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Introduktion: Cancer är en av de ledande dödsorsakerna i världen och antalet insjuknande 

ökar. Att drabbas av cancer innebär en krissituation för både patient och anhöriga. När det 

inte längre finns bot för cancern blir vården palliativ. Patienten kan med hjälp av olika 

copingstrategier hantera den svåra livssituationen.  

Syfte: Att undersöka vilka copingstrategier som används av patienter med cancer i ett 

palliativt skede. 

Metod: Metoden baserades på Polit och Becks (2017) nio steg för litteraturstudier. 

Databassökningarna gjordes i Cinahl, PsycINFO och PubMed. De resulterade i tio stycken 

artiklar, fem kvalitativa och fem kvantitativa. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Polit 

och Becks (2017) ”Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report” och 

”Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report”. 

Resultat: Sammanställningen av artiklarna resulterade i totalt sex underkategorier, tre 

vardera under Lazarus och Folkmans (1984) två kategorier av copingstrategier 

Problemfokuserad coping och emotionellt fokuserad coping. Underkategorier som urskildes 

var bevara vardagslivet, problemidentifiering och åtgärder, socialt stöd, positiv inställning, 

acceptans och den egna förmågan samt tro och hopp 

Slutsats: För att hantera livssituationen användes flera olika copingstrategier, oftast flera 

samtidigt. Copingstrategier tycks kunna påverkas av varandra på olika sätt. Sjuksköterskan 

har en betydande roll med sitt sociala stöd och samverkan för att hjälpa och stötta personen 

som är drabbad av cancer i ett palliativt skede. 
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Introduktion 

Cancer 
Cancer är en av de ledande dödsorsakerna i världen och år 2015 dog 8.8 miljoner personer av 

sjukdomen (WHO 2017). År 2014 var cancer den näst vanligaste dödsorsaken efter 

hjärtsjukdom i USA (Siegel et al. 2018). År 2011 dog nästan 22 000 personer av cancer i Sverige 

(Socialstyrelsen 2013) och 2016 rapporterades ungefär 64 000 nyupptäckta fall av maligna 

tumörer. Antalet insjuknande i cancer har i Sverige ökat mellan åren 1970 och 2016 

(Socialstyrelsen 2017). 

 

En cancerdiagnos innebär att gå in i en kris, stress och chock. Att inte veta hur sjukdomen 

kommer påverka kroppen och livet och hur utgången kommer bli. För många patienter är ett 

cancerbesked något som förknippas med döden (Berterö et al. 2007). Patienter och anhöriga 

behöver stöd från sjukvården för att kunna hantera och bearbeta detta (Zimmerman 2012). 

Dessa reaktioner kan även jämföras med reaktionerna vid andra obotliga sjukdomar. Patienter 

som får beskedet att de drabbats av amyotrofisk lateral skleros [ALS], som också är en 

progressiv och dödlig sjukdom, beskriver liknande reaktioner där ovisshet och rädsla för döden 

står i fokus (Juyeon & Jung 2017). 

 

Incidens och prevalens  
Minst var tredje person i Sverige kommer att drabbas av någon form av cancer under sin livstid. 

Det råder en relativt jämn fördelning av prevalensen mellan män och kvinnor. Dock skiljer sig 

cancertyperna åt då prostatacancer är den vanligaste cancersorten för män och bröstcancer den 

vanligaste för kvinnor. För män är det prostatacancer och för kvinnor är det, trots incidensen av 

bröstcancer, istället luftrörs-, bronk- och lungcancer som flest personer dör av (Socialstyrelsen 

2013).  

 

Patofysiologi 
Det finns ca 200 olika former av cancer. Gemensamt för alla former av cancer är att celler i 

kroppen börjar dela sig okontrollerat. Detta beror på att cellens DNA av någon anledning 

muterat och det skett en förändring i cellens arvsmassa. Sådana mutationer sker hela tiden och 

i de flesta fall klarar cellen av att reparera detta själv. Det förekommer att cellen inte repareras 

vilket resulterar i att cellen börjar dela sig och bildar en tumör som består av en klump med 

celler. Dessa celler har en förmåga att undkomma kroppens eget immunförsvar och har inte 

heller bestämda egenskaper. Detta gör att olika cancersjukdomar har olika prognos för olika 

personer. De vanligaste orsakerna till att drabbas av cancer är felaktiga kostvanor och rökning 

(Nilbert 2013). Risken att insjukna i någon form av cancer ökar med stigande ålder 

(Socialstyrelsen 2017).  

 

En tumör kan växa lokalt men den kan även spridas till andra vävnader. Dels genom att 

tumörens tillväxt kan infiltrera intilliggande vävnad men även genom att delar av tumören 

(metastaser) sprider sig via lymf- eller blodkärl för att etablera sig på annan plats. Smärtor kan 

indikera på spridning till skelettet. När cancern spridit sig är det svårare och ibland omöjligt att 

bota den och patienten övergår till att vårdas palliativt (Nilbert 2013). 
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Palliativ vård och sjuksköterskans ansvar 
När det inte finns bot för en sjukdom blir vården en lindrande vård (Beck-Friis & Strang 2012; 

Nilbert 2013). Palliativ vård definieras som ett förhållningssätt utifrån fokus på att förbättra 

livskvaliteten hos patient och närstående (WHO 2018). 
 

