giltigheten men 

också trovärdigheten. Lundman och Hällgren Graneheim (2013) menar att förförståelse kan 

påverka analysen. Förförståelse inkluderar bland annat tidigare kunskaper och erfarenheter 

samt förutfattade meningar. Eftersom detta arbete skrevs utifrån en manifest 

abstraktionsnivå har förförståelse uppmärksammats och försökts sättas inom parentes för att 

få ett textnära resultat. Även diskussioner kring textens innebörd mellan författarna har 

resulterat i uppmärksammandet av förförståelse och tolkning. 

Att uppnå hög trovärdighet är ett övergripande mål för kvalitativa studier och är nödvändigt 

för att kunna genomföra en bedömning gällande studiens överförbarhet (Polit & Beck, 2012). 

Överförbarhet påvisar i vilken utsträckning resultatet kan tillämpas i andra grupper eller 

sammanhang vilket påverkas av variation, djup och innebördsrikedom i materialet. Studier 

av enskilda fall kan därför skapa mer förståelse för fenomenet än statistiska studier av stora 

grupper (Rosberg, 2013). Då detta arbete endast beskriver upplevelsen utifrån fyra personer 

kan resultatet inte anses vara överförbart på större grupper. Resultatet kan dock påvisa en 

djup inblick i dessa individers specifika upplevelser och tankar. Genom att utgår från text 

skriven efter brytpunktssamtal, och av bloggförfattare som gått bort, var beskrivningar av 

den sista tiden i livet genuin och trovärdig vilket kan ge arbetet betydande 

innebördsrikedom.  

6.3 Etikdiskussion 

Bloggförfattarnas texter definieras enligt Nationalencyklopedin (2017f) som offentliga 

dagböcker. Genom att ha läst bloggförfattarnas dagböcker om tankar och känslor den sista 

tiden i livet inklusive glädje och ilska, hopp och förtvivlan upplevde författarna till detta 

examensarbete att de lärde känna personen bakom bloggen. Det resulterade i att de upplevde 

både sorg och glädje tillsammans med bloggförfattarna, de fick större förståelse och sympati 

för dem, men upplevde det också svårt att bibehålla ett objektivt förhållningssätt emellanåt.  

Även förförståelse uppmärksammades genom diskussioner för att bibehålla objektiviteten.  

Lundman och Hällgren Graneheim (2013) menar att förförståelse är den bild som författarna 

har av området som studeras och innefattar teoretisk kunskap, erfarenheter och förutfattade 

meningar. 

För att bibehålla bloggförfattarnas integritet och anonymitet kodades bloggarna med 

nummer och deras namn byttes ut mot pseudonymer. Detta då författarna ansåg att ämnet 

var av känslig karaktär och för att visa respekt för bloggförfattarna och deras anhöriga. 

Bloggförfattarna tilldelades nya namn också för att ge dem och texten en personlig och 

subjektiv karaktär. I samband med referenshanteringen av bloggarna kolliderade etik och 

referenshantering. URL-koder skulle skrivas vid referering av bloggar i löpande text. Då två 

av dessa innehöll bloggförfattarnas riktiga namn frångicks referenshantering enligt APA 

avsiktligt - det etiska bedömdes vara mer betydande än korrekt referenshantering.  

Riktlinjer i enlighet med Codex (2017) har följt i detta arbete med avseende att inte fabricera, 

plagiera eller förvränga datamaterial för att generera ett sanningsenligt och trovärdigt 
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examensarbete med god forskningssed. Författarna ansvarar för att arbetet är moraliskt 

försvarbart och att riktlinjerna efterföljs. 

7 SLUTSATS 

Personers upplevelse av att leva med obotlig cancer efter brytpunktssamtal visade sig 

inbegripa såväl likheter som olikheter. Samtliga kände sorg men flertalet upplevde även 

glädje över livet som varit och de människor som varit en del av deras liv. Hur livet upplevdes 

påverkades i stor utsträckning av omgivande faktorer, främst i form av närståendes betydelse 

i form av familj och nära vänner. Denna studie identifierar allt från sorg, ilska och oro till tro, 

hopp, tacksamhet och livslust i personers upplevelser av att leva med obotlig cancersjukdom 

den sista tiden i livet. Samtliga upplevde att tiden rann ifrån dem men att acceptera döden 

var särskilt svårt för de yngre bloggförfattarna. 