Den palliativa vården kan se väldigt olika ut. Det kan handla om palliativa insatser dygnet runt 

till inga palliativa insatser alls (Socialstyrelsen 2006). Palliativ vård sker under olika lång tid 

och är indelad i en tidig och en sen fas beroende på situation. Palliativ vård i en tidig fas är 

tidsmässigt lång och kan pågå i flera år och den sena fasen kan vara i månader, veckor eller 

dagar (SOU 2001:6). Insättande av palliativ vård i ett tidigt skede har påvisat att patienter mår 

bättre samt lever tre månader längre än de patienter som endast fick “vanlig cancervård” (Temel 

et al. 2010). Palliativ behandling under väldigt långa perioder brukar vanligtvis innebära en 

kombination av en kurativ behandling för att försöka minska utvecklingen av sjukdomen, och 

därmed förlänga överlevnaden (Glimelius 2012). En brytpunkt inträffar förr eller senare under 

den palliativa vården och kurativ behandling avslutas. Den palliativa vården går då in i en sen 

fas som även brukar benämnas som vård i livets slutskede och har fokus på att lindra symtom 

och göra den sista tiden så behaglig som möjligt för patient och närstående. Vid en brytpunkt 

sker ett brytpunktssamtal. Vid ett brytpunktsamtal är det viktigt att föra en dialog med patienten, 

ställa öppna frågor och lyssna på dennes önskemål. Egna värderingar och känslor ska lämnas 

utanför då det är patientens önskemål som ska respekteras (Fredrichsen 2012; Nilbert 2013). 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (2017:30) ska verksamheten jobba utefter att tillgodose 

patientens självbestämmande och integritet. 
 

Den palliativa vården är indelad i fyra viktiga hörnstenar. Den första hörnstenen handlar om att 

lindra symtom som fysisk, psykisk och existentiell smärta (Strang 2012). Omvårdnadsbehoven 

som ska identifieras präglas av en helhetssyn, och inkluderar fysiska, psykiska och existentiella 

behov för personen (Mok & Chiu 2004). Närståendestöd är den andra hörnstenen. Att se 

patienten och dess anhöriga som en enhet är en nödvändig och viktig del av vården då det visat 

sig att det finns en ökad sjuklighet hos närstående efter att en anhörig avlidit. Den tredje 

hörnstenen är teamarbete. För att bedriva en god palliativ vård krävs att flera professioner, som 

psykoterapeuter, sjukgymnaster och dietister, hjälps åt. Den fjärde hörnstenen handlar om 

kommunikation och relation vilket är viktigt för att vården ska fungera (Strang 2012). Detta 

kan ske genom att visa att patienten inte är ensam och övergiven eller ge information om vart 

patienten kan vända sig vid frågor, exempelvis genom att lämna ett telefonnummer direkt till 

vårdavdelningen (Glimelius 2012). Sjuksköterskans förmåga att vara tillgänglig, närvarande, 

pålitlig och att lyssna på patienten har betydelse för relationen. När tillit har byggts upp ger det 

förutsättningar för en optimal palliativ vård då sjuksköterskan har större möjligheter att ta reda 

på den individuella patientens behov (Mok & Chiu 2004). Denna tillit har påvisats skapa 

trygghet hos patienten och deras upplevelse av att känna sig sedd som en person, inte en 

sjukdom (Alharbi et al. 2014). Att arbeta personcentrerat kan stärka tilliten. Detta genom att 

sjuksköterskan respekterar och bekräftar patientens egen upplevelse, tolkning och hantering av 

sin sjukdom och hälsa. Sjuksköterskans ansvar innebär att främja hälsa efter vad personen själv 

anser vara hälsa (Svensk Sjuksköterskeförening 2016a). 
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Känsla av sammanhang - KASAM 
Hur människan möter och hanterar påfrestningarna ur ett salutogent synsätt lades till grund för 

Antonovskys (1987) Känsla av sammanhang [KASAM]. KASAM är avgörande för hälsa och 

är uppbyggd i de tre sammankopplade komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet där meningsfullhet har den mest centrala rollen. När tveksamheter och förvirring 

uppstår om meningen med handlingarna blir följden en sänkt KASAM. Vilket innebär en 

bristande förmåga att hantera påfrestande situationer och ger en sämre upplevd hälsa. Hälsa kan 

växla från dag till dag, men finns alltid närvarande i någon form så länge människan andas 

(Antonovsky 1991, 2005). 

 

Människor har olika förutsättningar och resurser att hantera svåra livssituationer och 

påfrestningar vid exempelvis obotlig sjukdom. Fokus bör ligga på det som fungerar bäst för den 

enskilde individen. Generella motståndsfaktorer är viktiga för personens utveckling av 

KASAM. De innefattar materiell standard, utbildning, socialt stöd, engagemang, självidentitet, 

kulturell stabilitet, genetiska faktorer samt tro och övertygelse (Antonovsky 1991, 2005). 

Personer som har en god psykosocial miljö med socialt stöd upplever mindre stressande 

symtom trots en generellt påfrestande miljö, eftersom deras KASAM därför är hög (Albertsen 

et al. 2001). 

 

Coping 
Lazarus och Folkman (1984) definierar coping som “constantly changing cognitive and 

behavioral efforts to manage specific external and/or internal demands that are appraised as 

taxing or exceeding the resources of the person” (s. 141).  

 

Coping innebär kognitiva beteendemönster för individens möjlighet till reducering av stress. 

Genom att lösa problem med hjälp av realistiska och flexibla tankar och handlingar i 

känslomässiga situationer kan påfrestningarna minskas (Aldwin 2007; Lazarus & Folkman 

1984; Folkman 2010). Coping är en föränderlig process för att utveckla copingstrategier 

(Lazarus & Folkman 1984; Folkman 2010). 
 

Copingstrategier 
Det finns enligt Lazarus och Folkman (1984) och Folkman (2010) två huvudgrupper av 

copingstrategier. Den första huvudgruppen är problemfokuserad coping och innefattar 

strategier riktade till personens omgivning som hantering av yttre press, hinder och innefattar 

resurser som påverkar personens inre själ. Problemfokuserad coping används för att kunna 

påverka och förändra en situation samt hitta möjliga lösningar på direkta problem. Den andra 

huvudgruppen är emotionellt fokuserad coping riktad till individen själv genom motivation och 

kognitiva förändringar, hitta nya sätt för tillfredsställelse och lära sig nya färdigheter. När 

situationen bedöms vara oföränderlig av personen kan fortfarande känslor påverkas. Att 

använda sig av emotionellt fokuserad coping har för avsikt att bevara optimism och hopp. Att 

tillämpa olika typer av copingstrategier behöver inte innebära att endast använda strategier ur 

den ena huvudgruppen, eftersom båda huvudgrupperna kan påverka varandra. De kan både 

hjälpa och stjälpa varandra. 