7.1 Förslag på fortsatt forskning 

Ett förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara att genomföra en kvalitativ undersöka om 

likheter och olikheter i hur personer med obotlig cancer upplever bemötandet av vården med 

fokus på skillnader mellan åldersgrupper eller mellan kvinnor och män. Detta skulle kunna 

belysa hur vårdpersonal behandlar olika grupper på olika sätt och på sikt underminera de 

negativa olikheterna. 
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BILAGA B: KVALITETSGRANSKNING AV BAKGRUNDSARTIKLAR 
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BILAGA C: ARTIKELMATRIS 

Titel, författare, tidskrift 
och årtal  

Perspektiv Syfte Metod Resultat Kvalitets-
skattning 

Titel: Menings of being a close 
relative of a family member 
treated with haemodialysis 
approaching end of life 
Författare: Lena Axelsson, 
Birgitta Klang, Carina Lundh 
Hagelin, Stefan H. Jacobson 
och Sissel Andreasson 
Gleissman 
Tidskrift: Journal of Clinical 
Nursing 
Årtal: 2014 

Närståendes Att beskriva 
upplevelsen av att 
vara en nära 
närstående till en 
allvarligt sjuk 
familjemedlem som 
lever tack vare 
behandlas med 
hemodialys men som 
närmar sig slutet av 
livet. 

Fenomenologisk 
hermeneutisk metod 

Sex teman identifierades: "Strävan 
efter att vara stödjande utan att skada 
den sjuka personen", "Behov av ökad 
styrka och stöd", Att balansera viljan 
att hjälpa med det egna livet, ökat 
ansvar vid involverade i situationen, 
strävan efter ett bra liv tillsammans i 
nuet och leva med medvetenhet om 
döden. 

12/14 
Hög kvalité 

Titel: End-of-life care in two 
Norwegian nursing home: 
family perceptions. 
Författare: Elsa Kaarbø. 
Tidskrift: Journal of Clinical 
Nursing. 
Årtal: 2010 

Närståendes Att undersöka 
närståendes 
upplevelse av att ha 
varit närvarande 
omedelbart före eller 
efter dödsfall av en 
släkting i ett vårdhem. 

Mixed method Närstående var övervägande nöjda 
med omvårdnaden på vårdhemmen. 
Omvårdnaden beskrevs som stödjande 
och individanpassad, dock var en 
tredjedel missnöjda med mängden 
information eller hur 
kommunikationen ägde rum. 

13/14 
Hög kvalité 

Titel: Swedish nurses' 
experiences of caring for dying 
people: a holistic approach. 
Författare: Sedigheh 
Iranmanesh, Terttu Häggström, 
Karin Axelsson och Stefan 
Sävenstedt. 

Närståendes och 
sjuksköterskors 

Att belysa betydelsen 
av sjuksköterskors 
erfarenheter att ta 
hand om döende 
människor hemma 
och på sjukhus. 

Kvalitativa 
forskningsintervjuer 
som transkriberades. 
Texten analyserades 
med en 
fenomenologisk 

Närstående till människor i livet 
slutskede behövde sjuksköterskor som 
skapade nära relationer med den 
unika människan i livet slutskede. Tre 
viktiga huvudteman för sjuksköterskor 
identifierades, vilka var: att möta 
människor och närstående som unika 

13/14 
Hög kvalité 
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Tidskrift: Holistic Nursing 
Practice. 
Årtal: 2009 

hermeneutisk 
tolkning. 

personer, att lära sig i en utmanande 
miljö samt att få personlig styrka. 

Titel: A Valuable but 
Demanding Time Family Life 
During Advanced Cancer in an 
Elderly Family Member. 
Författare: Marianne Fjose, 
Grethe Eilertsen, 
Marit Kirkevold, och Ellen 
Karine Grov. 
Tidskrift: Advances in Nursing 
Science  
Årtal: 2016 

Närståendes och 
 patienters 

Att undersöka vad 
patienter och 
närstående erfarit som 
svårt och viktigt i 
familjeförhållanden 
under palliativ fas av 
äldre patienter med 
cancer. 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

Palliativ vård av äldre patienter med 
cancer drabbar såväl patienten som 
närstående. Närstående upplevde en 
krävande men också värdefull tid. Tre 
teman identifierades: säkra en positiv 
sluttid tillsammans, undvika spänning 
och konflikter och dölja tankar, 
känslor och behov. 

13/14 
Hög kvalité 

Titel: Family Relationships and 
Psychosocial Dysfunction 
Among Family Caregivers of 
Patients With Advanced Cancer 
Författare: Kathrine G. 
Nissen, Kelly Trevino, Theis 
Lange, och Holly G. Prigerson 
Tidskrift: Journal of Pain and 
Symptom Management  
Årtal: 2016 

Närståendes och  
sjuksköterskors 

Att undersöka 
familjetyper samt 
förhållandet mellan 
familjeformer och 
vårdares psykosociala 
funktion 

Gaussian Mixture-
metod inklusive 
intervjuer och 
frågeformulär 

Tre familjetyper identifierades: lågt 
uttryckande, fristående och stödjande. 
Vårdpersonal som vårdar familjer 
tillhörande familjetyperna fristående 
eller lågt uttryckande familjetyper 
upplevde lägre nivåer av livskvalitet 
och socialt stöd i jämförelse med 
stödjande familj. 

13/14 
Hög kvalité 

Titel: Randomized Controlled 
Trial of Family Therapy in 
Advanced Cancer Continued 
Into Bereavement. 
Författare: David W. Kissane, 
Talia I. Zaider, Yuelin Li, Shira 
Hichenberg, Tammy Schuler, 
Marguerite Lederberg, Lisa 

Närståendes Att undersöka hur 
familjeteurapi 
påverkar högrisk 
familjer under 
sorgeprocessen innan 
och efter palliativ 
omvårdnad av en 

Randomized 
controlled trial 

Familjeteurapi för högriskfamiljer 
under sorgeprocessen innan och efter 
palliativ omvårdnad av en släkting 
drabbad av avancerad cancer visade 
sig ha signifikant effekt. Bättre resultat 
berodde på fler sessioner och hög 
interaktion inom familjen. 

12/14 
Hög kvalité 
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Lavelle, Rebecca Loeb, och 
Francesca Del Gaudio 
Tidskrift: Journal of Clinical 
Oncology 
Årtal: 2016 

släkting drabbad av 
avancerad cancer. 

Titel: Moving between rooms - 
moving between life and death: 
nurses' experiences of caring for 
terminally ill patients in 
hospitals. 
Författare: Kristina 
Johansson och Berit Lindahl. 
Tidskrift: Journal of Clinical 
Nursing  
Årtal: 2011 

Sjuksköterskors Att beskriva 
betydelsen av 
allmänsjuksköterskors 
erfarenheter av att 
vårda palliativa 
patienter på allmänna 
avdelningar på 
sjukhus. 

Fenomenologisk 
hermaeneutisk metod 
inspirerad av Ricoeurs 
filosofi 

Sju teman identifierades: tacksam 
över att vara delaktig i slutet på andras 
liv, Att röras i fysisk och existentiell 
mening, att existera i tid och rum, att 
ge och ta energi, öppenhet i relationer 
till patienter och kollegor, att vara i 
förkroppsligad kunskap och tid som 
inte existerar. 

13/14 
Hög kvalité 

Titel: The Nature of Ethical 
Conflicts and the Meaning of 
Moral Community in Oncology 
Practice. 
Författare: Carol Pavlish, 
Katherine Brown-Saltzman, 
Patricia Jakel och Alyssa Fine.  
Tidskrift: Oncology Nursing 
Forum.  
Årtal: 2014 

Sjuksköterskors Att utforska etiska 
konflikter inom 
onkologivård och 
arten av 
hälsovårdssammanha
ng där etiska 
konflikter kan 
avvärjas eller mildras. 