 

Alla individer föds med en egen förvärvad förmåga att utveckla olika strategier efter olika 

kontext för att hantera påfrestande situationer. Olika individer har olika förutsättningar för sin 

coping (Lazarus & Folkman 1984). 
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Problemformulering 

Cancer är en av de ledande dödsorsakerna i världen och antalet insjuknande förväntas öka. År 

2011 kom 22 000 patienter med cancer i palliativt skede i kontakt med sjuksköterskor och andra 

yrkeskategorier inom sjukvården. Sjuksköterskan har en central roll i patientens sjukvård och 

hantering av sin situation. Därav vikten att beskriva copingstrategier hos patienter med cancer 

i palliativt skede. Det kan underlätta för att sjuksköterskan ska kunna möta och tillgodose 

patientens behov samt för att kunna stötta och vägleda i den svåra livssituationen. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka copingstrategier som användes av patienter 

med cancer i ett palliativt skede. 

 

Metod 

En litteraturstudie innebär att söka och samla in kunskap inom ett område som redan är forskat 

på. Syftet med en litteraturstudie är att söka och kritiskt granska den evidens som redan finns 

och sedan redogöra för den bearbetade kunskapen. Processen sker på ett strukturerat och 

systematiskt sätt (Forsberg & Wengström 2015; Polit och Beck 2017). Insamlad data bestående 

av vetenskapliga artiklar granskas för att sedan sammanställas till ett resultat. Polit och Beck 

(2017) redogör tillvägagångsprocessen i deras nio steg som har beskrivits i figur 1 nedan. 
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Figur 1: Fri översättning av Polit och Becks (2017) modell i nio steg. 

 

Litteratursökning 
I steg 1 efter Polit och Becks (2017) nio steg (se Figur 1) formulerades ett tydligt syfte. I Steg 

2 (Polit & Beck 2017) valdes databaserna Cinahl, PsycINFO och PubMed. Formulering av 

sökord gjordes utifrån syftet. I databasen Cinahl, som innehåller främst artiklar med forskning 

inom omvårdnad (Forsberg & Wengström 2015; Polit och Beck 2017), användes sökorden 

neoplasms, coping, palliative care varav alla är Cinahl Headings. Sökordet Chronic användes 

som en fritextsökning. I databasen PsycINFO användes sökorden neoplasms, palliative care 

och coping behavior. Samtliga begrepp är Thesaurus. I databasen PubMed användes sökorden 

neoplasms, palliative care och adaptation, psychological. Samtliga är Medical Subject 

Headings (MeSH). Sökordet Coping strategies användes som en fritextsökning. 

 

I steg 3 genomfördes databassökningarna (Polit & Beck 2017). I Cinahl har sökning S1 till S6 

genomförts utan begränsningar. Sökning S7 till S11 genomfördes i kombination med 

inklusions- och exklusionskriterier. Sökning S1 till S3 i PsycINFO har genomförts utan 

begränsningar. Sökning S4 och S5 var i kombination med inklusions- och exklusionskriterier. 

Databassökningarna i PubMed är gjorda utan begränsningar i sökning S1 till S5. Begränsningar 

lades på vid sökning S6 och S9. 

 

Samtliga kombinationer av sökorden har använts med termen “AND” för att hitta gemensamma 

träffar mellan de enskilda sökorden, för att matcha studiens syfte. I tabell 1, 2 och 3 redovisas 

databassökningarna. 

Steg 1 

Formulering av syfte 

Steg 2 

Lägga upp 
sökstrategi, val av 

databas och sökord 

Steg 9 

Sammanställ arbetet 
och kritiskt granska 

resultatet 

Steg 8 

Analysera informa-
tionen och identifiera 
teman och kategorier 

Steg 5 

Granskning av 
artiklar i sin helhet 

Steg 6 

Sammanfatta 
informationen 

Steg 3 

Databassökning 

Steg 7 

Kritisk utvärdering av 
materialet 

Steg 4 

Granskning av titlar 
och abstrakt 
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Inklusionskriterier 
I studien inkluderades kvalitetsgranskade vetenskapliga artiklar som genomgått peer 

rewiedgranskning. Artiklarna som ingick i litteraturstudien var publicerade från och med 

20060101 till och med 20180205 och var skrivna på svenska, engelska och norska. Åldern på 

patienterna var över 18 år i de artiklarna som inkluderades. 

 

Exklusionskriterier 
Reviewartiklar, pilotstudier, studier riktade till endast anhöriga, copingstrategier från 

sjukvårdens sida, artiklar medicinskt fokus, samt copingstrategier enbart utifrån enskilda 

begrepp exkluderades från studien. 

 

Tabell 1: Databassökning i Cinahl 

Cinahl 2018-02-05 

Sökning Sökord Träffar Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

S1 (MH "Neoplasms") 41 496    

S2 (MH "Coping") 21 649    

S3 (MH "Palliative Care") 23 562    

S4 “Chronic” 152 648    

S5 (MM "Coping") 9 521    

S6 (MH "Cancer Patients") 21 368    

S7 (S1) + (S2)** 72    

S8 (S1) + (S2) + (S3)** 17 4 1 1 

S9 (S1) + (S2) + (S4)** 12 6 1 1 

S10 (S3) + (S5)** 25    

S11 (S3) + (S5) + (S6)** 19 11 4 4 

      

Totalt   21 6 6 

MH = Exact Subject Heading. MM = Major Headings. ( ) = Externa dubbletter.  
** = Sökning med inklusions- och exklusionskriterier. 
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Tabell 2: Databassökning i PsycINFO 

PsycINFO 2018-02-05 

Sökning Sökord Träffar Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

S1 ("Neoplasms") (TH) 34 957    

S2 ("Palliative Care") (TH) 11 908    

S3 (MJ "Coping Behavior") (TH) 35 467    

S4 (S1) + (S2)** 1 317    

S5 (S1) + (S2) + (S3)** 26 17(3) 2 2 

      

Totalt   17 2 2 

TH = Thesaurus. MJ= Major subject. ( ) = Externa dubbletter. ** = Sökning med inklusions- 

och exklusionskriterier. 