Etnografisk design De flesta etiska konflikterna hänför sig 
till komplexa situationer i livet 
slutskede. Tre faktorer var 
förknippade med etiska konflikter: 
försena eller undvika svåra samtal, 
känna sig splittrad mellan 
konkurrerande skyldigheter och 
tystnad av olika moraliska perspektiv. 
Moraliska team karaktäriserades av 
respektabla lagrelationer, 
tidskommunikation, etiskt uppfattat 
ledarskap, lättillgängliga etiska 
resurser och gruppmedlemmarnas 
medvetenhet och vilja att använda 
etiska resurser. 

13/14 
Hög kvalité 
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Titel: Moral Distress in Nurses 
Providing Direct Care on 
Inpatient Oncology Units. 
Författare: Janet Sirilla. 
Tidskrift: Clinical Journal of 
Oncology Nursing. 
Årtal: 2014 

Sjuksköterskors Att undersöka 
förekomsten av 
moraliska svårigheter 
hos onkologiska 
sjuksköterskor i 
slutenvård. 

Tvärsnittsstudie Variabler som undersöktes var: 
moraliska svårigheter, 
utbildningsnivå, år av erfarenhet, 
ålder och typ av enhet. Inga 
signifikanta korrelationer 
observerades mellan ålder och år av 
erfarenhet. Typ av enhet och grad av 
moralisk svårighet var korrelaterade, 
ett omvänt förhållande mellan 
utbildningsnivå och moraliska 
svårigheter observerades. Moraliska 
svårigheter förekom hos 
sjuksköterskor som arbetade på 
onkologiska enheter oberoende av 
erfarenhet av onkologi eller den 
specifika enheten. 

10/13 
Hög kvalité 

Titel: Implementing and 
Evaluating the COMFORT 
Communication in Palliative 
Care Curriculum for Oncology 
Nurses. 
Författare: Julie Ann Cronin 
och Susan Finn. 
Tidskrift: Journal of Hospice 
& Palliative Nursing.  
Årtal: 2017 

Sjuksköterskors Att utveckla och 
genomföra ett 
utbildningsprogram 
som konstruerades 
utifrån COMFORT-
kommunikationsplan 
för onkologiska 
sjuksköterskor och att 
bedöma effekterna av 
utbildningsprojektet 
genom att utvärdera 
sjuksköterskor svarar. 

En för- och efterkurs 
undersökning. 
Undersökningsresulta
t analyserades med 
statistisk 
analysprogramvara 
för att utvärdera 
effekterna av 
COMFORT-
kommunikationsplan 

Undersökningarna indikerar på en 
ökning av medelvärdena, vilket tyder 
på en övergripande förbättring av 
onkologi-sjuksköterskornas attityder, 
komfortnivåer och upplevd 
självförmåga när det gäller samtal 
relaterade till palliativ vård. 

11/13 
Hög kvalité 
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Titel: Caring for cancerpatient 
on an non-specialist wards. 
Författare: Finola Gill och 
Anita Duffy 
Tidskrift: British Journal of 
Nursing 
Årtal:2010 

Sjuksköterskors Att försöka ge en 
översikt över aktuella 
trender och utveckling 
av cancervård genom 
att identifiera och 
sortera tidigare 
forskning av vård av 
patienter med cancer 
på icke-specialiserade 
avdelningar 

Litteraturöversikt Icke-specialiserade sjuksköterskor 
som arbetade på medicinska eller 
kirurgiska avdelningar fann det 
särskilt svårt att hantera patienter 
med cancer och deras anhöriga. 
Svårigheter identifierades bland 
annat, så som känslomässiga 
reaktioner från såväl patient, 
närstående som sjuksköterskor. Att 
vårda cancerpatienter ansågs stressigt 
och frustrerande. Kommunikativa 
svårigheter identifierades samt 
bristande erfarenhet. Översikten 
identifierade bristande utbildning med 
hänsyn på cancervård vilket 
förhindrar vård av hög kvalitet. 

11/14  
Hög kvalité 
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BILAGA D: BLOGGMATRIS 

Blogg-
kod 

Pseudonymer, 
tidsperiod* och land. 