 

 

Tabell 3: Databassökning i PubMed 

PubMed 2018-02-05 

Sökning Sökord Träffar Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

S1 "Neoplasms"[MeSH] 3 003 482    

S2 "Palliative Care"[MeSH] 47 538    

S3 "Coping Strategies" 18 155    

S4 "Adaptation, 

Psychological"[MeSH] 

115 755    

S5 "Patients"[MeSH] 55 772    

S6 (S1) + (S2)** 5 673    

S7 (S1) + (S2) + (S3)** 42 16(3) 2 2 

S8 (S1) + (S2) + (S4)** 38    

S9 (S1) + (S2) + (S4) + 

(S5)** 

12 3 0 0 

      

Totalt   19 2 2 

MeSH = Medical Subject Heading. ( ) = Externa dubbletter. ** = Sökning med inklusions- 

och exklusionskriterier. 
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Urval 1 
Enligt steg 4 i Polit och Becks (2017) nio steg sker urval 1 genom en granskning av artiklarnas 

titlar och abstrakt. Lämpliga artiklar som bedömdes ha en relevant koppling till det beskrivna 

syftet av litteraturstudien valdes ut. Antalet artiklar var 57 stycken. De valda artiklarna 

granskades enligt steg 4 (Polit & Beck 2017). Samtliga artiklar är skrivna av olika författare. 

Funna och valda artiklar var av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Samtliga 9 bortvalda 

artiklar från PsycINFO exkluderades på grund av att de inte matchade syftet då studierna enbart 

hade fokus på begreppen hopp och fatigue samt reviewartiklar. De 27 exkluderade artiklarna i 

Cinahl valdes bort på grund av att de riktades mot vad sjukvården kunde erbjuda patienten för 

copingstrategier samt pilotstudier. Från databasen PubMed exkluderades 35 artiklar då den 

medicinska inriktningen var i fokus, och i en kontext som inte matchade syftet då informanterna 

till största del bestod av anhöriga samt pilotstudier och reviewartiklar. 

Urval 2 
Urval 2 genomfördes i Steg 5 (Polit & Beck 2017) då artiklarna granskades i sin helhet. 

Samtliga 57 artiklar från urval 1 lästes igenom noggrant och bearbetades utifrån fokus från 

forskningsprocessen. Samtliga delar som introduktion, metod, resultat och diskussion kunde 

tydligt följas i valda artiklar som gick vidare i urval 2. Metodavsnitten i artiklarna som uppfyllde 

forskningsprocessen jämfördes med studiens inklusions- och exklusionskriterier. Urval 2 bestod 

av totalt 10 artiklar. Från Cinahl var det 6 stycken artiklar, från PsycINFO 2 artiklar och från 

PubMed 2 artiklar. Artiklarnas resultatavsnitt ansågs kunna svara på syftet i litteraturstudien 

samt vara i rätt kontext. Bortvalda artiklar var totalt 47 stycken. Det framkom att det var flertalet 

reviewartiklar, vissa resultat var svårtolkade där det inte gick att urskilja respondentgrupper 

samt inte följde forskningsprocessen. Bearbetningen av samtliga artiklar genomfördes först 

individuellt och sedan gjordes en gemensam granskning av samtliga för att säkerhetsställa en 

opartisk sammanfattning av valda artiklar i steg 6 (Polit & Beck 2017). 

Urval 3 
I steg 7 (Polit & Beck 2017) lästes artiklarna och bearbetades återigen för att säkerhetsställa 

kvalitén på datamaterialet. Det genomfördes hjälp av granskningsmallarna ”Guide to an Overall 

Critique of a Qualitative Research Report” och ”Guide to an Overall Critique of a Quantitative 

Research Report” från Polit och Beck (2017). Efter kvalitetsgranskningen bedömdes alla 10 

artiklar vara av god kvalitét och gick vidare i processen för att genomgå en databearbetning.  

 

Databearbetning 
Processen fortsatte med databearbetningen i steg 8 (Polit & Beck 2017) som innebär en 

analysering av data och identifiering av kategorier. Samtliga 10 artiklar, 5 kvalitativa och 5 

kvantitativa, från urval 3 lästes igenom flertalet gånger för att få en helhetsbild. Därefter 

bearbetades en artikel i taget. Artiklarna skrevs ut i pappersform för att enklare kunna markera 

ut meningar, ord och citat. Artiklarna numrerades mellan 1 till 10 för att utesluta förväxling. 

Markerade delar i artiklarnas resultat var de som ansågs överensstämma med syftet. 

Databearbetningen genomfördes först individuellt och sedan gemensamt för att säkerställa att 

samma resultat framkommit. Markeringarna analyserades och därefter kunde nyckelord 

urskiljas från varje enskild artikel. Efter att samtliga 10 artiklar analyserats och nyckelord 

plockats ut kunde de jämföras för att hitta likheter och skillnader. Det resulterade i totalt 6 

kategorier som placerades ut i Lazarus och Folkmans (1984) 2 huvudkategorier 

Problemfokuserad coping och Emotionellt fokuserad coping. De sammanställdes slutligen till 

ett resultat och summerades till en helhet enligt steg 9 som är Polit och Becks (2017) sista steg. 
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Forskningsetiska ställningstaganden 
Artiklarna som valdes ut till litteraturstudien har kritiskt granskats och bearbetats och etiska 

ställningstaganden har identifierats. Enligt Forsberg och Wengström (2015) bör etiska 

övervägande göras i början av arbetet. Det är oetiskt av att använda sig av artiklar som endast 

stödjer forskarens egna åsikt samt att använda sig av fusk. Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer 

om oredligheter i forskning har följts. Det innebär att fabricering, plagiering och stulet material 

inte används i litteraturstudien. I litteraturstudien har endast primärkällor använts. Samtliga 

artiklar har redovisats för att styrka resultatets tillförlitlighet. Källor har tydligt angetts. För att 

minska risken för feltolkningar av materialet användes ett engelskt-svenskt lexikon vid 

översättningar och vid användandet av citat har översättning till svenska inte skett. 
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Resultat 

I litteraturstudien har funna och identifierade copingstrategier sammanställts utifrån fem 

kvalitativa och fem kvantitativa vetenskapliga artiklar. Samtliga artiklar redovisas i en 

artikelmatris, se bilaga 1. Copingstrategierna delades in i sex underkategorier och placerades ut 

i Lazarus och Folkmans (1984) teori om copingstrategier problemfokuserad coping och 

emotionellt fokuserad coping. Resultatet illustreras i figur 2 nedan. 

 

 

Figur 2 - Copingstrategier fritt tolkade och modifierade utifrån Lazarus och Folkmans (1984) två 

huvudkategorier 
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Problemfokuserad coping 

Denna huvudkategori beskriver copingstrategier som används av patienter med cancer i ett 

palliativt skede för att bemästra den stress som livssituationen kan medföra. Följande 

underkategorier urskildes: Bevara vardagslivet, problemidentifiering och åtgärder samt socialt 

stöd. 

 

Bevara vardagslivet 
Att hantera livssituationen med att bevara vardagslivet hade en positiv (Sand et al. 2009) och 

en negativ betydelse. Det vardagliga livet innebar i stora drag att exempelvis fortsätta arbeta 

som tidigare (Thomsen et al. 2011) och sköta om hushållet (Mosher et al. 2015).  

En viktig del i att hantera livssituationen med cancer i ett palliativt skede var att fortsätta vara 

delaktig i det vardagliga livet (Mosher et al. 2015; Thomsen et al. 2011; Sand et al. 2009). Det 

kunde bidra till en känsla av en normal vardag (Walshe et al. 2017). Det vardagliga livet 

beskrevs vara det som fick dem att känna sig friskare (Sand et al. 2009) och normala, vilket gav 

positiva effekter på välmåendet. Små rutiner och vanor i vardagen som att exempelvis läsa 

tidningen på morgonen, vila efter maten eller ta en liten promenad gav en känsla av god 

hantering av situationen (Mosher et al. 2015); Walshe et al. 2017). Oavsett om respondenterna 

tvingade sig själva att röra på kroppen eller gjorde det frivilligt upplevdes det som en hjälp i att 

hantera ångest, oro och uppnå ett välmående (Thomsen et al. 2011) .  

Det fanns en känsla av ökad trygghet i de små vardagsrutinerna jämförelsevis med de mer 

energikrävande aktiviteterna i vardagen som till exempel sköta om hushållet och fortsätta att 

arbeta som tidigare. Att röra kroppen gav oftast en positiv effekt men det beskrevs även att det 

kunde beröva mycket energi som till följd av tillståndet redan var begränsat. När vardagslivet 

fortsatte bevaras fanns också en risk för att skapa en ångest (Thomsen et al. 2011) och 

utmattning (Walshe et al. 2017) då känslan av att vilja vara självständig gjorde att de inte ville 

be om hjälp när vardagen blev för svårhanterad (Thomsen et al. 2011). Att vara självständig i 

vardagen upplevdes även som hoppfullt och självständigheten kunde stärkas av fysisk träning 

samt av att lära sig nya saker (Warnock & Tod 2013). 

 

Problemidentifiering och åtgärder 
Problemidentifiering- och dess åtgärder var en copingstrategi som hjälpte till att hantera och 

anpassa sig gentemot svårigheterna som de upplevde eller kunde komma att uppleva (Sorato & 

Osorio 2015). Det beskrevs att potentiella problem eller utmaningar i tillvaron identifierades 

och tänktes igenom och därefter hittades lösningar till dessa (Warnock & Tod 2013; Richter et 

al. 2013). Praktiska och känslomässiga svårigheter och problem identifierades som individuella 

och varierar från person till person. Det kunde exempelvis vara praktiska problem i hemmet, 

svårigheter med att hantera sorg samt känslor inför framtiden (Warnock & Tod 2013).  

Problemidentifiering och problemlösning som är planerad ansågs vara en stark copingstrategi 

som användes frekvent (Sorato & Osorio 2015) framförallt vid den psykiska stress som 

upplevdes vid cancer i ett palliativt skede (De Faye et al. 2006). Att använda läkemedel som 

syrgas, eller alternativmedicin som avslappning- och andningsövningar, var en copingstrategi 

som användes när fysiska och psykiska symtom uppträdde (Mosher et al. 2015). 

 

Sökandet av information och kunskap var viktigt för handlingsberedskapen och förståelsen för 

de drabbade. Att aktivt söka information och kunskap har påvisats vara en strategi i att kunna 

hantera livssituationen med cancer i ett palliativt skede (van Laarhoven et al. 2011; Thomsen 
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et al. 2011). Det fanns positiva associationer med att söka information och upplevelsen av att 

vara tillfredsställd med den svåra livssituationen (van Laarhoven et al. 2011). Trots vikten av 

att söka kunskap finns det två sidor av denna strategi då det också påvisades att det fanns en 

koppling till ångest och osäkerhet (Thomsen et al. 2011). 

 

Socialt stöd 
Att ha stöd från sin familj och närstående visade sig vara en väl använd och framgångsrik 

copingstrategi (Warnock & Tod 2013; Zabalegui et al. 2011). Att känna att familj och 

omgivning fanns där och brydde sig minskade den psykiska påfrestningen (Walshe et al. 2017), 

känslan av att känna sig ensam (Sand et al. 2009) samt minskade deras ångest och känsla av 

hopplöshet (Sorato & Osorio 2015). Det visade sig att kvinnor använder sig av socialt stöd 

oftare än män (Zabalegui et al. 2011). 

 

Att stötta sina egna familjemedlemmar genom att ge dem utrymme och tid för sig själva var 

viktigt. Detta på grund av den egna oron över att familjen riskerade att bli belastad när det inte 

längre gick att leva som tidigare. När familjen fick mer tid för sig själva medförde det också att 

respondenten fick möjligheten att känna sig mer självständig (Warnock & Tod 2013). 