Diagnos  Utvärdering Sammanfattning Kvalitetsgranskning 

Blogg 1 Malin 
2013.09.23 - 2015.03.21 
Sverige  
 

Livmoder-
halscancer  

Fördelar: 
Bloggförfattarinnan 
återkommer regelbundet 
med blogginlägg; det 
finns mycket material 
som är relevant för 
studien. Inläggen är 
ärliga och läsaren får 
insyn i privata händelser 
och tankar.  
 
Nackdelar: Makens 
blogginlägg kan inte 
användas till analysen 
trots relevanta texter. 

En blogg skriven av ett gift par 
där frun drabbats av cancer. 
De skriver uttrycksfullt om hur 
livet förändrats på grund av 
diagnosen för såväl frun som 
övriga familjen. 
 
Bloggen beskriver en kamp 
mot cancer för livet och växlar 
mellan inlägg skrivna med 
humoristisk självdistans och 
gripande allvar.  

Bloggen återfinns på en 
bloggportal och innehåller därför 
reklam. Reklamen är tydligt 
avgränsad från bloggförfattarens 
publikationer. Ingen reklam, 
smygreklam, politiska åsikter eller 
propaganda kan urskiljas ur 
Malins texter. 

Materialet som användes skrevs av 
Malin som var öppen med sin 
identitet och dela med sig av bilder 
på sig själv. 

Blogg 2  Sofia 
2009.11.01- 2010.04.24 
Sverige 
 
 

Bröstcancer Fördelar: Tydligt och 
lättförståelig text relevant 
till studiens syfte. 
 
Nackdelar: Sambons 
inlägg kan inte vara en 
del av materialet. 

En blogg skriven av en ung 
kvinna med inslag av inlägg 
från hennes sambo. 
Återkommande tankar är 
sorgen över att lämna sitt barn. 
 
Utmärkande för denna blogg 
är att bloggförfattaren trots sin 
aggressiva och invalidiserande 
cancer aldrig beskriver sig 
mista hoppet. 

Bloggen återfinns på en 
bloggportal men ingen reklam, 
smygreklam, politiska åsikter eller 
propaganda kan urskiljas i denna 
blogg. 

Materialet som användes skrevs av 
Sofia som var öppen med sin 
identitet och delade mig sig av 
bilder på sig själv och sin familj. 
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Blogg 3  Simon 
2011.03.27 - 2013.09.08 
Sverige 
 
 

Magsäcks-
cancer  

Fördelar: Stor mängd 
material med mycket 
beskrivningar om tankar 
och upplevelser. 
 
Nackdelar: Många inlägg 
kan inte analyseras ur ett 
manifest perspektiv då de 
utgör omfattande 
metaforer. 

En blogg skriven av en 
hästintresserad ung journalist 
som drabbas av obotlig cancer.  
Bloggförfattaren spelar 
trummor i ett band och 
beskriver sig själv som en 
arbetsnarkoman, där 
bloggskrivandet blivit ett 
verktyg för att hantera sin 
sjukdom. 

Bloggen återfinns på en 
bloggportal som inte förmedlar 
reklam på denna blogg. Simon gör 
reklam för bland annat en bok och 
en t-shirt som han tillverkat. Han 
hänvisar till bland annat Ung 
cancer, Adlibris och Cancerfonden. 
Ingen propaganda eller politiska 
åsikter kan urskiljas. 

Simon är öppen med sin identitet 
och återfinns på flertalet bilder i 
bloggen. 

Blogg 4  Thomas 
2009.02.22 - 2010.12.25 
Sverige 
 
 

Lungsäcks-
cancer 

Fördelar: Stor mängd 
material. 
Nackdelar: Mycket 
material var inte relevant 
till syftet. 

En äldre man som, trots sin 
cancerdiagnos, beskriver sin 
vardag och tankar om livet 
utifrån ett övervägande 
optimistiskt synsätt. 

Bloggen återfinns på en 
bloggportal som inte förmedlar 
reklam på denna blogg. Ingen 
propaganda eller politiska åsikter 
kan urskiljas i materialet. Thomas 
hänvisar till andra bloggar men 
utöver det återfinns inte reklam 
eller smygreklam. 

Thomas är öppen med sin identitet 
och delar med sig av bilder på sig 
själv. 

*Tidsperioden sträcker sig från brytpunktssamtalet till sista inlägg skrivet av primärkälla.
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