 

Professionellt stöd från läkare och sjuksköterskor påvisades ha en positiv inverkan (Mosher et 

al. 2015). Psykoterapi, psykisk- och social rådgivning, självhjälpsgrupper samt grupper för 

fysisk aktivitet var en strategi som ansågs vara framgångsrik (Richter et al. 2013). Att hälso- 

och sjukvårdspersonalen emellanåt blev mer privata och visade sig som “vanliga människor” 

med känslor och egna erfarenheter gjorde att patienterna kände sig mer välkomna och sedda 

(Thomsen et al. 2011). 

 

Att söka stöd via grupper på internet och i verkliga livet användes som en copingstrategi 

(Walshe et al. 2017; Mosher et al. 2015). Detta var förenat med delade känslor (Mosher et al. 

2015). Vanligast var att patienterna kände sig hjälpta av att samtala med andra i liknande 

situation, då vetskapen att andra klarat av något liknande stärkte känslan av att själv kunna ta 

sig igenom en svårighet (Walshe et al. 2017). Att höra om andra patienters situation ledde dock 

vissa gånger till skadliga psykiska följder som depression (Mosher et al. 2015). 
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Emotionellt fokuserad coping 

Denna huvudkategori beskriver copingstrategier som används för att hantera negativa känslor 

som patienter med cancer i ett palliativt skede kan uppleva. De tre följande underkategorierna 

urskildes: Positiv inställning, acceptans och den egna förmågan samt tro och hopp. 

 

Positiv inställning 
Att bevara en positiv syn trots sin sjukdoms stundande utgång (Mosher et al. 2015) och att 

fokusera på de positiva aspekterna i livet som fortfarande finns kvar även om det ibland kunde 

vara svårt, var copingstrategier som använts (Thomsen et al. 2011). Att hålla fokus på de friska 

delarna av kroppen samt försöka låtsas att fortfarande vara en av de “friska” var ett sätt att 

försöka att hålla döden borta från tankarna (Sand et al. 2009).  

Det framgick också att de som fokuserade positivt dessutom hade mottagit mer socialt stöd än 

de som haft en negativ inställning (Zabalegui et al. 2011). Att utgå ifrån en positiv inställning 

påvisade ett negativt samband med depression och kan då tolkas som en copingstrategi som ger 

goda effekter (Sorato & Osorio 2015). Positiv inställning och syn handlade också om att 

fokusera på möjligheterna som fanns, att vara positiv till möjligheterna att vara delaktig trots 

att tiden var begränsad (Sand et al. 2009). Att tänka positivt hjälpte i situationer då negativa 

tankar tagit över (Warnock & Tod 2013; Mosher et al. 2015), men också när känslor som ilska, 

sorg och maktlöshet uppstod, dock upplevdes det som väldigt krävande. Det kan förklaras med 

att de upplevde känslorna och tankarna som att de konstant låg under ytan (Thomsen et al. 

2011).  

Andra sätt att fokusera på det positiva var att skoja och skämta med andra (Warnock & Tod 

2013). Att umgås med barn, barnbarn och djur var ett sätt att undvika att tänka på sjukdomen 

då det hjälpte till att distrahera de negativa tankarna (Warnock & Tod 2013; Richter et al. 2013; 

Sand et al. 2009; Walshe et al. 2017). 

 

Acceptans och den egna förmågan 
Acceptans var en viktig strategi och handlade om att hantera livssituationen med att försöka 

acceptera situationen (Warnock & Tod 2013; van Laarhoven et al. 2011) och vara realistisk 

(Walshe et al. 2017). Acceptans var en strategi som användes generellt, men var beroende på 

den stressfulla livssituationen olika framgångsrik (De Faye et al. 2006) då många istället valde 

att distansera sig (Zabalegui et al. 2011). 

 

Det visade sig att det fanns ett positivt samband mellan acceptans och livskvalité (Sorato & 

Osorio 2015; van Laarhoven et al. 2011) samt acceptans och gott välbefinnande (Walshe et al. 

2017). Det beskrevs också som negativt att faktiskt förstå och acceptera sin sjukdom och 

situation eftersom den egna förmågan kunde påverkas negativt. Att hantera situationen utifrån 

att vara realistisk och acceptera situationen som den var, innebar att förväntningarna sänktes. 

Följderna resulterade i att känslan av frustration och besvikelse minskade (Walshe et al. 2017).  

 

Förmågan att acceptera (Warnock & Tod 2013) och veta sina egna begränsningar och 

möjligheter definierades som en styrka, och att belöna sig själv i dessa situationer ansågs vara 

en del i hanteringen (Walshe et al. 2017). Den egna förmågan ansågs vara förändringsbar under 

sjukdomens förlopp (Sand et al. 2009). Att övertyga sig själv om att ha förmågan att hantera 

och acceptera sin situation (Warnock & Tod 2013; Walshe et al. 2017) var betydelse då det gav 

tröst (Sand et al. 2009) 
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Tro och hopp 
Det fanns en tro om att något fanns efter döden. Tron att de kommer träffa redan avlidna vänner 

igen eller att de kommer födas på nytt gjorde det lättare att hantera situationen. Patienter som 

hade barn och barnbarn hade en känsla av odödlighet då de hade en tro på om att leva vidare i 

sina efterlevande (Sand et al. 2009). Att tänka att Gud vet vad han gör gjorde att det underlättade 

att acceptera sitt öde (Mosher et al. 2015). Att be kvällsbön och läsa bibeln var använda 

copingstrategier (Thomsen et al. 2011). 

 

Att finna en mening med livet som återstår kunde underlättas genom att genomföra sina 

åtaganden och fortsätta utnyttja och dela med sig av sina färdigheter och skapelser. Det gav en 

känsla av att leva vidare även efter döden (Sand et al. 2009). Vissa upplevde även att kampen 

mot sjukdomen i sig gav mod och mening med att fortsätta kämpa samt hopp att det skulle 

komma nya behandlingsvägar för bot och lindring (Thomsen et al. 2011). 

 

If there was nothing to fight for, then there would be nothing to live for 

(Thomsen et al. 2011, s. 266.) 

 

Minnen om vad som tidigare upplevts i livet kunde ge inre frid och tröst (Sand et al. 2009; 

Thomsen et al. 2011). Eftersom de insåg att det arv som kommer att lämnas kvar av dem kunde 

ha en stor betydelse för framtiden. Minnena av livet och det kommande arvet var fina att tänka 

på, även om de också upplevdes som skrämmande (Sand et al. 2009). Vikten av att hålla fast 

vid minnen som tidigare skapats men också över minnen som håller på att skapas visades vara 

en stor del i kämpandet och hantering av cancer i ett palliativt skede (Thomsen et al. 2011). 

Fantasi och dagdrömmar upplevdes också vara en hjälp (Sand et al. 2009). 
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Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva copingstrategier hos patienter med cancer i ett 

palliativt skede utifrån Lazarus och Folkmans (1984) två huvudkategorier: Problemfokuserad 

coping och Emotionellt fokuserad coping. Totalt 6 underkategorier av copingstrategier 

identifierades. Dessa var: bevara vardagslivet, problemidentifiering och åtgärder, socialt stöd, 

positiv inställning, acceptans och den egna förmågan samt existentiellt. 

 

Resultatdiskussion 
Användandet av socialt stöd visade sig vara en framgångsrik copingstrategi hos patienter med 

cancer i ett palliativt skede. Det styrktes även av Matuz et al. (2010) som beskriver att den 

minskar depression samt ger en ökad livskvalitet. Det finns en signifikant skillnad mellan kön 

i användandet av socialt stöd då kvinnor uppgett att de använder och mottagit mer socialt stöd 

än män. Hos personer drabbade av ALS, som också är en progressiv sjukdom, har det även hos 

dem påvisats att kvinnor använder sig av mer social stöttning än män (Montel et al. 2012). 

Eftersom det påvisats positiva effekter av socialt stöd kan det konstateras att sjuksköterskans 

förmåga att främja hälsa genom stöd, oavsett kön, är av betydelse. Genom att utgå ifrån ett 

samlat dokument om palliativ vård skulle lika vård säkerställas. 

 

Det framgick ur resultatet att de som fokuserade positivt hade mottagit mer socialt stöd, vilket 

Holland och Holahan (2003) styrker. De menar att det sociala stödet även har en betydelse för 

kvinnor att kunna hantera bröstcancer på ett positivt sätt. Det har framkommit genom starka 

samband mellan positiv inställning och socialt stöd. Det påvisar att olika copingstrategier 

faktiskt påverkar varandra och styrker det Lazarus och Folkman (1984) säger. Eftersom 

användandet av copingstrategier är en föränderlig och komplex process utesluter det inte 

användandet av flera copingstrategier samtidigt. Det kan tänkas ge patienter en möjlighet att 

faktiskt hitta en strategi som fungerar för tillfället, men kan också tillföra en förvirring och 

patienten kan uppleva en osäkerhet i sin hantering. 

 

Att acceptera sitt tillstånd är en av de vanligaste copingstrategierna vid cancer i ett palliativt skede 

(Warnock & Tod 2013; Sand et al. 2009; Walshe et al. 2017; De Faye et al. 2006) och har också 

identifierats som en av de vanligaste strategierna vid ALS (Montel et al. 2012), och multiple 

scleros [MS] (Tan-Kristanto & Kiropoulos 2015). Sjuksköterskan har därmed en aktiv roll att 

hjälpa patienten att förstå och acceptera den svåra livssituationen vilket också ställer höga krav 

och förpliktelser på sjuksköterskan. Enligt Książek et al. (2011) påverkar den känslomässiga 

bördan, som höga krav kan medföra, sjuksköterskan och resulterar i ohälsosam trötthet på grund 

av den psykiska belastade arbetsmiljön. Följden av detta blir att sjuksköterskan uppger 

svårigheter att ingå i en personlig vårdrelation på grund av rädsla för utmattningssyndrom. Att 

distansera sig från svåra situationer för att undvika en mer personlig vårdrelation kan 

identifieras som en etisk konflikt. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) ska 

sjuksköterskan ha patientens hälsa och välbefinnande i fokus. När sjuksköterskan distanserar 

sig för att skydda sin egen hälsa kan det diskuteras om patientens hälsa fortfarande är i fokus.  

 

I resultatet påvisades också att det var positivt för patienternas sociala stöd när sjuksköterskan 

visade sig mer privata och bildade en personlig vårdrelation (Mosher et al. 2015; Thomsen et 

al. 2011) vilket skulle kunna leda till negativa konsekvenser för sjuksköterskan. Detta bekräftas 

även av Georges et al. (2002) där det framgick att sjuksköterskor som jobbar med palliativ vård 

ofta valde att distansera sig till sina patienter för att undvika att bli för emotionellt engagerade. 

De beskrev det som att “dra på sig sjuksköterskeuniformen” och försöka fokusera på jobbet 
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som måste utföras. Att samverka med andra professioner har därför för både sjuksköterskan 

och patienten en stor betydelse i den palliativa vården för att kunna säkerställa patientsäker 

vård.  

 

Metoddiskussion 
Litteraturstudien är strukturerad och uppbyggd efter Polit och Becks (2017) nio steg. De nio 

stegen har underlättat genom att det varit lättare att få en bra struktur då den fungerat som ett 

stöd under hela processen och därför gett studien en god kvalitet. De nio stegen (Polit & Beck 

2017) arbetades igenom systematiskt och på grund av den fritt tolkade översättningen finns det 

en risk för eventuella feltolkningar trots att åtgärder för att undvika dessa vidtagits. 

 

Valet av språk gjordes utefter vad som ansågs vara behärskade för att reducera risken för 

feltolkningar. Exkluderade språk kan möjligen ha påverkat resultatet genom att relevanta 

artiklar sorterades bort. Vid de fall där osäkerhet kring språket uppstått har lexikon används 

vilket även kan medfört att ord som har olika betydelse i olika kontext kan ha översatts fel. 

Dock har detta tagits i beaktande vid granskningen av artiklarna genom att försöka få en 

helhetsbild av innehållet. I litteraturstudien användes artiklar publicerade mellan 2006 och 

2018. Styrkan med en längre tidsperiod var att resultatet urskildes från ett bredare perspektiv, 

och det framkom ingen signifikant skillnad i resultatet mellan copingstrategier mellan 2006 och 

2018. Det skulle även kunnat vara en svaghet med en längre tidsperiod då relevansen kan 

ifrågasättas.  

 

Sökorden skilde sig åt i de olika databaserna men tycks inte ha påverkat resultatet ur den 

aspekten, utan anses snarare vara en styrka då sökorden specificerats ut efter varje databas. Det 

skulle kunna vara en svaghet att sökning 9 i PubMed hade kunnat ersättas helt av sökning 8 då 

redan sökning 8 gav ett bra antal sökträffar med relevanta artiklar som valdes ut. Databaserna 

som användes var Cinahl, PsycINFO och PubMed. Valet av de tre databaserna har gett studien 

en styrka genom att täcka relevanta och viktiga områden som rör syftet. Majoriteten av de 

utvalda artiklarna i urval 3 hämtades från Cinahl. Hade majoriteten av artiklarna valts ut från 

de övriga två databaserna hade resultatet troligen inte påverkats till ett helt annat resultat. Det 

hade möjligen försvagat det eftersom perspektiven och kontexten i PsycINFO och PubMed inte 

utgår med omvårdnad som huvudfokus. Det hade kunnat påverka överförbarheten till den 

kliniska betydelsen och därför varit en svaghet för litteraturstudien. 

 

Granskningen av artiklarna i urval 2 och 3 genomfördes individuellt, för att få en egen tolkning 

av resultatet, och därefter jämfördes, diskuterades och sammanställdes resultatet gemensamt 

vilket medför en styrka och ger kvalitét till litteraturstudien. Det har diskuterats ifall artiklarnas 

ursprung har en påverkan på resultatet. Nio av tio artiklar härstammar från Europa och USA 

och en artikel kommer från Brasilien. Spridningen är inte optimal för att litteraturstudien skulle 

fått en global relevans. 
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Klinisk betydelse 
Att leva med cancer i ett palliativt skede är en livssituation som innefattar en stor stress och 

sorg som hanteras på olika sätt. Som sjuksköterska är det en stor sannolikhet att möta dessa 

patienter och deras anhöriga som är drabbade eftersom cancer är en av de ledande 

dödsorsakerna i världen. Kunskapen om copingstrategier som används kan hjälpa 

sjuksköterskan i omvårdnaden för att på bästa sätt att hjälpa och stötta patienter utifrån deras 

behov och ge en lika och jämställd vård. Detta kan troligtvis leda till en mer patientsäker vård. 

Kunskapen om skillnaden mellan kvinnor och män som mottagit socialt stöd kan hjälpa 

sjuksköterskor att säkerställa att ingen person utelämnas från socialt stöd.  

 

Förslag till fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant med en fortsatt forskning om copingstrategier vid cancer i ett palliativt 

skede hos patienter under 18 år och/eller olika kön. Detta för att få en djupare förståelse för 

människans förmåga att hantera den kommande döden. Det vore också mycket lärorikt med 

fortsatt forskning om copingstrategier skiljer sig i olika delar av världen och om sjuksköterskans 

omvårdnad är av betydelse för skillnad och likheter. Dessutom skulle det vara intressant att ta 

reda på vad sjuksköterskor använder sig av för copingstrategier vid vårdandet av patienter med 

cancer i ett palliativt skede. 

 

Slutsats 
Litteraturstudiens resultat påvisade att patienter som lever med cancer i ett palliativt skede 

hanterade den stressade livssituationen med hjälp av flera olika copingstrategier. Flera 

copingstrategier användes ofta samtidigt och de påverkade varandra på olika sätt. Socialt stöd 

och acceptans kunde urskiljas som de mest använda. Det framkom också att egna minnen, tro 

och hopp var av betydelse. Med en personcentrerad vård kan sjuksköterskan hjälpa patienten 

att hitta de små stunderna som är av stor betydelse för just den patienten och som sedan kan 

leda till en effektivare coping. 
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significant functional impairment 

following a recent diagnosis of 

metastatic spinal cord compression. 

Att utforska erfarenheter, 

bekymmer och prioriteringar hos 

patienter som nyligen 

diagnostiserats med avancerad 

malign ryggmärgs- 

kompression och som haft 

signifikanta problem med sin 

rörlighet 

Metod: 

Deskriptiv kvalitativ metod 

Urval: 

Strategiskt urval. 

10 patienter som nyligen diagnostiserats 

med malign ryggmärgskompression och 

med oförmågan att mobilisera sig 

självständigt deltog. 

Bortfall: 

0 st. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer som varade 

i 30 - 60 minuter i ett enskilt rum. 

Datainsamlingen utfördes under 1 års 

tid. 

Balansen mellan två 

huvudteman som 

urskiljts: 

- Identifiera 

problem och 

åtgärder 

- Positivt tänkande 

och acceptans 

 

 

 

 

 

 



 

 

Författare, årtal 

& land 

Titel Syfte Metod Huvudresultat 

Zabalegui, A., 

Cabrera, E., 

Navarro, M. & 

Cebria, M. 

2011 

Spanien 

Perceived social 

support and coping 

strategies in 

advanced cancer 

patients 

Upplevelsen av socialt stöd 

och copingstrategier hos 

patienter med avancerad 

cancer 

Metod: 

Kvantitativ deskriptiv 

korrelationsstudie 

Urval: 

Strategiskt urval. 

191 tillfrågade från två olika sjukhus, 

132 valde att delta. 

Samtliga deltagande stod under 

palliativ cellgiftsbehandling 

Bortfall: 

59 st (externt). 

Datainsamling: 

Totalt tre stycken enkäter som 

skickades med post 

till informanternas 

folkbokföringsadress som sedan 

returnerades. 

Socialt stöd korrelerade med samtliga 

coping strategier som identifierats. 

Copingstrategier som användes mest 

var distansering, undvikande, söka 

efter- och använda sig av socialt stöd 

och fokusera på det positiva. 

97,7 % av deltagarna använde sig av 

samtliga coping strategier. 

 


